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 نحوه برخورد با دانش آموزانی که مقررات مدرسه را رعایت نمی کنند :پیشنهادات جهت   - 1

 سایر یا معاونین طرفیم وما انسان بایک ما که نمود یقین آن وبه گفت باید چیز هر از قبل موارد این در   

 از نسل یک اینکه دلیل به را شاگرد که بدهیم خودمان به را حق این نباید  خود شاگردان با رابطه در  معلمین

 وسایر معاونین ما بدانیم . حرفهایمان همه ی پذیرنده است کوچکتر ازما سال چند یا است آمده دنیا به دیرتر ما

 سنی اقتضای به توجه دبیرستان با دوره در مخصوصاَ  باشیم داشته توجه دانش آموزان همه به باید همکاران

 قرار ما مشورت طرف و کنییم توجه آنان نظرهای اظهار به که دارند دوست و دارند نیاز ما بیشتر توجه به خود

 .بگیرند

 نظر یخاص تعداد همیشه به یا ندهیم دخالت  گیری ها تصمیم در را شاگردان و نکنیم توجه مسئله این به اگرما

 که زد خواهند کارهایی به دست وجود اثبات و ما توجه جلب برای شاگردان بدهیم مسئولیت یا خواهی کنیم

 پیشداوری هرگونه از آموزوپرهیز دانش هر درمورد مثبت فکر یک داشتن ولذا. می زنند  هم به را مدرسه نظم

 .باشد یم ضروری امری آموزان دانش انظباطی درموردمسایل عجوالنه وقضاوت

 : نکته چند

 چند بگیرد ونتیجه صورت خصوصی صورت به حتما امر این است بهتر آموز دانش نصیحت ویا تذکر درصورت-1

 برابریکرده شود می عنوان سال طی در جمع برای که ساعته چندین نصیحتهای با است ممکن امر این ای دقیقه
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 خواستم ازوی که بود اش بازنشستگی زمان در همکار ازیک من سئوال پاسخ در جمله این.)باشد تر موثر وحتی

 (نماید بیان برایم  هدیه عنوان رابه کاریش مفید تجربه یک

 برایمان کتبی صورت به آنرا علت تا بخواهییم وی از حتما همکار سوی از خاطی آموز دانش معرفی درصورت-2

 .نمایید درج

 رعایت عدم صورت در مثال.بگیرد صورت گرفته انجام رمج تناسب به حتما انضباطی مسایل با برخورد شیوه-3

 به وی اولیاء یا آموز دانش نمودن مجبور خسارت کردن وارد صورت در محیطویا نمودن پاکیزه به کمک بهداشت

 .........آن جبران

 . باشد می وموثر ضروری بسیار مدارس انضباطی نامه آئین 67 ماده مشابه مناسب تنبیه قانون یک داشتن-4

 ما خود طرف از تعدی تناسب همان به شود می گرفته خاطی آموزان دانش از تعدی که موقع هر است بهتر-5

 .شد خواهد جبران وی انضباط کسر موارد تکرار عدم درصورت که شود داده آموز دانش به معاونین

 وپرورش آموزش مقررات به توجه با  بدانیم است بهتر آموزان دانش سر موی  ازحد بیش بودن کوتاه باره در-7

 .است ضرورت فاقد و دلیل بی امری چنین اسالمی شؤونات و بهداشت رعایت صورت در
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 آغازین های برنامه اجراء مناسب شیوهپیشنهادات برای  - 2

 پرورشی کارهای آموزان دانش ودرس انظباط مسائل کنار در بایست می مدیر همراه به در یکی از سالها من 

 اجرای برای ها کالس بندی گروه اینکه فکری به ذهنم رسید و آن  نمودیم . می هماهنگ بایست می رانیز

 نفر سه کالس ازهر که ترتیب این به است بوده ها کالس به مراسم اجرای مسئولیت کل سپردن و آغازین برنامه

 متغیرمی کالسها تعداد تناسب به امر این)هفته روز یک وسپس انتخاب آغازین مراسم مسئولین عنوان به

 نوع به زمان این تواند می)دقیقه15مشخص درزمان بایست می که شود می داده اختصاص کالس آن به(باشد

 .نمایند اجراء دلخواه به را مناسبی مراسم( باشد متغیر  مدرسه

 سرصف در آموزان دانش سایر همکاری وجهت تشریح کامال کالس هر مسئولین برای ابتدا عملکرد شیوه واین

 .شود داه توضیح بار یک نیز

 نحو به که کالسهای وتشویق معاونین صبر با گردد ، ولی مشاهده اجراء در اشکاالتی ابتدا در است ممکن هرچند

 تکراری وغیر جذابیت، ،با تر پسند آموز دانش جالبتر روز به روز آغازین مراسم کنند می اجراء را مراسم مطلوبی

 .بود خواهد
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 کتاب از ازآنها برخی زیرکه روشهای اجراءمانند قابل عناوین از برخی طرح این اجراء ابتدا در است بهتر ضمنا 

. گردد بیان اجراء جهت مسئول آموزان دانش برای  گردیده برداشت فر مجد مرتضی تالیف است مدیر یک معاون

  .بود خواهند مختار معاون نظارت با گردی روشهای یا عناوین این اجراء در آنها که تاکید این با البته

 مانند مختلف های شیوه به قرآن قراعت -1

 (دارند آشنایی باره این در تاز پیش آموزان دانش) نور حلقه مراسم صورت به-

 تواشیح صورت به-

 بیشتر مندی بهره برای ، آموزان دانش به ها آن اعالم و تالوت برای موردنظر های سوره های آیه بندی تقسیم-

 قرآنی آیات از برنامه با و

 قاری آموزان دانش توسط قرآن خواندن-

 یاکامپیوتر نوار از معروف های تالوت پخش -

  گوناگون های مناسبت در فرهنگی همکاران سایر و معلمان توسط قرآن تالوت-

 ........-8آیات معانی بیان در خوانی هم و گروهی صورت به قرآن تالوت-
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 آغازین های برنامه در وآموزنده کوتاه ی ها انداست خواندن-2

 آغازین های برنامه در گذار اثر و دلنشین اشعار خواندن-3

  مستعد آموزان دانش توسط ورزشی نمایشی حرکات انجام-4

 به جایزه و دار هدف های پرسش با ؛ انضباطی و بهداشتی، هنری، اعتقادی، ، درسی های مسابقه برگزاری-5

  ها آن اجراءبه مراسم مجری گفتن تبریک و روز هر متولدین معرفی-7؛ برگزیدگان

 ؛ هفته متعدد روزهای در کالسی مراسم مسئولین نظر از گوناگون ابعاد از موفق آموزان دانش معرفی -6

 ؛ آموزان دانش عالقه مورد سرود های نوار پخش ویا آموزی دانش گروههای توسط سرود خواندن-8

 ؛(هفته آخر یا اول"مثال)هفته از مشخصی روزهای در آموزان دانش توسط ایشنی برنامه اجرای-9

 توان از گرفتن بهره و روز یک ”مثال ای هفته به آغازین های برنامه در مدرسه مدیر حضور کردن محدود-11

 ؛...و مشاوران ، ورزش مربیان ، تربیتی مربیان ، کتابداران ، معلمان ،ازجمله همکاران سایر

 و شاد های بازی به توجه نیز و آموزان دانش با مدرسه کادر و معاونان کردن ورزش و ، ورزش به ویژه هتوج-11

 ؛ کودکانه

 ؛ حیاط در گذار و گشت هنگام ، مدرسه معاون توسط دلنشین کلمات از استفاده-12
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 یاسین آل ، کمیل ، توسل)  ها نامه زیارت و دعاها از برخی تالوت به شده حساب و مناسب زمان اختصاص-13

 مدت؛ کوتاه و گذار اثر ، جذاب های برنامه با همراه ،...(و عاشورا ،

 آموزان؛ دانش به انضباطی و بهداشتی های پیام ی ارائه منظور به ها نامه نمایش از استفاده-14

 درسه؛م بازگشایی اول روزهای ،در(عصرگاه یا و صبحگاه) آغازین های برنامه در مدرسه کادر معرفی-15

 دیواری روزنامه تهیه انشا، ، مقاله نگارش مانند ، کالس در هفتگی کار با همراه ، هفته شعار انتخاب-17

 دانشمندان زندگی خالصه بیان-16

 آموزان دانش ازبین قارع بهتراست شوم می متذکر آغازین مراسم قرآن قارع درباره تجربیاتم به توجه با:تذکر

 .گیرد صورت معاون خود ویا قرآن دبیر یا پرورشی دبیر انتخاب وبا کالسها مستعد

 گاهی صبح ورزش به دقیقه11 آغازین مراسم از بعد سال مناسب فصلهای در است بهتر اینکه مهم بسیار تذکر

 مستعد آموزان دانش توسط ویا مند عالقه دبیران از یکی یا ورزش دبیر اجراء وبا ورزشی آهنگهای پخش با همراه

 طی در که اینجانب ت تجربیا به توجه داردوبا خوبی بسیار تاثیرات برنامه دراین همکاران وحضور.گردد اجراء

 ام بوده مطلب این گیر پی گذشته سال چندین

 . است شده وموثرواقع مفید بسیار   آموزان دانش وروانی جسمانی  بهداشت در
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 آموزشگاه عمرانی و پرورشی ، آموزشی ورام در اولیاء مشارکت پیشنهادات برای افزایش - 3

 خط و ها سیاست اتخاذ و دهی سازمان بر مبتنی راهبردی تدوین ، مدرسه امور در اولیا مشارکت برای    

 برخوردار خاص ضرورت و اهمیت از ، باشد داشته دنبال به را اولیا اکثری حد مشارکت بتواند که هایی مشی

 با ارتباط برقراری به نسبت اولیا و مدیران نگرش تغییر های سیاست با دبای مشارکتی سیاست البته.  است

 هایی راه از برخی فوق اقدامات کنار در.  شود حاصل بخش اثر نتایج تا باشد همراه آنها در انگیزه افزایش هم

 : از عبارتند شود می اولیا مشارکت افزایش موجب که
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 ، قانونی تصویب با تواند می دولت ، جهت این در.  شد با تهداش وجود اولیا مشارکت برای کافی زمان – 1

 جلسات تشکیل نیز و مدرسه مربیان و اولیا انجمن انتخابات برگزاری زمان در را پدران ویژه به ، اولیا حضور

. )  آورد حساب به آنها کار زمان جزء ، نموده مند قانون ساعت 8 مدت به ، سال طی در انجمن عمومی

 (  1381 ، خانواده آموزش جامع رحط استادان

 با مرتبط قوانین تدوین و مدارس با اولیا ارتباط ی زمینه در موجود مقررات و قوانین در نگری باز – 2

 شورای محترم مجلس یا دولت محترم ت هیأ در جمله از ، پرورش و آموزش از باالتر سطحی در ، موضوع

 . جامعه روی راف الزامات و ها نیاز به توجه با ، اسالمی

 اولیا های مشارکت جلب جهت در مدارس ن مدیرا جمله از پرورش و آموزش مدیران مند قانون هدایت – 3

 (  همان. ) زمینه این در آنها عملکرد از ارزیابی و

 مزایای تبیین برای ، تلویزیون ویژه به ، جمعی ارتباط های رسانه طریق از مناسب های برنامه پخش – 4

 . مدرسه امور در اولیا مشارکت

 های مشارکت جذب با مرتبط های برنامه اجرای برای مربیان و اولیا انجمن امکانات و منابع افزایش – 5

 . اولیا

)  نوجوانان و کودکان پرورش و آموزش در اولیا عظیم ظرفیت و توانایی مورد در معلمان ساختن آگاه-7

 (  1364 ، حسین محمد ، زاده حائری

 نیازهای و انتظارات بهتر شناخت برای اولیا با آنان ارتباطی مهارتهای تقویت جهت در معلمان آموزش-6

 .  اجتماعی مختلف طبقات
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 .  مدرسه در مربیان و اولیا انجمن تشکیل ی نحوه در تحول و تغییر ایجاد-8

 (  وب زیبا سایت)  مدرسه در اولیا های همکاری و ها فعالیت از قدردانی-9

 .  اولیا مهارتهای و تخصصی های توانایی از مناسب ادهاستف-11

 .  اولیا پرورشی و آموزشی مهارتهای تقویت-11

 حضور ، مسئله پر آموزان دانش خانه از معلمان بازدید ، مدرسه اطراف محلی ی جامعه در تحول ایجاد-12

 ( . 1381 ، خانواده آموزش جامع طرح استادان... )  و مدرسه در داوطلبان

همواره یکی از مسایل و چالشهای فرا روی مدارس در بسیاری از مدارس تامین منابع مالی و برطرف    

نمودن نیازهای اولیه آموزش است. سرانه اختصاصی به مدارس کفاف هزینه های جاری مدارس را نمی دهد. 

زها و انتظارات دانش از طرفی مدیر به عنوان پرچم دار تعلیم وتربیت در مدرسه مسئول پاسخگویی به نیا

آموزان و اولیا آنان است و از سوی دیگر پاسخگویی به این نیازها متضمن تامین منابع مالی است و یکی از 

این راه حلها تامین منابع با استفاده از مشارکت اولیا ست .تجربه ای که بنده در طی چند سال گذشته در 

یای این مسئله است که می توان با بکارگیری قوائد و مدیریت آموزشگاه و جذب مشارکت اولیا داشتم گو

اصول خاصی و به نحو احسن از توان و مشارکت مردم به خوبی در تمامی زمینه ها استفاده کرد بشرطی که 

 زیر مورد عنایت قرار گیرد: پیشنهادی موارد

 بررسی و تحلیل و اولویت بندی از نیازهای و توجیه اولیا نسبت به این موضوع -1

 تالش در راستای جلب اعتماد اولیا و تسریع در جهت رفع مسایل با کمک آنها -2
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شفاف سازی وارائه گزارشهای مستمر در جلسات و مناسبتهای مختلف به مردم ، مسئولین و....در زمینه  -3

 ی مسایل آموزشی و پرورشی مدرسه 

 ریم آنها بیان خواسته هاو انتظارات برای  مردم توام با احترام و تک -4

 

 

 

 

 

 پیشنهادات برای اصول ارزشیابی در مدرسه – 4

 نگرش و رویکردها به توجه با و آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی های فعالیت به بخشی نظام منظور به

 می تعیین "تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بر حاکم اصول "عنوان تحت زیر اصول ، تربیت و تعلیم در نوین های

 : شود

  یادگیری – یاددهی فرایند از ارزشیابی ناپذیری جدایی -1
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 پایانی نقطه عنوان به نه و یادگیری – یاددهی فرآیند ناپذیر جدایی بخش عنوان به باید آموزان دانش ارزشیابی

  . شود تلقی آن

 غایی هدف و روشها و ها برنامه اصالح و یادگیری – یاددهی فرایند بهبود در ارزشیابی نتایج از استفاده -2

 روشها و ها برنامه اصالح در باید ها ارزشیابی نتایج و است یادگیری – یاددهی فرآیند بهبود و اصالح ، ارزشیابی

  . گیرد قرار استفاده مورد

 ارزشیابی فرآیند و یادگیری – یاددهی های روش ، محتوا ، ها هدف میان هماهنگی -3

 درس هر به مربوط یادگیری - یاددهی های روش و محتوا ، ها هدف بین هماهنگی و تناسب باید ارزشیابی در

  . گیرد قرار توجه مورد

  آموزان دانش آمادگی به توجه -4

 دانش روانی و عاطفی ، عقلی ، جسمی های آمادگی به باید ارزشیابی های برنامه انواع اجرای و طراحی در

  . شود توجه آموزان

  آموزان دانش جانبه همه رشد به توجه -5
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 آموزان دانش حرکتی و اخالقی ، اجتماعی ، عاطفی ، عقلی ، بدنی رشد مختلف های جنبه به باید ارزشیابی در

 . شود توجه

  مهارتها و ها نگرش ، ها دانش به جانبه همه توجه -7

 انشد های مهارت و ها نگرش ، ها دانش حیطه به باید پرورش و آموزش محتوای با متناسب ، ارزشیابی در

  . شود توجه آموزان

  (ارزشیابی خود)  خود های یادگیری از آموز دانش ارزشیابی به توجه -6

 دانش دیگر و خود عملکردهای و یادگیریها از بتواند نیز آموز دانش که شود فراهم شرایطی باید ارزشیابی در

 . کند ارزشیابی آموزان

  گروهی فعالیتهای از ارزشیابی -8

  . آید عمل به ارزشیابی نیز گروهی فعالیتهای از باید ، فردی ارزشیابی بر عالوه ، بیارزشیا نظام در

  پاسخ تولید به منتهی فکری فرآیندهای به توجه -9
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  . کرد توجه است شده پاسخ تولید به منجر که فرآیندی به ، نهایی پاسخ بر عالوه باید ارزشیابی در

  خالقیت و نوآوری ببر تأکید -11

  . کرد فراهم را آموزان دانش شکوفایی و رشد زمینه ، مسأله حل ورش بر تأکید با باید زشیابیار در

  تحصیلی پیشرفت سنجش و گیری اندازه ابزارهای و ها روش تنوع -11

 مانند)  ارزشیابی ابزارهای و ها روش مختلف انواع از ، ارزشیابی موارد نوع و ماهیت ، اهداف به توجه با

 های پوشه ، رفتار مشاهده های روش ، انشایی و عینی پرسشهای انواع ، عملی های آزمون ، اهیشف پرسشهای

 ارزشیابی ، عملکردی ارزشیابی ، تحقیقاتی های فعالیت به مربوط گزارش ها، طرح و مقاالت ارایه ، کار مجموعه

  . ودَ می استفاده.. (  و خودسنجی روش ، ها ساخته دست انواع ، مستمر

  ارزشیابی انواع از استفاده -12

)  ها ارزشیابی انواع از تدریس های روش و محتوا ، ها هدف به توجه با است الزم یادگیری – یاددهی فرآیند در

  . شود استفاده... (  و ملی ، بیرونی ، درونی مرجع، هنجار ، مجموعی ، تکوینی ، تشخیصی قبیل از

  زشیابیار فرآیند در معلم و مدرسه استقالل -13
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  . شود حفظ پرورش و آموزش کلی سیاستهای چارچوب در معلم و مدرسه استقالل باید ارزشیابی فرآیند در

  ارزشیابی در انسانی و اخالقی قواعد رعایت اصل -14

 ، حقوق شدن دار خدشه موجب که شود اجرا و ساماندهی ای گونه به باید ارزشیابی ، اصل این موجب به

  . نگردد معلم یا آموز دانش روانی سالمت و نفس به اعتماد ، انسانی تعامالت

  فردی های تفاوت به توجه اصل -15

  . شود توجه آموزان دانش فردی های تفاوت به بایست می تحصیلی پیشرفت ارزشیابی انجام در

  ارزشیابی اصول تحقق در هماهنگی ضرورت -17

 مسئول های بخش سایر و واحدها ، ادارات ، مراکز ، ها انسازم میان باید الذکر فوق اصول کارگیری به در

 ، آموزان دانش تحصیلی پیشرفت سنجش و گیری اندازه های برنامه و معیارها ، ابزارها ، روشها مورد در ارزشیابی

 . باشد داشته وجود کامل هماهنگی و تعهد
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 مدرسه در انضباط و نظم برقراری جهت پیشنهادات - 5

 مقدمه

 و معلمان از بسیاری. است افزایش روبه روز به روز آنها سنی های ویژگی به توجه با آموزان دانش کنترل یدشوار

 برخورد است ممکن معمول طور به و کنند می ناتوانی احساس آموزان دانش انضباطی مسائل با برخورد از مدیران

 .باشند داشته ها رفتار این با نامناسبی های

 انضباط و نظم بررسی از هدف

 یافته پرورش انسانهای که منظم و باانضباط آموزان دانش با شاد ای مدرسه ایجاد چگونگی موضوع، این از هدف

 هدف فقط که بود خواهند متعهد و متفکر و داده رفتار تغییر رسیده، تعالی به انسانهایی آینده در مدرسه، این در

 .است پرورش و آموزش هدف، بلکه نیست، باالتر نمره کسب آنها

 انضباطی بی و انضباط تعریف

 انضباط را آنان رفتاری عوامل بر تسلط و فراگیرندگان رفتار کنترل ای عده. دارد متعددی تعاریف انضباط و نظم

 که نحوی به است، کالس و مدرسه محیط در سازماندهی نوع هر شامل انظباط و نظم معتقدند؛ برخی نامند، می

 که مقرراتی و قواعد اعمال: از است عبارت انضباط» گوید می( 1383) صفوی. ودش  یادگیری افزایش سبب

 .«دهد می کاهش حداقل به را کالس در اخالل و کند می تسهیل را یادگیری

 انضباط اهمیت

 است پذیرفته گروه یک فرهنگ که کند مقرّراتی و قوانین با سازش به قادر را فرد که است این انضباط از هدف

 .نماید آهنگ هم کند می زندگی آن در که اجتماعی سالم های وخواسته توقّعات با را خود رفتار که طوری به

 انضباط برقراری از هدف
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 است، پذیرفته گروه یک فرهنگ که مقرراتی و قوانین با سازش به قادر را کودک که است این انضباط از هدف

 هماهنگ کند، می زندگی آن در که اجتماعی گروه های واستخ و توقعات با را خود رفتار او که طوری به. بنماید

 .نماید

 انضباط آموزش

 عادت بدان وبهتر بیاموزند بهتر توانند می افراد کودکی در زیرا آموخت افراد به کودکی از توان می را انضباط

 .کنند

 .شود می توصیه کودکان به بخشیدن نظم برای زیر راههای

 خلقت در انضباط و نظم

 مهم بسیار هم آفرینش در نظم این بلکه شود می توانا و شاد ای مدرسه باعث مدرسه، در تنها نه انضباط و نظم

 عظمت و بزرگی از حکایت که داده قرار …و شب و روز گردش آسمانی، کرات در خداوند که نظمی مثالً. است

 شده آفریده کتاب و حساب روی زا چیز همه و است یافته تجلی چیز هر در خداوند. است تعالی باری خداوند

 .است

 انضباطی بی از پیشگیری

 :است مهم دلیل دو به آموزان دانش مطلوب نا رفتار از گیری پیش

 .است آن تغییر از تر آسان نامطلوب رفتار بروز از گیری پیش یعنی: عملی دلیل به1٫

 .داند می آموز دانش مطلوب نا تاررف کردن طرف بر و اصالح مسئول را خود معلم یعنی: انسانی دلیل به 2٫

 آموزان دانش انضباطی بی علل

 بلکه نیست مربوط درس معلم،کالس به تنها کند می مختل را کالس انضباط که آموزان دانش از رفتارهایی بروز

 مستقیم غیر یا مستقیم طور به که دارند وجود اجتماعی خانوادگی، آموزشگاهی، عوامل نظیر نیز دیگری علل

 .کنند می فراهم آموزان دانش مخرب رفتارهای برای را نهزمی
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 نظمی بی رفتارهای حذف یا کاهش راههای

 رفتار باید بلکه کند اقدام مطلوب رفتار تقویت و ایجاد به که نیست این تنها معلمان وظیفه پرورش و آموزش در

 توصیه زیر روشهای مطلوب نا رفتار بردن بین از برای. ببرند بین از یا  داده کاهش را آموز دانش مطلوب نا

 :شود می

 سالم مدرسه با انضباط و نظم رابطه

 تنگاتنگی ارتباط دو این بین توان می آیا است سالم مدرسه با انضباط و نظم رابطه دارد اهمیت ما برای که آنچه

 آیا حال. است ریزی رنامهب دارند، تأکید مدارس در آن روی مرتب مشاوران و کرده ثابت علم که آنچه. کرد برقرار

 نه؟ یا گردد برمی انضباط با آموزان دانش به ریزی برنامه این

 پیشنهادات

 اگر که است این بر رسم مدارس در معموالً. است آسانتر بسیار درمان از پیشگیری بدانند باید معلمان همه

 یا مدیر از یا و فرستند می مدرسه تردف به را او داشت کالس در انضباطی بی موارد ویا نخواند درس آموزی دانش

 موارد دچار کمتر کنند رعایت را زیر موارد معلمان اگر بروند او کالس به که خواهند می مدرسه معاون

 :شوند می کالس در آموز دانش انضباطی بی

 راهکارها

 .شود طراحی هاآن رفتار از اطالع و آموزان دانش های انضباطی بی وقوع از جلوگیری برای مناسبی برنامه

 .آنها از مدرسه انتظارات و مقررات قوانین، کردن روشن و انضباطی های برنامه در آموزان دانش دادن شرکت

 آموزان دانش فردی هـای تـفـاوت و استعـداد ها، توانایی با باید معلم های آموزش و تــدریــس هــای روش

 .کند احتراز حاصل بی و کننده خسته یکنواخت، های روش بکارگیری از و باشد متناسب

 نتیجه
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 که است آموز دانش جانب از رفتاری گونه هر انضباطی بی که  یافتیم دست نتیجه این به مقاله این نوشتن از پس

 یعنی آموخت کودکی از را انضباط توان می. کند می اخالل به تهدید یا مختل را مدرسه و کالس سازماندهی

 .بیاموزند فرزندان به را انضباط و نظم…و آثار دادن نشان تذکرات، ها، باآموزش توانند می والدین


