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 چکیده 

با بودجه های کنوني بسختي بدست مي ايند .و مراقبت از آنها  مدارس زاتیامکانات و تجههمانطور که مي دانیم 

 يکي از اصول اولیه مديريت در مدارس مي باشد .

ر حفظ و نگهداری اموال عمومي مدرسه که سالیانه میلیونها تومان به بیت المال عدم مشارکت دانش آموزان د   

 .خسارت وارد مي کند 

در اين میان نهادينه سازی نگهداری از وسايل آموزشگاه در دانش آموزان بايد انجام شود تا بتوانیم عالوه بر  

 نگهداری آنها ، دانش آموزان را برای زندگي اينده آماده سازيم .

بودجه  ازمندیبس دشوار است که ن یدوباره آنها کار هیمحدود است و ته آموزشگاه ليوسا نکهيبا توجه به ا

مراقبت نمي کنند و قدر  مدرسهبه خوبي از وسايل  دانش آموزانبعد از اينکه مشاهده کردم ،   است یاديز

تا در سال   نهادينه سازم . آموزشگاه را در مدرسهوسايل را نمي دانند تصمیم گرفتم فرهنگ نگهداری از وسايل 

 های بعد دچار کمبود امکانات نشويم.

در اين پژوهش وضعیت تحصیلي دانش آموزان ، محیط ابتدا به جمع آوری اطالعات در اين زمینه پرداختم 

ل فیزيکي مدارس با دانش آموزان نگرش دانش آموزان نسبت به اولیاء مدارس و نگرش به حفظ و نگهداری اموا

 مدرسه در رابطه با مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری اموال مدرسه مورد بررسي قرار گرفت .

متوجه شدم که عدم آگاهي دانش آموزان نسبت به نگهداری وسايل مدرسه ، وضعیت نامناسب تحصیلي ، رابطه  

 موجب اين مشکالت شده است .نامناسب عوامل مدرسه و پدر و مادر آنها و عدم کنترل نامناسب دانش آموزان 

بعد از تجزيه و تحلیل با راهکارهايي چون آموزش ، مناسب کردن روابط اولیا مدرسه با دانش آموزان و مسئولیت 

 .دادن به خود دانش آموزان نگرش آنها را نسبت به نگهداری از وسايل آموزشگاه تغییر دادم 

 نکات کلیدی :   

 نهادينه سازی –گهداری ن – وسايل مدرسه – دانش آموزان
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 مقدمه

هر کالم ورفتار و  کهباشد. از آنجا  يدر آموزشگاه م ريمثبت مد ی، رفتارها يآموزشگاه تيرياز اصول مد يکي

 يبا مجموعه آموزش ريروابط سالم مد ارمتاثر  يآموزش طیباشد و مح يم يبار مثبت ومنف یدارا ريبرخورد مد

باشد. لذا هرگونه  يم نديخوشا یتهایبوده و عامل فعال اديز یانرژ یدارا ريباشد لذا رفتار مثبت مد يم یوادار

دانش با کارکنان و  ريمد يارتباط عاطف و يمثبت باعث شادمان یدر اموزشگاه به هنگام رفتارها ريمد یتهایفعال

تسلط  يول ذارگیم ریاو تاث یبر خلق وخو يکه عوامل مختلف بودهانسان  كي زین ري. مطمئنا مدگرددیم آموزان

 دانش آموزان. گرددیم گرانيمثبت د یمده باعث رفتارهابوجود آ یرفتارها وکنترلبر اعصاب خود  ريمد

 کسانيرفتار  كيباشد به  يم کامل یرفتار یالگو كيکه  ريدر مواجه با مد يو روح یفرد یوکارکنان با تفاوتها

 گردند.  يسالم م يعاطف یشده و مانع رفتارها يتیشخصها عامل افت  يها و دلواپس نهیرسند. تنش ها و ک يم

 نيا ياصل عاملآموزشگاه حاکم گرداند و رکن و  طیدر مح يبنیخوش نكیمثبت خوب را با ع یرفتارها توانیم

 باشد.  يآموزشگاه م ريرفتارها مد

خواسته از جهان بر که گريد یمزاج و نمونه ها يمزاج و بلغم يمتفاوت مانند دمدم یرفتار یها وهیبا ش افراد

نقش خاص وعام در  یدارا كيوهر دارنددر جامعه وجود  باشدیآنان م يروح تیو تفکر آنان ونوع ترب ينیب

خود  زيغرا تينفس و کنترل و هدا بيتهذ يول باشد يدر ان نم يشک چیباشند وه يخود م يزندگ طیمح

امر توجه داشته باشد.  نيبه ا ارانهیهوش ديزبایه نآموزشگا ريباشد و مد داشتهبر افراد  يومثبت يروح ریتاث تواندیم

و  یرفتار وهیشبه  یو کادر ادار دانش آموزانو  دانش آموزانو  ایآموزشگاه مانند اول يعوامل انسان ینگاههاهمه 

 باشد. يم ريمد ياخالق

 اصل ديبامدرسه  طیدر مح یکار اتیو تحرب تيريآموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مد و معاون ريمد

حرکت با  نيو ا زندي اموزشگاه ريها حرف اخر را مد نهی. در همه زمديرا در نظر داشته و به ان عمل نما تیقاطع

گردد. در  ياموزشگاه برم ريمد یو مهارتها یتوانمندبه  تیاستفاده از قاطع هنر آموزهمراه خواهد . ت تیقاطع

مقررات  تيرعا یمناسب برا یباشد که فضا يم ريمد تیقاطع ني،ا همکارانو دانش آموزان  يانضباط ليمسا
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 زین يانساندر روابط  يحت راينخواهد داشت ز يبا روابط انسان ياصل منافات نياورد . البته ا يم ونظم را بوجود

 ریم یتایفعال يياجرا مرحله قتیدر حق تیکنند.اصل فاطع يم تيومحدوه خاص وجود دارد. که افراد رعا ميحر

همکاران و  نیدر ب تیواصل قاطع یو یرفتارها شتریب ریباعث تاث ريمد تیشخص رفتنيخواهذ بود.پذآموزشگاه 

بودن را برساند.  ذیمصصم بودن و مق ديبا ريرفتار مد زنوعین يوپرورش ياموزش لي. در مساگرددیم دانش آموزان

 یها یریگ میتصم يمحکمو  ريمد تیشخص رفتنيشود بازتاب آن پذ يدر شخص درون يتيريمد یاگر رفتارها

 .بود خواهد یو

 دانش آموزانمواجه بودم بي توجهي مدرسه .............با آن در  معاون آموزشي  يکي از مسائلي که بنده به عنوان

بنده به عنوان  مدرسه بود. با توجه به کمبود وسايل و امکانات و اموال وسايل آموزشگاهدر مراقبت و نگهداری از 

 نگرش و مشارکت دانش آموزان را در حفظ و نگهداری اموال مدرسه باال ببرم .تصمیم گرفتم  معاون آموزشي

 اصطالحات

 اموال عمومی مدرسه :  

منظور از اموال مدرسه ، میز ، صندلي ، ديوارها ، گچ ، پنجره ودر ، وسايل آزمايشگاهي ،  شیر آالت ، وسايل 

 . رمايي ، امکانات ورزشي مي باشدبرقي از قبیل کلید ، پريز ، المپ ، وسايل گ

 مشارکت در حفظ و نگهداری : 

منظور مراقبت کردن و صدمه نزدن به اموال عمومي مدرسه مي باشد . که در باال ذکر گرديد  نگرش دانش  

آموزان به اموال عمومي مدرسه جهت ناراحت کردن اولیاء مدرسه و دانش آموزان  که دارای ضعف تحصیلي 

ردن از صدمه زدن به اموال مدرسه ، مهم نبودن مراقبت و صدمه زدن به اموال عمومي مدرسه به هستند لذت ب

خاطر ابزار نارضايتي از اولیا ء مدرسه را ايراد  ندانستن ، نگهداری اموال مدرسه را و ظیفه اولیاء مدرسه  دانستن 

 سنجیده شده است .
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 بیان مسئله

نا بهنجار که عوارض سويي به دانش آموزان و جامعه دارد در محیط  عدم مشارکت به عنوان به عنوان يك عمل

های آموزشي معموال به رفتارهای مشارکتي چندان توجهي نمي شود و دانش آموزان به عنوان افرادی تك رو 

وارد جامعه مي شوند و از سوی ديگر عدم مشارکت افراد تا حدی نارسايیهای محیط آموزشي را نشان مي دهد 

غلط اولیاء مدارس با دانش آموزان و عدم توجه به شخصیت خواستها ونیاز ها آنان مشارکت دانش آموزان روابط 

در حفظ و نگهداری اموال عمومي مدرسه کاهش مي دهد بنابر اين مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری 

 . ساني دارای اهمیت مي باشداموال عمومي مدرسه از جهات خسارتهای مالي اختالت رفتاری و تنظیم روابط ان

 

از آنجاکه عوامل ذکر شده در باال در حفظ ونگهداری نگرش و مشارکت دانش آموزان مي تواند موثر باشد الزم 

است قابلیت اعتماد و اعتبار آن مورد بررسي قرار گیرد پژ.وهش حاضر به اين منظور صورت گرفته است يعني 

ه اطمیناني مي توانند بر نگرش و مشارکت دانش آموزان موثر باشند تا در برای اينکه نشان دهد اين عوامل با چ

  جهت بهبود بخشیدن به عوامل وشرايط موجود اقداماتي صورت گیرد .

 توصيف وضع موجود

در سال تحصیلي اخیر نکته  سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم..…مدت  …اينجانب  

و  کالسکه وسايل بود  مدرسهدر  دانش آموزانلب نمود بي انضباطي تعدادی از ای که توجه مرا به خود ج

. و به میز و نیمکت و تخته و درستي نگهداری نمي کردند  هوحرا  به ن و وسايل حیاط مدرسه  سايت کامپیوتر

 ديگر وسايل اسیب مي رساندند .

به نگهداری وسايل و اموال مدرسه عض  بعد از ديدن اين وضعیت تصمیم گرفتم نگرش دانش آموزان را نسبت 

 کنم .
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 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به نگهداری از وسايل و اموال مدرسه

 اهداف جزئی :

 نسبت به وسايل و اموال مدرسه دانش آموزانیت ندادن مبررسي علل اه

 وسايل و اموال مدرسه در دانش آموزانهداری از فرهنگ نگبکارگیر و اجرای راه حل هايي جهت نهادينه سازی 

 گرد آوری شواهد یك

 ابتدا به جمع آوری اطالعات پرداختم :

 مشاهده - الف

در روزهای آغازين سال تحصیلي متوجه برخي بي انضباطي و بي انگیزگي هايي از جانب تعداد کثیری از  -1

به من القا کرد. اما بعد از دو  دانش آموزاناری از اين شدم به حدی که اين مسئله نوعي گريز و بیز دانش آموزان

کمي آرامتر و متمايل تر به آموزشگاه شده اند و کمي جو  دانش آموزانسه روز از سال تحصیلي متوجه شدم که 

 آموزشگاه رو به دوستي پیش مي رود و به اين نتیجه رسیدم که مي توان از در دوستي با ايشان وارد شد

هم به شدت  مدرسه، همکاران و عوامل اجرايي و دفتر  دانش آموزاناه متوجه شدم که از طرف طي چند م -2 

انجام مي دهند خالف مقررات آموزشگاه است  دانش آموزانانتقاد مي شود و کارهايي را که  دانش آموزاناز اين 

 وضعیت نابهنجار بر نمي آمد. مثل  . و همه همکاران يکصدا مي گفتند فالن و . . . ولي هیچ کس در صدد اصالح 

مدرسه را به هم مي ريختند. آن ها انجام مي دادند که جو   در مدرسه دانش آموزاناز جمله کارهايي که  -3

وسايل مثل گچ را به سمت هم پرت مي کردند . میزهای کالس را به هم مي ريختند و به ديگر وسايل مدرسه 

 نیز آسیب مي رساندند .
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 پرسشنامه -ب

نظرات ايشان را راجع به  دانش آموزانسؤال به  5پرسشنامه ای تهیه کردم و با طرح  گام بعد ، ر اولین د

اما متأسفانه چگونگي رفتارها و نگرش و برنامه هايي که برای آينده خود دارند پرسیدم و شواهدی تهیه کردم. 

ايشان به اين پرسشنامه بسیار مأيوس  چنانکه قبالٌ نیز ذکر شد اين شواهد موجود نمي باشد اما پاسخ های

 .کننده بود. اما پرسشنامه دوم را مدتي بعد از شروع کار به ايشان دادم 

دانش به پرسش نامه دادند اينگونه نتیجه گیری کردم که پاسخ اکثريت  دانش آموزانکه با توجه به پاسخ هايي 

های خوب و ارزشمندی چون رفتن به دانشگاه و هدف « آموزشگاهانگیزه و هدف از آمدن به »به سؤال  آموزان

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

در بسیار تعجب کردم و برايم جالب بود. البته ناگفته نماند که  که از آنها سراغ داشتماخالق و بي انگیزگي 

. پس است وقت گذراني و تنوعهدفشان در پاسخ به اين سؤال بیشتر گفته بودند  انش آموزاندپرسشنامه ی اول 

حتماٌ انگیزه های خوبي برای درس  دانش آموزاننین برداشت کردم که چدر پاسخ آنها به سؤال اول تقريباٌ 

. . باعث اينگونه بي  ، کتب درسي، اولیاء و .دانش آموزان، آموزشگاهخواندن دارند ولي عوامل ديگری چون جو 

ي که در جواب اين سؤال گفته بودند دانش آموزانانگیزگي ايشان شده است. البته در اين نوبت هم بودند 

مي آيند يا برای گذراندن وقت و . . . ولي اکثريت انگیزه های خوبي  آموزشگاهحقیقتش نمي دانند چرا به 

 داشتند.

عده ای روش تدريس « الس ابراز خستگي و بي حوصلگي مي کنند؟چرا بیشتر مواقع در ک»در پاسخ به پرسش 

را حجیم مي  هابدشان مي آمد، برخي کتاب هادرس بعضيرا دوست نداشتند، گروهي از  دانش آموزانبعضي از 

ديدند و تعداد کمي هم عوامل بیروني چون افکار و مشکالت خارجي )خانواده و . . . ( را دخیل بر بي حوصله 

به اين پرسش به اين نتیجه رسیدم  دانش آموزانالس مي دانستند. با توجه به جمع بندی پاسخ های بودن سر ک

تا به داد انجام  و متنوع کردن کالس حداقل کاری که مي توان دانش آموزانتوسط  که با تغییر روش تدريس

 سیدم. چنین هم شد و تا حدی با تغییر روش به هدفم ر آقاو اتف شودبهبود اين وضع کمك 
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مي گفتند که روابط خوبي با اولیائشان دارند و از آنجايي که اٌ ٌاکثر دانش آموزان« رابطه با اولیاء»در جواب سؤال 

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

ش افتضاح است که اتفاقي متوجه شدم پرسشنامه پدررابطه اش با به جز يك مورد که نوشته بود صحبت کنم. 

ش آمد و وقتي با او صحبت کردم از پدرش بگويد بیايد تا با او صحبت کنم. پدرچه کسي است، از او خواستم به 

 هنر جوو شرايط سني آن  پدرانه و دلسوزانه پدرحرف هايمان به اين نتیجه رسیدم که فقط حساسیت های 

« چیست؟ فرزندتاننظر شما در رابطه با »در پاسخ به سؤال ش بد است. پدرصور مي کند رابطه اش با است که ت

اکثريت نظر منفي داشتند که با توجه به پاسخ های پرسشنامه همکاران نیز به اين نتیجه رسیدم که متقابالٌ 

 ندارند. دانش آموزانهمکاران هم نظر خوبي نسبت به 

اکثراٌ ايده ها و برنامه های « چه برنامه ای برای آينده خود داريد؟»در پاسخ به سؤال  اندانش آموزمشاهده کردم 

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

 ف های درستشان هدايت شوند.به هد دانش آموزانراه ايشان گشت و آنها را از بین برد تا مخرب و موانع 

متوجه شدند.  دانش آموزانعکس هايي گرفتم که زمان گرفتن عکس های  کارگاهپس از آن از وضع نامطلوب 

و اين باعث تمرکز ندارند و به مسائل حاشیه ای مي پردازند. داخل کارگاه دانش آموزانچند بار متوجه شدم 

م که اينگونه با يبه اين نتیجه رسید همکارانکنم. با مشورت با حواس پرتي مي شود. نمي دانستم با ايشان چه 

م و در جلسه بعد بود با بهانه یگذاشت کارگاهدر  يك آزمون بسیار کم حجم بعدیبرای جلسه م یايشان مقابله کن

م و نتیجه مطلوب و دلخواهي در روند کار ديده نشد. نمره يمواجه شد دانش آموزانتراشي و تقلب و تمارض 

 .هم يکي ديگر از شواهد و مشاهدات مستقیم من بود  نش آموزاندا

هیچ  دانش آموزان»صحبت کردم و به صورت شفاهي مصاحبه ای انجام دادم که  دانش آموزاندر نوبت بعد با 

آشفته شده و تا پايان سال تحصیلي وقتي نمانده. چه برنامه ای داريد؟ چه  مدرسهفکر کرده ايد چند مدتي است 

« اهید انجام دهید؟ چرا درس نمي خوانید؟ و . . . چرا چنین جوی را از نظر اخالقي و درسي ساخته ايد؟مي خو

چرا رفتار درست و مساعد داشته باشیم؟ چرا درس بخوانیم در حالیکه نه  آقاکه با اين پاسخ ها مواجه شدم: 
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یچ يك از رفتارهای مثبت ما ديده نمي نمي آيد. ه  دانش آموزانرفتار خوب ما و نه تغییرات درسیمان به چشم 

ما که الگوی ما  دانش آموزانشود اما روی کارهای بدمان ذره بین گذاشته شده. تشويق نمي شويم. برخي از 

بسیار از اين حرف ها متأسف و متأثر شدم و در صدد راه . هستند با ما بدرفتاری و گاهاٌ به ما توهین مي کنند

خوشبختانه آنها ابراز نمودند تا وارد بحث در حیطه ی اين موضوع شدم که  نش آموزانداابتدا با  چاره برآمدم.

از ايشان خواستم  دانش آموزانمن برای بهبود وضع .حد ممکن به من در جهت رفع اين مشکل کمك مي کنند

ی برگزار موضوع را مطرح کنیم و از همکاران ياری بخواهیم که متأسفانه جلسه ا آموزشگاه در جلسه شورای 

نظرات و پیشنهادات  دانش آموزانبي نظمي  شخصاٌ در صدد برآمدم با تهیه پرسشنامه ای با موضوع . اما نشد

 .همکاران را جويا شدم 

متأسفانه به اين نتیجه رسیدم که نظرات چندان مطلوبي  دانش آموزانبا توجه به پاسخ همکاران در مورد اين 

ب و نابهنجار تلقي مي کردند. بیشتر همکاران نداشتن انگیزه، خانواده، دوستان، بي نامطلو آنها رانداشتند. اکثراٌ 

مي دانستند. مگر يك مورد از همکاران که نظر نسبتاٌ  دانش آموزانخیالي و . . . را علت ناهنجاری رفتار 

ه ی حضوری و مصاحببه اين همکار )طي پرسشنامه  تنسب دانش آموزانمساعدی داشت. از قضا نظر خیلي از 

دانش ( چندان مساعد نبود و اکثراٌ از خفقان سر کالس ايشان حرف مي زدند. به زعم اينجانب که با آنها داشتم

، از به دلیل جديت شديد اين همکار محترم سر کالس وی آرامش را حفظ مي کنند و ايشان هم نسبتاٌ آموزان

به بهبود وضع اين کالس اکثراٌ دوستي بیشتر،  اين وضع راضي هستند. در زمینه پیشنهادات همکاران راجع

دانش ي اخالق اسالمي و استفاده از سخنران مجرب و تشويق هاي کارگاهبرخورد جدی توأم با مهرباني، تشکیل 

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

که پر کردند، به اين نتیجه رسیدم که احتماالٌ اين نظرات و پیشنهادات در حد شعار است و هیچ  پرسشنامه هايي

کدام از ما و همکاران متأسفانه اقدام جدی در اين زمینه انجام نداده ايم و در کل از ديد اکثر همکاران پر از 

ي در اين زمینه به من کمك مي کتببر نیامده است. تولي هیچ کس تا به حال در صدد رفع مشکال استمشکل 
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کرد و مطالعه کردم و برخي از بخش های آن به عنوان پیشینه ی تحقیق آمده است که در اين رابطه منابع زير 

 را مطالعه کردم:

 دکتر شکوه نوابي نژاد ←هنجار و ناهنجار -1

 استاد مرتضي مطهری ← اخالق و تربیت اسالمي -2

 وضعیت تحصیلی –ج 

ه سراغ وضعیت تحصیلي اين دانش آموزان رفتم و مشاهده کردم که اکثر آنهايي که مشکالت اسیب در قدم بعد ب

 رساندن به وسايل مدرسه را دارند از وضعیت تحصیلي نامناسبي برخوردارند .

 بررسی روابط انسانی در مدرسه -د

رداختم که حکايت از نامناسب در قدم بعد به بررسي میزان روابط انساني بین عوامل مدرسه با دانش آموزان پ

 بودن اين روابط داشت .

 پیشینه پژوهش -ه 

در تحقیقات انجام شده در ايران بین رفتارهای تخريب گرايانه دختران و پسران دانش آموز تفاوت معنا داری 

خشونت  وجود دارد نوجوانان به دلیل مسائل و مشکالت دوران بلوغ و آغاز نوجواني رفتارهای پر خاشگرايانه و

آمیز بیشتری از خود برومند مي دهند وجود تنش اضطراب و نیازهای ارضا نشده جوانان باعث مي شود که آنها 

برای کاهش تنش  دست به تخريب وسايل بزنند اين اعمال به منزله برون ريزی و تخلیه ناکامي و خشمهای 

، روحیه برتری جويي موجب تخريب گری نوجوان است روحیه انتقادی استفاده نا مناسب از تجهیزات مدرسه 

( در ايجاد خرابکاريهای اموزشي ، از قبیل اطالع و آگاهي از نتايج  1376مي شود .زين الديني ، حمید رضا )

خرابکاريها ی کوچك فردی ، خرابکاری و ابزار حس هنر نمايي خرايکاری وسیله ای برای سر گرمي عدم بر 

تدريس بعضي از دروس ، تنبیه بدني بدون توجیح اشاره شده است  مالزاده ، قراری ارتباط با معلم به هنگام 

( در تحقیقات انجام شده بیشتر به ويژگیها ی فردی توجه شده و عوامل اجتماعي  کمتر 1378علي رضا )
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پرداخته شده است و د ر اين پژوهش بیشتر به عوامل اجتماعي توجه شده و و يژگیهای فردی در خالل پژوهش 

رد بررسي قرار گرفته اند .که به عنوان متغییرهای تعديل کننده مطرح هستند . عالوه از آن کارکردهای عدم مو

مشارکت نیز مورد بررسي قرار گرفته است چون کارکرد های عدم مشارکت در تنطیم روابط انساني و بهسازی 

خالف ممکن است هشدار محیط فیزيکي مدارس نقش مهمي خواهد داشت مطابق نظر کوهن بعضي اعمال 

دهنده بوده و نشانه آن باشد که جنبه ای از جامعه بدرستي کار نمي کند اين گونه انحرافات ممکن است توجه 

( در اين 1369جامعه را به مسئله جلب کند وبه يافتن راه حلهايي برای آن منتهي گردد صفوی ، امان اله )

ری اموال مدرسه نشانگر وضعیت نامطلوب محیط فیزيکي پژوهش عدم مشارکت دا نش آموان در حفظ ونگهدا

مدارس و روابط انساني اولیا و معلمان مدرسه با دانش با دانش آموزان مي با شد که بايد راه حاهايي برای آن 

انديشمند ه شود بر اساس نظريه گلوله برفي ديدن يك شي و وسیله نیمه خراب ومستعمل افراد را به تخريب 

( در اين پژوهش نیز مدارسي که از نظر محیط فیزيکي در 1378یب میکند مالزاده علي رضا )بیشتر آن ترغ

سطح پايین نسبت به ديگر مدارس بودند میزان مشارکت دانش آموزان در حفظ ونگهداری اموال مدرسه نسبت 

 . به دانش آموزان ديگر مدارس در سطح پايیني قرار داشته است

ت نشان مي دهد که افراد از نظر نوع نگرش تداوم رويه رفتار دارند و سعي مي کنند نتايج بدست آمده از تحقیقا

( در اين تحقیق نیز دانش آموزاني که نسبت 1374نگرش و رفتار خو د را هما هنگ کنند استیفن ، پي رابینز )

ت آنان نسبت به ديگر دانش آموزان در به حفظ و نگهداری اموال مدرسه نگرشي مثبتي داشتند میزان مشارک

سطح بااليي بوده است  بر اساس تحقیقات انجام شده رابطه مستحکمي بین رفتار ونگزش وجود دارد استیفن 

( در اين پژوهش نیز نگزش دانش آموز ان تحت تاثیر روابط انساني حاکم در مدزسه آگاهي 1374پي رابینز )

مدرسه مي باشد دانش آموزاني که از روابط انساني اولیاء مدرسه رضايت دهي اولیا ء مدرسه و محیط فیزيکي 

 بیشتری داشند در نگزش آنان  نسبت به اولیاء مدرسه موثر بوده است .
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 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها:

و  بعد از جمع آوری مطالب و تجزيه و تحلیل آن به نتايج زير دست يافتم و پرسش های زير را برای خود مطرح

 از روی اطالعات جمع آوری شده به آن پاسخ دادم :

 به شرح ذيل:

 و به وسايل مدرسه آسیب برسانند ؟گستاخ ، اينقدر بي انگیزه  دانش آموزانچه عواملي باعث شده است که  -1

 تمايلي به بهبود وضعیت رفتاری کالس ندارند؟ مدرسهدر دانش آموزانچرا  -2

 امطلوب را به سمت وضعي مطلوب سوق داد؟چگونه مي توان اين وضعیت ن -3

 ( ياری دهند؟کارگاهچه کس يا کساني مي توانند مرا در رسیدن به هدفم )راهکاری برای بهبود اوضاع  -4

 را به بهبود اوضاع مايل کنم؟ دانش آموزاناز کجا شروع کنم تا بتوانم  -5

 اجرا کنم؟ ش آموزانداناز چه زماني مي توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع  -6

 تفسیر:

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

 دانش آموزانرا اينگونه بي انگیزه و گستاخ کرده عبارتند از: عدم آگاهي   مدرسه را در دانش آموزانعواملي که 

نسبت به آنها و . . . گران تمام شود.  از اينکه اينگونه رفتارهای آنها چقدر ممکن است در نگرش و ديدگاه ديگران

را نمي ديدند و مدام انگشت روی  دانش آموزاننقطه های مثبت رفتاری  آموزشگاهعلت ديگر اين بود که اولیای 

سر هر مسئله ای به آنها گیر مي دادند به حدی  دانش آموزاننقاط ضعف آنها مي گذاشتند و دائم به قول خود 

داشتند سال تحصیلي که تمام است و هر چه بوده گذشته و اين مدت باقي مانده هم با اعتقاد  دانش آموزانکه 

بي خیالي مي گذرد. به اين نتیجه رسیدم که از جمله افرادی که مي توانند مرا در امر رسیدن به راهکارهای 

 دانش آموزان، اهآموزشگ همکارانهستند و بعد از ايشان  دانش آموزانمطلوب يای دهند، در هر مرحله ای خود 

دانش يکي از مشورت کردم. مثالٌ به پیشنهاد  و برای رسیدن به هدفم با افراد ذيصالح دانش آموزانو اولیای 

م و به صورت غیر یم از نمايش يك فیلم در امر تعلیم و تدريس يك درس استفاده کنیتصمیم گرفت آموزان
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به فیلم عالقه مند هستند، اين امر  دانش آموزاننجايي که م. ار آیمستقیم اخالق پسنديده را به آنان آموزش بده

هم در ايجاد رابطه ای دوستانه و ساختن جوی مساعد مرا ياری کرد و هم تقريباٌ نتیجه ی دلخواهي نصیبم شد. 

م. و یم از خوشان در حل مشکلشان استفاده کنیتوانست دانش آموزانديگر اينکه با ايجاد يك اردوی دوستانه با 

یص دادم زمان مساعد و مناسب برای اقدام های الزم دقیقاٌ بعد از شناخت معضل و مکان مناسب اين کار تشخ

 و مکان هاب تفريحي و اردوگاهها باشد. آموزشگاهدر مرحله ی اول مي تواند خانه و بعد 

 

 تجزیه و تحليل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهی:

 

 

 

 

 عدم اعتماد به نفس

آموزش ندیدن درباره نگهداری 

 از وسایل مدرسه

لجبازی با اوليای 

 مدرسه

طه نامناسب با دانش آموزانراب  

 مقایسه های مخرب و مکرر
 عدم تشویق

 هنر جویان

برخورد با دانش  روش های نامناسب

 آموزان

 عدم توجه به محاسن به جای معایب

 بزرگ نمایی معایب و مشکالت

 اوليای مدرسه

 نامطلوب بودن روشها

 رابطه نامناسب اوليا مدرسه با دانش آمززان 

ش عدم آموز

و برخورد 

نامناسب با 

دانش 

 آموزان

 هنر جواوليای 

 عدم آگاهی از وضع بد بچه ها

عدم آموزش نگهداری از وسایل 

 مدرسه و خانه به فرزندانشان
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 :و نظارت بر آنها راهکار های پیشنهادیاجرای 

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

 در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستي دانش آموزانگرفتن کمك از خود  -1

 يشان برای حل معضلو همکاران و گرفتن ايده های ا آموزشگاهمشورت و جلسه با اولیای  -2

 برای حل معضل دانش آموزانمشورت با اولیای  -3

 رتیب دادن برنامه های متنوع و برنامه های شادايجاد انگیزه با ت -4

 تقويت اعتماد به نفس و تشويق و ترغیب ايشان به بهود اوضاع -5

لطمه نزند و به آنها کمك  تا حدی که به مسئله تربیتشان توجه به محاسن و نديدن و اغماض عیوب ايشان -6

 کند.

 تغییر روش تربیتي و آموزشي از سنتي به نوين -7

در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستي. در اين مورد چنانچه به  دانش آموزانگرفتن کمك از خود  -1

 ش آموزاندانخاطر دارم، در اوايل امر سعي کردم خودم هم کمي خشك برخورد کنم و فکر مي کردم اگر با 

راحت تر باشم ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیريم و اين را يکي از عواملي ديدم که در خراب شدن اوضاع 

دانش م و سخت شدن کار مؤثر بود. به طور مثال زماني که حتي دانش آموزانو ايجاد فاصله بین من و  کارگاه

زبان مي آوردند يا به هر نحو ديگری، من نیمه ی خالي  ابراز عالقه به اينجانب مي نمودند حال يا به  آموزان

لیوان را مي ديدم و فکر مي کردم همه ی اين رفتارهای آنها چاپلوسي است و همین امور باعث ايجاد شکاف و 

 .تا اينکه در طي اين مدتي که روی اين اقدام پژوهي انجام مي دادم مشکل شد. 

 :نپیوستبه داليل ذيل به وقوع  دانش آموزانر راستای حل معضل د آموزشگاهمشورت و جلسه با اولیای  -2

کردم و از آنها راهکار خواستم و گفتم کاش همه همکاراني که با  مطرح آموزشگاهاول اينکه مسئله را با اولیای 

ن مسئله از نظرات ايشا و با مطرح کردنسر و کار دارند را در يك جلسه گرد هم مي آورديم  اين دانش آموزان

سه شورا مي کنیم که جل مسئله را عنوان دانش آموزانجلسه شورای  نیز بهره مي برديم. ايشان گفتند در يك
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مهم تر بود مانع از  آموزشگاهتشکیل شد که همیشه متأسفانه مسائلي که از ديد  يکي دو بار پس از اين صحبت

بود که تصمیم گرفتم با ايجاد پرسشنامه طرح مسئله کالس شد و اين مسئله هیچ گاه در شورا مطرح نشد. اين 

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

 و جلسه با ايشان هم همین موانع وجود داشت. دانش آموزانمورد نظرات اولیای 

حدی که به مسئله ی تربیتشان لطمه نزند و به آنها  توجه به محاسن و نديدن و اغماض عیوب ايشان تا -3

را درشت تر ببینم و گه گاه مذکور ي دانش آموزانکمك کند. در اين زمینه سعي کردم همیشه توانايي های 

با هم در ارتباط اند و به يکديگر  دانش آموزانبرخي کارهای مثبتشان را به عنوان الگو مطرح کنم. از آنجايي که 

 باور کردند که نقاط مثبتي هم دارند.  دانش آموزانراجع به شما چه مي گفت،  کس هند که فالنع مي داطال

پس از گرفتن يك آزمون و مشاهده ی نتايج مطلوب تر از گذشته ی ايشان سعي کردم ايشان را تشويق کنم که 

 بسیار مؤثر بود. آموزان دانشدر جهت جلب اعتماد به نفس و ايجاد انگیزه و ايجاد رابطه ی حسنه ی خودم با 

که پیشنهادات و اظهار نظرات ايشان نیز مرا در اين  پرسشنامه ای ترتیب دادم و نظرات همکاران را جويا شدم

 امر تا حدی ياری رساند.   

 :2گردآوری شواهد 

دوستان و همکاران و مشورت و همیاری  دانش آموزانبا توجه به طرح معضل و يافتن راهکارها پس از پرسش از 

   بودقابل دريافت سیر تدريجي بهبود اوضاع کامالً تهیه کردم که  دانش آموزانعکس ها و اسنادی از همکارانم و 

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:

 تأثیرات اقدامات انجام شده را بنا به داليل زير مثبت ارزيابي کردم: 2براساس شواهد 

 تهیه شد و تعیین اعتبار از طريق افراد زير انجام گرفت: مذکور  کارگاه گزارشي از 

 خودمتوسط  -2 به وسیله پرسشنامه دانش آموزانارزيابي طرح توسط  -1

 کتاب ها  به وسیله -4   دانش آموزانتوسط همکاران و  -3  
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 عالقه مند شده بودند. مدرسهپس از انجام اقدام پژوهي به نگهداری از وسايل  دانش آموزان

گرش دانش آموزان نسبت به حفظ اموال عمومي مدرسه با میزان مشارکت آنان در حفظ و نگهداری اموال ن

و بنده با افزايش آگاهي آنها نسبت به اين امر ، باعث شدم آنها در نگهداری از  عمومي مدرسه رابطه وجود دارد

 وسايل آموزشگاه کوشا باشند .

 ور راضي بودند .همکاران مدرسه نیز از دانش آموزان مذک

پدر و مادر دانش آموزان نیز بیان کردند که فرزندانشان در منزل نیز رفتار مناسبي از خود نشان مي دهند و از 

 وسايل خود بیشتر مراقبت مي کنند .

 محدودیت های تحقیق :

 همکاری کم برخي از والدين

 نتیجه گیری : 

داری اموال عمومي مدرسه بودجه تعمیرات مدارس جهت باال بردن مشارکت دانش آموزان در حفظ ونگه  

افزايش يابد و او لیاء مدارس آگاههای در مورد اهمیت اموال مدرسه را در اختیار دانش آموزان قرار دهند و اولیاء 

مدارس روابط خود با دانش آموزان را بر اساس صمیمیت و احترام مقابل استوار سازند برای بهبود وضعیت 

تحقیقات ديگری در زمینه مشارکت معلمان و دانش آموزان در اداره مدرسه و شیوه تدريس ، آموزش وتربیت 

 روابط انساني مدارس، شورای معلمان صورت گیرد .

در مجموع آموزش و آگاهي سازی دانش آموزان در زمینه نگهداری از اموال مدرسه موثرترين راه در زمینه تغییر 

 موال مدرسه مي باشد .نگرش دانش آموزان نسبت به حفظ ا
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 پیشنهادات

بهتر است اولیا ء برای تغییر مثبت نگرش دانش آموزان نسبت به نگهداری از اموال و وسايل مدرسه ،  - 1

مدارس روابط خويش را با دانش آموران ضعیف يا شلوغ بهبود بخشند و تصاوير جديدی نسبت به خود در آنها 

 ين امر توجه مي شود .بوجود بیاورند که متاسفانه کمتر به ا

يکي از رمز های موفقیت معلمین ، ايجاد شناخت در دانش آموزان نسبت به استعدادها و توانايي هايش مي  - 2

باشد وتلقین اينکه شما دانش آموزان با استعداد از نظر تحصیل و خوب از نظر اخالق ورقتار هستید اين امر 

معلم مي شد بر اساس نظريه نگرش ، بهبود نگرش موجب موجب نگرش مثبت دانش آموز نسبت به خود و 

 بهبود رفتار خواهد شد .

برخي از دانش آموزان از اينکه توسط اولیا ء مدرسه و معلمین تنبیه و تحقیر مي شوند احساس نا رضايتي  - 3

رسد روابط نا رضايتي دانش ْآموزان بیشتر است . به نظر مي  ابتدايي و متوسطهمي کردند مخصوصا در مقطع 

انساني حاکم بر مدارس به شیوه سنتي مي باشد که موجب نگرش منفي دانش آموران نسیت به آنان مي شود 

بهتر است به جای شیوه سنتي روابط بر اساس صمیمیت و احترام متقابل همراه با خويشتن شناسي دانش 

 . آموزان استوار گردد

فظ و نگهداری اموال مدرسه برای دانش آمو زان با نگرش آنان رابطه آگاهي دهي اولیاء مدرسه در مو.رد ح - 4

بر اساس نظريه نگرش و تداوم رويه رفتار آگاهي دهي  رابطه مستقیمي دارد .نسبت به حفظ اموال عمومي 

ر مي گذارد آگاهي بینش و بینش کنش مي آورد یموجب افزايش نگرش مثبت مي شود و نگرش نیز در رفتار تاث

 . متغییر را توجیه مي کند در بر خي از مدارس به اين امر کمتر توجه مي شودرابطه اين دو 

در محیط  های آموزشي شرايطي بوجود ايد تا نگرش دانش آموزان نسبت به امور مطلوب و مورد انتظار  - 5

با يکديگر  بهبود يابد مدرسه به عنوان يك خرده نظام آموزشي دارای اجزاء آن در ارتباط مستقیم يا غیر مستقیم

مي باشند و دوام و بقای هر جزء و کل نظام بر اجزای ديگر بستگي دارد و چگونگي ارتیاط اجزاء سیستم نظام بر 

دوام و بقای آن نظام مؤ ثر مي باشد نتايج تحقیق در مقاطع راهنمايي و متوسطه شهرستا نهايي که از لحاط 
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باشد کاريرد دارد بنابر اين اين اگر يکي از اجزاء نظام  اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي شبیه شهرستا ن مرندمي

درست کار نکند يقینا مسئله ای در نظام بوجود آمده که بايد آن مسئله با توجه به تحقیقات انجام شده حل 

گردد يا پژوهشي برای شنا سايي عوامل مؤثر بر مسئله صورت گیرد در غیر اين صورت نظام کار کردها ی 

از دست خواهد داد روابط متغیر ها متغیر ها بر اساس نتايج پژوهش در نمودار زير ارائه شده مطلوب خود را 

 است .

 نظم و انضباط – 6

 اصول انضباط – الف

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

 اصالح رفتار وجود ندارد:

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

در آموزشگاه  يفقط چند ساعت دانش آموزانشود.  يآموزشگاه محدود نم طیمسائل انضباط صرفاً به مح -2

 یهادر جا ديآن را با یها شهير ن،يگذرانند. بنابرا يخود را در خانواده و محله م يساعات زندگ هیهستند و بق

 از آن ها کمك گرفت. ديبا زیحل آن ن یو برا ديد زین گريد

 اعمال شود. هیتنب هيبر پا ديانضباط نبا -3

دانش از خود  ديانضباط با یبرقرار یبرا ن،ياست و بنابرا يارزش انسان اتيکنترل فرد بر رفتار خود از ضرور -4

 .رندیبگ میانضباط تصم نیتأم يرفتارشان و چگونگ یاستفاده کرد و خودشان درباره  آموزان

سازمان  یو همه اعضا ديدر آموزشگاه به حساب آ يجمع يزندگ یبرا یامر ضرور كيبه عنوان  ديانضباط با -5

 آن را درک کنند. اءیاول يو حت راني، کارکنان، مددانش آموزان، دانش آموزانمانند  يآموزش

 شود. ينیب شیزم و آموزش آن پانضباط، مطالعات و امکانات ال یبرقرار یبرا ديبا -6

آموزشگاه  یدرک کنند که انضباط فقط مربوط به آموزشگاه و برا ديبا دانش آموزانانضباط،  یبرقرار یبرا -7

 است. يمقررات و نظم جامعه و زندگ تيو رعا يانضباط اجتماع یبرا یا هيبلکه آن پا ست،ین
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 انضباط است. تيو رعا یرمقدم بر رفتار ظاه يو انضباط یرفتار یدرک چراها -8

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

 بد، یو بهداشت فرد و اجتناب از عادت ها يحفظ سالمت نگاه به انضباط برای – الف

 ،يو ذهن يروان یتوسعه و بهساز یکوشش مستمر به سو -ب

 گران،يها و حقوق د یادحدود آز تيشدن و رعا شيآزاد اند -ح

 هر کس هیعل ياجتناب از بدخواه -د

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

 افراد. فیبر اساس توان و تکل ياصل اعتدال و عدالت در امور انضباط تيرعا -10

 انضباط یبرقرار یروش ها -ب

 شود: يم شنهادیانضباط پ یبرقرار یراب ريز یروش ها ن،یشیپ یمطالعات و گفتار هيبر پا  

 .يانضباط در سازمان آموزش تيريو مد یرهبر ياصل هيبه عنوان پا يمشکل شناس یریبه کار گ -1

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

 و کارکنان. دانش آموزانانتظارات آموزشگاه از  میروش ساختن و تفه -3

 .اءیو اول دانش آموزان، دانش آموزان ر،يمد نیهماهنگ ب یها تیوشش ها و فعالاعمال ک یکوشش برا -4

 و روابط. سيروش تدر زش،یدر انگ رانيو مد دانش آموزان یها ييباال بردن توانا -5

 در امور آموزشگاه. دانش آموزان يخود کنترل یبرا تیو دادن مسئول یبستر ساز -6

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

 تیو ترب میو اهداف تعل دانش آموزان یازهایمنظم و زمان مند بر اساس ن يمتنوع ول یبرنامه ها ينیب شیپ -8

 آن ها. قیو تلف

 و استقرار نظم و انضباط. یزيدر امور برنامه ر دانش آموزانو دخالت  یریبه کار گ -9

 و روش ها. يتیها در مسائل ترب و توافق آن انیو مرب اءیاول نیارتباط ب -10
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 .هیو تنب قيدرست تشو یاعمال روش ها -11

 ها. تیفعال ينیب شیبرنامه دار بودن و پ -12

کند که فرهنگ يك گروه پذيرفته  يهدف از انضباط اين است که فرد را قادر به سازش با قوانین و مقرّرات      

مي کند هم آهنگ  يکه در آن زندگ يسالم اجتماع یه هاکه رفتار خود را با توقّعات وخواست یاست به طور

 نمايد .  

 شود.  يو اطالع از رفتار آنها طراح دانش آموزان یها يانضباط ياز وقوع ب یریجلوگ یبرا برنامه مناسبي ▪  

 نها. مقررات و انتظارات آموزشگاه از آ ن،یو روشن کردن قوان يانضباط در برنامه های دانش آموزانشرکت دادن  ▪

 دانش آموزان یفرد یها، استعـداد و تـفـاوت هـا ييبا توانا ديمعلم با یو آموزش ها ــسيتــدر روش هــای ▪

 حاصل احتراز کند.  يخسته کننده و ب کنواخت،ي یروش ها یریمتناسب باشد و از بکارگ

 يهستند، که ب يتلفمخ يو عاطف ياجتماع ،يروح ،يمسائل و مشکالت جسم معموالً دارای دانش آموزان ▪

 شود.  يدر آنان م يو احتمال بروز مسائل و مشکالت انضباط يبه آنها موجب آزردگ يتوجه

 زیمعلم ن نيیشود، انتظارات پا يآنها م يموجب ناکام دانش آموزانمعلم از  یکه انتظارات باال همان طوری ▪

 کند.  ياه را فراهم مآنان از درس، معلم و آموزشگ يحوصلگ يو ب یزاریموجبات ماللت، ب

است که او در مقابل شکست،  يهنر جو، دفاع يگوش یبه درس معلم، برهم زدن کالس، باز يتوجه معموالً بي ▪

کنند،  يفکر م اياحساس  دانش آموزانبه آنچه که  ديبا نيدارد. بنابرا يبه منظور اظهار وجود، ابراز م ايو  ریتحق

 آنها را برآورده کرد.  يمعقول و منطق یخوب گوش فرا داد در توان خواستها

 يمرتکب سوءرفتار و ب شتریکنند، ب يم رهیاحساس ترس، اضطراب، خشم و غ دانش آموزانکه  هنگامي ▪

 شوند.  يم يانضباط

 يراحت تر و بهتر م يلیآنها توجه دارند، خ یکنند و به حرف ها يخود را درک م دانش آموزانکه  معلماني ▪

 يها و ب طنتیاز مشکالت، ش یاریاز بس جهیو دوستانه برقرار کنند که در نت ين رابطه عاطفتوانند با شاگردا

 خواهد شد.  یریآنها جلوگ یها يانضباط
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به درس، به هم خوردن  دانش آموزان يتـوجه يمـوجـب بـ ـکنواخـت،ي سيتدر استفاده از روش های ▪

 اهد شد. در کالس خو ينظم يو ب يشلوغ جاديو ا یریادگي تیموقع

کرد تا از بروز مسائل و  یزيبرنامه ر ديدر آموزشگاه و کالس درس با دانش آموزاناوقــات فـراغـت  بـرای ▪

 شود.  یریآنها جلوگ يمشکالت انضباط

طرف  كياز شاگردان خود به عنوان  ديمسئوالن آموزشگاه با ،يو مقررات انضباط نیقوان میو تنظ هدر تهی ▪

بهتر از مقررات  اریبس دانش آموزانبا شرکت  يمقررات انضباط نيطرح و تدو راي. زمشورت استفاده کنند

 جلب خواهد کرد.  شتریرا ب دانش آموزانو مساعدت  یجانبه خواهد بود و همکار كيو  يلیتحم

شاگردان را ملزم به  يتمام ديشود، با يدر آموزشگاه برقرار م يخاص يو مقررات انضباط نیقوان کههنگامی ▪

را از فرد  یگونه عذر و بهانه ا چیه دينه فقط نبا نینقض قوان اينکردن  تيطاعت از آن کرد. در صورت رعاا

 تحمل کند.  زیمربوط به آن را ن یامدهایو پ جياو را وادار کرد تا نتا ديبلکه با رفت،يپذ يخاط

و  نیپا گذاشتنه قوان ريز ت،یعدم احساس مسئول ،ی،دروغ پردازدانش آموزان یقـبول عـذر و بهانه ها ـرايز

 دهد.  يها را اشاعه م يانضباط ياز ب گريد یاریبس

مانند نوازش، دست دادن با آنها، دست به شانة آنها  يـيکنـنده هـا تياز تـقو ـدبـاي دانش آموزاندر برخورد با  ▪

 اریتا حدود بس دانش آموزان با مانهیرفتار و برخورد صم راياستفاده شود. ز رهیزدن، خواندن نام کوچك آنان و غ

 شیکرد، تا جنبة سوءتفاهم و سوءاستفاده پ اطیاحت ديکاهد. البته با يو شرارت آنها م يانضباط ياز ب یاديز

 . دياین

دسـت اندرکاران  اریاخت طهی، که در حدانش آموزان يو شخص يخصوص يدر زندگ ــاداز دخــالــت زي ▪

 يدر آنها م ييها تیو حساس تیکار موجب تشنج، عصبان نيا رايشود. ز یخوددار ديبا ست،یآموزش و پرورش ن

 شود. 
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شورش،  ،يباف يمنف ان،یعص ،یگریاغي ،يياعتنا يمقاومت، ب رینظ ييامدهایپ ه،یانضباط از راه تنب برقراری ▪

 هنر جو را به دنبال خواهد داشت.  يو فرار از زندگ ،یریکناره گ ،یلجباز ،ييتملق گو

، تناسب داشته دانش آموزانرشد، مـشخصات و سن  ،ييبا توانا ديشده با میتنظ يانضباط نو قوانی مقررات ▪

 باشد. 

و مسئوالن و در هر زمان مورد احترام  دانش آموزان يتمام یبرا ديشود، با يکه در آموزشگاه وضع م مقرراتي ▪

 شوند.  ياعتماد م يو ب نین، بدبنسبت به آموزشگاه و مقررات آ دانش آموزانصورت  نيا ریباشد، در غ

 رندیقرار گ قيخود مورد تشو يلیتحص شرفتیو پ دهيرفتار پسند یبرا ديبا دانش آموزانکه  ستینـ یـدتــردي ▪

 و خاموش شود.  فیضع ،یو رفتار ناپسند آنها هم به نحو

کنند، معموالً  ينم جاديا يمعلم مشکل یخوب و منضبط برا دانش آموزانشده است از آنجا که  دهمتأسفانه دي ▪

مثبت و  قيانضباط، چه از طر يناسازگار و ب دانش آموزان. برعکس رندیگ يقرار م يتوجه يو ب یمهر يمورد ب

دانش شود  يکار باعث م ني. ارندیگ يمورد توجه معلم و مسئوالن آموزشگاه قرار م شتریب يمنف قيچه از طر

و  يانضباط يتفاوت شوند و ممکن است که دست به ب يرد و بدلس جيبه تدر زیخوب و با انضباط ن آموزان

 نامعقول بزنند.  یکارها

و مؤثر  دیمتناسب باشد، تا مف دانش آموزانبه موقع و با رفتار  ديمعلم و مسئوالن آموزشگاه با هیو تنب قتشوي ▪

 واقع شود. 

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

 را در آنها بوجود آورند. یريپذ تیو مسئول ياستقالل طلب ،ينیخوش ب
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