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 چکیده 

منظم، مرتب، آرام و همراه با ادب و احترام داشته باشند، اما،  یو معلمان دوست دارند که مدرسه ا رانیهمه مد  

 یاصل لی. دلستندیموفق ن دیمناسب، آن گونه که با یمتأسفانه به علت نداشتن نگرش ها و بکار نگرفتن روش ها

 ینبوده و بدون درک علت م یرفتار شناس رب یو مبتن یتیتربنگرش  کی دیاست که نگرش آن ها، شا نیآن ا

 یمبصر مآبانه و انضباط مدار که از دانش آموزان م یمیخواهند ظاهر رفتار افراد را اصالح کنند. نگرش قد

و بدون چون  یمتحدالشکل یصف راه بروند و با روش ها کیسر و ناخن ها خود را کوتاه کنند، در  یخواست مو

درک و  یندارند. اکنون مجموعه  یزیآم تیجهان کاربرد موفق یپرورش فعل وکنند، در آموزش  و چرا عمل

و ما به  ستین سهیدرک و اطالعات دانش آموزان پنجاه سال قبل قابل مقا یاطالعات دانش آموزان با مجموعه 

 .میریبگ دهیرا ناد تیواقع نیا میتوان یمعلم نم ای ریعنوان مد

همه جوامع  یفرهنگ راتیمتقابل از همه رسانه ها، افراد و تأث یها یریادگیاز  یصحنه ا دیو پرورش جد آموزش

شوند و  یخود آگاه م رانیقبل از معلمان و مد طیجهان و مح عیوقا نیاز دانش آموزان از کوچک تر یلیاست. خ

علل رفتار است. به  قیمو اصالح رفتار تابع درک ع رییتغ ،یطیشرا نیاز آن ها دارند. در چن یانتظارات خاص

انضباط را  یو برقرار یاصول رفتار شناس رانیمعلمان و مد دیانضباط و اصالح رفتار با یبرقرار یبرا لیدل نیهم

 خود موفق باشند. یپرورش ینسبت به آن داشته باشند تا در کارها یدرست و عالمانه ا یدرک و نگرش ها

ش نموده ام تا نظم و انضباط را در آموزشگاه برقرار ساخته و راهکار های آن تال این پژوهشدر          اینجانب 

 را در اختیار همکاران گرامی قرار دهم.

 کلیدی :نکات 

 کردننهادینه  –نظم فرهنگ  –آموزان دانش 
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 مقدمه

از معلمان و  یاریاست. بس شیآنها روز به روز روبه افزا یسن یها یژگیکنترل دانش آموزان با توجه به و یدشوار

کنند و به طور معمول ممکن است برخورد  یم یآموزان احساس ناتوان دانش یاز برخورد با مسائل انضباط رانیمد

 یسواالت یپاسخگو دیآموزان،معلمان با دانش یانضباط  یب ی نهیرفتار ها داشته باشند. در زم نیبا ا ینامناسب یها

توان از  یه مچگون -2توان انضباط را آموخت؟  یو چگونه م ستیچ یانضباط بی – 1سواالت باشند.  نیا لیاز قب

 علل بی – 3کرد؟  یریجلوگ کنند یآموزان که نظم و انضباط کالس را مختل م نا مناسب دانش یبروز رفتار ها

 برد ؟ نیاز ب ایرفتارهارا کاهش داد  نیا توانچگونه می – 4کدامند؟  آموزان نشدا یانضباط

آنان را انضباط  یو تسلط بر عوامل رفتار نرندگایکنترل رفتار فراگ یا دارد. عده یمتعدد فیو انضباط تعار نظم

که  یمدرسه و کالس است، به نحو طیدر مح یمعتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازمانده ینامند, برخ یم

و  کند یم لیرا تسه یریادگیکه  یمقررات وانضباط عبارت است از :اعمال قواعد »شود.  یریادگی شیسبب افزا

که مانع سر  شود یانضباط بدان دسته از اعمال معلم اطالق م«. »دهد یقل کاهش ماخالل در کالس را به حدا

 گرید ییدر جا« کند یبه اخالل م دیتهد ایرا مختل  یکالس تیاز دانش آموز است که فعال ییزدن رفتارها

ور است )با شده جامعه به د رفتهیپذ یها که از ارزش یهر نوع رفتار:»کنند  یم فیتعر نگونهیرا ا یانضباط یب

 نیافتد و همچن یمتعدد اتفاق م یتکرار شدت و مداومت است و در زمانها و مکانها یتوجه فرهنگ(و دارا

 «.  فرد همراه است ییو کاهش کارا یاست که با درماندگ یرفتار

نشده و نا  تهرفیرفتار پذ ایکرد : انجام دادن هر عمل  فیتعر نگونهیتوان ا یرا م یانضباط یباال ب فیوجود تعار با

کند و باعث کاهش  یبه اخالل م دیتهد ایمدرسه وکالس را مختل  یآموز که سازمانده معقول توسط دانش

 دارد. یخود باز م یلبه هدف اص دنیآموزان شده و معلم را در رس معلم و دانش ییکارا
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 بیان مسئله

با مقررات مدرسه هماهنگ ساخته و  آموزان را از نظم و انضباط در آموزش و پرورش آن است که دانشهدف 

 ییو راهنما تیمطلوب هدا یآنها را در جهت یو فطر یعیطب زیو غرا التیو تما دارتر یرا معن یریادگی طیمح

 کند.

 لهیبه وس یرفتار ایکرد: انجام دادن هر عمل  فیتعر نگونهیا توان یرا م ینظم یو ب یانضباط یدر مقابل، ب  

کالک،  زابلی. اکند یبه اخالل م دیتهد ایکالس را مختل  یها تیمدرسه و فعال یآموز که سازمانده دانش

معلم به  یرا برا یو مشکالت شود یم نجامآموزان ا از دانش یکه از طرف تعداد داند یم یرا رفتار یانضباط یب

کرده و  روبرو  آموزان است، با مشکل دانش یلیتحص یبه هدف که ارتقا دنیو معلم را در راه رس آورد یوجود م

 و رفتار آنان، نامعقول و نامنظم است. شود یم یلیکار تحص شرفتیمانع از پ

پرورش همراه  ن،یآموزش اثرگذار باشد. بنابرا یرو تواند یآموزان م دانش یو رفتار یکه انضباط اخالق میدان یم  

و در  رندیمدرسه را به عهده بگ مهم یها تیمسؤل توانند یآموزان باانضباط م . دانشکند یآموزش مهم جلوه م

 افراد است. نیا یرایپذ یجامعه، به خوب زین ندهیآ

 یها آموزان با انضباط و منظم است که انسان شاد، با دانش یا مدرسه جادیا یحاضر، چگونگ پژوهشهدف از   

ده و متفکر و متعهد خواهند بود رفتار دا رییتغ ده،یرس یتعال به ییها انسان ندهیمدرسه، در آ نیدر ا افتهی پرورش

بلکه هدف آموزش و پرورش است. نظم و انضباط حاکم بر مدرسه  ست،یکه فقط هدف آنها کسب نمره باالتر ن

نظم و انضباط نه تنها داخل مدرسه، بلکه  نیخود برسند و ا یبه کارها یزیر آموزان با برنامه دانش شود یباعث م

مشتاق به درس و مدرسه و  مان،یباا یآموزان دانش شود یو باعث م دهد یع قرار مالشعا تحت زیخارج از مدرسه را ن

 یانضباط یب جادکنندهیا لیمسئله به ذکر دال تر قیعم یبه منظور بررس نروی. از اندیایکار ب یرو توانمند ندهیدر آ

 .شود یسطح انضباط اشاره م یمؤثر جهت ارتقا یدر مدرسه پرداخته و در ضمن آن به راهکارها
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 ،یاجتماع ،یعوامل خانوادگ رینظ یبلکه عوامل ستیآموز، تنها معلول مدرسه و کالس درس ن دانش یانضباط یب  

طور  عوامل به نیاز ا یا مجموعه ایکه هر کدام  شود یرا شامل م نیمعلم یو رفتار نامناسب برخ یو روان یروح

 . کند یفراهم م آموزان ب دانشمخر یبروز رفتارها یرا برا نهیزم میرمستقیغ ای میمستق

 توصیف وضع موجود

سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارم. در سال      و  می باشم.        معاون آموزشی      اینجانب 

با توجه به تحصیلی اخیر نکته ای که توجه مرا به خود جلب نمود بی انضباطی تعدادی از دانش آموزان بود و

 :بودبه قرار زیر  که مشکل اخالقی و انضباطی دانش آموزان مسئله مورد نظرم شواهدی که داشته ام 

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

ما بعد از دو به من القا کرد. ا دانش آموزاندانش آموزان شدم به حدی که این مسئله نوعی گریز و بیزاری از این 

شده اند و کمی جو  مدرسهمتوجه شدم که دانش آموزان کمی آرامتر و متمایل تر به  روز از سال تحصیلیسه 

برای رو به دوستی پیش می رود و به این نتیجه رسیدم که می توان از در دوستی با ایشان وارد شد و  مدرسه

ل آورده بود که من علیرغم متوجه شدن چشم پوشی مثال یک مرتبه یکی از آنها علیرغم قوانین مدرسه موبای

مرا در جلب اعتماد و دوستی اما مدرسه جالب و صحیح نبود اولیای از نظر این کار من و اگرچه شاید  کردم

بیشتر با ایشان یاری و آنها را آرام تر کرد و متوجه شدم با مصالحت و دوستی می توان تا حدی مسئله را حل 

 کرد ولی چگونه؟ 

هم به شدت از این  مدرسههمکاران و عوامل اجرایی و دفتر دبیران ، طی چند ماه متوجه شدم که از طرف  -2

کالس انتقاد می شود و کارهایی را که دانش آموزان انجام می دهند خالف مقررات مدرسه است مثل همان 

ولی هیچ کس در صدد اصالح وضعیت یکصدا می گفتند فالن و . . . مسئله موبایل که ذکر شد. و همه همکاران 

 نابهنجار بر نمی آمد. 
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را به هم می ریخت و باعث آزار من  هاانجام می دادند که جو کالس هااز جمله کارهایی که بچه ها سر کالس -3

 می شد

به بهانه های مختلف به تعویق می انداختند. همواره دبیران مشخص می نمودند همواره امتحان هایی را که  -1

و « بس است »و « خسته نباشید»براز خستگی و بی حوصلگی و بی عالقگی به درس می کردند و با گفتن ا

دبیران می گفتند که را به مسائل غیر از مسئله درس بکشانند. گاهی  هاو . . . می خواستند کالس« خسته شدیم»

و خوراک می خوردند یا از  وندخود می ر . راه می افتند و نزد دوستانوندعده ای بدون اجازه از جا بلند می ش

. در این زمینه چندین بار با ایشان برخورد کردم ولی نمی دانستم چه کنندآینه و اسپری سر کالس استفاده می 

 کنم تا جلو این بی نظمی ها را بگیرم و وضع را بهبود بخشم تا اینکه:

 و برای این کار ابتدا از وضعیت انجام دهم هاستصمیم گرفتم کاری را در زمینه حل مشکل این کالمدتی پس از 

مستندسازی عکس هایی تهیه کردم و دیگر اینکه پرسشنامه هایی را به دانش آموزان  جهت و هانامطلوب کالس

متأسفانه ارائه دادم که متأسفانه بی انگیزگی و بی عالقگی در حل این سؤاالت حتی در بین ایشان موج می زد. 

 مه موجود نیست.این پرسشنا نمونه

از یکی از دبیران خواستم آزمون فوق را  قدم بعدی گرفتن یک آزمون کوتاه در زمان وضعیت نامطلوب بود که

بیماری بعد یکی از بچه ها با بهانه سر کالس های مذکور حاضر شدم .در زمان انجام این آزمون  برگزار نماید و 

روی میز گذاشت و گفت: من امتحان نمی دهم. وقتی  از پخش شدن سؤاالت پرسشنامه خود را با گستاخی

چرایی کارش را جویا شدم با بی تفاوتی شانه ها را باال انداخت و گفت: بیمار بودم )تمارض( و یکی دیگر از آنها 

گفت درس نخوانده و باز امتحان نداد و دیگران هم که نشسته بودند و مثالٌ امتحان می دادند شروع به تقلب 

استم آنها را از هم جدا کنم که با عکس العمل مواجه شدم که برخواستند، قهر کرده و برگ خود را کردند خو

روی میز گذاشتند و رفتند و گفتند امتحان نمی دهند. اینگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشکل این 

 کالس با همکارانم در صدد حل مشکل برآیم. و اینگونه شروع کردم:
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 گزارش :اهداف 

 اصلی :هدف 

 دانش آموزان کردن فرهنگ نظم درنهادینه 

 جزئی :اهداف 

 علل بی نظمی در دانش اموزانبررسی 

 کردن و بکارگیری راهکارهایی جهت نهادینه کردن فرهنگ نظم در دانش آموزانپیدا 

 با شاخص :مقایسه 

 مقایسه با شاخص دانش آموزان باید به اهمیت نظم پی برده و رعایت نظم و انضباط در آنها نهادینه شود .در 

 آوری اطالعاتجمع 

سؤال به دانش  5پرسشنامه ای تهیه کردم و با طرح  یکی از کالسها برای جمع آوری اطالعاتدر اولین گام برای 

آموزان نظرات ایشان را راجع به چگونگی رفتارها و نگرش و برنامه هایی که برای آینده خود دارند پرسیدم و 

پاسخ های ایشان به این پرسشنامه بسیار مأیوس کننده بود. اما پرسشنامه دوم را مدتی بعد شواهدی تهیه کردم. 

 .از شروع کار به ایشان دادم 

که دانش آموزان به پرسش نامه دادند اینگونه نتیجه گیری کردم که پاسخ اکثریت بچه ها با توجه به پاسخ هایی 

هدف های خوب و ارزشمندی چون رفتن به دانشگاه و مفید بودن « از آمدن به مدرسهانگیزه و هدف »به سؤال 

به حال خود و جامعه بود یا حداقل هدف ایشان ادامه تحصیل بود. از این پاسخ بچه ها با آن اخالق و بی 

پرسشنامه ی اول  دربسیار تعجب کردم و برایم جالب بود. البته ناگفته نماند که  که از آنها سراغ داشتمانگیزگی 

. پس در پاسخ آنها به سؤال است وقت گذرانی و تنوعهدفشان در پاسخ به این سؤال بیشتر گفته بودند بچه ها 

نین برداشت کردم که بچه ها حتماٌ انگیزه های خوبی برای درس خواندن دارند ولی عوامل دیگری چاول تقریباٌ 

. . باعث اینگونه بی انگیزگی ایشان شده است. البته در این نوبت چون جو مدرسه، دبیران، کتب درسی، اولیاء و . 
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هم بودند دانش آموزانی که در جواب این سؤال گفته بودند حقیقتش نمی دانند چرا به مدرسه می آیند یا برای 

 گذراندن وقت و . . . ولی اکثریت انگیزه های خوبی داشتند.

عده ای روش تدریس « ابراز خستگی و بی حوصلگی می کنند؟چرا بیشتر مواقع در کالس »در پاسخ به پرسش 

را حجیم می دیدند و  هابدشان می آمد، برخی کتاب هادرس بعضیرا دوست نداشتند، گروهی از بعضی از دبیران 

تعداد کمی هم عوامل بیرونی چون افکار و مشکالت خارجی )خانواده و . . . ( را دخیل بر بی حوصله بودن سر 

نستند. با توجه به جمع بندی پاسخ های بچه ها به این پرسش به این نتیجه رسیدم که با تغییر کالس می دا

تا به بهبود این وضع داد انجام  و متنوع کردن کالس حداقل کاری که می توان توسط دبیران روش تدریس

 و اتفاقاٌ چنین هم شد و تا حدی با تغییر روش به هدفم رسیدم.  شودکمک 

می گفتند که روابط خوبی با اولیائشان دارند و از آنجایی که اٌ ٌبچه ها اکثر« رابطه با اولیاء»ل در جواب سؤا

پرسشنامه ها بی نام بود چند نفری هم که نوشته بودند رابطه خوبی ندارند را نتوانستم پیدا کنم و با اولیائشان 

ح است که اتفاقی متوجه شدم پرسشنامه به جز یک مورد که نوشته بود رابطه اش با مادرش افتضاصحبت کنم. 

چه کسی است، از او خواستم به مادرش بگوید بیاید تا با او صحبت کنم. مادرش آمد و وقتی با او صحبت کردم 

از حرف هایمان به این نتیجه رسیدم که فقط حساسیت های مادرانه و دلسوزانه مادر و شرایط سنی آن دانش 

نظر شما در رابطه با معلم هایتان »در پاسخ به سؤال ه اش با مادرش بد است. آموز است که تصور می کند رابط

اکثریت نظر منفی داشتند که با توجه به پاسخ های پرسشنامه همکاران نیز به این نتیجه رسیدم که « چیست؟

 متقابالٌ همکاران هم نظر خوبی نسبت به بچه ها ندارند.

اکثراٌ ایده ها و برنامه های « ه برنامه ای برای آینده خود دارید؟چ»مشاهده کردم بچه ها در پاسخ به سؤال 

خوبی داشتند مثل رفتن به دانشگاه، سر کار رفتن و پولدار شدن، ازدواج و . . . دانستم که باید به دنبال عوامل 

 راه ایشان گشت و آنها را از بین برد تا بچه ها به هدف های درستشان هدایت شوند.مخرب و موانع 

پس از آن از وضع نامطلوب کالس عکس هایی گرفتم که زمان گرفتن عکس های بچه ها متوجه شدند. برخی به 

طنز می گفتند خانم برای روزنامه می خواهید؟ گاهی ژست می گرفتند و از من می خواستند از آنها عکس 
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مشکوک شدید از ما عکس می  یادگاری بگیرم و شور و شوق و هیجانی در آنها ایجاد شد. برخی می گفتند خانم

گیرید می خواهید برای چی؟ چند بار متوجه شدم بچه ها پنهانی یا به وضوح و راحت سر کالس غذا می خورند 

به این نتیجه  همکارانو این خوردن باعث حواس پرتی می شود. نمی دانستم با ایشان چه کنم. با مشورت با 

م یم در گوشه ای از کالس بگذاریکه خوراکی را بدون بحث از آنها بگیرم یم که اینگونه با ایشان مقابله کنیرسید

م و این کار اتفاقاٌ جواب مثبت داد.یک روز که دو نفر یو بعد از تمام شدن کالس آنها را دعوت به خوردن کن

تخته و گوشه   ظرف شیر را به آرامی از آنها گرفتدبیر مربوطه بودند ها کالس یکی از مشغول خوردن شیر سر 

. متوجه شدصدا و بوی اسپری از گوشه کالس و در یکی دیگر از کالس ها یکی از دبیران متوجه    سیاه گذاشت

 یکی از بچه ها از ته کالس به خود اسپری زد.. اسپری را از او گرفت   شد

انه تراشی و م و در جلسه بعد بود با بهیگذاشت در یکی از کالس ها یک آزمون بسیار کم حجم بعدیبرای جلسه 

م و نتیجه مطلوب و دلخواهی در روند کار دیده نشد. نمره دانش آموزان هم یتقلب و تمارض بچه ها مواجه شد

 .یکی دیگر از شواهد و مشاهدات مستقیم من بود 

بچه ها هیچ فکر »در نوبت بعد با دانش آموزان صحبت کردم و به صورت شفاهی مصاحبه ای انجام دادم که 

تان آشفته شده و تا پایان سال تحصیلی وقتی نمانده. چه برنامه ای دارید؟ چه هایند مدتی است کالسکرده اید چ

« می خواهید انجام دهید؟ چرا درس نمی خوانید؟ و . . . چرا چنین جوی را از نظر اخالقی و درسی ساخته اید؟

یم؟ چرا درس بخوانیم در حالیکه نه که با این پاسخ ها مواجه شدم: خانم چرا رفتار درست و مساعد داشته باش

رفتار خوب ما و نه تغییرات درسیمان به چشم اولیای مدرسه نمی آید. هیچ یک از رفتارهای مثبت ما دیده نمی 

شود اما روی کارهای بدمان ذره بین گذاشته شده. تشویق نمی شویم. برخی از دبیران ما که الگوی ما هستند با 

همچون ا توهین می کنند و با این فکر که تا پایان سال چیزی نمانده بی خیال روزها را ما بدرفتاری و گاهاٌ به م

 بنابراینمی گذرانیم تا از شر مدرسه راحت شویم و . . . ما اصالٌ دوست نداریم خوب بشویم گذشته خوش خوش 

 صدد راه چاره برآمدم.بسیار از این حرف ها متأسف و متأثر شدم و در کاری برای بهبود اوضاعمان نمی کنیم. 

خوشبختانه آنها ابراز نمودند تا حد ممکن وارد بحث در حیطه ی این موضوع شدم که  دبیرانابتدا با مدیریت و 
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من برای بهبود وضع بچه ها از ایشان خواستم در جلسه شورای به من در جهت رفع این مشکل کمک می کنند 

شخصاٌ در صدد . اما یاری بخواهیم که متأسفانه جلسه ای برگزار نشددبیران موضوع را مطرح کنیم و از همکاران 

 .نظرات و پیشنهادات همکاران را جویا شدم بی نظمی دانش آموزان  برآمدم با تهیه پرسشنامه ای با موضوع 

 متأسفانه به این نتیجه رسیدم که نظرات چندان مطلوبی دانش آموزانبا توجه به پاسخ همکاران در مورد این 

نامطلوب و نابهنجار تلقی می کردند. بیشتر همکاران نداشتن انگیزه، خانواده، دوستان، بی  آنها رانداشتند. اکثراٌ 

خیالی و . . . را علت ناهنجاری رفتار دانش آموزان می دانستند. مگر یک مورد از همکاران که نظر نسبتاٌ 

و مصاحبه ی حضوری که با همکار )طی پرسشنامه به این  تمساعدی داشت. از قضا نظر خیلی از بچه ها نسب

( چندان مساعد نبود و اکثراٌ از خفقان سر کالس ایشان حرف می زدند. به زعم اینجانب بچه ها به آنها داشتم

، از این وضع دلیل جدیت شدید این همکار محترم سر کالس وی آرامش را حفظ می کنند و ایشان هم نسبتاٌ

یشنهادات همکاران راجع به بهبود وضع این کالس اکثراٌ دوستی بیشتر، برخورد جدی راضی هستند. در زمینه پ

توأم با مهربانی، تشکیل کالسهای اخالق اسالمی و استفاده از سخنران مجرب و تشویق بچه ها و ارزش دادن به 

مه هایی که پر کردند، به را مؤثر می دانستند. ولی با توجه به مصاحبه ای که با بچه ها انجام دادم و پرسشنا آنها

این نتیجه رسیدم که احتماالٌ این نظرات و پیشنهادات در حد شعار است و هیچ کدام از ما و همکاران متأسفانه 

ولی هیچ کس تا به  استاقدام جدی در این زمینه انجام نداده ایم و در کل از دید اکثر همکاران پر از مشکل 

کتبی در این زمینه به من کمک می کرد و مطالعه کردم و برخی از است.بر نیامده  تحال در صدد رفع مشکال

 بخش های آن به عنوان پیشینه ی تحقیق آمده است که در این رابطه منابع زیر را مطالعه کردم:

 دکتر شکوه نوابی نژاد ←هنجار و ناهنجار -1

 استاد مرتضی مطهری ← اخالق و تربیت اسالمی -2
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 داده ها:تجزیه و تحلیل و تفسیر 

چنان که قبالٌ ذکر شد بی انضباطی و بدرفتاری دانش آموزان بود و من در صدد پیدا  هاکالسبعضی از مشکل 

پرسش برای تجزیه و تحلیل  1کردن معضل این کالس برآمدم و برای رسیدن به راههای مطلوب از روش 

 استفاده کردم.

 به شرح ذیل:

 زان اینقدر بی انگیزه و گستاخ و . . . شوند؟چه عواملی باعث شده است که دانش آمو -1

 تمایلی به بهبود وضعیت رفتاری کالس ندارند؟ هاچرا دانش آموزان این کالس -2

 چگونه می توان این وضعیت نامطلوب را به سمت وضعی مطلوب سوق داد؟ -3

 ( یاری دهند؟هاالسچه کس یا کسانی می توانند مرا در رسیدن به هدفم )راهکاری برای بهبود اوضاع ک -4

 از کجا شروع کنم تا بتوانم بچه ها را به بهبود اوضاع مایل کنم؟ -5

 از چه زمانی می توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع بچه ها اجرا کنم؟ -1

 تفسیر:

 پرسش این نتایج بدست آمد: 1برای پاسخ به  1با توجه به شواهد 

ینگونه بی انگیزه و گستاخ کرده عبارتند از: عدم آگاهی بچه ها از اینکه را ا ها کالساین عواملی که دانش آموزان 

اینگونه رفتارهای آنها چقدر ممکن است در نگرش و دیدگاه دیگران نسبت به آنها و . . . گران تمام شود. علت 

قاط ضعف دیگر این بود که اولیای مدرسه نقطه های مثبت رفتاری بچه ها را نمی دیدند و مدام انگشت روی ن

آنها می گذاشتند و دائم به قول خود دانش آموزان سر هر مسئله ای به آنها گیر می دادند به حدی که بچه ها 

اعتقاد داشتند سال تحصیلی که تمام است و هر چه بوده گذشته و این مدت باقی مانده هم با بی خیالی می 

د مرا در امر رسیدن به راهکارهای مطلوب یای دهند، گذرد. به این نتیجه رسیدم که از جمله افرادی که می توانن

و مدیر و اولیای دانش آموزان و برای  دبیراندر هر مرحله ای خود بچه ها هستند و بعد از ایشان اولیای مدرسه، 

م از نمایش یک یتصمیم گرفت یکی از دبیرانمشورت کردم. مثالٌ به پیشنهاد  رسیدن به هدفم با افراد ذیصالح
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م و به صورت غیر مستقیم اخالق پسندیده را به آنان آموزش یامر تعلیم و تدریس یک درس استفاده کن فیلم در

م. ار آنجایی که بچه ها به فیلم عالقه مند هستند، این امر هم در ایجاد رابطه ای دوستانه و ساختن جوی یبده

ینکه با ایجاد یک اردوی دوستانه با دانش مساعد مرا یاری کرد و هم تقریباٌ نتیجه ی دلخواهی نصیبم شد. دیگر ا

م. و تشخیص دادم زمان مساعد و مناسب برای اقدام یم از خوشان در حل مشکلشان استفاده کنیآموزان توانست

های الزم دقیقاٌ بعد از شناخت معضل و مکان مناسب این کار در مرحله ی اول می تواند خانه و بعد مدرسه و 

 ان هاب تفریحی و اردوگاهها باشد.مک

 

 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهی:

 

 

 :و نظارت بر آنها راهکار های پیشنهادیاجرای 

 راهکارهای پیشنهادی را می توان از درون داده ها چنین بدست آورد و نتیجه گرفت:

 عدم اعتماد به نفس

عدم همکاری با مدرسه 

 برای بهبود وضع

لجبازی با اولیای 

 مدرسه

ع و تفریحعدم تنو  

 مقایسه های مخرب و مکرر
 عدم تشویق

 دانش آموزان

 روش های نامناسب

 عدم توجه به محاسن به جای معایب

 بزرگ نمایی معایب و مشکالت

 اولیای مدرسه

 نامطلوب بودن روشها

 تذکرات مستقیم و مکرر

مشکالت 

اخالقی تربیتی 

دانش آموزان 

 سوم انسانی

اولیای دانش 

 آموز

 م آگاهی از وضع بد بچه هاعد

عدم آگاهی از روش های صحیح 

 تربیت
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 انش آموزان در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستیگرفتن کمک از خود د -1

 مشورت و جلسه با اولیای مدرسه و همکاران و گرفتن ایده های ایشان برای حل معضل -2

 مشورت با اولیای دانش آموزان برای حل معضل -3

 رتیب دادن برنامه های متنوع، اردو و برنامه های شادایجاد انگیزه با ت -4

 تماد به نفس و تشویق و ترغیب ایشان به بهود اوضاعتقویت اع -5

تا حدی که به مسئله تربیتشان لطمه نزند و به آنها کمک  توجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایشان -1

 کند.

 تغییر روش تربیتی و آموزشی از سنتی به نوین -7

باط و دوستی. در این مورد چنانچه به گرفتن کمک از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ایجاد ارت -1

خاطر دارم، در اوایل امر به دلیل کم تجربگی خودم و عدم شناختم از دانش آموزان سعی کردم خودم هم کمی 

خشک برخورد کنم و فکر می کردم اگر با بچه ها راحت تر باشم ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیریم و 

و ایجاد فاصله بین من و دانش آموزانم و سخت  هادر خراب شدن اوضاع این کالساین را یکی از عواملی دیدم که 

ابراز عالقه به اینجانب می نمودند حال یا به زبان  دانش آموزان شدن کار مؤثر بود. به طور مثال زمانی که حتی 

این رفتارهای آنها  می آوردند یا به هر نحو دیگری، من نیمه ی خالی لیوان را می دیدم و فکر می کردم همه ی

 پژوهشتا اینکه در طی این مدتی که روی این چاپلوسی است و همین امور باعث ایجاد شکاف و مشکل شد. 

یکی از دانش آموزان که در برخورد با من  یکی از کالسهادر یکی از جلسات انجام می دادم به این نتیجه رسیدم 

عین حال شیطنت در وجودش موج می زد و اتفاقاً شخصیتی داشت که رعایت ادب و احترام را می نمود، اما در 

حکم رهبر یا معاون رهبر گروه بچه های شیطان کالس را داشت آمد و گفت خانم امروز بیایید با هم برویم خانه 

همراهیم کرد. بین راه حس کردم او حس نزدیکی بیشتری نسبت تا یک مقدار از راه که با هم هم مسیر بودیم 

به من  ته بیاید و پیشنهاد همراهی راگذشته با من می کند. شاید قبالً هم بارها می توانسته و دوست داش به

ولی به دلیل برخورد های خشک و رسمی من به خود این اجازه را نمی داد یا شاید هم این بر می گشت  بدهد
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ین جسارتی پیدا کرده بود. در بین راه به جو خارج از کالس و مدرسه و این علت این امر بود به هر حال او چن

دیدم راحت تر شد و موبایلش را از کیف بیرون آورد و آن را چک کردو بعد گفت خانم می شود شماره تان را به 

من بدهید؟ اول کمی در این کار تردید داشتم اما بعد شماره را دادم. او هم شماره اش را به من داد و این اولین 

ی با یکی از اعضای این گروه مشکل دار و مشکل ساز بود و چون او به نوعی رهبریت سایرین گام در ایجاد دوست

 را بر عهده داشت این کار من در حل مشکل با بقیه نیز بی تأثیر نبود. 

 :نپیوستبه دالیل ذیل به وقوع  مشورت و جلسه با اولیای مدرسه در راستای حل معضل بچه ها -2

کردم و از آنها راهکار خواستم و گفتم کاش همه همکارانی که با بچه  اولیای مدرسه مطرحاول اینکه مسئله را با 

مسئله از نظرات ایشان نیز  و با مطرح کردنهای این کالس سر و کار دارند را در یک جلسه گرد هم می آوردیم 

سه شورا یکی دو بار جل می کنیم که جلسه شورای دبیران مسئله را عنوان بهره می بردیم. ایشان گفتند در یک

تشکیل شد که همیشه متأسفانه مسائلی که از دید مدرسه مهم تر بود مانع از طرح مسئله  پس از این صحبت

کالس شد و این مسئله هیچ گاه در شورا مطرح نشد. این بود که تصمیم گرفتم با ایجاد پرسشنامه از نظرات 

مؤثر واقع شود. در مورد  یراهکار به عنوان شورا نتوانست همکاران استفاده کنم که متأسفانه نسبت به جلسه

 نظرات اولیای دانش آموزان و جلسه با ایشان هم همین موانع وجود داشت.

 در زمینه ایجاد انگیزه با ترتیب دادن اردو و برنامه های شاد اینگونه عمل کردم: -3

ه متوجه شدم بخشنامه آمده که همه ی اردوها لغو انزمانی که تصمیم به رفتن به اردو با بچه ها گرفتم، متأسف  

تنها کاری که توانستم در این مورد انجام دهم این بود که چند بار که کالسم با برنامه ی جشن  شده است. و

های پرورشی مدرسه برخورد می کرد و اختیار را به همکاران می دادند که اگر می خواستند می توانستند کالس 

برای آنکه بچه ها بتوانند در آن ساعات از نظر روحی آرام شوند و بتوانند خود را با شادی و را تشکیل دهند، 

در ضمن خودم هم سعی می کردم شرکت در جشن تخلیه روانی کنند، اجازه رفتن به جشن را به آنها می دادم. 

به شرایط تنها کاری که از دستم  م. و متأسفانه با توجهمی یا فتهمراه با آنها و در نزدیکترین مکان به آنها حضور

 برآمد اینهایی بود که مطرح کردم و نه بیشتر.
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توجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایشان تا حدی که به مسئله ی تربیتشان لطمه نزند و به آنها  -4

برخی  را درشت تر ببینم و گه گاهمذکور کمک کند. در این زمینه سعی کردم همیشه توانایی های بچه های 

کارهای مثبتشان را در کالس های دیگر به عنوان الگو مطرح کنم. از آنجایی که بچه ها با هم در ارتباط اند و به 

معلم راجع به شما چه می گفت، بچه ها باور کردند که نقاط مثبتی هم دارند.  ع می دهند که فالنیکدیگر اطال

بیاورد که  هاان تشویق در صف صبحگاه نامی از این کالسمدرسه تقاضا کردم که به عنو دیرتیک مرتبه هم از م

می رفتم حتی به  هاکالساین ثر بود. در ضمن هر گاه از دفتر به بهبود وضع رفتاری بچه ها خیلی مو این کار در

صورت مصلحتی به بچه ها می گفتم: بچه ها جدیداً دفتر از شما خیلی رضایت دارد. این را خودتان می دانستید 

لی عوض شده اید؟ و این کار خیلی آنها را بزرگ می کرد و در جهت بهبود دیدگاه مسئوالن مدرسه سعی که خی

می کردم معایب بچه ها را کمتر مطرح کنم، مگر زمانی که به کمک ایشان جداً نیازمند بودم و محاسن بچه ها 

نیز بسیار مؤثر واقع با دفتر مدرسه را بزرگ کرده به مسئوالن گوشزد کنم که این کار در بهبود روابط بچه ها 

 شد. 

ابتدا فضای کالس را با مشورت با دبیران آنها در مورد تغییر روش تدریس از سنتی به نوین سعی سعی کردم  -5

به این صورت که صندلی های بچه ها گرداگرد کالس چیده شود، همه  نداز شکل خشک و رسمی بیرون بیاور

و ضمن گروه بندی آنها ندرا هم در میان آنها تعبیه کرد شاننند و صندلی خودچهره به چهره روبروی هم بنشی

که حس دوستی و روحیه  شدبنا به اقتضای درس از روش های مشارکتی و اعضای تیم در امر تدریس استفاده 

 . از دیگر اقداماتم در این راستا اینگونه بود:دردگی همکاری را در بچه ها تقویت 

وزان وارد بحث شدم و به درد دل و مشکالت ایشان به صورت یک مصاحبه ی شفاهی از وضع ابتدا با دانش آم

برخوردهای بد مدرسه )اولیای مدرسه( و کمبودها گوش دادم و سعی کردم ایشان احساس اعتماد بیشتری 

با اغماض به من کنند. به طور مثال زمانی که با تخلف آوردن موبایل توسط یک دانش آموز مواجه شدم، نسبت 

 ایجاد اعتماد کردم.
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پس از گرفتن یک آزمون و مشاهده ی نتایج مطلوب تر از گذشته ی ایشان سعی کردم ایشان را تشویق کنم که 

 در جهت جلب اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و ایجاد رابطه ی حسنه ی خودم با بچه ها بسیار مؤثر بود.

که پیشنهادات و اظهار نظرات ایشان نیز مرا در این  را جویا شدمپرسشنامه ای ترتیب دادم و نظرات همکاران 

 امر تا حدی یاری رساند.   

 عملکرد بعد از اجرای طرحارزیابی 

با توجه به طرح معضل و یافتن راهکارها پس از پرسش از بچه ها و همکاران و مشورت و همیاری دوستان و 

 .  بودقابل دریافت جی بهبود اوضاع کامالً سیر تدریعکس ها و اسنادی از بچه ها تهیه کردم که همکارانم 

 آموزان به خوبی به اهمیت نظم پی برده بودند و نظم انضباط را رعایت می کردند .دانش 

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:

تأثیرات اقدامات انجام شده را بنا به دالیل زیر مثبت ارزیابی  جمع آوری اطالعات بعد از اجرای طرحبراساس 

 کردم:

 توسط مدیر محترم تهیه شد و تعیین اعتبار از طریق افراد زیر انجام گرفت: های مذکور گزارشی از کالس 

 خودمتوسط  -2 به وسیله پرسشنامه ارزیابی طرح توسط دانش آموزان -1

 کتاب ها  به وسیله -4  توسط همکاران و دبیران  -3  

شده، به دو موضوع مهم اصول  ادیبر همه مطالب  هیبا تک دیبا اهداف نظم و انضباط در مدارستحقق  یبرا

 آن توجه خاص داشت: یانضباط و روش ها

 نضباطاصول ا – الف

و  رییاست که بدون درک آن ها امکان موفقت در تغ ریبه شرح ز یانضباط تابع اصول و قواعد یاعمال و برقرار 

 اصالح رفتار وجود ندارد:

 و شاگردان باشد. نیدو طرفه معلم یدوست هیبر پا دیانضباط با یمبنا -1
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در مدرسه هستند و  ین فقط چند ساعتشود. دانش آموزا یمدرسه محدود نم طیمسائل انضباط صرفاً به مح -2

 زین گرید یدر جاها دیآن را با یها شهیر ن،یگذرانند. بنابرا یخود را در خانواده و محله م یساعات زندگ هیبق

 از آن ها کمک گرفت. دیبا زیحل آن ن یو برا دید

 اعمال شود. هیتنب هیبر پا دیانضباط نبا -3

از خود دانش  دیانضباط با یبرقرار یبرا ن،یاست و بنابرا یارزش انسان تایکنترل فرد بر رفتار خود از ضرور -4

 .رندیبگ میانضباط تصم نیتأم یرفتارشان و چگونگ یآموزان استفاده کرد و خودشان درباره 

سازمان  یو همه اعضا دیدر مدرسه به حساب آ یجمع یزندگ یبرا یامر ضرور کیبه عنوان  دیانضباط با -5

 آن را درک کنند. اءیاول یو حت رانیانش آموزان، معلمان، کارکنان، مدمانند د یآموزش

 شود. ینیب شیانضباط، مطالعات و امکانات الزم و آموزش آن پ یبرقرار یبرا دیبا -1

 ست،یمدرسه ن یدرک کنند که انضباط فقط مربوط به مدرسه و برا دیانضباط، دانش آموزان با یبرقرار یبرا -7

 است. یمقررات و نظم جامعه و زندگ تیو رعا یانضباط اجتماع یبرا یا هیبلکه آن پا

 انضباط است. تیو رعا یمقدم بر رفتار ظاهر یو انضباط یرفتار یدرک چراها -1

 است. یضرور ریاست، توجه به نکات ز یاز آن جا که انضباط مربوط به تمام زندگ -9

 بد، یو اجتناب از عادت هاو بهداشت فرد  یحفظ سالمت نگاه به انضباط برای – الف

 ،یو ذهن یروان یتوسعه و بهساز یکوشش مستمر به سو -ب

 گران،یها و حقوق د یحدود آزاد تیشدن و رعا شیآزاد اند -ح

 هر کس هیعل یاجتناب از بدخواه -د

 .گرانیو عدالت نسبت به د یآموزش و توسعه سعه صدر، دوست -ه

 افراد. فیبر اساس توان و تکل ینضباطاصل اعتدال و عدالت در امور ا تیرعا -11

 انضباط یبرقرار یروش ها -ب

 شود: یم شنهادیانضباط پ یبرقرار یبرا ریز یروش ها ن،یشیپ یمطالعات و گفتار هیبر پا  
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 .یانضباط در سازمان آموزش تیریو مد یرهبر یاصل هیبه عنوان پا یمشکل شناس یریبه کار گ -1

 و مقررات روشن. نیقوان اهداف، استانداردها، نییتع -2

 انتظارات مدرسه از دانش آموزان و کارکنان. میروش ساختن و تفه -3

 .اءیمعلمان، دانش آموزان و اول ر،یمد نیهماهنگ ب یها تیاعمال کوشش ها و فعال یکوشش برا -4

 و روابط. سیروش تدر زش،یدر انگ رانیمعلمان و مد یها ییباال بردن توانا -5

 دانش آموزان در امور مدرسه. یخود کنترل یبرا تیو دادن مسئول یبستر ساز -1

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

 تیو ترب میدانش آموزان و اهداف تعل یازهایمنظم و زمان مند بر اساس ن یمتنوع ول یبرنامه ها ینیب شیپ -1

 آن ها. قیو تلف

 و استقرار نظم و انضباط. یزیآموزان در امور برنامه ر و دخالت دانش یریبه کار گ -9

 و روش ها. یتیو توافق آن ها در مسائل ترب انیو مرب اءیاول نیارتباط ب -11

 .هیو تنب قیدرست تشو یاعمال روش ها -11

 ها. تیفعال ینیب شیبرنامه دار بودن و پ -12

 قوت :نقاط    

 آموزان به اهمیت نظم پی بردند .دانش  – 1

 اموزان به خوبی نظم و انضباط را رعایت می کردند .دانش  – 2

   و همکاران از نظم و انضباط دانش آموزان خشنود بودند.اولیا  – 3

 ضعف :نقاط 

 نظارت در پایه های قبلی باعث سختی کار شده بود .عدم  – 1

 نتیجه گیری

 نیآنها خواهد بود. ا یریپذ تیآن مسئول جهیکنند نت تیآموزان در مدرسه نظم و انضباط را رعا اگر دانش

و احترام متقابل، از عصاره بدست  نیبا مخالف یمنطق یافراد و برخوردها یحقوق تمام تیا رعاآموزان ب دانش
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در سطح اجتماع رفتار  تر یکاربرد کردن ادهیرفتار و عمل به آن در سطح مدرسه و بعد از آن پ تیآمده از رعا

 باشد. یتماعات انسانموجود در داخل اج یاز مشکالت و کشمکشها یاریبس یراهگشا تواند یکه م کنند یم

 نیآن را تجربه کنند قطعاً ا میو اجازه ده میرا بده یتیفعال مدرسه مسئول  کم ایو  انضباط یآموزان ب به دانش اگر

 و خطاست. شیآزما ندیکار مستلزم فرآ نیخواهند کرد فقط ا دایپ یبهبود یآموزان از نظر انضباط دانش

را نشان داد  تیمسئول یفایا تیآموز از خود قابل و پس از آنکه دانشاز کوچک شروع شود  دیبا ها تیمسئول نیا

و مشارکت در  یریگ میکردن، به بحث و تصم تیآموز، با احساس مسئول مهم داده شود. دانش یها تیمسئول

آموزش فراهم  یرا برا یهترب طیو مح شود یم بخش جهینت یا مدرسه جادیکه باعث ا پردازد یمدرسه م

 متقابل است. یا رابطه ،یریپذ تینظم و انضباط با مسئول .رابطهکند یم

 میکه در آن قرار دار یبا توجه به اجتماع ینظم و انضباط در مدارس امروز یباورند که برقرار نیبر ا ها یبعض

مدرسه موفق نخواهد  نیا یکه نتوان در آن نظم را برقرار کرد، طبق مباحث قبل یا مشکل است. مدرسه یلیخ

 کرد. هدخوا تیآموز درس خواهد خواند و نه نظم کالس را رعا دانش بود. نه

را درس نخواندن  یانضباط یعاقبت ب رایز کشند یزجر م یانضباط یاز معلمان مدارس ما از مشکل ب یلیخ

خوب کالس،  تیریاز معلمان با مد گرید یدارند و بعض یکینزد یلیارتباط خ تیو ترب می. انضباط و تعلدانند یم

 .دانند یمعضل نم کیباط را انض

وجود داشته باشد  دیبا هیو تنب قیتشو وهینظم حتماً ش یبرقرار یاعتقادند که برا نیمعلمان و معاونان بر ا یبعض

 شرفتیپ  قدم گذاشتن در جاده یفراهم آورد که در آن برا یطیمح دیآموز با دانش یمعتقدند برا گرید یو بعض

 یکاف نیدارد بنابرا یدرون  زهیآموز انگ آنان دانش رسر راهش هموار گردد. به نظ و موانع ردیقرار گ تیمورد حما

معلم که  ه،ینظر نیطبق ا نیبنابرا ندیکنترل شود تا بتواند به بار بنش نکهینه ا ابدیپرورش  زهیانگ نیاست که ا

وز را به حال خود رها آم که دانش ستیهم ن یمعن نیبه ا یول زند یجهت دهنده است حرف اول را در پرورش نم

 .میکن
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 رایاست ز یمهم یلیخ  نکته نی. امیبرخورد کن یا آرام، خونسرد و حرفه انضباط، یآموزان ب با دانش میکن یسع

 یقانون انتظام یکند حق اجرا مهیجر یرانندگ نینکردن قوان تیما را به خاطر رعا  هینقل  لهیوس یسیاگر مأمور پل

و سرزنش شما را ندارد. در مورد  یرجزخوانو  ریحق تحق یول مه،یجر  رگهصدور ب یعنیرا دارد  یدولت

 یول میرا دار یبرنامه انضباط یخود حق اجرا فیوظا طهیاست ما در ح نیهم ناًیهم ع انضباط یآموزان ب دانش

را به  یباطانض یو.... مورد ب دار شین ریتعاب ایو  زیدآمیتهد یها نگاه ایزدن و حرکت انگشت،  ادیبا فر دینبا

آموز  دارد تا دانش یشتریباشد احتمال ب یابی شهیو همراه با ر ی. اگر برخورد ما با خونسردمییآموز بگو دانش

. اگر ما از میدر مدرسه، با هم باش یلیسال تحص انیآموزان تا پا با دانش میخواه یما م رایمتوجه رفتارش شود ز

. ما هنگام میتسلط داشته باش وزآم به دانش میتوان ینم گرید میخود خارج شو یعیآموز، از حال طب دست دانش

  .کنند یم یریآموزان از رفتار ما الگوگ چرا که دانش میآرام و خونسرد باش دیبا انضباط یآموز ب برخورد با دانش

هم در  یآموزان . دانششود یخاص آشکار م فیتکل کیدر ادامه دادن  یآموزان، به صورت ناتوان به دانش یتوجه کم

است و هم  یناراض یآموزان دانش نیهستند که هم خانواده از دست چن فعال شیمدرسه هستند که معموالً ب

و خشن  ریپذ کیدارند و تحر یتکانش یکردعمل کنند یآموزان در مدرسه، از دستورها اطاعت نم دانش نیمدرسه. ا

الن خود و خواهر و برادرشان مشکل دارند بعداً را دارند با هم سا یمشکالت نیآموزان چن دانش نیهستند. چون ا

کاربرد نظم و  ازمندیکه ن ییها تیافراد از فعال نیشوند. ا یریگ و گوشه ییممکن است در اجتماع دچار تنها

 نی. ادیآ یبدشان م ایتمرکز حواس است، اجتناب کرده و  ای یسازمان یو تقاضاها یذهنانضباط مداوم و کوشش 

هر  جهیو در نت شود یناآشکار منحرف م یها توسط محرک یالس درس حواسشان به راحتآموزان در ک دانش

 .شوند یدر مدرسه م یانضباط یآنها را قطع کرده و باعث ب تیکار و فعال یتیاهم یمحرک ب

آموز هماهنگ کند و به اصالح تجارب  دانش یها خود را با دانسته یها خواسته دیانضباط معلم با جادیا یبرا

همکاران بدانند که  نیدارد. همچن تیرابطه اهم نیکند و تداوم در ا جادیا دیجد یرست پرداخته و رفتارهاناد

را در عمل  حیمؤثر باشد و رفتار صح تواند یآموزان م رفتار مطلوب به دانش نیدادن فرصت و مشاهده و تمر

 آموزش دهند.
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 دیگو یو زشت م  کیبه عنوان ن یو آنچه را که و نددان یخود م یاخالق یکادر مدرسه را، راهنما آموزان دانش

 باشد. کسانی دیرفتار معلم با عمل او با نی. بنابرارندیپذ یم

  

 

 

 پیشنهادات

 یسال تحصیل یمشخص در ابتدا یبا عبارات دیبه نظر می رسد با  یکالس ضرور یاداره  یرا  که برا یقوانین -1

نکنند را  یز مقرّرات کالس سرپیچکه از قوانین اطاعت  کنند و ا یدانش آموزان بیان  کرد  و بچه های یبرا

 تدارک دیده  شرکت  داد .  یجهت تشویق در اردو ها

ثبت نام دانش  یمدرسه تعهّدنامه  یمناسب  قوانین  واحد آموزش یجهت  اجرا  یدر اوّل سال تحصیل -2

 ته شود . دانش آموزان گرف یاز کلّیّه  یقرائت و تعهّد اخالق یآموزان را در چندین نوبت مراسم صبحگاه

 -جانشین  -هر کالس یک مبصر  یآموزشگاه  برا مدیربا  یهمکار  ینظم درکالس ها و برا یجهت اجرا -3

مسئول غائبین و  یک نفر  به عنوان مسئول  انتظامات سالن  در  حین  خروج  از  کالس  و  حیاط  مدرسه  با  

 شوند .   یتأیید  دانش آموزان انتخاب م

تفریح  یسالن که در زنگ ها یدرب  ورود  یاز دانش آموزان  تحت  عنوان  انتظامات جلو انتخاب دو نفر -4

 باشند .   یمشغول انجام وظیفه م

حیاط  یمدرسه  تحت عنوان انتظامات درب ورود  یدانش آموز یانتخاب سه نفر از دانش آموزان  شورا -5

 آموزان .   تفریح جهت کنترل افراد متفرّقه و دانش یمدرسه در زنگ ها

حیاط مدرسه و درب سالن  یانتظامات حیاط مدرسه  و درب  ورود یسفید بازوبند برا یپارچه  یتهیّه  -1

 تفریح .  یدر زنگ ها یورود
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بر این که درحیاط مدرسه رعایت حال دانش آموزان بیمار و ضعیف را  یتذکّر و قرارداد با دانش آموزان مبن -7

 یبرخورد کنند که عمل جراح یکه در حین دویدن امکان دارد به یک دانش آموزاحتمال بدهند  یبکنند و حت

دانش آموز  یکرده و بر اثر برخورد آن ها به زمین بخورد و منجر به خسارت شود ،  در صورت بروز چنین حوادث

 باشد .   یتوجه مسئول پرداخت هزینه م یب

بر  این که ورود دانش آموزان   یحیاط مدرسه   مبن یدتذکّر به دانش آموزان در خصوص  باز بودن درب ورو -1

مسئولین مدرسه  و خودسرانه خارج  یبه مدرسه  آزاد  امّا  خروج  از مدرسه ممنوع می باشد  و بدون اجازه 

 شدن  از مدرسه  تخلّف محسوب می شود .  

 دانش آموزان .  یجهت یادداشت موارد تذکّر داده شده و موارد تشویق یدفتر انضباط یتهیّه  -9

که دانش آموز  بدون اطاّلع خانواده اش غیبت کند  قبل از  یدر مورد  غائبین و در صورت یجدّ یپیگیر -11

 زنگ مدرسه با خانواده اش تماس گرفته و علّت غیبت سؤال شود .   

 ش آموزان . به دانش آموزان شلوغ ) بیش فعّال ( و ایجاد انگیزه و عالقه در دان یتذکّرات خصوص -11

دانش آموزان  یگوش دادن به حرف ها یدرصورت بروز مشکل و توانای یداشتن قابلیّت صبر و بردبار -12

کردن آن ها از مسایل به  یو رضایت بین دانش آموزان در صورت چشم پوش یآشت یتارسیدن به نتیجه و برقرار

 وجود آمده . 

 یدادن جهت مهارت ها یجوان ، قانون ،  .  .  .  و آگاه یچه نکات مهمّ  کتاب یو حتّ یتذکّر نکات اخالق -13

 و این که با افراد مزاحم در خیابان و جامعه چطور برخورد کنند .  یزندگ

 

 در کلّ دوران مسئولیّت .     یاجتناب از تنبیه بدن -14

ه فرهنگ یک گروه پذیرفته کند ک یهدف از انضباط این است که فرد را قادر به سازش با قوانین و مقرّرات      

می کند هم آهنگ  یکه در آن زندگ یسالم اجتماع یکه رفتار خود را با توقّعات وخواسته ها یاست به طور

 نماید .  
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