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 چکیده 

و ابداً قصد   است گرید  یهدف  آوردن دست   خواستار به  آن  لهیوس  فرد به  که  است  یرفتار یا  لهیوس  یشلوغ کار

وارد شود. مثالً   یکس  به زین  یا  لطمه  است  ممکن  انیم  نیدر ا  آنها را ندارد. البته  کردن  تیاذ ای  گرانید  به  حمله

  ممکن ردیقرار گ  همساالن  گروه دییو تأ  قیمورد تشو  لهیوس  نیا  تا به دیربا  یرا م  یخانم فیبزهکار ک  یکودک

  و نتوانسته  آزار قرار گرفته و  تیمورد اذ  که  یکودک  یعنیباشد.   داشته زین  یریگ  انتقام  جنبه  یشلوغ کار  است

  لهیوس  یشلوغ کارجا   نیپردازد. در ا  یخود م  اضطراب  کاهش  به  یشلوغ کاربا   خود را ابراز کند، اکنون  خشم

 .ابدی  دست  اضطراب  کاهش  یعنیخود   هدف  خواهد به  یم  آن  به  با توسل  کودک  که  است  یا

همه جوامع  یفرهنگ راتیمتقابل از همه رسانه ها، افراد و تأث یها یریادگی از 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

ر است. به علل رفتا قیو اصالح رفتار تابع درک عم 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

راهکار های آن  جلوگیری کرده و  ی دانش آموزمشلوغ کاراز ام تا تالش نموده  این پژوهشدر  ............اینجانب 

 را در اختیار همکاران گرامی قرار دهم.
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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 یموزان احساس ناتوانآ دانش یاز برخورد با مسائل انضباط رانیمد

 یاختالالت رفتار نیعتریانه از شاشلوغ کار ای یتهاجم یرفتارهارفتار ها داشته باشند.  نیبا ا ینامناسب یها

مختلف به  نیکودکان تحت عناو یاز مشکالت رفتار یادیانجام شده، درصد ز یها یانسان است. براساس بررس

 دیبا یموضوع است.از نظر علم یدگیچیاز پ یمورد حاک نیمتنوع در ا اتی. وجود نظرشود یمربوط م یوغ کارشل

کردن خود را نشان  رانیدرفرد است که به صورت زدن، کشتن و و شیگرا کی ایکشش و  کی یشلوغ کارگفت 

 ایگفت مناسب عمل و  دیست که باا یا به گونه دهد یالعمل از خود بروز م که فرد به عنوان عکس ی. امردهد یم

از وجود  یو حاک ددر درون فر یشورش و انقالب کیامر نشان دهنده  نی. ظاهر استیرفتار طرف مقابل ن

در درون او وجود دارد که قادر به رفع و  یاز بازگو کردن آن وحشت دارد.رنج ییاست که فردگو یاحساسات

زجر دادن متوجه خودش  نیا یاگرچه در موارد آورد یدر م رانگیآن را سر د یتالف ریو ناگز ستیجبران آن ن

را با خود  روین نیبوده و انسان از هنگام تولد ا یو فطر یزیغر یامر یشلوغ کارمعتقد است  دی. فروشود یم زین

 .آورد یم ایبه دن

ظام خلقت ذات با ن انتیدر جهت ص ییروین نیباشد و وجود چن یزیغر تواند یم یشلوغ کار یاصل و مبنا

 تواند یم اجتماعی – یتیعوامل ترب ریو سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است که تحت تأث یهماهنگ

 متفاوت باشد.
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 بیان مسئله

هاست که به منظور صدمه رساندن  یو ناکام هایکودکان نسبت به ناراحت یواکنشها نیجتریاز را یکی یشلوغ کار

 یانسان دارا یشود . چون تمام اعمال و رفتارها یرفع موانع انجام م ای ازهاین یارضا ، کسب پاداش ، گرانیبه د

نوع رفتار است . براساس شناخت  هیعامل در توج نیتر همهدف دارد هدف ، م زیانه نشلوغ کارهدف است رفتار 

شلوغ  ایسالم  یرفتارهاقائل شد و آنها را در زمره  زیگوناگون وجه تما یاعمال و رفتارها نیتوان ب یهدف ، م

رفتار سالم و  یکیکه  ردیدو هدف متفاوت انجام گ ایزمان  کیدر  کسانیانه برشمرد . ممکن است دو عمل کار

 یمدرسه در حال توپ باز اطیکه در ح دیرا در نظر آور یمثال کودک یشود ، برا یانه تلقشلوغ کار تاررف یگرید

شلوغ عمل  نیپنجره بخورد و آن را بشکند  ،ا شهینکه اراده کند به شو بدون آ یاست . اگر توپش به طور تصادف

پنجره پرتاب شود ،  یوبس شهیو به قصد شکستن ش یاگر توپش به صورت عمد کهی، در حال ستین یکار

هدف از انجام  دیانه باشلوغ کارو رفتار  یشلوغ کار فیو تعر ییرو ، در شناسا نیانه است ، از اشلوغ کاررفتارش 

و نشاط و کم کردن خشم و استرس  یبه شاد دنیما رس یهدف زندگ نیدن آن عمل مشخص شود . مهم تردا

 یخاص یما از نشاط و شاد یآموزش یاست . اگر فضا یدبه شا افتنیدست  یانسان برا تیاست . حرکت و فعال

 نیا یبرا یسازان خوب ندهیآشاد و با عزت نفس باال و آرام خواهد بود و  یرانیآن فراگ ی جهیبرخوردار باشد نت

 مرزو بوم خواهند بود .

 آن عبارتند از : ینمونه ها نیدارد و آشکارتر یانواع گوناگون یشلوغ کار

شلوغ و  زیپره -6 تیشکا -5 یکالم یشلوغ کار -4  یکالم نیتوه -3 یکالم دیتهد -2 یکیزیف یشلوغ کار

 یارتباط یکار
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 وضع موجودبیان 

سابقه خدمت در  سال است که .........هستم و مدت  ..............آموزشگاه ............پایه آموزگار  ..................اینجانب 

از دانش یکی ی شلوغ کارآموزش و پرورش دارم. در سال تحصیلی اخیر نکته ای که توجه مرا به خود جلب نمود 

که مشکل اخالقی و انضباطی ام مسئله مورد نظرم با توجه به شواهدی که داشته بود و فرشیدبه نام آموزان 

 :بودبه قرار زیر  دانش آموزان 

از دانش آموزان  یتعدادو بی انگیزگی هایی از جانب  یشلوغ کاردر روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی 

روز از سال و سه شدم به حدی که این مسئله نوعی گریز و بیزاری به من القا کرد. اما بعد از د فرشیدمخصوصا  

رو به دوستی  مدرسهو کمی جو بود  شده مدرسهکمی آرامتر و متمایل تر به  فرشید متوجه شدم که  تحصیلی

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

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 سازی دانش آموز شلوغآرام 

 جزئی :اهداف 

 علل شلوغی دانش آموزبررسی 

 روش هایی جهت آرام سازی دانش آموزبکاربردن 

 با شاخص :مقایسه 

 مقایسه با شاخص ، بایستی شلوغی دانش آموز کاهش یافته و کمتر دیگران را اذیت کند.در 
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 آوری اطالعاتجمع 

صحبت کنم تا نظر خود را  اننخست با خود دانش آموز فرشیدی شلوغ کاردر رابطه با دادم  حیکار ترج نیا یبرا

گذاشته  اناخالق دانش آموز یرو یسوئ ریتأث مشخص بود  فرشیدبنا بر گفته دانش آموزان و همچنین    دنیبگو

. با توجه به  ندکرد یم یشلوغ کاردانش آموزان  هدر مدرسه مدام ب هدر خانه آرامش نداشت نکهیاست ، به خاطر ا

صبحگاه و  یو معاون هم در زنگ ها ریتوانستم مشکل دانش آموز را حل کنم و با مد ینم ییم به تنهاخود نکهیا

 . رمیهمه کمک بگ ازگرفتم  می. تصم ندارتباط داشت گریمراسم د

مربوطه اظهار داشتند  معاونکردم . فرشید یشلوغ کارداشتم و سوال از  ییصحبت هامعاون مرحله دوم با  در

نظم کالس را به  یشلوغ کارکرده و با  تیرا اذ گرید دانش آموزان د مختلف دوست دار یبهانه هابه  فرشیدکه 

شلوغ شد که آنها هم از اخالق و  فرشید تیدر مورد وضع یمدرسه سواالت یو معاون آموزش ریمد ازد نهم بز

به  ینظم یشود ب یر مکه برگزا یمراسم مختلف ایگفتند در مراسم صبحگاه  ینبودند و م یراض فرشید یکار

 تیشکا یادیز یدر مورد دانش آموز شد عده  یسواالت حید . از دانش آموزان مدرسه در زنگ  تفرنآور یوجود م

 یسوال کردم راض فرشید تیعبودند . از مستخدم مدرسه در مورد وض یراض یتا حدود یکم یداشتند ، و عده 

 یو اگر تذکر داده شود عصبان دنزیشغال خود را در سطل برآ ستیحاضر ن  دانش آموز نیا یگفت حت ینبود و م

هم رفته  یمطرح شد رو انمشکل دانش آموز انآموزگار یشورا یکند . در جلسه  یم یشلوغ کارد و  شو یم

از  ایاز جمله : آ دمیپرس یسواالت آنها مصاحبه کردم و  از ان نبودند . . باز با خود دانش آموز  یراض انآموزگار

؟ رابطه پدر و مادرت با شما چگونه است ؟ ارتباط پدر و مادرت با هم چگونه  دیدار یوضع خوب یقتصادنظر ا

اوقات فراغت به  ای؟ آ یرا دوست دار حیورزش و تفر ایافراد خانواده چطور است ؟ آ ی هیاست ؟ رفتارت با بق

 چقدر است ؟ و ......؟ سطح سواد پدر و مادرت  دی؟ چند تا فرزند هست دیرو یو گردش م حیتفر

کم سواد هستند و   ندارد و پدر و مادرش یوضع خوب یگرفتم که از نظر اقتصاد جهینت فرشید یتمام حرفها از

گذاشته و  ریکند و رفتار او در فرزندشان تأث یم یافراد خانواده هم بد اخالق ی هیاست و با بق شلوغ کار  شپدر

 نیا یتینداشته و از لحاظ امن یفرزندان توجه بیبه ترت یاز نظر اخالق د و و گردش و ورزش ندار حیبه تفر یکار
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همکاران و با کمک  ی هیبق یمشکل با همکار نید . با توجه به ا ندار یدانش آموز در خانه احساس آرامش خوب

به  میتصم و .... وندیپ یاگوناگون و کتاب ه یکتاب ها یگرفتن از مشاور اداره ، خانواده دانش آموز ، مطالعه 

 .حل مشکل گرفتم 

 و پیشینهادبیات 

 اهمّیّت انضباط به شرح زیر است :      

 سالمت جامعه   -الف  

 و نشاط فرد   شادی –ب  

       یو اجتماع سازش فردی –ج  

 احساس امنیّت     –د  

 اعتماد به نفس  –ه  

 جلب محبّت دیگران  -و  

 در وقت      یصرفه جوی -ز  

عایت انضباط در کالس  درس نه تنها موجب انسان است و این که ر یانضباط سبب  ایجاد عظمت  برا     

 یشلوغ کاربهتر می شود بلکه به رشد سالم شخصیّت دانش آموز هم منجر می شود . به عکس هرگونه  ییادگیر

 می شود .  یمعنو و ی، احساس گناه و خسارت مادّ یو عدم رعایت مقرّرات و انضباط سبب شرمندگ

هم این اصل حاکم  یی با ارزش تر از درمان است درمسایل انضباطخیل ی، پیشگیر یهمان طورکه در پزشک    

به  بچه   یرا  باید  از زمان کودک یبا ارزشمندتر از اصالح می باشد . رعایت  اصول  انضباط یاست یعنی پیشگیر

 ها یاد داد . 

هم  یو نوجوان یکودکافراد بزهکار  دیده  شده  است که این افراد در سنین  یزندگ یتاریخچه   یدر  بررس    

و   یزندگ یتاریخچه   یوقت یانضباط و القید بوده اند . عکس قضیّه  هم  صادق  است  یعن یب یمعموال  افراد
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هم معموال افراد  یو نوجوان یافراد در سنین کودک ینسوابق  افراد صاحب نام را برّرسی کرده اند دریافته اندکه ا

 منضبط بوده اند . 

 :یشلوغ کارکل مش لیارائه دال

 یتیجنس ی: تفاوت ها۱ 

در غالب  زیو ن نیدر همه سن باًیتفاوت در غالب فرهنگ ها و تقر نیتر از دخترها هستند. اشلوغ کار پسرها

تفاوت ها  نیا یدارند. از سال دوم زندگ یو لفظ یبدن یشلوغ کاراز دخترها  شیشود. پسرهاب یم دهید واناتیح

 یسال تفاوت ها 2تا  ۱ نین سنیب یدر مورد کودکان نوپا یعات مشاهده اشود. براساس مطال یآشکار م

. پسرها به ستیاز آن ن یشود و قبل از آن اثر یظاهر م یماهگ ۱8بعد از  یشلوغ کاراز لحاظ تعداد  یتیجنس

 کنند. یم یشود تالف یم شانیمزاحم کارها یکس ایشود  یکه به آنان حمله م یخصوص وقت

 

  یشلوغ کار یگ: عوامل خانواد۲

چرا که  باشند، یافراد موثر م یتیعوامل ترب یدر بررس یطیاز عوامل مح یکسریبه عنوان  یخانوادگ عوامل

را افراد در  زهایاز چ یلیو خ باشد یم تیحائز اهم اریافراد بس یزندگ یاجتماع طیمح نیخانواده به عنوان اول

 دیتشد ایاز جهات مختلف موجب بروز  تواند یخانواده م .آموزند یخود در آن م یاجتماع اتیح هیاول یسالها

 اند از: عوامل عبارت نیا نیتر شود که مهم یشلوغ کار

مورد عالقه خود را در دست  یو اسباب باز لیکه وسا یکودک: معموالً کودک یازهایبا ن نی( نحوه برخورد والد۱ 

.تجربه نشانگر آن است شود یا اعمال خشونت مب یو در صدر گرفتن آن حت شود یم ختهیبرانگ ندیب یم یگرید

که توقعات و  یاز کسان شتریاو ب اشدتوقعات و انتظارات فرد برآورده شده ب شهیهم یکه چنانچه در کودک

 .شود یم شلوغ کارو  نیاست خشمگ انتظاراتشان برآورده نشده
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ها عالقه مند  انسان رایانسان است ز یازهایاز ن یکی یمناسب در زندگ ینامناسب: داشتن الگو ی( وجود الگوها2

را  یکسان نیکه مورد عالقه خودشان است انجام دهند و چن یهستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کس

 نیوالد شلوغ کارکودکان  شتریکه ب دهد یمانجام شده نشان  یها یخود قرار دهند بررس یزندگ یراهنما و الگو

موجود  یشلوغ کار ینه تنها کودک آنها از محبت الزم برخوردار نبود از الگو یعنیاند  داشته یخشن و متخاصم

هستند معموالً رشد  یکتاتوریکه تابع اصول د ییها خانواده یکتاتوریبود. د رفتهیپذ ریتأث زیدر خانواده ن

ست که غالبا پدر ا گرانینفر حاکم بر اعمال و رفتار د کینوع از خانواده  نیکند در ا یفرزندانشان را محدود م

 نیدر ا کنند یرفتار م یکتاتوریبا د زیتر ن اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگ یرا دارد اما گاه ینقش نیچن

 کند، یمعلوم م فهیدهد، وظ یراه نشان م کند، یم نییهدف تع رد،یگ یم میتصم کتاتوریها فرد د گونه خانواده

که در  ییها او رفتار کند و حق اظهارنظر از آن اوست. بچه لیمطابق مبه طور مطلق  دیو همه با زدیر یبرنامه م

 نیو هم شود یو اطاعت در رفتارشان مشاهده م میظاهراً حالت تسل کنند یم دایپرورش پ یکتاتورید طیمح

و خصومت به خود  یحالت دشمن گرانیها در مقابل د بچه نیدارد. ا یو اضطراب وا م جانیحالت آنهارا به ه

 زین یافراد از تعصب خاص نیا رسانند یکمتر از خود صدمه م ایهم سن و سال خود  یها و به بچه رندیگ یم

شرکت کنند و از اعتماد به  توانند ینم یگروه یعاجز هستند، در کارها گرانیبرخوردارند و از به سر بردن با د

و اغلب در کارها با شکست روبرو  دهند یخود را نشان م یاقتیل یب شانیبرخوردارند و در امور زندگ یفیضع نفس

 .شوند یم

بلکه آنرا نشانه شهامت و  کنند ینم حیرا تقب ییو زورگو شلوغ کاراز افراد  یا انه: عدهشلوغ کاررفتار  ری( تأث3 

و به آن  دانند یالزم م یرا مثبت موجه و حت گرانیانه خود و دشلوغ کارافراد اعمال  نیا دانند یقدرت خود م

 .گذارند یصحه م

مثبت و  تیافراد سبب تقو گریو د نیانه توسط والدشلوغ کارکه رفتار  یانه: در مواقعشلوغ کاررفتار  قی( تشو4 

 یکه به بهانه آموزش دفاع از خود به کودک میشو یروبرو م یانیمرب ای نی. گاه با والدشود یرفتار م نیا تیتثب



 

 11 

در  یمنطق ینشان دادن رفتارها یبه جا وحکه به طور وضو...  «ینخور یتوسر» «ینخور یاز ک» ندیگو یم

 .کنند یم قیمورد تشو یب یشلوغ کاررا به  یمقابل برخورد با موانع شخص

به  شوند یم یو خشونت کودک عصبان یشلوغ کارکه در برابر  انیو مرب نی: والدانیو مرب نیوالد هی( تنب5 

و  ندهیعامل فزا هیتنب یمواقع نیرفتار در او موثرند درچن نیا دیاز تشد کنند یم هیانه اورا تنبشلوغ کارصورت 

شخص  شود، یکودک م یشلوغ کار االًسبب خشم و احتم نکهیعالوه بر ا رایاست ز یشلوغ کارکننده  تیتقو

 .شود یکودک م یشلوغ کار یبرا ینامناسب یکننده الگو هیتنب

 آموزش و پرورش نیادیاشاره به سند تحول بن

و  میاست که معلم به عنوان محور تعل یریخط تیمعلم مسئول تیمسئول نیادیبه سند تحول بن با توجه پس

 ریآوردم شور و شعف غ یرا م کالسخوشحال بودم ، هر زمان نام  یلیم خاندانش آموز یاست با شاداب تیترب

به  شلوغ کار انزکردم که خود دانش آمو یکردم . مشاهده م یمشاهده م اندانش آموز نیرا در ا یقابل وصف

کردن به دوستان و همکالسان منع  یو تند ییند و از تند خونک یم ییرا راهنما گرید یبچه ها میصورت مستق

فرزندشان  شرفتیشده از اول سال از پ هیدعوت کردم و با توجه به جداول ته اندانش آموز اءیاز اول ندکرد یم

 تیدانش آموز از اصالح رفتار او رضا نیا انیمرب ی هیبقو معون و  ریت بخش بود . مدیرضا یلیسوال کردم خ

که قبالً از رفتار دانش  یآموزش یگروهها یکرده است ، حت رییگفتند که هشتاد درصد تغ یکامل داشتند و م

در  انو مشاور ردندتعجب ک دندیدانش آموز فعال و با نشاط و شاداب د نیدر آخر سال ا یآموز خبر داشتند موقع

هم رفته تمام عوامل دست  یکامل داشت . پس رو تیمشاوره کرد رضا انبا دانش آموز یر موقعمراحل آخ

 یگرفتم به جواب سوالم که چگونه م جهیکامل داشتند . پس نت تیرضا اندانش آموز نیآرام کردن ا یاندکار برا

در جهت  یم که گاهخوشحال هست یلیو خ دمیکنم رس رفبرط ییرا در دانش آموزان ابتدا یشلوغ کارتوانم 

تالش و پشتکار خود  ونیهمه را مد نیبرداشتم ، و ا اءیاول یدانش آموز و خوشحال نیا یو نشاط و شاداب یسالمت

 باشم . یمدرسه و مشاور م ریدانش آموز و مد یو همکاران و ول
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 نیواهد بود. اآنها خ 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 تیآموزان با رعا دانش

در سطح اجتماع رفتار  تر یکاربرد کردن ادهیرفتار و عمل به آن در سطح مدرسه و بعد از آن پ تیآمده از رعا

 باشد. یموجود در داخل اجتماعات انسان یو کشمکشهااز مشکالت  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 از کوچک شروع شود و پس از آنکه دانش 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  یارا بر یهترب طیو مح شود یم بخش جهینت یا مدرسه جادیکه باعث ا پردازد یمدرسه م

 متقابل است. یا رابطه ،یریپذ تی.رابطه نظم و انضباط با مسئولکند 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 بود. نه دانش

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

خوب کالس،  تیریمان با مداز معل گرید یدارند و بعض یکینزد یلیارتباط خ تیو ترب می. انضباط و تعلدانند یم

 .دانند یمعضل نم کیانضباط را 

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 رو موانع سر راهش هموار گردد. به نظ ردیقرار گ تیورد حمام

معلم که  ه،ینظر نیطبق ا نیبنابرا ندیکنترل شود تا بتواند به بار بنش نکهینه ا ابدیپرورش  زهیانگ نیاست که ا
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آموز را به حال خود رها  که دانش ستیهم ن یمعن نیابه  یول زند یجهت دهنده است حرف اول را در پرورش نم

 .میکن

 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  صدور برگه 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  یانضباط 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 یعیاز حال طب آموز، 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 یآشکار م خاص 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

را دارند با هم ساالن خود و خواهر و برادرشان مشکل دارند بعداً  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 یآموزان در کالس درس حواسشان به راحت دانش

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

نگ کند و به اصالح تجارب آموز هماه 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 ینادرست پرداخته و رفتارها
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را در عمل  حیمؤثر باشد و رفتار صح تواند یآموزان م رفتار مطلوب به دانش نیدادن فرصت و مشاهده و تمر

 آموزش دهند.

 دیگو یو زشت م  کیبه عنوان ن یو آنچه را که و دانند یخود م یاخالق ی، راهنماکادر مدرسه را آموزان دانش

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

انجام  یها یانسان است. براساس بررس یاختالالت رفتار نیعتریانه از شاشلوغ کار ای یتهاجم یارهارفتار های 

. وجود شود یمربوط م یشلوغ کارمختلف به  نیکودکان تحت عناو یت رفتاراز مشکال یادیشده، درصد ز

 موضوع است.  یدگیچیاز پ یمورد حاک نیمتنوع در ا اتینظر

 رانیدرفرد است که به صورت زدن، کشتن و و شیگرا کی ایکشش و  کی یشلوغ کارگفت  دیبا ینظر علم از

 . دهد یکردن خود را نشان م

رفتار  ایگفت مناسب عمل و  دیاست که با یا به گونه دهد یالعمل از خود بروز م عکسکه فرد به عنوان  یامر

 یاز وجود احساسات یدر درون فرد و حاک یشورش و انقالب کیامر نشان دهنده  نی. ظاهر استیطرف مقابل ن

 از بازگو کردن آن وحشت دارد. ییاست که فردگو

 آورد یدر م گرانیآن را سر د یتالف ریو ناگز ستیجبران آن ن در درون او وجود دارد که قادر به رفع و یرنج

و  یزیغر یامر یشلوغ کارمعتقد است  دی. فروشود یم زیزجر دادن متوجه خودش ن نیا یاگرچه در موارد

 . آورد یم ایرا با خود به دن روین نیبوده و انسان از هنگام تولد ا یفطر

در جهت  ییروین نیباشد و وجود چن یزیغر تواند یم یشلوغ کار یا: اصل و مبندیگو یباره م نیدر ا نایس ابن

عوامل  ریو سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است که تحت تأث یذات با نظام خلقت هماهنگ انتیص

 متفاوت باشد. تواند یم یاجتماع - یتیترب
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   سخن گفت دیاز چند مسأله با یشلوغ کار شهیمنشاء و ر درباره

 : یو فطر یزاء غریمنش ▪

 یها است که جلوه آن به صورت جنگ، دفاع، نزاع یشلوغ کارحالت را دارد و آماده  نیبه همراه تولد خود ا طفل

 . شود یم دهیدر افراد د یجمع یها یریو درگ یشخص

 : منشاء اجتماعی ▪

 یتی: نارضاندیگو یو م دانند یو مکتسبات آن م یاجتماع یها از آموخته یحالت را ناش نیاز روانشناسان ا یگروه

حالت و  نیا شیدایمعلم و مدرسه دارد سبب پ ر،یکه از پدر و مادر، مد ییها و عقده انیو اطراف طیفرد از مح

 . شود یعقده در فرد م

 :یو اجتماع یزمنشاء غری ▪

 نیاست بد یماعو اجت یزیو منشاء غر شهیر یحالت در افراد دارا نیا مییباشد که بگو نینظر ا نیبهتر دیشا

به  یبه صورت آشکار و نهان وجود دارد ول شیاست. در همه افراد کم و ب یزیکه اصل آن در افراد غر یمعن

  و بر اثر اکتساب، دامنه آن گسترده خواهد شد.  جیتدر

 کمبود توجه و عاطفه: ▪

در فرد  یساس ناامنآنها که سبب اح ییجدا ای نیوالد یطرد کودک از سو زیو ن یدر هنگام کودک خصوصاً

 .شود یم

 انه. شلوغ کار یرفتارها دیاست در جهت تشد یعامل نیوالد ادیاعت ایپدر  بتیغ نیهمچن

 :یشلوغ کاربردن حالت  نیاز ب یبرا یاصالح های راه ●

 دادن:  آگاهی ▪

درست ممکن و  یشلوغ کار قیشود راه وصول به هدف از طر میآموز تفه است که به دانش یمسأله مهم نیا

 نامطلوب است.  یامر انهیبه کار بردن آن به صورت وحش ی. داشتن زور و قدرت خوب است ولستین
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 :اقدام به رشد فکری ▪

داشته  یفور یامر ممکن است اثر نی. ادیآموزان داد کش بر سر دانش ایشد و  یعصبان دینبا یشلوغ کارموقع  در

 است.  هودهیب یدر دراز مدت کار یباشد ول

 ها تیو واقع قیمسائل حقا انیها و ب ذکر داستان قیو از طر دیز جر و بحث و جار و جنجال دست کشا دیبا

  سازد.  دهیپخته و ورز جیاو را باالتر برده و او را به تدر شهیو اند یکه سطح آگاه دیکوش

 :گرانآشنا کردن به حقوق دی ▪

آشنا باشند و بدانند در برابر طرف  گرانیقبال دخود در  فیها به حقوق و وظا است که انسان اتیضرورت ح نیا

موظفند هر  گرانید اناًیکه پدر و مادر و اح دیاین شیپ شانیگمان برا نیاتخاذ کنند تا ا دیبا یمقابل چه موضع

 که از آنها بروز کرده متحمل شوند.  یرفتار

 امر: یبه زشت آگاهی ▪

کردن و پرخاش و  رانیرا انجام داده و هرگز از زدن و و یسندعمل ناپ یشلوغ کارکه با  ابدیدر دیفرد با چنان هم

 نباشد.  یعتاب خود راض

 : ها تیو محروم ها رفع ناکامی ▪

 است.  یالعاده و اساس نقش فوق یحالت دارا نیا لیعامل خود در تعد نیبرداشتن ا انیم از

 :یمیصم طیمح جادای ▪

او فراهم  لیاصالح و تعد یرا برا نهیزم یادیو گرم تا حد ز مانهیصم طیروابط دوستانه و مح جادیا قیاز طر 

  . دیکن میامر را به او تفه نیا  و کراهت یزشت ها یستیمالحظات و رودربا جادیسازد و هم با ا

 و اشتغال:  یسرگرم جادای  ▪

برود و  اش سر را به خود مشغول کند سبب آن خواهد شد که حوصله یکه آدم یا فهیوظ کیو نداشتن  یکاریب

 شود.  یشلوغ کارآماده 
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الزم و  اریباشد مراجعه به پزشک و دارو و درمان، بس کیولوژیزیاز علل ف یناش یشلوغ کارکه  در صورتی ▪

 مختلف درمان قابل اعمال خواهد بود.  یها صورت طیشرا نیاست در ا یهیاست. بد یضرور

حساب شده  یزیر برنامه کیوقت گذاشت و با  شتریبمشکل هستند  نیا یکه دارا یافراد یبرا دیبا یطور کل به

کنند و از  یزندگ یبتوانند به راحت انشیو هم اطراف شلوغ کارتا هم آن فرد  میرا ارائه ده یمناسب یها حل راه

  کنار هم بودن لذت ببرند. 

 

 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها:

بود و من در صدد پیدا کردن معضل این کالس  فرشیدو بدرفتاری  یشلوغ کارمشکل چنان که قبالٌ ذکر شد 

 پرسش برای تجزیه و تحلیل استفاده کردم. 6برآمدم و برای رسیدن به راههای مطلوب از روش 

 به شرح ذیل:

 ؟داینقدر بی انگیزه و گستاخ و . . . شو فرشیدباعث شده است که  چه عواملی -۱

 ؟دتمایلی به بهبود وضعیت رفتاری کالس ندار هااین کالس فرشیدچرا  -2

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

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

 را به بهبود اوضاع مایل کنم؟ فرشیداز کجا شروع کنم تا بتوانم  -5

 اجرا کنم؟ فرشیداز چه زمانی می توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع  -6

 تفسیر:

 پرسش این نتایج بدست آمد: 6برای پاسخ به  ۱با توجه به شواهد 

انگیزه و گستاخ کرده عبارتند از: عدم آگاهی بچه ها از اینکه اینگونه رفتارهای  را اینگونه بی فرشیدعواملی که 

آنها چقدر ممکن است در نگرش و دیدگاه دیگران نسبت به آنها و . . . گران تمام شود. علت دیگر این بود که 
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نها می گذاشتند و اولیای مدرسه نقطه های مثبت رفتاری بچه ها را نمی دیدند و مدام انگشت روی نقاط ضعف آ

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 گذرد. به این نتیجه 

امر رسیدن به راهکارهای مطلوب یای دهند، در هر مرحله ای رسیدم که از جمله افرادی که می توانند مرا در 

و مدیر و اولیای دانش آموزان و برای رسیدن به هدفم  انمعلمخود بچه ها هستند و بعد از ایشان اولیای مدرسه، 

م و م از نمایش یک فیلم در امر تعلییتصمیم گرفت انمعلمیکی از مشورت کردم. مثالٌ به پیشنهاد  با افراد ذیصالح

م. ار آنجایی که یم و به صورت غیر مستقیم اخالق پسندیده را به آنان آموزش بدهیتدریس یک درس استفاده کن

بچه ها به فیلم عالقه مند هستند، این امر هم در ایجاد رابطه ای دوستانه و ساختن جوی مساعد مرا یاری کرد و 

م از ییجاد یک اردوی دوستانه با دانش آموزان توانستهم تقریباٌ نتیجه ی دلخواهی نصیبم شد. دیگر اینکه با ا

م. و تشخیص دادم زمان مساعد و مناسب برای اقدام های الزم دقیقاٌ بعد یخوشان در حل مشکلشان استفاده کن

از شناخت معضل و مکان مناسب این کار در مرحله ی اول می تواند خانه و بعد مدرسه و مکان هاب تفریحی و 

 .اردوگاهها باشد

 تجزیه و تحلیل داده ها

 ببرند . یآن پ راتیو تأثادب و نزاکت  تیبچه ها به اهم دیبا

 کمک شود . انکه امکان دارد به خانواده دانش آموز ییتا جا -

 به هنجار و نابهنجار افراد حداقل شناخت را حاصل کرد . یاز مجموعه رفتارها دیبا -

 فعاالنه و مستمر باشد . دیبا نهیزم نیو معلم در ا نیوالد یهمکار -

 . ردیقرار گ یدر مدرسه از طرف معلم و همساالن مورد بررس شلوغ کارفرد  رشیپذ زانیم -

 . ردیصورت گ یشد ه و جهت اصالح آن اقدام جد یابیفرد ارز یرفتار اجتماع -

 . ردیصورت گ یبه صورت انفراد شلوغ کارفرد  یمصاحبه  -
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 سالم و ورزش سوق داد . حاتیه طرف تفررا ب شلوغ کارفرد  یخانواده  -

 خوب . یاو در رابطه با انجام کارها بیو ترغ قیو تشو ندهیکردن دانش آموز به آ دواریام -

 دوستان و همساالن ی هینکردن دانش آموز با بق سهیمقا -

 آرامش دادن به دانش آموز و استفاده کردن از او جهت سرگروه کالس و دادن مسئولت به او -

 :و نظارت بر آنها راهکار های پیشنهادیجرای ا

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

 گرفتن کمک از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستی -۱

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

 مشورت با اولیای دانش آموزان برای حل معضل -3

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

 تقویت اعتماد به نفس و تشویق و ترغیب ایشان به بهود اوضاع -5

ن لطمه نزند و به آنها کمک تا حدی که به مسئله تربیتشا توجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایشان -6

 کند.

 تغییر روش تربیتی و آموزشی از سنتی به نوین -7

گرفتن کمک از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستی. در این مورد چنانچه به 

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

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  هااین را یکی از عواملی دیدم که در خراب شدن اوضاع این کالس

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

می آوردند یا به هر نحو دیگری، من نیمه ی خالی لیوان را می دیدم و فکر می کردم همه ی این رفتارهای آنها 
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 پژوهشتا اینکه در طی این مدتی که روی این چاپلوسی است و همین امور باعث ایجاد شکاف و مشکل شد. 

 م می دادم به این نتیجه رسیدم انجا

 :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  اول اینکه مسئله را با اولیای مدرسه مطرح

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

سه شورا یکی دو می کنیم که جل ان مسئله را عنوانآموزگارجلسه شورای  بهره می بردیم. ایشان گفتند در یک

 تشکیل شد که همیشه متأسفانه مسائلی که از دید مدرسه مهم تر بود مانع از طرح مسئله بار 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 همکاران استفاده کنم که متأسفانه نسبت به جلسه شورا نتوانست

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

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

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

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

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

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

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

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

 برآمد اینهایی بود که مطرح کردم و نه بیشتر.

ان تا حدی که به مسئله ی تربیتشان لطمه نزند و به آنها توجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایش -4

را درشت تر ببینم و گه گاه برخی مذکور 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 
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معلم راجع به شما چه می گفت، بچه ها باور کردند که نقاط مثبتی هم دارند.  ع می دهند که فالنر اطالیکدیگ

بیاورد که  هامدرسه تقاضا کردم که به عنوان تشویق در صف صبحگاه نامی از این کالس دیرتیک مرتبه هم از م

می رفتم حتی به  هاکالساین از دفتر به ثر بود. در ضمن هر گاه 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 

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

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

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

 شد. 

ان را تشویق کنم که پس از گرفتن یک آزمون و مشاهده ی نتایج مطلوب تر از گذشته ی ایشان سعی کردم ایش

 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  پرسشنامه ای ترتیب دادم و نظرات همکاران را جویا شدم

 امر تا حدی یاری رساند.   

 جرای راه حل ها :ا

 یداده شده اند به من کمک کردند برا حیراه حل ها توض یکه به طور کامل در اجرا یانتخاب یراه حل ها یاجرا

شد  یمدرسه داده م ریمد لیشد و تحو یهر ماه پر م اءیکرده بودم با کمک اول هیکه ته یبهتر شدن کارم جدول

مثمر ثمر  یلیکارم را گزارش دادم که خ ی هجیقرار دادم در نت یمربوطه جداول را در پوشه ا ریمد یبا همکار

 . واقع شد
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 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 

با   بودقابل دریافت سیر تدریجی بهبود اوضاع کامالً تهیه کردم که   فرشیدعکس ها و اسنادی از همکارانم 

خوشحال بودم که  یلیمشاهده کردم و خ فرشیدو نشاط و آرامش را در  یمراحل انجام شده شاداب یاجرا

آموزش و پرورش  نیادیانقالب با توجه به بند تحول بن ریانجام دهم طبق سفارش رهبر کب یدیتوانسته ام کار مف

 ایباشد  یاسالم یر طراز جمهورد دیبا دیده یننظام م نیا لیکه شما تحو یکه فرموده اند : محصوالت

، با نشاط ، خالق ، خود باور و .... داشته باشند اگر  ی، متخلق به اخالق اسالم زکاری: مؤمن ، پره رینظ ییهایژگیو

 . شود یم فتدیاتفاق ب نیا

 قوت اجرای طرحنقاط 

الیل زیر مثبت ارزیابی تأثیرات اقدامات انجام شده را بنا به د 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 -۱

 کتاب ها  به وسیله -4  ان آموزگارتوسط همکاران و  -3  

شده، به دو موضوع مهم اصول  ادیبر همه مطالب  هیبا تک دیبا ظم و انضباط در مدارساهداف نتحقق  یبرا

 آن توجه خاص داشت: یانضباط و روش ها

 اصول انضباط – 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 -۱
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در مدرسه هستند و  یشود. دانش آموزان فقط چند ساعت 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 اتیکنترل فرد بر رفتار خود از ضرور -4

 .رندیبگ میاط تصمانضب 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 رانیمانند دانش آموزان، معلمان، کارکنان، مد یآموزش

 شود. ینیب شیانضباط، مطالعات و امکانات الزم و آموزش آن پ یبرقرار یبرا دیبا -6

 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 -8

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

 بد، یو بهداشت فرد و اجتناب از عادت ها 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 یاصل اعتدال و عدالت در امور انضباط تیرعا -۱2

 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 -۱

 و مقررات روشن. نیاهداف، استانداردها، قوان نییتع -2

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

 .اءیمعلمان، دانش آموزان و اول ر،یمد نینگ بهماه 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 -6

 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 یامه هابرن ینیب شیپ -8

 آن ها. قیو تلف

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

 و روش ها. یتیو توافق آن ها در مسائل ترب انیو مرب اءیاول نیارتباط ب -۱2

 .هیو تنب قیدرست تشو یال روش هااعم -۱۱

 ها. تیفعال ینیب شیبرنامه دار بودن و پ -۱2

 ضعفنقاط 

 موزآب والدین دانش نکردن مناسهمکاری 

 ( یی)گزارش نها یریگ جهیراه کار و نت 

 گرفت که : جهینت توان یها ، راه حل ها و عملکرد آنها م یبررس از 

 یباشد . مرب دیدانش آموزان مف یبرا یو هم از نظر روح یتواند هم از نظر جسم یسالم و شاداب م یفضا

 یو توسعه  جادیبه دانش آموزان کمک کند . ا یو رفتار یو روان یتواند از نظر روح یمتخصص و با تجربه م

شود . اگر رابطه  یم یشلوغ کار نو نشاط و کم کرد یپر کردن اوقات تفراغت باعث شاداب یبرا یورزش یکالسها
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معلمان در رابطه با  یشورا یباشد دانش آموزان موفق تر هستند . اگر جلسه ها شتریبا مدرسه ب اءیاول ی

 داشت میخواه یموفق تر یدانش آموزان باشد جامعه  یو روان یو روح یمشکالت درس

 است . یکمک مؤثر گرانید یانجام شده  یو کارها ترنتنیمختلف ، استفاده از ا یکتاب ها ی مطالعه

 در تمام کارها اثر بخش است . اءیمعلم و اول نیب ارتباط

 مؤثر است . یگروه یهایمانند استخرها و باز یورزش یو ارزان کردن ورود افراد به مکانها گانیرا

 کرد . قیکار خوبشان تشو شرفتیدر مقابل پ دیاثر مثبت تدارد که حتماً آنها را با یدر هر کار قیتشو

 آموزش و پرورش نیبه مسئول یتخصص یشنهادهایپ 

 : نی: به مسئول الف

 آموزگاران و مدارس بگذارند . اریدر اخت یادیز امکانات

 کنند . قیموفق را تشو آموزگاران

 ضمن خدمت استفاده کنند داشته باشند . یمعلمان از آموزش ها یهمه  نکهیا یبرا یا برنامه

 معلمان موفق و دلسوز احترام بگذارند . یشنهادهایپ به

 به پرورش جسم و روح دانش آموزان بپردازند . میکنار تعل در

 آموزگاران : به  ب

 شمرد . متیفرصت ها را غن دیبا یآموزش یراه حل ها و بهتر کردن فضا یاجرا یبرا

 گرفت . یهمکاران همکار ی هیدانش آموزان و بق نیاز والد دیخود با تیموفق یبرا شهیهم

 را مد نظر قرار داد . قیتشو دیبا دنیرس جهیو به نت تیموفق یبرا

 و پژوهش کرد . قیبرطرف کردن مشکالت بهتر است تحق یبرا

 بود . یمیدانش آموزان احترام گذاشت و با آنان صم به

 همکاران قرار داد . ی هیبق اریارائه شده را هر سال در اخت یروشها
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 جهیبه نت ییبگذارند چون به تنها انیو همکاران در م نیبرخورد کردند حتماً به مسئول یکالس با مشکلدر  اگر

 . دیتوان رس ینم یخوب ی

 . رندیمعلم کمک بگ اریو هم یدانش آموزان به عنوان معلم ثان از

 دانش آموزان ارتباط داشته باشند . اءیاول با

 : به دانش آموزان ج

 احترام بگذارند رانیدب یگفته ها به

 توجه کنند . نیسخن والد به

 کالس درس به هنگام ورزش ارامش خود را حفظ کنند . در

 کنند . تیها رعا نهیزم یرا در همه  یو اخالق ورزش ادب

 استفاده کنند . یدرس یدر کنار  کتاب ها یآموزش یتوجه کرده و از کتاب ها نیمشاور یگفته ها به

 آموزش دهند . زین گرانیرا به د یش خلقو آرامش و خو کوین اخالق

 . زندیبپره یخشن و جنگ یها لمیگوش کردن به ف از

 اءی: به اولد

 جدال و بحث نکنند . گریکدیبرابر فرزندانشان با  در

 آرامش با فرزندان رفتار کنند . با

 ببرند . یگردشگر یها طیرا به مح آنها

 داشته باشند . یفرزندان توجه خاص ی ندهیآ به

 بچه ها با مدرسه در ارتباط باشند . یحفظ سالمت یبرا

 خود آگاه شوند . فیبه وظا یعاطف یتوجه یب یامدهایبه پ ییبا آشنا نیوالد
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 پیشنهادات

 یو باال رفتن بازده یدر نظم اجتماع یمناسب کالس و مدرسه که نقش مهمّ یاداره  یذکر چند نکته برا      

 باشد :  یدارد به شرح زیر م یآموزش

 یسال تحصیل یمشخص در ابتدا یبا عبارات دیبه نظر می رسد با  یکالس ضرور یاداره  یرا  که برا یقوانین -۱

نکنند را  یکه از قوانین اطاعت  کنند و از مقرّرات کالس سرپیچ یدانش آموزان بیان  کرد  و بچه های یبرا

 تدارک دیده  شرکت  داد .  یجهت تشویق در اردو ها

ثبت نام دانش  یمدرسه تعهّدنامه  ید آموزشمناسب  قوانین  واح یجهت  اجرا  یدر اوّل سال تحصیل -2

 دانش آموزان گرفته شود .  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

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

 شوند .   یتأیید  دانش آموزان انتخاب م

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

 باشند .   یمشغول انجام وظیفه م

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

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

حیاط مدرسه و درب سالن  یانتظامات حیاط مدرسه  و درب  ورود یسفید بازوبند برا یپارچه  یتهیّه  -6

 تفریح .  یدر زنگ ها یورود

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 یاحتمال بدهند که در حین دویدن امکان دارد به یک دانش آموز یبکنند و حت

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

 باشد .   یتوجه مسئول پرداخت هزینه م یب
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بر  این که ورود دانش آموزان   یحیاط مدرسه   مبن یتذکّر به دانش آموزان در خصوص  باز بودن درب ورود -8

و خودسرانه خارج   مسئولین مدرسه 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 -۱2

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

 به دانش آموزان شلوغ ) بیش فعّال ( و ایجاد انگیزه و عالقه در دانش آموزان .  یتذکّرات خصوص -۱۱

دانش آموزان  یگوش دادن به حرف ها یدرصورت بروز مشکل و توانای یداشتن قابلیّت صبر و بردبار -۱2

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 ینکات مهمّ  کتابچه  یو حتّ یتذکّر نکات اخالق -۱3

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

 در کلّ دوران مسئولیّت .     یجتناب از تنبیه بدنا -۱4

کند که فرهنگ یک گروه پذیرفته  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 .  

 :منابع ومآخذ

کودکان،تهران، انتشارات مدرسه،چاپ  ی(،نقش هنردرآموزش وپرورش وبهداشت روان۱382)،ی،علیگیرزابیم-۱

 .چهارم

 .راد،چاپ اول دبداند،تهران،انتشاراتیمعلم با کی(،آنچه ۱372)ن،یاءالدی،ضیهاجر-2
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 باشد ،امانام مؤلف درآن نوشته نشده است.(   ی)کتاب مذکورترجمه م


