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  چكيده

 مسئوالن(يك مدرسه  شناسايي باورهاي مشترك انضباطي اعضاي ذينفع جامعه باهدفاين مطالعه 
با استفاده از رويكرد كيفي و روش پديدارنگاري و . انجام گرفت) مدرسه، دبيران، والدين و دانش آموزان

يك دبيرستان پسرانه شهر در نيمه ساختمند، ديدگاه اعضاي جامعه مدرسه   از مصاحبه يريگ بهرهبا 
بر  در اين پژوهش گلوله برفي و يريگ مونهنروش . گرفت قرار ليتحل و  هيتجزو مورد  يآور جمعسنندج 

 ها مصاحبهاز نتايج تحليل . به عمل آمد مصاحبه 29مبناي قاعده اشباع نظري بود كه بر همين مبنا 
انضباطي با  نامه نيآئانضباطي، عدم تناسب  نامه نيآئمشكالت محتوايي : چهار مقوله كلي ذيل احصاء شد

هاي اجتماعي، رفتاري و اخالقي در در برخورد انضباطي و شاخصزمينه، توجه به بعد عاطفي و رواني 
 ها مؤلفه. باورهاي مشترك اعضاي جامعه مدرسه بودند يبند جمع آمده دست به ها مؤلفه. انضباطي مسائل

 كنندگان مشاركتنتايج حاكي از آن بود كه . قراردادتدويني و اجرايي -در دو ديدگاه ساختاري توان يمرا 
انضباطي از نظرات اعضاي جامعه مدرسه  نامه نيآئآموزشي و تدوين  يها يزير برنامهدر كه  دآننخواهان 

انضباطي به  يها نامه نيآئمدرسه و معلمان در اجراي  مسئوالن شود يمپيشنهاد . بهره گرفته شود
  .رنديرگكا بهمنعطف را  يا وهيشآموزان توجه ويژه كنند و  رفتاري دانش هاي اخالقي، عاطفي و ويژگي

 مدرسه جامعه ؛انضباطي مشترك باورهاي انضباط؛ :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه
به  مربوط مسائلبا  ها سازمانهمه  و كنترل جزء ضروري زندگي گروهي استنظم و 

شايع شده  بسيار گسترده و ساز مسئلهرفتارهاي  در مدارس. اند بانيگردست به كنترل و انضباط 
با موضوعاتي  يا حرفهشخصي و  يها تجربهمدارس از طريق  مسئوالن يان ومعلمان، مرب. است

 مسائلمدرسه گريزي، نافرماني، اهانت به مقدسات، خشونت، تخريب و  غيبت، هم چون تأخير،
يك مؤسسه اجتماعي به وجود آوردن  عنوان بههدف اصلي مدرسه  .جنسي آشنايي دارند
ن تغييرات محدود به رفتارهاي ادراكي و يادگيري اي. است دانش آموزانتغييرات اساسي در 

  .گيرد يدربرمنبوده بلكه گستره وسيعي از رفتارهاي اجتماعي، عاطفي، حركتي و اخالقي را 
نه مدرسه و  لذا باشند يمقانوني بايد تحصيل كنند پذيرا  طور بهمدارس همه افرادي را كه 

ماهيت . ندارند اختياري ديآ يمبه وجود  اه آنكه ميان  يا رابطهدر مورد شركت در  مراجعنه 
كه مدارس با افرادي سروكار دارند كه بيانگر آن است  در مدرسه دانش آموزان حضوراجباري 

 استدر مورد خدمات مدرسه فرضي دانست و منطقي را  ها آن يها خواستهو  ها زهيانگ توان ينم
غالب در  هكه هر مدرسه يك ايد رسد يمبه نظر . قرار گيرد موردتوجهكه كنترل دانش آموزان 

تحت تأثير قرار  شدت بهرا  وارد تازه انمعلم يها ارزشكه  داردمورد كنترل دانش آموزان 
 مبتني برتجسم جو سازماني مدارس  يها روشيكي از ). 2007، 1الننبرگ و اورنستين( دهد مي

  .كنند يمآن استفاده كنترل دانش آموزان از در مدرسه  مسئوالننگرش و رفتاري است كه 
 هايدر مورد افزايش گزارش خشونت و رفتار وپرورش آموزش انيمتصدمعلمان و 

در دو دهه گذشته كنترل دانش آموزان . كنند يمدر مدارس اظهار نگراني  يضداجتماع
عدم توانايي كنترل شايسته . شديد مديران مدارس و شهروندان بوده است موردتوجه

ي نارضايتي بسياري از معلمان و جزو سه دغدغه اصلي مدارس دولتي آموزان عامل اصل دانش
  ).2006، 2روز و گالوپ(شده است  يبند رتبه

مشكالت زيادي براي معلمان و  كهاست  جديآن قدر بدرفتاري برخي دانش آموزان 
مدرسه در ). 1385 ؛ ترجمه سيد محمدي،2006، 3اسالوين( آورند ميمدرسه به بار  مسئوالن

آموز و  ري يا كنترل كردن بدرفتاري جدي و بزهكاري نقش مهمي دارد؛ ولي دانشپيشگي
رفتار بزهكارانه دانش آموزان معموالً همساالن، . مدرسه فقط يك قسمت از اين ماجرا هستند

اصول تعليم و بر اساس . كند ها، مؤسسات خدمات اجتماعي را درگير مي والدين، پليس، دادگاه

                                                            
1. Lunenburg & Ornstein 

2. Rose & Gallup 
3. Slavin 
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دارترين و ا، معننيتر راحتيادگيري در محيطي امن انجام شود،  انچهچن گرا انسانتربيت 
علت عدم  نيتر مهمبسياري از معلمان و مديران،  باوربه . مؤثرترين شكل را خواهد داشت

دانش  كه يهنگام. مربوط به انضباط دانش آموزان و اداره كالس است مسائلموفقيت معلمان 
محيط  توانند ينم، معلمان شوند يمكالس و مدرسه  يها تيفعال يختگيگس ازهمآموزان سبب 

 ،همكاران غالمرضا خوئي نژاد و ترجمه ؛1گيج و برالينر(كنند مناسب براي يادگيري ايجاد 
. دهد يممدارس اثربخش را تشكيل  يها برنامهموضوع انضباط، هسته مركزي لذا . )1374

به آن  دهي پاسخگيري از بدرفتاري و پيش تنها نهراهبردهاي فراهم كردن محيط يادگيري مؤثر 
كاوش و تخيل  ،عالقه برانگيزانندهجو  ايجادرا در بردارند، بلكه استفاده درست از وقت كالس، 

كالسي را كه مشكالت رفتاري ندارد، كالس  توان نمي وجه هيچ به. شود ميدانش آموزان را شامل 
اين نظريه كه آموزش  ).1385 مدي،؛ ترجمه سيد مح2006، 2اسالوين( خوب اداره شده دانست

بهترين وسيله براي اجتناب كردن از مشكالت انضباطي است، به روشي براي  خود خودي بهمؤثر 
تصور  درگذشته. كه روي پيشگيري از بدرفتاري تأكيد دارد پردازد مياداره كالس و انضباط 

فردي  صورت بهآموزان كه براي ايجاد محيط يادگيري مؤثر بايد به بدرفتاري دانش  شد مي
 كه طوري بهيك كل تأكيد دارد  شكل بهپرداخته شود؛ اما برداشت فعلي روي اداره كالس 

  .روي دهند ندرت بهفردي  هاي بدرفتاري
 تركيب. والدين است و جامعه مدرسه متشكل از دانش آموزان، معلمان، كاركنان مدرسه

جامعه بومي از  يا نمونهمدرسه بايد . دهد يمشخصيت و هويت  آنبه  اعضاي جامعه مدرسه
 تا تبديل شوند در درون جامعه ديگر كوچك يا جامعهبه اين منظور، مدارس بايد به . خود باشد

 در محيط مدرسه. و اعتقادات اعضاي آن باشد ها ارزش كننده منعكسهويتي شكل دهد كه 
مدرسه تقريباً از هر جنبه رفتار دانش آموزان در يك . دارداساسي  نقش مهم و مديريت انضباط

 يها سازماندانش آموزان، معلمان، والدين و  .رديپذ يمتأثير  شود يمروشي كه با آن اداره 
همه  .بازيكنان فعال در زندگي روزانه مدرسه، نياز به ارتباط با يكديگر دارند عنوان بهحمايتي 

در  .شاركت داشته باشنداعضاي جامعه مدرسه، بايد در ايجاد و اشتراك اخالق در مدرسه م
مشترك تمام اعضاي جامعه مدرسه  يها ارزشعمل، هرگونه تعريف و تفسير از انضباط، باورها و 

و  مسئوليناين زمينه رابطه بين معلمان، دانش آموزان، والدين،  در .كند يمرا منعكس 
م در مدارسي كه هيچ درك مشتركي از مفهو. اساسي است پرورش و  آموزشكارشناسان 

تمام اعضاي جامعه مدرسه نيازمند . بيشتر استبحران و تنش بروز انضباط وجود ندارد، احتمال 

                                                            
1. Gage & Berliner 
2. Slavin 
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 ها روشمشترك از سياست انضباطي، راهبردها و  يو درك انشناسايي نيازهاي دانش آموز
  ).2005، 1بالندفورد(هستند 

و شرايط  شود يمتدوين  وپرورش آموزشانضباطي در وزارت  و مقررات ها استيسدر ايران 
 يها يبدرفتاربرخورد با  رو نيازا؛ رديگ ينمجوامع محلي مدنظر قرار و  ها استانو مقتضيات 

اين ايده كه نماينده تمام اعضاي جامعه مدرسه در . دانش آموزان يكنواخت و غير منعطف است
رس مدا و وپرورش آموزشانضباطي مشاركت نمايند هنوز در سطح  يها استيستدوين و اجراي 

مدارس آيا است كه  ايناساسي تحقيق حاضر  مسئله، رو نيازا. است اجرانشدهمطرح و ايران 
درباره جامعه مدرسه را براي تعيين باورهاي اصلي اعضاي توانايي استفاده از ظرفيت راده و ا

 ؟ندداردانش آموزان  يانضباط مسائلماهيت 

) 1964( 2كارلسون ه مطالعاتانضباطي مدارس ب مسائل نهيدرزم ها پژوهشاز نخستين 
مدارس عمومي نوعي سازمان خدماتي هستند كه در انتخاب به نظر او . اشاره كرد توان يم

اين مشتريان، . دخالتي نداشته و مشتريان نيز بايد اجباراً در سازمان شركت كنند مشتريان خود
چنين . باشندنداشته  يا عالقهممكن است عالقه كمي به خدمات سازمان داشته يا اصالً چنين 

كه كنترل دانش آموزان در  آن استنتيجه . كند يم تأكيدمشكل كنترل مشتري بر عاملي 
  .حاد است يمشكل وزندگي مدرسه  اساسيمدارس عمومي جنبه 

به كنترل دانش آموزان  را انيمتصدرس توجه امد بر رويخود  پژوهشدر ) 1965( 3والر
در ) 1967( 4ويلوور و جونز .ي فرهنگ مدرسه جلب نمودساختاري و هنجار يها جنبه بر اساس
 زيآم تعارض يها فرهنگ خرده كردندسيستم اجتماعي متمركز  عنوان  بهدرسه ي كه بر ممطالعات

كنترل آنان  .اند دادهو مشكالت دانش آموزان را توضيح  ابيغ و حضوركنترل دانش آموزان، 
موضوعي كه به  ؛اند كردهخل سيستم مدرسه بيان موضوع غالب در دا عنوان  بهدانش آموزان را 

  .بخشد يم امدير معن -معلم و معلم -الگوهاي روابط معلم
كه  اند كرده ارائه انكنترل دانش آموزاز  يپيوستار) 1973( 5ور، ايدل و هويولوي
 با ميقي يريگ جهتدر اين پيوستار، مدل . گيرد يدربرمرا  انساني تامي قي يريگ جهت

خشك و  فضايي و كه حفظ نظم از اهداف عمده آن است شود يمتصور سنتي  يا مدرسه
است كه  يا مدرسه ،انساني يريگ جهتل مدل بدر مقا. كند يمفراهم  يا شده كنترل شدت به

                                                            
1. Blandford 

2. Carlson 
3. Waller 
4. Willower & Jones 
5. Willower, Eidell & Hoy 
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كنش و واكنش كه در آن دانش آموزان از طريق  شده گرفتهيك اجتماع آموزشي در نظر  مثابه به
جايگزين كنترل شديد معلمان دانش آموزان ناظمي -و خود رنديگ يم و تجارب مشترك ياد

 عنوان به آموز دانششان داد كه مدارس انساني با خود مفهومي باالي ن )1983( 1الننبرگ. است
مثبت با  طور بهتصورات دانش آموزان از جو مدرسه انساني  عالوه به. يادگيرنده ارتباط دارد

كه آيا  اين سؤال را او .شود يمدت يادگيري مربوط و ش مسئلهشغلي، حل  يريگ جهتانگيزش، 
در يك  گذارد يم اثر معلمان به نسبت آموزان دانش احساس بر ،آموز دانشايدئولوژي كنترل 

مستقيم به عدم پذيرش و  طور به ميقي يريگ جهت. قراردادند يبررس موردمطالعه جامع 
  .شد يمدشمني با معلمان از سوي دانش آموزان مربوط 

مؤثر براي سنجش جو حاكم بر  يا لهيوسرا  آموز دانشايدئولوژي كنترل  )1984( ننبرگال
جو  كننده ييشگويپ عنوان بهمي را قي -سودمندي ساختار مدرسه انساني او ،دانست يممدرسه 

روحيه، پويايي رفتار و عدم (سازماني  سه خرده مقياس جو. قراردادمدرسه مورد آزمايش 
 ها آننمرات جو باز  برحسبمدارس  نيتر يميقمدارس و  نيتر يانسانمقايسه براي ) اشتغال

در روحيه و پويايي رفتار  فراوان طور بهمي بودند قي مدارسي كه داراي ايدئولوژي .كرداستفاده 
 .باالبودنمرات كمتري داشتند و نمرات عدم اشتغال 

روابط بين ايدئولوژي كنترل  آزمايش منظور بهمفروضاتي را ) 1989( 2اشميتالننبرگ و 
منفي دانش  يها واكنشمي با قي سبك. و كيفيت زندگي مدرسه بررسي كردند آموز دانش

در ميان مدارس  ييها تفاوت ،عالوه به. آموزان نسبت به كيفيت زندگي مدرسه مربوط بود
ندگي نمرات كيفيت ز ازنظرو مي مدارس شهري بيشتر قي. شدمشاهده شهري، حومه و روستا 

  .مدرسه كمتر از مدارس حومه شهر و روستايي بودند
 قائلتمايز ) يراجباريغكنترل ( يرهبرو ) كنترل اجباري(بين مديريت  )1986( 3گالسر

براي كنترل دانش  مسئلهكاربرد تشويق و حل  بر اساسرا براي رهبري  يا فلسفهاو . شود يم
كه سيستم را  كند يمقت خود را صرف اين و و انرژي تمامرهبري، . دينما يمآموزان پيشنهاد 

. است ها آنباال به نفع خود  تيفيباكاداره كند كه دانش آموزان دريابند كه انجام كار  يا گونه به
انجام  آنچه، دانش آموزان به رديگ يممدرسه قرار  يها تيفعالكيفيت در مركز  كه يهنگام

  .كنند يمافتخار  دهند يم

                                                            
1. Lunenburg 
2. Schmidt 
3. Glasser 
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شناسي  انضباطي و روان يها هينظر بر اساسچارچوبي جامع  )1990( 1گليگمن و تامشيرو
را  يا مداخله ريغو  انهيراگ، تعامل يا مداخلهكه پيوستاري از رويكردهاي  اند دادهيادگيري ارائه 

فاصله بگيريم ميزان كنترل كم و مقدار مشاركت و  يا مداخلهاز رويكرد  هرچقدر. گيرد يدربرم
  .يابد يش ميمسئوليت دانش آموزان افزا

در پژوهش خود با نقد تبارشناسانه رويكردهاي انضباطي در ) 1391(همكاران و  عالي
كنند كه امروزه  ، اشاره ميكاررفته به وپرورش آموزشراهبردهايي كه در طول تاريخ  بهمدرسه 

 يها وهيشكه چگونه  شده حيتصر. مطرح هستندنوين انضباطي در مدرسه  يها وهيش عنوان به
مطيع  توانند به انقياد و مي شود و مي بكار گرفتهتربيت افراد مفيد براي اجتماع  باهدفاطي انضب

 در دانش –از ديدگاه تبارشناسانه فوكو، پيوند ميان قدرت نيچن هم. منجر شود ها آنسازي 
  .رفته استقرارگ يموردبررسانضباط  از بشر فهم تحول

به انواع  ها آنبا گرايش  آموزان را دانش رابطه منبع كنترل) 1392(همكاران و  رمضاني
دريافتند بين منبع كنترل دانش آموزان و گرايش ، هاي انضباطي معلمان مطالعه كردند سبك

معناداري  همبستگي مثبت و 3مداخله گرايانه غير و 2ها به سبك انضباطي تعامل گرايانه آن
  .نبع كنترل دانش آموزان داشترا از م ينيب شيپسبك تعامل گرايانه بيشترين . دوجود دار

 دانش انضباطي درباره بي دبيران ديدگاه زمينه دردر تحقيق خود  )1392( نژاد مهدي
درصد از دبيران بيشتر از حد معمول براي اداره و كنترل كالس، وقت  67آموزان دريافت كه 

 در رعايت نوبت عدم شامل تكرار يا ميزان برحسب آموزان دانش هاي انضباطي بي. كنند صرف مي
تكاليف، ايجاد  به نسبت كردن غرولند ديگران، شوخي كردن با يا كردن صحبت كالسي صحبت
  .بود عمدي طور به غيركالمي صداهاي

آدابي سفارش  در تعاليم دين اسالم هم در خصوص انضباط فراگيران در محيط آموزشي
  :دارد كه مي بيان) 1390ترجمه حجتي، (شهيد ثاني  مثال عنوان به. شده است

بر معلم الزم است كه از هرگونه رفتاري كه شخصيت دانش آموزان را تباه و يا 
معلم بايد . گردد جلوگيري كند موجب ترك اشتغاالت علمي يا اسائه ادب آنان مي

آورد و از معاشرت آنان با  به عملاز پرحرفي و سخنان بيهوده شاگردانش ممانعت 
براي پيشگيري از سوء رفتار شاگردان و . اشخاص نامناسب جلوگيري نمايد

كنايه، راه  تعريض و اشاره و با ايماء و االمكان يحتجلوگيري از ارتكاب خالف، معلم 
  ).150ص (ها جلوگيري كند  گشاي تربيت اخالقي شاگردان بوده و از تخلف آن

                                                            
1. Glickman & Tamashiro 

2. Interactionalist 
3. Non-Interventionist 
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امي نضباط در لغت به معني سامان گرفتن، نظم داشتن و پيروي كامل از دستورات نظا
انضباط اين است كه فرد شخصاً رفتار و ) 1387( يعتمداريشربه نظر  .)1377 دهخدا،( است

اعمال خود را تحت نظم و قاعده درآورد، خويشتن را كنترل كند و با توجه به آثار و نتايج اعمال 
اشاره دارد كه براي جلوگيري از مشكالت رفتاري يا  يها روش بهانضباط . دينماخويش اقدام 

 كاربرده بهدر آينده  ها آنكاستن از وقوع  رو نيازاپاسخ دادن به مشكالت رفتاري موجود و 
رفتارهاي «: است شده فيتعرانضباطي به گونه ذيل  در مقابل، بي ).2005، 1چارلز( شوند يم

شود، مشكالتي را براي معلم به  آموزان انجام مي نامعقول و نامنظم كه از طرف برخي دانش
كرده و  آموزان با مشكل روبرو  رسيدن به ارتقاي تحصيلي دانش درراهآورد، معلم را  وجود مي

  ).80 ؛2،1374كركال( »شود ميمانع از پيشرفت تحصيلي 
 يا قاعدهيعني اگر  ؛رس برحسب مقررات و پيامدهاي آن عملياتي شده استاانضباط در مد

ناميده رويكرد واكنشي  كه شود يمگرفتار پيامد منفي آن  او دوشكسته ش آموز دانشتوسط 
كه بر اين تأكيد دارد كه  شود يمپيش كنشي اتخاذ  ديدگاهدر رويكردهاي نوين يك . شود يم

بردارند  موردنظررفتارهاي  مند نظامملموس و محكم براي تدريس  يها گامكاركنان مدرسه بايد 
راهبرد اساسي . كنند يادگيري استفاده محض به تشويق و حفظ اين رفتارها ياز راهبردها و

آموزشي است كه معموالً  يها وهيشهمان اتخاذ  ،براي ايجاد انتظارات رفتاري در سطح مدرسه
كنش گرايانه از اين منظر به معني رويكرد. رود يمعلمي به كار  يها مهارتبراي تدريس 
 4سپريكتوسط سه رويكرد انضباطي  ).11 ؛3،2007كولوين( شود يم درك ،تدريس رفتار

  :است شده ارائهبه شرح ذيل ) 2006(
 يجا بهمعلمان اثربخش تمركزشان را بر پيشگيري از مشكالت  :كنش گرايانه )1

معلم  دار يمعن يها دادهگردآوري و استفاده از  با. دهند يمقرار  ها آن ادرافتادن ب
  .سازد تر اثربخشبرنامه كالس خود را تغيير دهد و آن را  تواند يم

و براي افزايش  كنند يممشاركتي ايجاد  هآموزان رابط بادانشثر، معلمان مؤ: مثبت )2
  .كنند يمفراهم  دار يمعنبازخورد مثبت و  ها آنانگيزش و عملكرد 

تحصيلي و در  هرسالانتظارات رفتاري را در شروع  صراحتاًمعلمان اثربخش : آموزشي )3
براي  يفرصت عنوان بهرفتارها بدو با  كنند يمهر زمان كه الزم باشد بيان  ،ترم طول

 .كنند يم برخوردتدريس رفتار جايگزين 

                                                            
1. Chares 

2. Clark 

3. Colvin 

4. Sprick 
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م تمركز وناظمي مؤثر و مدا -انضباط بر توانايي افراد براي خود) 2005(به باور بالندفورد 
از . ناظم باشند، مشكالت اندكي وجود خواهد داشت-اگر همه اعضاي مدرسه، افرادي خود. دارد

در آن صورت  ؛كند يمهدايت ناظمي -كه افراد را به خود است ييسازوكارها، انضباط اين ديدگاه
مديريت انضباط، مسئوليت همه . توافق بر روي مرزهاي نگرش و رفتار ضروري خواهد بود

بنابراين، افراد نياز دارند كه آنچه را كه براي ساير اعضاي جامعه ؛ اعضاي جامعه مدرسه است
نيازها و انتظارات دانش آموزان  يروشن به سياست انضباطي. است درك كنند قبول قابلمدرسه 

، گريد عبارت به؛ دهد ارائه مي ها وهيشو  ها روشو چارچوب الزم براي  كند يمو معلمان را بيان 
يك  درروندبراي رسيدن به درك مشترك نياز است كه تمام اعضاي جامعه مدرسه 

 .نندكه منجر به انتشار يك سياست انضباطي شود مشاركت ك يريگ ميتصم
تسهيل  منظور به .دارد كوچك جامعهيك  عنوان بهمدرسه  ادارهمديريت انضباط ريشه در 

تجسم ظاهري توانايي افراد . مناسب و ساختارهاي محلي نياز است يها استيساين فرايند به 
نسبت به ديگران و محيطشان  ها آنمي يا تحميل انضباط در نگرش و رفتار ظنا -چه براي خود

 يا جامعه عنوان بهاجازه دهد تا  هبايد به مدرس قبول قابلحدود رفتارهاي . شود يمه نمايش داد
  ).1،1980دوكينگ( كند جاديابراي يادگيري واقعي  انساني طوري عمل كند كه محيطي مساعد

 2بوينتونبوينتون و  چارچوب پژوهش حاضر بر مبناي نظريه برنامه انضباطي مثبت
كه هر مدرسه بايد يك كميته انضباطي براي  ندبر اين باور ها آن. نهاده شده است) 2007(

 داده رخپس از احصاي نظرات كاركنان و حل مسائل انضباطي  شده نوشتهگردآوري قوانين 
 تحصيليي ها رشته و از هر پايهدانش آموزان ماينده شامل ناين كميته بايد . داشته باشد

براي تعيين باورهاي . اركنان اداري باشدمختلف و اعضاي ك يها تخصص، معلمان با مختلف
انضباط ارزيابي را از فلسفه شخصي خود  عضوانضباطي جامعه مدرسه الزم است كه هر  مشترك

در گروهي و  صورت بهاين كار . و آن را به كميته انضباطي مدرسه براي تحليل ارائه دهد
تا بتوانند است توافق  ياه طهيحهدف اصلي ارزيابي يافتن  .شود بهتر است انجام زمان كي
توافق مبناي برنامه انضباط مدرسه را  يها حوزه. را بررسي كنند ها آنكنش گرايانه  صورت به

وضعيت جاري مدرسه بايد كه اعضاي كميته انضباطي  ددارنديتأك ها آن ).5ص ( دهد يمشكل 
جمعيت  يها هدادانضباط دانش آموزان را با تحليل منابع چندگانه مانند نمرات آزمون، 

معلمان نيز بايد سطوح فعلي . ، مشاهدات و پرسشنامه مشخص كنندها مصاحبهشناختي، 
مبتني بر  فضاييبايد در  ها يابيخودارزنتايج اين . ارزيابي كنند ها كالسانضباط را در هر يك از 

                                                            
1. Docking 

2. Boynton & Boyenton 
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معلمان  ياه تالشاحترام و اعتماد متقابل، با مدير مدرسه به اشتراك گذاشته شود تا او بتواند 
بر  اند دادهپيشنهاد  ها آنكه مدارس ي الگوي انضباط .كندرا براي بهبود وضع انضباط پشتيباني 

  :چهار راهبرد پيشگيرانه تمركز دارد
. جزء برنامه انضباطي مدرسه بايد روابط باشد نيتر مهم: آموزان بادانشايجاد روابط مثبت  )1

تمايل  ميگذار يمهستيم و به آنان احترام  بدانند كه نگرانشاناعضاي جامعه مدرسه وقتي 
اگرچه، تمركز عمده معلمان . خواهند داشت ها درخواستبيشتري به پيروي از دستورات و 

و فرهنگ مدرسه حياتي  با ديگر اعضا نيز براي جو تعاملآموزان است،  بادانش ارتباط بر
ل براي شكل دادن است كه تعام كنان به حدي تحميليدر مدارس روابط بين كار. است

چنين تضادهايي بايد به نحوي اداره شود كه . يك فلسفه يا رويكرد مشترك مشكل است
  .تمركز مدارس بر يادگيري دانش آموزان حفظ شود

روشن  يها شاخصايجاد و آموزش : براي پذيرش رفتار دانش آموزان ها شاخصتعيين  )2
معلمان بايد طرح انضباطي و . استدانش آموزان براي انضباط اساسي  قبول قابلرفتارهاي 

طرح انضباطي براي همه دانش . قوانين رفتاري كالس خودشان را به دانش آموزان بياموزند
: دستهقوانين رفتاري در سه  .شود يماجرا  ها تيموقع تمامآموزان، در همه مواقع و در 

  .شود يم يبند رده ويژه يها تيموقعدرس روزانه و  يها كالستحصيلي، 
نظارتي، تغييرات مثبت در  يها مهارتاستفاده مناسب از : ها شاخصنظارت بر  يها ارتمه )3

 دهد يمو در همان حال به دانش آموزان اجازه  دهد يمرفتارهاي دانش آموزان را ارتقا 
كه معلم  رساند يمرا  مهماين پيام  ها مهارتاستفاده مؤثر از . شأن خودشان را حفظ كنند

آگاه است و رفتارهاي نامناسب تحمل نخواهد  دهد يمر هر زمان انجام د آموز دانش ازآنچه
  .شد

 كاربرده بهمحور توسط معلم -مهم نيست چه تعداد رويكرد پيشگيري: پيامدهاي احتمالي )4
در راستاي اثربخشي، پيامدها . نياز خواهد بود دار يمعنبلكه همواره به پيامدهاي  شود يم

كافي براي سازگاري با انواع  اندازه به، ناممكن براي حذف و بايد به هنگام، ساده براي اجرا
 .مختلف نقض مقررات متنوع باشند

نخست، ارزيابي فردي مربيان : چهارگانه شامل دو بخش است راهبردهاياجراي هركدام از 
. ارزيابي كاركنان از برنامه انضباطي مدرسه سپسو  از رويكردهاي انضباطي در كالس خودشان

بهبود مستمر  ذيل مربوط به الگوي گامشش پيروي از ياتي شدن فرايندهاي مذكور براي عمل
  :بسيار مناسب است) 2004( و همكاران 1زمودا

                                                            
1. Zmuda 
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 .كند يمكه فرهنگ مدرسه را تعريف  يا هستهشناسايي باورهاي  )1
 .ايجاد يك بينش مشترك براي تعيين چگونگي باورهاي مشترك در عمل )2
 .ضااز ديد اع مطلوب ي موقعيت كنوني و مقايسه با وضعبراي شناساي ها دادهگردآوري  )3
 .آتي انجام شود يها افقو  هاشكاف بين واقعيت  پركردنبراي بايد كه  آنچهشناسايي  )4
 .براي تغيير دار نظامتوسعه و اجراي طرح عملي  )5
 . ها شكاف پر كردندرك استقالل جمعي و مسؤوليت پذيري جمعي در  )6
اعضا را  يريگ ميتصمخطي است، اما رهبر مدرسه زماني كه  دهبيان ش الگوي يها گاماگرچه 

هدف نهايي اين كار مشترك دستيابي به بازخورد صحيح . باشد ريپذ انعطافبايد  كند يماجرا 
خواهد آمد  به دستگاهي اوقات اطالعاتي . نظام انضباطي مدرسه است يها جنبهدرباره تمام 

به بهبود كل ساختار كمك  زامشكالت  يها طهيحز كه براي پذيرش دشوار است، اما آگاهي ا
 .كند يم

اعضاي جامعه مدرسه چه باورهاي مشتركي  سؤال اساسي تحقيق حاضر اين است كه
  :درباره انضباط در مدرسه دارند؟ پاسخ به سؤاالت ويژه ذيل نيز مد نظر است

 در مورد انضباط دانش آموزان دارند؟ برداشتيچه  رسهمدمسؤالن  -1
 مدرسه چيست؟ انضباط دانش آموزاناز  معلمانبرداشت  -2
 دارند؟رداشتي انضباط فرزندان خود در مدرسه چه باز والدين دانش آموزان  -3
 مدرسه چگونه برداشت مي شود؟ دانش آموزانازديدگاه انضباط  -4

 
  شناسي تحقيقروش 

 يها رستانيدبتحقيق ميدان  .است 1ينگار يدارپدروش  بر مبتني و كيفي پژوهش رويكرد
 نشان داده ها پژوهشتوجيه انتخاب ميدان مطالعه فعلي آن بود كه  .پسرانه شهر سنندج بود

برابر وجود ندارد و اغلب  طور بهمشكالت رفتاري جدي بين دانش آموزان يا مدارس 
برآورد شده كه پسرها سه تا هشت . كه مشكالت رفتاري جدي دارند پسر هستند آموزاني دانش

ضمناً بدرفتاري و بزهكاري جدي در بين . ت رفتاري جدي دارندبرابر دخترها مشكال
پركينز و (است  تر شايعكه از طبقات محروم مناطق شهري جامعه هستند خيلي  آموزاني دانش
يك دبيرستان پسرانه از يك منطقه متوسط موردي مطالعه به شيوه  ،رو ازاين). 2003، 2بوردن

                                                            
1. Phenomenography 
2. Perkins & Borden 
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در اين پژوهش  .بود 1كننده مشاركت معرفي رب مبتني يريگ نمونهشيوه  .گرديد انتخابشهري 
مدير، معاونان (مدرسه  مسئوالنبودند، شامل چهار گروه متفاوت ) نفر 29(كنندگان مشاركت

و دانش ) نفر 6( نيوالد، )نفر 7( رانيدب، )نفر 6آموزشي، اجرايي، پرورشي و مربيان و مشاوران، 
يابي به توصيفي عميق و غني از  ر به دنبال دستپژوهشگ ازآنجاكه. هستند )نفر 10(آموزان 

ابعاد مختلف انضباط در مدرسه بودند  كنندگان نسبت به تجارب، نگرش و ادراك مشاركت
در خالل طراحي . استفاده شد مند ساختاز مصاحبه نيمه  ها داده، براي گردآوري رو نيازا

تمامي . مدنظر قرار گرفت )2003، 2چاماز(توسط  شده تهيهفرايند انجام مصاحبه راهنماي 
كنندگان در مكاني ساكت مانند  و فردي در زمان كاري مشاركت رودررو صورت بهها  مصاحبه

و تا كسب دقيقه بود  42ميانگين زمان مصاحبه . ماه انجام شد 2كالس، يا دفتر كار در مدت 
ها از دستگاه  در تمامي مصاحبه. يافت توصيفي غني از موضوعات مربوط به پژوهش ادامه مي

رسمي، غير  قبل از شروع مصاحبه، ضمن شروع گفتگو با موضوعاتي غير. استفاده شد صوت ضبط
اي دوستانه، پژوهشگر هدف مطالعه، محتواي فرم رضايت و  از عنوان پژوهش، جهت ايجاد رابطه

 صورت هب ها مصاحبهاز  شده يگردآور يها داده. داد كلي توضيح  صورت بهمصاحبه را  هاي سؤال
ها، مرحله  از اتمام مصاحبه بعد .كدگذاري شد ها تماي مقوالت فرعي، مقوالت اصلي و  سه مرحله

كدهاي فرعي از آن استخراج  و گروه پياده هر ابتدا دو مصاحبه از .انجام گرفت سازي يادهپ
 كه همپوشي كدها بود تا زماني و پي ميزان تكرار بعدي، در يها مصاحبهدر  پژوهشگر. گرديد

 ها تم اًنهايت. مرحله بعد استخراج مقوالت اصلي از كدهاي فرعي بود. گرددكد جديدي استخراج  
مدرسه، دبيران،  مسئوالنگروه  تمام اين مراحل براي هر چهار. از مقوالت اصلي استخراج شد

  .والدين، دانش آموزان به عمل آمد
  
  هاي پژوهش يافته

 در مورد انضباط دانش آموزان دارند؟ برداشتيچه  رسهمد مسئوالن :سؤال اول پژوهش
مدرسه شامل مدير،  مسئوالنبا   بود كه از مصاحبه هايي دادهپاسخ به اين سؤال بر اساس 

تبديل  دوتمچهار مقوله اصلي استخراج گرديد كه به . معاونان و مشاورين مدرسه به عمل آمد
  :شدند

محتوايي به عدم كاربرد و فراگير مشكالت : نامه انضباطي مشكالت محتوايي آئين -1
به خاطر . اشاره دارد وپرورش آموزش نظامتوسط  شده نيتدوانضباطي  نامه نيآئنبودن مواد 

                                                            
1. Respondent-driven sampling 
2. Charmaz 
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گرديده تا به  نامه انضباطي واحد به تمام مدارس ابالغ  متمركز بودن نظام آموزشي يك آئين
بود و داليل متعددي  شونده مصاحبهاين ويژگي مورد اعتراض بيشتر افراد . مرحله اجرا درآيد

فرهنگي، اقليمي، اجتماعي، اقتصادي و حتي تفاوت فردي را  يها تفاوتعدم رعايت  ازجمله
 نامه نيآئو تفويض اختيار به مدارس در تدوين و اجراي  يريپذ انعطافذكر كردند و معتقد به 

 نامه نيآئغيرعلمي بودن  و كلي و نامه نيآئنامناسب بودن دو زير مقوله   مقوله شامل اين. بودند
  :است
انضباطي وزارتي  نامه نيآئبه ناهمخواني اصول موجود در : انضباطي نامه نيآئنامناسب بودن  :الف

عدم هماهنگي در امكانات  مانندهايي  شامل مقوله ؛ كهبا واقعيات موجود در مدارس اشاره دارد
ر اساس بافت فرهنگي و اقليمي و ب نامه نيآئ، عدم طراحي برخوردار ريغمناطق برخوردار و 

توان به  نمونه مي عنوان به. اجتماعي، عدم واگذاري اختيار به عوامل اجرايي مدارس است
  :دبيرستان كه تجربه زيادي در حوزه مديريت مدرسه داشت اشاره كرد مدير يها گفته

 يا منطقههر . كنندانضباطي بايد از نظرات مديران مدارس نيز استفاده  نامه نيآئبه نظرم، در 
آموزان مناطق برخوردار كشور از  دانش. انضباطي خاص خود را داشته باشد نامه نيآئبايد 

آموزاني كه در مناطق  بادانشو در مقايسه  امكانات آموزشي و اقتصادي بهتري برخوردارند
نگ معتقد هماه نامه نيآئبه . انضباطي را اجرا كرد نامه نيآئيك نوع  توان ينممحروم هستند 

  .كند به انضباط نگاه مي يبعد كينيستم، زيرا 
 نامه نيآئ يتوجه يببه  طرف كيازاين مؤلفه  :انضباطي نامه نيآئبودن  يرعلميغكلي بودن و  :ب

انضباطي به اين  نامه نيآئمدرسه بيان داشتند كه  مسئوالنبه مشكالت ويژه مدارس اشاره دارد، 
، ضروري شود ينمانضباطي گرفته  نامه نيآئ نهيدرزمارس دليل كلي است كه بازخوردي از مد

. است در طي چندين مرحله به مدارس ابالغ و بازخورد بگيرند و درصدد رفع معايب آن برآيند
نبودن و ناهماهنگي با آخرين دستاوردهاي  روز بهاز طرف ديگر، منظور از غيرعلمي بودن آن نيز 

  :است توجه قابلسه معاون آموزشي مدر يها گفته. است ميعل
 صورت به چراكهدر بيشتر موارد در مدرسه ما جوابگو نيست  يا خانهانضباطي وزارت  نامه نيآئ

بعد از چندين سال سابقه تفويض اختيار يا . و مصاديق را كامل شرح نداده است شده انيبكلي 
گيرد كه چرا خارج  ا ميو چنانچه برخورد جدي كنيم اداره يقه ما ر ام دهيند نامه نييآبازبيني در 

كنيم طوري برخورد كنيم كه منافاتي با نوع مشكل  ولي ما سعي مي ديا كردهنامه عمل  از آئين
  .جلب شود آموز دانشنداشته باشد و رضايت والدين و 

بخشي از اهداف نظام : توجه به ابعاد عاطفي و رواني در برخورد انضباطي -2
تشويق، . بخش عاطفي اختصاص دارد يها يژگيواطي به انضب نامه نيآئدر  ژهيو بهآموزشي 

است به بعد عاطفي و رواني اشاره  شده اشارهانضباطي به آن  نامه نيآئترغيب و تنبيه كه در 
داشتن روحيه و اخالق مناسب در برخورد انضباطي، عدم قضاوت عجوالنه، عدم  .دارد
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عد عاطفي در هنگام برخورد انضباطي عوامل مربوط به رعايت ب ازجمله، زده شتاب يريگ ميتصم
  :است »آگاهي از بعد عاطفي در انضباطو «مدارا شامل دو مقوله اصلي تعامل و  نتميا. است
بين دانش آموزان و عوامل اجرايي مدرسه و  دوطرفهاين مؤلفه به رابطه : تعامل مثبت و مدارا :الف

والدين      و  آموز دانشن اولياء مدرسه، چنان چه بي. گردد يبرملزوم انعطاف در برخورد انضباطي 
تواند در شناساندن  تواند مؤثر باشد، اين تعامل مي مي ها آنتعامل باشد در نزديكي نظرات 

اظهارات يكي از مشاورين . به معلمان نقش به سزايي داشته باشد آموز دانشويژگي اخالقي 
  :شود يمل آموزان داشت در ذيل نق مدرسه كه رابطه نزديكي با دانش

اگر معلم متكي به نمره شود كه از طريق آن . گذارد بر اخالق تأثير مي آموز دانشرابطه معلم و 
متأسفانه بعضي . كند آموز را كنترل كند اشتباهي بزرگ انجام داده و به ضرر خود عمل مي دانش

كنم كه  يگويند اگر كسي شلوغ باشد نمره مستمرش را صفر منظور م از همكاران در كالس مي
كنند، برايشان صحبت كنند تا كالس آرام شود و  يبند گروهتوانند كالس را  آن مي يجا به

  .صميمانه برقرار كنند بعد تدريس را شروع كنند يا رابطه
مدرسه . اين مقوله در انضباط اشاره به بعد عاطفي دارد :بعد عاطفي در انضباط لزوم شناخت :ب

دانش  يشناخت روانهاي  آگاهي از ويژگي. شود ا شامل ميبخش مهمي از دوران نوجواني ر
. ها رويكرد مناسب انضباطي بكار گرفته شود بايد متناسب با آن و  آموزان و خانواده ضروري است

آگاهي . طلبد خاص مي ييها روش ها خانوادههاي متنوع  روحيات متفاوت دانش آموزان و ويژگي
در اين  مدرسه ريمد. شود ز كار انضباطي را شامل ميدانش آموزان بخش مهمي ا يوخو خلقاز 

  :زمينه گفت
پرونده دانش . شناخت الزم داشته باشمبايد  آموزهاي اخالقي و رفتاري دانشويژگي به نسبت 

پرسم كه اخالقش در مي آموز دانشحتي از والدين درباره   .كنمآموزان را بيشتر اوقات نگاه مي
انضباطي پيش بيايد شأن و شخصيت  مسئله چهين است چنانتالشم ا. خانه چگونه است

 تناسب بهصم و بكم باشد بلكه  آموز دانشانضباط به اين معني نيست كه . حفظ شود آموز دانش
شرايط . بايد بعد عاطفي عميق باشد وپرورش آموزشدر . بايد داشته باشد وجوش جنبنوجواني 

  .اجرا شود طوري كه از مدرسه زده نشود نامه آئينبسنجيم سپس  اباييدآموز ر  دانش
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 :مستخرج از سؤال پژوهشي اولهاي مقوله و ها  تم: 1جدول 

 در مورد انضباط دانش آموزان دارند؟ برداشتيچه  رسهمد مسئوالن 
  

 تم اصلي يها مقوله فرعي يها مقوله

 برخوردار ريو غعدم هماهنگي در امكانات مناطق برخوردار 
باطي، عدم واگذاري اختيار به عوامل انض نامه نيآئ در

 يها رزشا و، عدم توجه به هنجارها و مدارساجرايي 
  انضباطي نامه نيدر آئمدرسه 

نامناسب بودن 
 نامه نيآئ

  
  

مشكالت محتوايي در 
  نامه نيآئتدوين 

انضباطي، عدم انعطاف در اجراي  نامه نيآئبيان كليات در   
و نظرات كارشناسان انضباطي، عدم استفاده از  نامه نيآئ

در تدوين و اجراي جزئيات، بازبيني مجدد در  معلمان
  انضباطي نامه نيآئ

كلي بودن و 
بودن  يرعلميغ
  نامه نيآئ

مدارا در برخورد انضباطي، لزوم تعامل با والدين در حل 
مشكالت انضباطي، نقش مشاركت اعضاي مدرسه در 

 بادانش مسائل انضباطي، تعامل و ارتباط عوامل اجرايي
، تأثير يانضباط يبو گذشت در مواقع  صدر سعهآموزان، 

 اي مشكالت انضباطي تعامل در شناسايي ريشه

  
  تعامل و مدارا

  
 

  
  
  

توجه به بعد عاطفي 
و رواني در برخورد 

  انضباطي
 

گروهي و همساالن در انضباط، توجه به  يها ارزشتأثير 
رفتار ، عدم كاربرد خشونت و آموز دانششخصيت و شأن 

مستبدانه در مسائل انضباطي، عدم توهين و تنبيه بدني در 
، اولويت مسائل انساني و عاطفي نسبت به نامه نيآئاجراي 

، عدم پشتيباني اداره يانضباط يب، نقش خانواده در نامه نيآئ
  يزگيانگ يباز عوامل مدرسه در برخورد انضباطي و 

  
  لزوم آگاهي

  بعد عاطفي مسائلاز 

     
پاسخ به اين  مدرسه چيست؟ انضباط دانش آموزاناز  برداشت معلمان :دوم پژوهش سؤال

 ياصل  دوتمبا تعدادي از دبيران دبيرستان است كه   حاصله از مصاحبه يها دادهسؤال بر مبناي 
در انضباط  رفتاري اصول و اجتماعي هايشاخصو  نهيزمانضباطي با  نامه نيآئعدم تناسب 

  :است شده استخراج
هاي مناطق كه به عدم توجه به ويژگي تم نيا: انضباطي با زمينه نامه نيآئعدم تناسب  -1

و فرهنگ بومي،  رسوم و  آداب ازجملهشود اشاره دارد كه  در آن بكار گرفته مي نامه نيآئ
اين ناهماهنگي بين . اند و اقليمي را در آن لحاظ نكرده يشناس مردمهاي اجتماعي،  ويژگي

شامل مقوالت  تم نيا. شود باطي با بافت و موقعيت باعث سردرگمي در اجرا ميمقررات انض
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هماهنگي و  توجه به فرهنگ بومي در انضباط، نقش تغييرات اجتماعي جامعه در انضباط،
  .شوداشاره مي ها آنهمكاري است كه در زير به 

  
تغييرات فزاينده در پيشرفت فناوري و گسترش : نقش تغييرات اجتماعي جامعه در انضباط) الف

ها  دانش آموزان در مدرسه است، دبيران آن انضباطي گروهي امروزه عاملي مهم در بي يها رسانه
. دانستند دانش آموزان در محيط مدرسه و كالس درس مي يانضباط يبعامل  نيتر مهمرا 

  :شود ميدبير ادبيات فارسي در ذيل نقل  يها گفته
وسايل الكترونيكي مثل موبايل و تبلت . بودند تر مؤدببرگرديم دانش آموزان  تر گذشتهه هرچه ب

آموز را در پي دارد  آگاهي دانش مراتب بهترقي علم . گذارد تأثير مي آموز دانشو ماهواره بر رفتار 
  .هستند تر انضباط بيشود و امروزه دانش آموزان  مي تر سختو كنترل كردن 

 انضباطي بيبرخورد با  درزمينهها و راهكارهاي اجرايي  اشاره به برنامه: مكاريهماهنگي و ه) ب
موجود در اين زمينه بين معلمان  هاي نگرشوزارتي و  نامه آئينتوان بين  دارد كه چگونه مي

شود كه  مي انضباطي باعث  مسائلدر بين عوامل اجرايي درباره   تفاهم. آورد وجود بههماهنگي 
از دبير شيمي كه داري تجربه تدريس  قولي نقلبه . گرفته شود تري سريعو  تصميمات بهتر

  :شود بااليي بود اشاره مي
اصولي است كه  ترين مهمآموز يكي از  تعامل و همكاري عوامل اجرايي با والدين و حتي دانش

 وجود بهدر مدرسه بايد به آن توجه شود زيرا كه در سايه همين همكاري است كه هماهنگي 
شود و والدين  انضباطي مي نامه آئينباعث اجراي بهتر  مدرسه باهمكاري والدين . آيد مي
شخصيتي فرزند خود را براي مدرسه توصيف كنند و حتي نوع  هاي ويژگيتوانند روحيات و  مي

  .شود اجرا  تر راحتانضباطي  نامه آئينرفتارش را در محيط منزل براي مدرسه بيان كنند كه 
 حتي ومناطق مختلف كشور  ورسوم آدابفرهنگ و : فرهنگ بومي در انضباط توجه به )ج

رفتارهاي مختلف در جامعه  ساز زمينهاين تنوع فرهنگي . ها داراي تنوع است فرهنگ خانواده
 اي عصارههركدام از آنان . با ساليق و اخالق مختلف است آموزاني دانشاست، مدارس نيز داراي 

در . دهند ميهستند كه رفتارهايي متفاوت و متنوع را از خود بروز از فرهنگ خانواده خويش 
آموزان در  با دانشدارد و در محيط باز  تري صميمانهكه رابطه  بدني تربيتدبير  قول نقلزير به 

  :شود ارتباط است اشاره مي
 امهن آئينتوان يك  با توجه به محيط، فرهنگ و تنوع افرادي كه در كنار هم وجود دارند، نمي

 ازلحاظ. طلبد فرهنگ برخورد خاص خود را مي چراكه، كاربردانضباطي را در مورد همه به 
شبيه هم نيستند چه برسد به  كامل طور به آموز هم روحي و رواني و ويژگي شخصيتي دو دانش

  .انضباطي اقدام كنند نامه آئينمدرسه خود به طراحي  متصديانپس الزم است . دو مدرسه
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اين مؤلفه به بعد عاطفي و اخالقي : انضباطي در مسائل و اخالقي اري اصول رفت -2
انضباطي را  مسائلكليد حل . برآن داشتند يا ژهيو، دبيران تأكيد ها مصاحبهاشاره دارد كه در 

 هاي نگرشاين بعد شامل دو مقوله . دانستند در ارتباط با حوزه روحي و رواني دانش آموزان مي
  :است »به بعد عاطفي و شناختي توجه و« انضباطذهني 

تعاريف متعدد از مفهوم انضباط نشان از وسعت ديد نسبت به : ذهني انضباط يها نگرش) الف
هركس از ديدگاه خودش فردي منضبط است، بايد از نگاه ديگران  در اصل. مقوله انضباط دارد

 ازجملهانون و مقررات آزادي رفتار، نصيحت و تذكر آگاهانه، رعايت ق. به اين قضيه نگاه كرد
  :شود تعاريف ديگري است كه در مصاحبه از دبيران بيان شد كه نظرات دبير رياضيات بيان مي

هر مطلبي درسي جاي خود بيان . به نظر من انضباط يعني قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود
مؤدب نظم و تربيت چيزي كلي است و ساكت بودن به معناي منضبط بودن نيست بلكه . شود

هايي از  بودن و احترام گذاشتن و بجا سؤال پرسيدن و سروقت وارد كالس و مدرسه شدن مؤلفه
  .انضباط است

مربوط  هاي نگرشعاطفي بخش عظيمي از  مسائل: توجه به بعد عاطفي و شناختي در انضباط) ب
درسه عدم توجه بعد عاطفي و رواني در سنين م. شود به شيوه برخورد انضباطي را شامل مي

دبيران معتقد بودند كه در مدرسه . ممكن است در پي داشته باشد ناپذيري جبرانهاي  آسيب
. عاطفي را شناخت و متناسب با آن به تدريس پرداخت هاي ويژگيكالس درس، بايد  خصوصاً

  :شود از اظهارات دبير فلسفه اشاره مي اي نمونهبه 
چنانچه . بيشتر توجه كنمآن  كنم به آموز برايم اهميت دارد و سعي مي دانش نفس عزت
آني به او  صورت به. نفس و شخصيتش از بين رود انجام داد نبايد عزت انضباطي بي آموزي دانش

تذكر  بعدرا در آن لحظه نشان دهم و  مسئلهنسبت به  توجهي بيكنم  دهم، سعي مي تذكر نمي
حتي خيلي . كنم درگيرش ميبا سپردن كار درسي و كالسي تا حدودي در فعاليت  و ؛دهم مي
  .كنم علمي و ورزشي كالس را كنترل مي هاي بحثها با  وقت
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 :دوم يپژوهشهاي مستخرج از سؤال مقوله تم و: 2جدول 
 مدرسه چيست؟ انضباط دانش آموزاناز  برداشت معلمان

 

 تم مقوله اصلي مقوله فرعي

 گروهي، تأثير فناوري در انضباط، تأثير يها رسانه تأثير
بر نوع   انضباطي، تأثير شرايط اجتماعيپيشرفت علم در بي

زندگي اجتماعي بر انضباط، عدم تناسب  نوع ريتأث  سازمان،
 با شرايط زندگي دانش آموزان  نامه آئين

نقش تغييرات 
اجتماعي در 

 انضباط

  
عدم تناسب 

انضباطي  نامه نيآئ
  با زمينه

با توجه به فرهنگ، برخورد انضباطي  رمجموعهيزانضباط 
، تأثير فرهنگ يو محلبومي  يها يژگيوفرهنگ رايج، 

ها در انضباط، توجه به بافت فرهنگي منطقه، تفاوت  خانواده
  طبقاتي در مدرسه

توجه به فرهنگ 
  بومي در انضباط

، نامه نيآئعدم استفاده از نظرات كاركنان مدرسه در تدوين 
 مسائلهتر عوامل مدرسه با والدين در حل ب يهمكار يتأن

انضباطي، لزوم تعامل و همكاري با دانش آموزان در اجراي 
  بهتر اصول انضباطي

هماهنگي و 
  همكاري

در جاي خود، رعايت  يزيهر چ قرارگرفته، يشناس وقت
احترام متقابل، نصيحت و تذكر آگاهانه، داوطلبانه بودن 

آموز  رعايت مقررات، تأثير بيان پيشرفت و فعاليت دانش
  باطانض يب

درباره  ها نگرش
  انضباط

  
و  رفتاري اصول

 مسائلدر  اخالقي
  انضباطي

و  نفس عزتدر انضباط و رعايت مقررات، حفظ  خانواده ريتأث
، توجه به تفاوت فردي و شخصيتي، آموز دانششخصيت 

، تأثير گروه و همساالن در يريپذ تيمسئولتقويت حس 
  الگوگيري

توجه به بعد 
  عاطفي

شناختي در  و
  باطانض

  
رداشتي انضباط فرزندان خود در مدرسه چه باز والدين دانش آموزان  :سؤال سوم پژوهش

با تعدادي از والدين   از مصاحبه شده يگردآور يها دادهسؤال بر مبناي  اين پاسخ به دارند؟
 »شناختي و عاطفي هاي شاخصو « ياجتماع يها شاخص ياصل دوتمكه است دانش آموزان 
  :استخراج گرديد

خانواده و فرهنگ  يها مقولهشاخص اجتماعي در انضباط به : هاي اجتماعي شاخص -1
 در فرزندنظم  يريگ شكلها در انضباط و ، والدين به نقش مهم خانوادهها در مصاحبه. پردازد مي

 نامه نيآئعدم توجه به نقش كليدي خانواده در . خود و اثرات آن در مدرسه اشاره كردند
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اصلي  هاي مقولهاز  مدارا و تعامل وانضباطي  نامه آئينفرهنگ بومي در اجراي نقش انضباطي، 
  .شودكه به آن پرداخته مي استشاخص اجتماعي 

 نامه نيآئو اجراي  نيدر تدو: انضباطي نامه نيآئعدم توجه به نقش كليدي خانواده در ) الف
. به نقش مهم خود اشاره كردند والدين. ركن اصلي توجه شود عنوان بهانضباطي بايد به خانواده 

  :شود مادر يكي دانش آموزان اشاره مي يها گفتهاي از  به نمونه
همه   و بايد  شود سنگ روي سنگ بند نمي اصطالح بهمدرسه و جامعه انضباط نباشد  اگر در

 رايز. گيرد ها شكل مي اصلي انضباط از خانواده سرمنشأ. كنند  خود رعايت يدر زندگانضباط را 
به . زندگي كردن در اجتماع است وهيو ش ورسوم آدابكودكي بهترين زمان براي آموزش  نيسن

و وظيفه مادر است، بعد در مدرسه به آن   شروع شود يريپذ نظم از خانواده اول ديبانظرم 
مدارس گذاشت و  حساب بهرا  زيچ همهو  منكر شدپرداخته شود، نقش كليدي خانواده را نبايد 

  .انضباط شود فرزند من بي اند شدهها باعث  آنبگويند كه 
و باورها و هنجارها  ها فرهنگ شامل ارزش: انضباطي نامه نيآئنقش فرهنگ بومي در اجراي ) ب

ه بومي باعث ب بافرهنگنبودن و عدم تناسب  فهم قابل. اي وجود دارد است كه در هر جامعه
پدر يكي از دانش . انضباطي است امهن آئيناجراي  درزمينه اي عديدهاختالفات  آمدن وجود

  :كرد اظهارنظرآموزان كه تحصيالت دانشگاهي داشت و شغل بازاري داشت چنين 
فرهنگ از مقوالت مهم در برخورد با ديگران است و با توجه به تفاوت فرهنگي مناطق مختلف 

است عملي ممكن . فرهنگ بومي باشد اساس برها برخورد انضباطي بايد  كشور و حتي خانواده
در كشورهاي نداشتن حجاب   مسئله مثلديگر ضد ارزش باشد،  درجاييخوب باشد و  درجايي

شود يا حتي  ديگر يك امر عادي است اما در جامعه ما عدم پوشش عملي زشت محسوب مي
شود و مشكلي  در بعضي مدارس عمل مي اي سليقه صورت بهتلفن همراه داشتن در مدرسه 

  .جدي با آن برخورد شود صورت بهمدارس ديگر ممكن است  در كه درحاليندارد 
اشاره به تفكرات،  اين مقوله : عوامل شناختي و عاطفي در برخورد انضباطي -2
هاي ذهني در تعريف  نگرش. هاي ذهني و احساسات و عاليق والدين در انضباط دارد انديشه

بودند كه  شده استخراجاصلي  هاي ولهمقانضباط، توجه به بعد عاطفي در انضباط و تعامل و مدارا 
  :شود در ذيل به آن پرداخته مي

مديران  والدين و ديبادانضباط  آموز دانش ديد از :ذهني در تعريف انضباط يها نگرش) الف
. پوشش مناسب، نظافت ظاهري، عفت كالم بود ديدگاه والدين انضباط مترادف با از. متفاوت بود

پدر يكي  قول نقلبه . مهمي در زندگي شخصي دانش آموزان دارد ها نقش مقوله نياز اهركدام 
  :شود از دانش آموزان اشاره مي

توان تعاريف متفاوتي از آن  و مكان مي جا بهبه نظر من انضباط تعاريف مختلف دارد و با توجه 
باور من اين است كه هركسي اگر به ديگران احترام بگذارد، سنجيده و  طور كل بهداشت ولي 
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، در محيط مدرسه با اولياء مدرسه بزرگ ترا خصوصاًبا ديگران  در صحبتحرف بزند و  موقع هب
مرتب بودن ظاهر و پوشش مناسب در . توان گفت منضبط است عفت كالم داشته باشد مي

  .مصاديق انضباط است ازجملهمدرسه 
و   ي بايد حوزه روحيوالدين بيان داشتند كه در برخورد انضباط :توجه به بعد عاطفي انضباط) ب

 ها آنفردي با  هاي تفاوتاخالقي و  هاي ويژگي  با توجه به شخصيت و. رواني را در نظر داشت
تربيت و رسيدگي به فرزندش بود،  اش اصلييكي از مادراني كه دغدغه  قول نقلبه . برخورد كرد

  :شود اشاره مي
. كند گونه با ديگران برخورد مياصوألروي تربيت فرزندم حساسم و هميشه مراقبش هستم كه چ

رسمي و مرتب براي  هاي لباسكنم كه  سعي مي روي پوشش و طرز صحبت كردن او حساسم و
دانم كه آدم حساسي است و در مدرسه  دارم مي فرزندم زبه شناختي كه ا توجه با. كنم تهيه او

است اثرات بدي در او بايد مراقب باشند كه چگونه با او برخورد كنند زيرا نوع برخورد ممكن 
ديگران  كردم كه چگونه با توجيهشهميشه . سن دبيرستان سني حساس است چراكهبگذارد 

  دهد  تصورم اين است كه فرزندم ادب و تربيت خود را در مدرسه نشان مي. رفتار كند
ارتباط باشند بخصوص  اولياء دانش آموزان در و  مسئولينضروري است كه : تعامل و مدارا) ج
به . شود انضباطي مي مسائلو بهتر  تر سريعانضباطي تعامل و مدارا باعث حل  مسائلر د

  :شود پدر يكي از دانش آموزان كه بازنشسته است اشاره مي از قولي نقل
تعامل نباشد شخصيت  اگرمدرسه هميشه برقرار باشد زير  مدرسه بايد تعامل والدين با در

آموز  شود كه دانش اگر تعامل باشد خلقيات شفاف مي. آموز براي مدرسه ناشناخته است دانش
 تر راحتآن تصميم گرفته شود  اساس برچنانچه . عاطفي و شخصيتي دارد هاي ويژگيچه 
 .تواند پياده شود آن بهتر مي حل راهاگر مشكلي پيش بيايد . كرد مديريتدانش آموزان  توان مي

درسي و  لحاظ ازمشكلي داشت  آموزي نشداحفظ كنند و چنانچه بايد  مدرسه اين تعامل را
  .كنند انديشي چارهآمده  وجود بهانضباط به والدين اطالع بدهد كه با همديگر براي مشكل 

  
 :سؤال پژوهشي سوم مستخرج از يها مقوله تم و :3جدول 

  دارند؟رداشتي انضباط فرزندان خود در مدرسه چه باز والدين دانش آموزان 
 تم يمقوله اصل مقوله فرعي

انضباطي  نامه نيآئتأثير تربيت خانوادگي در 
مدارس، تأثير مديريت خانواده در رعايت مقررات 
مدرسه، لزوم آموزش آداب و معاشرت در خانواده، 
بازخورد تربيت خانوادگي در مدرسه، توجه به 
تفاوت خانوادگي در برخورد انضباطي، رابطه 

 متقابل تربيت خانوادگي و انضباط در مدرسه

در نقش خانواده 
 يو اجرا نيتدو

 انضباطي نامه نيآئ

 يها شاخص
اجتماعي در 

 انضباط



  ... :مدرسه اعضاي جامعه انضباطي مشترك باورهاي شناخت

124  
 

 :سؤال پژوهشي سوم ي مستخرج ازها مقوله تم و :3جدول ي  ادامه
  دارند؟رداشتي انضباط فرزندان خود در مدرسه چه باز والدين دانش آموزان 

 تم مقوله اصلي مقوله فرعي

 بافرهنگطي لزوم هماهنگي در برخورد انضبا
 نامه نيآئمدرسه، كاربرد عملي فرهنگ بومي در 

انضباطي، نقش كليدي فرهنگ منطقه در 
پيشرفت آموزشي و انضباطي، نقش فرهنگ و 

  آداب رسوم در برخورد با مشكالت انضباطي

نقش فرهنگ بومي 
 نامه نيآئدر اجراي 
  انضباطي

  

ي ها شاخص
اجتماعي در 

  انضباط

اجتماعي بودن، درس پوشش مناسب، عفت كالم، 
خواندن، بهداشت فردي، قرار گرفتن هر چيزي 
در جاي خود، قانون زندگي اجتماعي، رعايت 

  احترام متقابل

ي ذهني ها نگرش
 انضباط

  )مفاهيم انضباط(

  
  
  
  
ي ها شاخص

شناختي و 
عاطفي در 

  انضباط
  

عدم تحقير شخصيت در برخورد انضباطي، اثر 
يات نامطلوب برخورد نامناسب در روح

آموزان، عدم تذكر و تنبيه بدني در حضور  دانش
ديگران، توجه به بعد عاطفي و شناختي در 

ي مشاوره و توجه به ريكارگ بهمدرسه، لزوم 
ي رويكرد رفاقتي و ريكارگ به آموز دانشمشكالت 

  دوستانه در برخورد انضباطي

به  توجه ورعايت 
 بعد عاطفي انضباط

  

ين در رعايت مقررات تأثير تعامل و پيگيري والد
انضباطي و حل مشكالت، لزوم تعامل در 

آموز به اولياء مدرسه،  شناساندن شخصيت دانش
لزوم تعامل و ارتباط صميمي بين اولياء و مربيان 

در مديريت بهتر مدرسه،  تعامل ريتأثمدرسه، 
نامه انضباطي براي  ي و رفع ابهام آئينساز شفاف

  دانش آموزان

  و مداراتعامل 

  
پاسخ  ؟شود يممدرسه چگونه برداشت  دانش آموزاناز ديدگاه انضباط  :سؤال چهارم پژوهش

 ياصلتم . هايي است كه با دانش آموزان به عمل آمد مصاحبه يها دادهبر اساس اين سؤال به 
هاي برخورد بين عوامل اجرايي و  اين تم به شيوه .بود اخالقي و رفتاري در انضباط يها شاخص
دانش آموزان به . گردددر مورد انضباط برمي يريگ ميتصمزان در مدرسه و نحوه آمودانش
در مورد  يريگ ميتصمآموز در برابر ديگران و در مواقع  هاي برخورد و رعايت شأن دانش شيوه
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رعايت و توجه به بعد عاطفي ، لزوم انعطاف در برخوردتعامل و مدارا، . تأكيد كردند ها آنخود 
  .شونداخالقي و رفتاري در انضباط است كه در زير بيان مي يها شاخصاصلي  انضباط مقوالت

در آموزان به لزوم همكاري و مدارا  دانش. در مدرسه دارد     نقش مهم   همكاري: تعامل و مدارا) الف
 بيشترانضباطي معتقد به اين مهم بودند،  مسئله در حلبا عوامل اجرايي تأكيد كردند و  مدرسه

به . دانند انضباطي را حق خود مي مسائلحل  رد يريگ ميتصمئل شدن و همكاري در ارزش قا
 :شودسال دوم تجربي در اين زمينه اشاره مي آموز دانشاز  يقول نقل

 كه نيابدون  ها وقتحل شود بعضي  دوطرفه صورت بهانضباطي در مدرسه بايد  مسائلبه نظرم 
 يريگ ميتصم فوراًو چرا اين كار را انجام داده است شده است  چهآموز بپرسند كه  از خود دانش

بايد با . شودمي يينما بزرگكوچك گاهي  ليامسگيرند، كنند و با والدين تماس ميمي
احساس  آموز دانش گونه نيا. آموز صحبت كنند و با صبوري و دوطرفه مسئله را حل كنند دانش

تواند با  انچه مشكلي داشته باشد ميكند، چراكه با مدرسه در تعامل است و چنشخصيت مي
  .مدير يا معاونين در ميان بگذارد

دانش آموزان برخورد نرم و منعطف را  :توجه به بعد عاطفي و شناختي انضباط) ب
عاطفي بيشتر بها  ليمسبه گفتگو و مشاركت بر مبناي . دانستند تأثيرگذارتر مي

  :سوم رشته رياضي گفت آموز سال دانشيك . دادند مي
چنانچه در مدرسه در مسائل انضباطي رفتار درستي با من نداشته باشند و شخصيتم را خرد 

كنم به اين معني است كه انسان كوچك و ضعيفي كنم و فكر ميكنند احساس حقارت مي
ولي اگر به . رادارندمن بلكه تمام دانش آموزان چه زرنگ و چه تنبل اين احساس  تنها نه. هستم
كند، در مدرسه آموز حس بهتري دارد مسلمأ احساس غرور مي رام بگذارند، دانشآموز احت دانش

  .گذارند را از بين نبردكند احترامي كه به او ميخواند و هميشه سعي ميبهتر درس مي
  :سال سوم رشته انساني نيز گفت آموز دانشيك 
 تيرا رعامدرسه مقررات  از جايي آمده است، اگر يآموز دانشمدرسه مكاني است كه هر  

كنند كه اين  مي يريگ سختزياد گاهي د، اما معاونان ركنترل ك تواننمي را نكند، مدرسه
 مثل. شود تواند دوام بياورد از مدرسه زده مينمي آموز دانشموضوع زياد خوب نيست و 

در  مثل. جالب نيست واقعاًدهند كه اين در كالس حتي در نمره درس هم تأثير مي ينظم يب
  .را كمتر كنند يريگ سختكنند بايد ميزان  مي يريگ سختظاهر شخصي زياد 

 
 :پژوهشي چهارم  سؤال مستخرج از يها مقوله تم و :4جدول 

  ؟شود يممدرسه چگونه برداشت  دانش آموزان يدگاهاز دانضباط 
 مقوله فرعي مقوله اصلي تم

ي ها شاخص
اخالقي و رفتاري 

 در انضباط

 تعامل و مدارا
 در حل و تعاملدر مسائل انضباطي، تأثير گفتگو گذشت 

مشكالت انضباطي، تأثير تعامل عوامل در حل مسئله انضباطي، 
 لزوم رفتار مناسب عوامل اجرايي در مسائل انضباطي
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 :پژوهشي چهارم  سؤال ي مستخرج ازها مقوله تم و :4جدول ي  ادامه
  شود؟ يممدرسه چگونه برداشت  دانش آموزانيدگاه انضباط از د

 مقوله فرعي مقوله اصلي تم

ي ها شاخص
اخالقي و 

در رفتاري 
 انضباط

توجه به بعد 
عاطفي و شناختي 

 در انضباط

، انعطاف در آموز دانشاحترام متقابل، لزوم توجه به اخالق 
 به ، توجهمانهيو صم، ايجاد رابطه دوستانه آموز دانش بابرخورد 

ي ها به تفاوت توجهلزوم آموز، دانش يو عاطف شخصيتي بعد
در حل مشكالت، برخورد  آموز دانششناخت  ريتأث فردي،

در برخورد انضباطي، عدم تأثير طرح  و منعطفمحترمانه 
 دردانش انضباطي برخورد شيوه مشكل در حضور ديگران، تأثير

، مدرسه در توهين، سرزنش، تحقير، پرهيز از تنبيه، آموزان
ادن هاي مكرر، عدم آموز نسبت به گيرد حساس شدن دانش

دادن انضباط در نمره تأثير استفاده از وسايل زينتي در مدرسه، 
 تيجد ريتأثي در ظاهر شخصي، ريگ سختتأكيد  درسي،

تدريس  تيفيكر ب نظم ريتأث، آموز رفتار دانشعوامل اجرايي بر 
تحصيلي  شرفتيو پمنظم در عملكرد  مدرسه ريتأث، معلم

 عوامل شتريبي در اثر حساسيت اطانضب يبتكرار  ،دانش آموزان
تحريك شدن  ،تأثير مديريت كالس مقتدر در انضباط ،اجرايي

همساالن در  گروه ريتأث ،با تنبيه انضباط يبدانش آموزان 
 انضباط

  
اعضاي جامعه مدرسه چه باورهاي مشتركي درباره  كهسؤال اساسي تحقيق حاضر آن بود 

نهايي مستخرج از مصاحبه آمده  هاي تماز  اي صهخال 5 جدولدر  انضباط در مدرسه دارند؟
بيانگر  ها تفاوت. اند قرارگرفته موردبررسي ها تفاوتو  ها شباهت ها در دو بخش اين تم. است

است و شباهت نيز به همپوشاني  موردنظرهاي  تمايز ديدگاه اعضاء جامعه مدرسه در اشاره به تم
  .نظرات اعضاي جامعه مدرسه مربوط است

  
  ها مصاحبهاز  شده استخراجنهايي  يها تم: 5ل جدو

 معلمان والدين آموزان دانش
  مسئوالن
 مدرسه

  ها تم

 - 

 

 - 

 
 انضباطي نامه نيآئمحتوايي در تدوين  مشكالت * *   

 -  ها تفاوت

 

 - 

 
  انضباطي با زمينه نامه نيآئعدم تناسب   *  *
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  ها مصاحبهاز  شده استخراجي نهايي ها تم: 5جدول ي  ادامه
 معلمان والدين آموزان دانش

  مسئوالن
 مدرسه

  ها تم

* * * * 
 برخوردي در مشناختي روان وتوجه به بعد عاطفي 

 يانضباط   
  ها شباهت
 * * * * 

 ليمسي اجتماعي، رفتاري و اخالقي در ها شاخص
  انضباطي

  اشاره به تم موردنظر *
  عدم اشاره به تم موردنظر - 

  
بيان والدين و دانش آموزان  توسطكه  دكردنرا مطرح  مؤلفهدو مدرسه و دبيران  مسئوالن

انضباطي با  نامه نيآئعدم تناسب و  يانضباط نامه نيآئمحتوايي در تدوين   مشكالت :است نشده
آن را به  توان يمدر بين اعضاي جامعه مدرسه بود كه  يپوشان همپنج تم اصلي داراي  .زمينه
هاي  ي، رواني و شناختي در برخورد انضباطي، شاخصنهايي توجه به بعد عاطف تمقوال

ديدگاه مشترك  عنوان بهانضباطي تبديل كرد و  ليامسرفتاري و اخالقي در   اصول  اجتماعي،
  .در خصوص انضباط در نظر گرفت جامعه مدرسه  اعضاي 

  
  يريگ جهيو نتبحث 

 نامه نيآئكلي  مدرسه و دبيران به ساختار مسئوالنمشخص ساخت كه  ها مصاحبهنتايج 
انضباطي ايراد داشتند، معتقد بودند كه مشكالت اساسي در تدوين و نحوه اجراي آن وجود دارد 

 نامه نيآئانضباطي و عدم تناسب  نامه نيآئو محتوايي در تدوين  يا شهيرو به مقوله مشكالت 
مدرسه به تدوين و و دبيران  مسئوالن شده انجام يها مصاحبهدر . انضباطي با زمينه اشاره كردند

صورت بگيرد و  دنظريتجدو معتقد بودند بايد  كردند ديتأكانضباطي مجدد  نامه نيآئاجراي 
 مسئوالن. به مرحله اجرا درآيد بر اساس نظرات اعضاي جامعه مدرسه تهيه شود و يا نامه نيآئ

ه تمام مدارس ب متمركز صورت بهانضباطي وزارتي كه  نامه نيآئدبيران اذعان داشتند  مدرسه و
 وپرورش آموزشوزارت  در پوشش دهد، زيرا تواند تمام نيازهاي مدرسه را گردد، نمي ابالغ مي

خاص  يها يژگيومحلي، هركدام  ورسوم آداببومي كشور،  يها فرهنگ تهيه گرديده است و
آشنايي كامل ندارند در اين صورت  ها فرهنگوزارتي با همه  كنندگان نيتدوخود رادارند و 

  .گرفت كارآموزان يك برخورد انضباطي به  توان براي تمام دانش نمي
 خاطر بهانضباطي،  نامه نيآئمدرسه و دبيران داراي اين باور مشترك بودند كه  مسئوالن

تواند جوابگوي تمام مشكالت دانش  مدرسه و بيان كليات، نمي مسئوالنعدم توجه به نقش 
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اي ممكن است در مدرسه  معتقد بودند مشكالت عديده مدرسه و دبيران مسئوالن. آموزان باشد
 يها يناسازگاراخالقي و  يها يناهنجار مانندانضباطي نيامده است  نامه نيآئاتفاق افتد كه در 

و  انضباطي دانش آموزان به تنبيه نامه نيآئ. جمعي و استفاده از وسايل ارتباطي با فناوري جديد
كلي است و جوابگوي تمام  صورت بهكه  ه پرداخته استآموزان و مدرس تشويق و وظايف دانش
 نامه نيآئ. وزارتي بودند نامه نيآئدبيران مخالف  مدرسه و مسئوالن. نيازهاي مدرسه نيست

انضباطي مدرسه  نامه نيآئ ديباكردند معتقد بودند كه  انضباطي را يا از روي اجبار اجرا مي
وزارتي را در كنارش استفاده كنند اما به  نامه نيآئتوسط اعضاي كاركنان مدرسه تهيه شود و 

  .نداشتند يا اشاره موردنظر نامه نييآدر تهيه  ها آننقش دانش آموزان و والدين 
بيشتر . انضباط بودند نهيدرزمباورهاي مشتركي  تقريباً داراي  ها آندانش آموزان و والدين 

مدرسه در اجراي  مسئوالنبودند  نامه انضباطي تأكيد كردند و معتقد به نحوه اجراي آئين
 يها شاخص. نامه انضباطي سخت و جدي برخورد نكنند و انعطاف را مدنظر قرار دهند آئين

هاي اخالقي و رفتاري  هاي شناختي و عاطفي در برخورد انضباطي و شاخص اجتماعي، شاخص
 يها صاحبهمدر . هاي مهمي بود كه در مصاحبه با والدين و دانش آموزان استخراج شد تم

انضباطي  نامه نييآي  دانش آموزان در اجرا يها خانوادهوالدين به نقش كليدي  شده انجام
اي كه براي فرزندان  نامه مدرسه اشاره داشتند همچنين معتقد بودند كه بايد در تهيه آئين

ن والدين و دانش آموزا. شود از آنان نظرخواهي نمي كه يدرصورت، نقش داشته باشند هاست آن
  .به ارتباط و تعامل اعضاي جامعه مدرسه تأكيد كردند

كه به  كردند انضباطي اشاره  نامه نيآئ دراعضاي جامعه مدرسه به نابرابري موجود 
يكسان به  صورت بهانضباطي  نامه نيآئ، معتقد بودند نبايد گردد يبرمتمركزگرايي نظام آموزشي 

مناسب براي مدرسه  يا نامه نيآئعضاي مدرسه تمام مدارس ابالغ شود، بلكه بايد از نظرات ا
اقتصادي در مناطق مختلف  يحت وفرهنگي، بومي، اقليمي، اجتماعي  يها تفاوت. تهيه گردد

انضباطي مدرسه  نامه نيآئداليل مهم اعضاي جامعه مدرسه در تهيه و تدوين  ازجملهكشور، 
اعضاي جامعه مدرسه استخراج  توان دو ديدگاه در خصوص باورهاي مشترك كل مي طور به. بود
و معلمان در مدرسه جزو طرفداران  مسئوالن. ديدگاه اول ديدگاهي ساختاري انضباطي بود: كرد

 نامه نيآئدر مدرسه، بايد  قبول قابلانضباط  ياجرا يبرااين ديدگاه بودند و معتقدند كه 
اي از  هر منطقه. انضباطي مناسبي كه شامل نظرات اعضاي جامعه مدرسه است استفاده كرد

محلي و فرهنگ متفاوت است، به همين دليل بايد  ورسوم آدابكشور داراي يك سري 
 بر اساساين ديدگاه . تهيه و تدوين شود كه نيازهاي دانش آموزان را برآورده كند يا نامه نيآئ

. ديدگاه دوم، ديدگاهي اجرايي در انضباط است. همسوست) 2006( ميسپررويكرد آموزشي 
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دانش  كه بودند است كه بر اين باور بودند ها آنآموزان و والدين  فداران اين ديدگاه، دانشطر
آموزان داراي روحيات و تفاوت فردي و تنوع فرهنگي زيادي هستند به همين دليل، در 

بر اين  ها آندانش آموزان و والدين . برخوردهاي انضباطي بايد به اين مقوالت مهم توجه كرد
هايي كه به  قرارداد و از شيوه مدنظركه بايد در اجراي مقررات انضباطي انعطاف را  باور بودند

گرايانه و مثبت  اين ديدگاه به رويكرد كنش. آموز لطمه وارد نكند استفاده شود شخصيت دانش
  ها و توسعه روابط درافتادن با آن يجا بهكه هدفش پيشگيري از مشكالت ) 2006(سپريك 

 .آموزان است گرايش دارد مشاركتي با دانش
راه براي پرداختن به مشكالت رفتاري اين است كه كاري كنيم اين رفتارها  ترين راحت

يك  .وجود دارد نويدبخشبراي پيشگيري از مشكالت رفتاري، چند روش . اصالً روي ندهند
 هاي وشرو  آميز مخاطرهروش اين است كه صرفاً محيط امني ايجاد نماييم و درباره رفتارهاي 

براي  هايي فرصتروش ديگر اين است كه به دانش آموزان . بحث كنيم آزادانهجلوگيري از 
بدهيم كه به حال  هايي فعاليتدر مقام داوطلب، دستيار آموزگار يا رهبر در  هايي نقشايفاي 

دموكراتيك و  هاي كالسبه وجود آوردن ). 2003، 1آلن( شوندمفيد واقع  ها آنمدرسه و جامعه 
به دانش آموزان فرصت بدهند تا در محيطي مناسب به تأييد و كنترل  توانند ميشاركتي م

  ).2000، 2هيمن و سنوك( دهندكاهش  ها آنرا در  ريزي بروننياز به  رو ازايندست يابند و 
بدرفتاري بر  هاي پاداش ها آن ازنظركه  كنند ميبرخي كودكان به اين دليل بدرفتاري 

، بايد مرتباً به دانش آموزان يادآور رو ازاين). 2003، 3ونتزل( چربند مي اريرفت خوش هاي پاداش
براي مثال شعارهاي ديواري و . شويم كه انتظار داريم از قوانين مدرسه تبعيت كنند

مرمت شوند تا دانش آموزان تصور نكنند كه بدرفتاري، رايج يا  باره يكديگر بايد  هاي خرابكاري
يگر بايد قوانين را قاطعانه ولي منصفانه اجرا كرد؛ اغلب معلوم شده كه از سوي د. مقبول است

  )2000، 4سكيبا( دهد مينتيجه عكس  ها مشي خطكاربردهاي سخت 
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