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 این فایل برای مشاهده است .

تخصصی با برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش  

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .
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 28 ................................................................................................................... آخذوم منابع

 

 

 چکیده 

ها نآو مراقبت از با بودجه های کنوني بسختي بدست مي ایند . مدارس زاتیامکانات و تجههمانطور که مي دانیم 

 یکي از اصول اولیه مدیریت در مدارس مي باشد .

ال بیت الم مان بهسالیانه میلیونها توعدم مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری اموال عمومي مدرسه که    

 .خسارت وارد مي کند 

وه بر انیم عالا بتودر این میان نهادینه سازی نگهداری از وسایل آموزشگاه در دانش آموزان باید انجام شود ت 

 نگهداری آنها ، دانش آموزان را برای زندگي اینده آماده سازیم .

بودجه  ازمندیبس دشوار است که ن یدوباره آنها کار هیاست و ته محدود آموزشگاه لیوسا نکهیبا توجه به ا

در قنند و کمراقبت نمي  مدرسهبه خوبي از وسایل  دانش آموزانبعد از اینکه مشاهده کردم ،   است یادیز

 ا در سالت  ازم .نهادینه س آموزشگاهرا در  مدرسهوسایل را نمي دانند تصمیم گرفتم فرهنگ نگهداری از وسایل 

 ای بعد دچار کمبود امکانات نشویم.ه

یط ن ، محدر این پژوهش وضعیت تحصیلي دانش آموزاابتدا به جمع آوری اطالعات در این زمینه پرداختم 

ی اموال گهدارفیزیکي مدارس با دانش آموزان نگرش دانش آموزان نسبت به اولیاء مدارس و نگرش به حفظ و ن

 رفت .ن در حفظ و نگهداری اموال مدرسه مورد بررسي قرار گمدرسه در رابطه با مشارکت دانش آموزا

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

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



 این فایل برای مشاهده است .

تخصصی با برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش  
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ولیت ان و مسئآموز ه و تحلیل با راهکارهایي چون آموزش ، مناسب کردن روابط اولیا مدرسه با دانشبعد از تجزی

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

 نکات کلیدی :   

 نهادینه سازی –نگهداری  – وسایل مدرسه – دانش آموزان

 مقدمه

 وورفتار  کالم هر کهباشد. از آنجا  يدر آموزشگاه م ریمثبت مد ی، رفتارها يآموزشگاه تیریول مداز اص يکی

 يآموزش جموعهبا م ریروابط سالم مد ارمتاثر  يآموزش طیباشد و مح يم يبار مثبت ومنف یدارا ریبرخورد مد

گونه . لذا هرباشد يم ندیخوشا یتهایبوده و عامل فعال ادیز یانرژ یدارا ریباشد لذا رفتار مثبت مد يم یوادار

انش دکنان و ا کارب ریمد يارتباط عاطف و يمثبت باعث شادمان یدر اموزشگاه به هنگام رفتارها ریمد یتهایفعال

تسلط  يلو گذاریم ریاو تاث یبر خلق وخو يکه عوامل مختلف بودهانسان  کی زین ری. مطمئنا مدگرددیم آموزان

 موزانآدانش . گرددیم گرانیمثبت د یمده باعث رفتارهابوجود آ یرفتارها وکنترلبر اعصاب خود  ریمد

 کسانیتار رف کی باشد به يم کامل یرفتار یالگو کیکه  ریدر مواجه با مد يو روح یفرد یوکارکنان با تفاوتها

 ردند. گ يم مسال يعاطف یشده و مانع رفتارها يتیشخصها عامل افت  يها و دلواپس نهیرسند. تنش ها و ک يم

 نیا ياصل لعامآموزشگاه حاکم گرداند و رکن و  طیدر مح يبنیخوش نکیمثبت خوب را با ع یرفتارها توانیم

 باشد.  يآموزشگاه م ریرفتارها مد

برخواسته از جهان  که گرید یمزاج و نمونه ها يمزاج و بلغم يمتفاوت مانند دمدم یرفتار یها وهیبا ش افراد

نقش خاص وعام در  یدارا کیوهر دارنددر جامعه وجود  باشدیآنان م يروح تیتربو تفکر آنان ونوع  ينیب

خود  زیغرا تینفس و کنترل و هدا بیتهذ يول باشد يدر ان نم يشک چیباشند وه يخود م يزندگ طیمح



 این فایل برای مشاهده است .
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اشته باشد. امر توجه د نیبه ا ارانهیهوش دیزبایآموزشگاه ن ریباشد 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 ریمد ياخالق

 صلا دیامدرسه ب طیدر مح یکار اتیو تحرب تیریآموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مد و معاون ریمد

ا بحرکت  نیو ا زندی اموزشگاه ریها حرف اخر را مد نهی. در همه زمدیان عمل نمارا در نظر داشته و به  تیقاطع

ر دگردد.  يه برماموزشگا ریمد یو مهارتها یتوانمندبه  تیاستفاده از قاطع هنر آموزهمراه خواهد . ت تیقاطع

ت مقررا تیارع یمناسب برا یباشد که فضا يم ریمد تیقاطع نی،ا همکارانو دانش آموزان  يانضباط لیمسا

 زین يانسانبط ر رواد يحت راینخواهد داشت ز يبا روابط انسان ياصل منافات نیاورد . البته ا يم ونظم را بوجود

 ریم یاتیعالف یياجرا مرحله قتیدر حق تیکنند.اصل فاطع يم تیومحدوه خاص وجود دارد. که افراد رعا میحر

اران و همک نیدر ب تیواصل قاطع یو یرفتارها شتریب ریباعث تاث ریمد تیشخص رفتنیآموزشگاه خواهذ بود.پذ

. ا برساندودن رب ذیمصصم بودن و مق دیبا ریرفتار مد زنوعین يوپرورش ياموزش لی. در مساگرددیم دانش آموزان

 یها یریگ میتصم يو محکم ریمد تیشخص رفتنیشود بازتاب آن پذ يدر شخص درون يتیریمد یاگر رفتارها

 .بود خواهد یو

 ندانش آموزاي توجهي بمواجه بودم مدرسه .............با آن در  معاون آموزشي  ي از مسائلي که بنده به عنوانیک

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

 رم .اال بببن را در حفظ و نگهداری اموال مدرسه نگرش و مشارکت دانش آموزاتصمیم گرفتم  معاون آموزشي
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 اصطالحات

 اموال عمومی مدرسه :  

یل ت ، وسایر آالش منظور از اموال مدرسه ، میز ، صندلي ، دیوارها ، گچ ، پنجره ودر ، وسایل آزمایشگاهي ، 

 . برقي از قبیل کلید ، پریز ، المپ ، وسایل گرمایي ، امکانات ورزشي مي باشد

 ت در حفظ و نگهداری : مشارک

نش گرش دان منظور مراقبت کردن و صدمه نزدن به اموال عمومي مدرسه مي باشد . که در باال ذکر گردید  

یلي ف تحصآموزان به اموال عمومي مدرسه جهت ناراحت کردن اولیاء مدرسه و دانش آموزان  که دارای ضع

رسه به ومي مدنبودن مراقبت و صدمه زدن به اموال عمهستند لذت بردن از صدمه زدن به اموال مدرسه ، مهم 

رسه  دانستن ولیاء مدیفه اخاطر ابزار نارضایتي از اولیا ء مدرسه را ایراد  ندانستن ، نگهداری اموال مدرسه را و ظ

 سنجیده شده است .

 بیان مسئله

ر محیط دارد ان و جامعه دعدم مشارکت به عنوان به عنوان یک عمل نا بهنجار که عوارض سویي به دانش آموز

ک رو ترادی های آموزشي معموال به رفتارهای مشارکتي چندان توجهي نمي شود و دانش آموزان به عنوان اف

ي دهد شان منوارد جامعه مي شوند و از سوی دیگر عدم مشارکت افراد تا حدی نارساییهای محیط آموزشي را 

ان انش آموزرکت دتوجه به شخصیت خواستها ونیاز ها آنان مشا روابط غلط اولیاء مدارس با دانش آموزان و عدم

اری نگهد ودر حفظ و نگهداری اموال عمومي مدرسه کاهش مي دهد بنابر این مشارکت دانش آموزان در حفظ 

 . ي باشدمیت ماموال عمومي مدرسه از جهات خسارتهای مالي اختالت رفتاری و تنظیم روابط انساني دارای اه

 



 این فایل برای مشاهده است .

تخصصی با برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش  
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 اشد الزموثر بمعوامل ذکر شده در باال در حفظ ونگهداری نگرش و مشارکت دانش آموزان مي تواند  از آنجاکه

ست یعني فته ااست قابلیت اعتماد و اعتبار آن مورد بررسي قرار گیرد پژ.وهش حاضر به این منظور صورت گر

ا در باشند ت موثر دانش آموزان برای اینکه نشان دهد این عوامل با چه اطمیناني مي توانند بر نگرش و مشارکت

  جهت بهبود بخشیدن به عوامل وشرایط موجود اقداماتي صورت گیرد .

 بیان وضع موجود

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

و  کالسل که وسایبود  مدرسهدر  اندانش آموزای که توجه مرا به خود جلب نمود بي انضباطي تعدادی از 

خته و تیمکت و ن. و به میز و درستي نگهداری نمي کردند  هوحرا  به ن و وسایل حیاط مدرسه  سایت کامپیوتر

 دیگر وسایل اسیب مي رساندند .

سه عض ل مدربعد از دیدن این وضعیت تصمیم گرفتم نگرش دانش آموزان را نسبت به نگهداری وسایل و اموا 

 . کنم

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

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

 اهداف جزئی :

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

 موزانآر دانش وسایل و اموال مدرسه دفرهنگ نگهداری از بکارگیر و اجرای راه حل هایي جهت نهادینه سازی 
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 مقایسه با شاخص :

اده وبي استفخا به در مقایسه با شاخص دانش آموزان باید به اهمیت نگهداری از وسایل مدرسه پي برده و از آنه

 نمایند.

 جمع آوری اطالعات

 ابتدا به جمع آوری اطالعات پرداختم :

 مشاهده - الف

ی از د کثیرانگیزگي هایي از جانب تعدادر روزهای آغازین سال تحصیلي متوجه برخي بي انضباطي و بي  -1

 وداما بعد از  کرد. به من القا دانش آموزانشدم به حدی که این مسئله نوعي گریز و بیزاری از این  دانش آموزان

کمي جو  وه اند کمي آرامتر و متمایل تر به آموزشگاه شد دانش آموزانسه روز از سال تحصیلي متوجه شدم که 

 د شدن وارتي پیش مي رود و به این نتیجه رسیدم که مي توان از در دوستي با ایشاآموزشگاه رو به دوس

شدت  هم به مدرسه، همکاران و عوامل اجرایي و دفتر  دانش آموزانطي چند ماه متوجه شدم که از طرف  -2 

ت زشگاه اسآمو راتانجام مي دهند خالف مقر دانش آموزانانتقاد مي شود و کارهایي را که  دانش آموزاناز این 

 د. ر نمي آمبنجار مثل  . و همه همکاران یکصدا مي گفتند فالن و . . . ولي هیچ کس در صدد اصالح وضعیت نابه

ن ها یختند. آرمدرسه را به هم مي انجام مي دادند که جو   در مدرسه دانش آموزاناز جمله کارهایي که  -3

درسه مسایل های کالس را به هم مي ریختند و به دیگر ووسایل مثل گچ را به سمت هم پرت مي کردند . میز

 نیز آسیب مي رساندند .
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 پرسشنامه -ب

را راجع به  نظرات ایشان دانش آموزانسؤال به  5پرسشنامه ای تهیه کردم و با طرح  گام بعد ، در اولین 

نه ما متأسفاام. ی تهیه کردچگونگي رفتارها و نگرش و برنامه هایي که برای آینده خود دارند پرسیدم و شواهد

ر مأیوس بسیا چنانکه قبالٌ نیز ذکر شد این شواهد موجود نمي باشد اما پاسخ های ایشان به این پرسشنامه

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

 دانشریت اسخ اکثجه گیری کردم که پبه پرسش نامه دادند اینگونه نتی دانش آموزانکه با توجه به پاسخ هایي 

ه و ه دانشگاهدف های خوب و ارزشمندی چون رفتن ب« آموزشگاهانگیزه و هدف از آمدن به »به سؤال  آموزان

ن با آ زانش آمودانمفید بودن به حال خود و جامعه بود یا حداقل هدف ایشان ادامه تحصیل بود. از این پاسخ 

ر دماند که گفته نبسیار تعجب کردم و برایم جالب بود. البته نا سراغ داشتم که از آنهااخالق و بي انگیزگي 

. پس است تنوع وقت گذراني وهدفشان در پاسخ به این سؤال بیشتر گفته بودند  دانش آموزانپرسشنامه ی اول 

ی درس راوبي بحتماٌ انگیزه های خ دانش آموزاننین برداشت کردم که چدر پاسخ آنها به سؤال اول تقریباٌ 

ي ب هباعث اینگون ، کتب درسي، اولیاء و . . .دانش آموزان، آموزشگاهخواندن دارند ولي عوامل دیگری چون جو 

دند فته بوگي که در جواب این سؤال دانش آموزانانگیزگي ایشان شده است. البته در این نوبت هم بودند 

ی خوبي یزه هادن وقت و . . . ولي اکثریت انگمي آیند یا برای گذران آموزشگاهحقیقتش نمي دانند چرا به 

 داشتند.

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

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

عوامل بیروني چون افکار و مشکالت خارجي )خانواده و . . . ( را دخیل بر بي حوصله  دیدند و تعداد کمي هم
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به این پرسش به این نتیجه رسیدم  دانش آموزانبودن سر کالس مي دانستند. با توجه به جمع بندی پاسخ های 

تا به داد جام ان و متنوع کردن کالس حداقل کاری که مي توان دانش آموزانتوسط  که با تغییر روش تدریس

 چنین هم شد و تا حدی با تغییر روش به هدفم رسیدم.  آقاو اتف شودبهبود این وضع کمک 

نجایي که آند و از شان دارمي گفتند که روابط خوبي با اولیائاٌ ٌ اکثر دانش آموزان« رابطه با اولیاء»در جواب سؤال 

لیائشان و با او ا کنمه خوبي ندارند را نتوانستم پیدپرسشنامه ها بي نام بود چند نفری هم که نوشته بودند رابط

امه م پرسشنش افتضاح است که اتفاقي متوجه شدپدربه جز یک مورد که نوشته بود رابطه اش با صحبت کنم. 

ردم از کو صحبت اش آمد و وقتي با پدرش بگوید بیاید تا با او صحبت کنم. پدرچه کسي است، از او خواستم به 

 وهنر جن و شرایط سني آ پدرانه و دلسوزانه پدراین نتیجه رسیدم که فقط حساسیت های  حرف هایمان به

« ست؟چی ندتانفرزنظر شما در رابطه با »در پاسخ به سؤال ش بد است. پدراست که تصور مي کند رابطه اش با 

تقابالٌ مم که رسیداکثریت نظر منفي داشتند که با توجه به پاسخ های پرسشنامه همکاران نیز به این نتیجه 

 ندارند. دانش آموزانهمکاران هم نظر خوبي نسبت به 

ه های و برنام ایده ها اکثراٌ« چه برنامه ای برای آینده خود دارید؟»در پاسخ به سؤال  دانش آموزانمشاهده کردم 

ل عوامل به دنبا ایدب خوبي داشتند مثل رفتن به دانشگاه، سر کار رفتن و پولدار شدن، ازدواج و . . . دانستم که

 ند.دایت شوبه هدف های درستشان ه دانش آموزانراه ایشان گشت و آنها را از بین برد تا مخرب و موانع 

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

و این باعث رند و به مسائل حاشیه ای مي پردازند.تمرکز ندا داخل کارگاه دانش آموزانچند بار متوجه شدم 

م که اینگونه با یبه این نتیجه رسید همکارانحواس پرتي مي شود. نمي دانستم با ایشان چه کنم. با مشورت با 

م و در جلسه بعد بود با بهانه یگذاشت کارگاهدر  یک آزمون بسیار کم حجم بعدیبرای جلسه م یایشان مقابله کن
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م و نتیجه مطلوب و دلخواهي در روند کار دیده نشد. نمره یمواجه شد دانش آموزانلب و تمارض تراشي و تق

 .هم یکي دیگر از شواهد و مشاهدات مستقیم من بود  دانش آموزان

یچ ه موزاندانش آ»صحبت کردم و به صورت شفاهي مصاحبه ای انجام دادم که  دانش آموزاندر نوبت بعد با 

ه چدارید؟  امه ایآشفته شده و تا پایان سال تحصیلي وقتي نمانده. چه برن مدرسهدتي است فکر کرده اید چند م

« ؟اخته ایدرسي سمي خواهید انجام دهید؟ چرا درس نمي خوانید؟ و . . . چرا چنین جوی را از نظر اخالقي و د

 الیکه نهدر ح س بخوانیمچرا رفتار درست و مساعد داشته باشیم؟ چرا در آقاکه با این پاسخ ها مواجه شدم: 

یده نمي دثبت ما نمي آید. هیچ یک از رفتارهای م  دانش آموزانرفتار خوب ما و نه تغییرات درسیمان به چشم 

وی ما ه الگکما  دانش آموزانشود اما روی کارهای بدمان ذره بین گذاشته شده. تشویق نمي شویم. برخي از 

اه ردر صدد  شدم و بسیار از این حرف ها متأسف و متأثر. ین مي کنندهستند با ما بدرفتاری و گاهاٌ به ما توه

 مودند تانا ابراز خوشبختانه آنهوارد بحث در حیطه ی این موضوع شدم که  دانش آموزانابتدا با  چاره برآمدم.

تم خواس از ایشان دانش آموزانمن برای بهبود وضع .حد ممکن به من در جهت رفع این مشکل کمک مي کنند

رگزار سه ای بموضوع را مطرح کنیم و از همکاران یاری بخواهیم که متأسفانه جل آموزشگاه در جلسه شورای 

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

 .همکاران را جویا شدم 

متأسفانه به این نتیجه رسیدم که نظرات چندان مطلوبي  آموزاندانش با توجه به پاسخ همکاران در مورد این 

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

بتاٌ مي دانستند. مگر یک مورد از همکاران که نظر نس دانش آموزانخیالي و . . . را علت ناهنجاری رفتار 

و مصاحبه ی حضوری به این همکار )طي پرسشنامه  تنسب دانش آموزانمساعدی داشت. از قضا نظر خیلي از 
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دانش ( چندان مساعد نبود و اکثراٌ از خفقان سر کالس ایشان حرف مي زدند. به زعم اینجانب که با آنها داشتم

، از ا حفظ مي کنند و ایشان هم نسبتاٌبه دلیل جدیت شدید این همکار محترم سر کالس وی آرامش ر آموزان

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

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

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

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

ید اکثر همکاران پر از کدام از ما و همکاران متأسفانه اقدام جدی در این زمینه انجام نداده ایم و در کل از د

کتبي در این زمینه به من کمک مي بر نیامده است. تولي هیچ کس تا به حال در صدد رفع مشکال استمشکل 

کرد و مطالعه کردم و برخي از بخش های آن به عنوان پیشینه ی تحقیق آمده است که در این رابطه منابع زیر 

 را مطالعه کردم:

 وه نوابي نژاددکتر شک ←هنجار و ناهنجار -1

 استاد مرتضي مطهری ← اخالق و تربیت اسالمي -2

 وضعیت تحصیلی –ج 

 الت اسیبه مشکدر قدم بعد به سراغ وضعیت تحصیلي این دانش آموزان رفتم و مشاهده کردم که اکثر آنهایي ک

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

 انسانی در مدرسهبررسی روابط  -د

در قدم بعد به بررسي میزان روابط انساني بین عوامل مدرسه با دانش آموزان پرداختم که حکایت از نامناسب 

 بودن این روابط داشت .
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 پیشینه پژوهش -ه 

در تحقیقات انجام شده در ایران بین رفتارهای تخریب گرایانه دختران و پسران دانش آموز تفاوت معنا داری 

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

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

یزی و تخلیه ناکامي و خشمهای برای کاهش تنش  دست به تخریب وسایل بزنند این اعمال به منزله برون ر

نوجوان است روحیه انتقادی استفاده نا مناسب از تجهیزات مدرسه ، روحیه برتری جویي موجب تخریب گری 

( در ایجاد خرابکاریهای اموزشي ، از قبیل اطالع و آگاهي از نتایج  1376مي شود .زین الدیني ، حمید رضا )

ابزار حس هنر نمایي خرایکاری وسیله ای برای سر گرمي عدم بر خرابکاریها ی کوچک فردی ، خرابکاری و 

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

( در تحقیقات انجام شده بیشتر به ویژگیها ی فردی توجه شده و عوامل اجتماعي  کمتر 1378علي رضا )

ه است و د ر این پژوهش بیشتر به عوامل اجتماعي توجه شده و و یژگیهای فردی در خالل پژوهش پرداخته شد

مورد بررسي قرار گرفته اند .که به عنوان متغییرهای تعدیل کننده مطرح هستند . عالوه از آن کارکردهای عدم 

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

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

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

( در این 1369آن منتهي گردد صفوی ، امان اله ) جامعه را به مسئله جلب کند وبه یافتن راه حلهایي برای

پژوهش عدم مشارکت دا نش آموان در حفظ ونگهداری اموال مدرسه نشانگر وضعیت نامطلوب محیط فیزیکي 

مدارس و روابط انساني اولیا و معلمان مدرسه با دانش با دانش آموزان مي با شد که باید راه حاهایي برای آن 
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اس نظریه گلوله برفي دیدن یک شي و وسیله نیمه خراب ومستعمل افراد را به تخریب اندیشمند ه شود بر اس

( در این پژوهش نیز مدارسي که از نظر محیط فیزیکي در 1378بیشتر آن ترغیب میکند مالزاده علي رضا )

نسبت سطح پایین نسبت به دیگر مدارس بودند میزان مشارکت دانش آموزان در حفظ ونگهداری اموال مدرسه 

 . به دانش آموزان دیگر مدارس در سطح پاییني قرار داشته است

نند کسعي مي  رند وت نشان مي دهد که افراد از نظر نوع نگرش تداوم رویه رفتار دانتایج بدست آمده از تحقیقا

موزاني که نسبت ( در این تحقیق نیز دانش آ1374نگرش و رفتار خو د را هما هنگ کنند استیفن ، پي رابینز )

ن در موزاآش به حفظ و نگهداری اموال مدرسه نگرشي مثبتي داشتند میزان مشارکت آنان نسبت به دیگر دان

ستیفن ارد اسطح باالیي بوده است  بر اساس تحقیقات انجام شده رابطه مستحکمي بین رفتار ونگزش وجود د

ي دزسه آگاهم( در این پژوهش نیز نگزش دانش آموز ان تحت تاثیر روابط انساني حاکم در 1374پي رابینز )

 سه رضایتء مدراني که از روابط انساني اولیادهي اولیا ء مدرسه و محیط فیزیکي مدرسه مي باشد دانش آموز

 بیشتری داشند در نگزش آنان  نسبت به اولیاء مدرسه موثر بوده است .

 

 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها:

 وود مطرح رای خبعد از جمع آوری مطالب و تجزیه و تحلیل آن به نتایج زیر دست یافتم و پرسش های زیر را ب

 وری شده به آن پاسخ دادم :از روی اطالعات جمع آ

 به شرح ذیل:

 ند ؟سیب برسانآو به وسایل مدرسه گستاخ ، اینقدر بي انگیزه  دانش آموزانچه عواملي باعث شده است که  -1

 تمایلي به بهبود وضعیت رفتاری کالس ندارند؟ مدرسهدر دانش آموزانچرا  -2
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 طلوب سوق داد؟چگونه مي توان این وضعیت نامطلوب را به سمت وضعي م -3

 هند؟اری د( یکارگاهچه کس یا کساني مي توانند مرا در رسیدن به هدفم )راهکاری برای بهبود اوضاع  -4

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

 اجرا کنم؟ دانش آموزاناز چه زماني مي توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع  -6

 ر:تفسی

 پرسش این نتایج بدست آمد: 6برای پاسخ به  1با توجه به شواهد 

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

ران تمام شود. از اینکه اینگونه رفتارهای آنها چقدر ممکن است در نگرش و دیدگاه دیگران نسبت به آنها و . . . گ

را نمي دیدند و مدام انگشت روی  دانش آموزاننقطه های مثبت رفتاری  آموزشگاهعلت دیگر این 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 

ام است و هر چه بوده گذشته و این مدت باقي مانده هم با اعتقاد داشتند سال تحصیلي که تم دانش آموزانکه 

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

 دانش آموزان، آموزشگاه همکارانهستند و بعد از ایشان  دانش آموزانمطلوب یای دهند، در هر مرحله ای خود 

دانش یکي از مشورت کردم. مثالٌ به پیشنهاد  و برای رسیدن به هدفم با افراد ذیصالح دانش آموزانی و اولیا

م و به صورت غیر یم از نمایش یک فیلم در امر تعلیم و تدریس یک درس استفاده کنیتصمیم گرفت آموزان

فیلم عالقه مند هستند، این امر  به دانش آموزانم. ار آنجایي که یمستقیم اخالق پسندیده را به آنان آموزش بده

هم در ایجاد رابطه ای دوستانه و ساختن جوی مساعد مرا یاری کرد و هم تقریباٌ نتیجه ی دلخواهي نصیبم شد. 

م. و یم از خوشان در حل مشکلشان استفاده کنیتوانست دانش آموزاندیگر اینکه با ایجاد یک اردوی دوستانه با 
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اسب برای اقدام های الزم دقیقاٌ بعد از شناخت معضل و مکان مناسب این کار تشخیص دادم زمان مساعد و من

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهی:
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 :و نظارت بر آنها های پیشنهادی راهکاراجرای 

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

 در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستي دانش آموزانگرفتن کمک از خود  -1

 معضلو همکاران و گرفتن ایده های ایشان برای حل  آموزشگاهمشورت و جلسه با اولیای  -2

 برای حل معضل دانش آموزانمشورت با اولیای  -3

 عدم اعتماد به نفس

آموزش ندیدن درباره نگهداری 

 از وسایل مدرسه

لجبازی با اولیای 

 مدرسه

بطه نامناسب با دانش آموزانرا  

 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

 اولیای مدرسه

 نامطلوب بودن روشها

 رابطه نامناسب اولیا مدرسه با دانش آمززان 

زش عدم آمو

و برخورد 

نامناسب با 

دانش 

 آموزان

 هنر جواولیای 

 عدم آگاهی از وضع بد بچه ها

عدم آموزش نگهداری از وسایل 

 مدرسه و خانه به فرزندانشان



 این فایل برای مشاهده است .

تخصصی با برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش  
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 رتیب دادن برنامه های متنوع و برنامه های شادایجاد انگیزه با ت -4

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

نها کمک به آ تا حدی که به مسئله تربیتشان لطمه نزند و توجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایشان -6

 کند.

 تغییر روش تربیتي و آموزشي از سنتي به نوین -7

انچه به ورد چندر حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستي. در این م دانش آموزانگرفتن کمک از خود  -1

 زانش آمودانخاطر دارم، در اوایل امر سعي کردم خودم هم کمي خشک برخورد کنم و فکر مي کردم اگر با 

ضاع ب شدن اور خراتر باشم ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیریم و این را یکي از عواملي دیدم که د راحت

دانش تي ي که حم و سخت شدن کار مؤثر بود. به طور مثال زماندانش آموزانو ایجاد فاصله بین من و  کارگاه

لي یمه ی خانی، من ند یا به هر نحو دیگرابراز عالقه به اینجانب مي نمودند حال یا به زبان مي آورد  آموزان

 د شکاف وایجا لیوان را مي دیدم و فکر مي کردم همه ی این رفتارهای آنها چاپلوسي است و همین امور باعث

 .تا اینکه در طي این مدتي که روی این اقدام پژوهي انجام مي دادم مشکل شد. 

 :ستنپیووع به دالیل ذیل به وق دانش آموزانعضل در راستای حل م آموزشگاهمشورت و جلسه با اولیای  -2

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

مسئله از نظرات ایشان  و با مطرح کردنسر و کار دارند را در یک جلسه گرد هم مي آوردیم  این دانش آموزان

سه شورا مي کنیم که جل مسئله را عنوان دانش آموزانجلسه شورای  بردیم. ایشان گفتند در یک نیز بهره مي

مهم تر بود مانع از  آموزشگاهتشکیل شد که همیشه متأسفانه مسائلي که از دید  یکي دو بار پس از این صحبت

گرفتم با ایجاد پرسشنامه طرح مسئله کالس شد و این مسئله هیچ گاه در شورا مطرح نشد. این بود که تصمیم 
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مؤثر واقع شود. در  یراهکار به عنوان از نظرات همکاران استفاده کنم که متأسفانه نسبت به جلسه شورا نتوانست

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

آنها  و به ئله ی تربیتشان لطمه نزندتوجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ایشان تا حدی که به مس -3

اه م و گه گرا درشت تر ببینمذکور ي دانش آموزانکمک کند. در این زمینه سعي کردم همیشه توانایي های 

کدیگر یند و به تباط ابا هم در ار دانش آموزانبرخي کارهای مثبتشان را به عنوان الگو مطرح کنم. از آنجایي که 

 رند. ي هم داباور کردند که نقاط مثبت دانش آموزانراجع به شما چه مي گفت،  سک ع مي دهند که فالناطال

نم که کشویق پس از گرفتن یک آزمون و مشاهده ی نتایج مطلوب تر از گذشته ی ایشان سعي کردم ایشان را ت

 ؤثر بود.م سیارب دانش آموزاندر جهت جلب اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و ایجاد رابطه ی حسنه ی خودم با 

ن را در ایمنیز  که پیشنهادات و اظهار نظرات ایشان پرسشنامه ای ترتیب دادم و نظرات همکاران را جویا شدم

 امر تا حدی یاری رساند.   

 ارزیابی بعد از اجرای طرح : )نقاط قوت (

وستان دمیاری و هو همکاران و مشورت  دانش آموزانبا توجه به طرح معضل و یافتن راهکارها پس از پرسش از 

   بودیافت قابل در سیر تدریجي بهبود اوضاع کامالا 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 دالیل زیر مثبت ارزیابي کردم: 2براساس شواهد 

 تهیه شد و تعیین اعتبار از طریق افراد زیر انجام گرفت: مذکور  ه کارگاگزارشي از 

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

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

ال ی امونگرش دانش آموزان نسبت به حفظ اموال عمومي مدرسه با میزان مشارکت آنان در حفظ و نگهدار

ی از ر نگهدارنها دآو بنده با افزایش آگاهي آنها نسبت به این امر ، باعث شدم  عمومي مدرسه رابطه وجود دارد

 وسایل آموزشگاه کوشا باشند .

 موزان مذکور راضي بودند .همکاران مدرسه نیز از دانش آ

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

 وسایل خود بیشتر مراقبت مي کنند .

 نقاط منفی :

 همکاری کم برخي از والدین

 نتیجه گیری : 

دارس مهداری اموال عمومي مدرسه بودجه تعمیرات جهت باال بردن مشارکت دانش آموزان در حفظ ونگ  

و اولیاء  رار دهندزان قافزایش یابد و او لیاء مدارس آگاههای در مورد اهمیت اموال مدرسه را در اختیار دانش آمو

ضعیت وهبود مدارس روابط خود با دانش آموزان را بر اساس صمیمیت و احترام مقابل استوار سازند برای ب

ریس ، وه تدتحقیقات دیگری در زمینه مشارکت معلمان و دانش آموزان در اداره مدرسه و شی آموزش وتربیت

 روابط انساني مدارس، شورای معلمان صورت گیرد .

یر مینه تغیزه در در مجموع آموزش و آگاهي سازی دانش آموزان در زمینه نگهداری از اموال مدرسه موثرترین را

 اموال مدرسه مي باشد .نگرش دانش آموزان نسبت به حفظ 
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 پیشنهادات

یا ء ست اولبهتر ابرای تغییر مثبت نگرش دانش آموزان نسبت به نگهداری از اموال و وسایل مدرسه ،  - 1

آنها  ود درخمدارس روابط خویش را با دانش آموران ضعیف یا شلوغ بهبود بخشند و تصاویر جدیدی نسبت به 

 این امر توجه مي شود .بوجود بیاورند که متاسفانه کمتر به 

ایش مي هوانایي یکي از رمز های موفقیت معلمین ، ایجاد شناخت در دانش آموزان نسبت به استعدادها و ت - 2

ر د این امهستی باشد وتلقین اینکه شما دانش آموزان با استعداد از نظر تحصیل و خوب از نظر اخالق ورقتار

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

 بهبود رفتار خواهد شد .

رضایتي  حساس ناابرخي از دانش آموزان از اینکه توسط اولیا ء مدرسه و معلمین تنبیه و تحقیر مي شوند  - 3

وابط ررسد  يمنا رضایتي دانش ْآموزان بیشتر است . به نظر  ابتدایي و متوسطهمي کردند مخصوصا در مقطع 

ود شن مي انساني حاکم بر مدارس به شیوه سنتي مي باشد که موجب نگرش منفي دانش آموران نسیت به آنا

ش ي دانبهتر است به جای شیوه سنتي روابط بر اساس صمیمیت و احترام متقابل همراه با خویشتن شناس

 . آموزان استوار گردد

رش آنان ان با نگحفظ و نگهداری اموال مدرسه برای دانش آمو زرابطه آگاهي دهي اولیاء مدرسه در مو.رد  - 4

هي گاهي دآبر اساس نظریه نگرش و تداوم رویه رفتار  رابطه مستقیمي دارد .نسبت به حفظ اموال عمومي 

آورد  نش مير مي گذارد آگاهي بینش و بینش کیموجب افزایش نگرش مثبت مي شود و نگرش نیز در رفتار تاث

 . متغییر را توجیه مي کند در بر خي از مدارس به این امر کمتر توجه مي شود رابطه این دو
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ظار ورد انتدر محیط  های آموزشي شرایطي بوجود اید تا نگرش دانش آموزان نسبت به امور مطلوب و م - 5

کدیگر م با یقیر مستبهبود یابد مدرسه به عنوان یک خرده نظام آموزشي دارای اجزاء آن در ارتباط مستقیم یا غی

م بر یستم نظازاء سمي باشند و دوام و بقای هر جزء و کل نظام بر اجزای دیگر بستگي دارد و چگونگي ارتیاط اج

 از لحاط یي کهدوام و بقای آن نظام مؤ ثر مي باشد نتایج تحقیق در مقاطع راهنمایي و متوسطه شهرستا نها

ظام اجزاء ن کي ازیي باشد کاریرد دارد بنابر این این اگر اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي شبیه شهرستا ن مرندم

 م شده حلانجا درست کار نکند یقینا مسئله ای در نظام بوجود آمده که باید آن مسئله با توجه به تحقیقات

ا ی کرده گردد یا پژوهشي برای شنا سایي عوامل مؤثر بر مسئله صورت گیرد در غیر این صورت نظام کار

 رائه شدهازیر  از دست خواهد داد روابط متغیر ها متغیر ها بر اساس نتایج پژوهش در نمودار مطلوب خود را

 است .

 نظم و انضباط – 6

 اصول انضباط – الف

 و رییر تغدوفقت است که بدون درک آن ها امکان م ریبه شرح ز یانضباط تابع اصول و قواعد یاعمال و برقرار 

 اصالح رفتار وجود ندارد:

 دو طرفه عوامل آموزشگاه و شاگردان باشد. يدوست هیبر پا دیانضباط با یامبن -1

اه موزشگدر آ يفقط چند ساعت دانش آموزانشود.  يآموزشگاه محدود نم طیمسائل انضباط صرفاا به مح -2

 یهاادر ج دیا بارآن  یها شهیر ن،یگذرانند. بنابرا يخود را در خانواده و محله م يساعات زندگ هیهستند و بق

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

 اعمال شود. هیتنب هیبر پا دیانضباط نبا -3
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دانش  از خود دیبا انضباط یبرقرار یبرا ن،یاست و بنابرا يارزش انسان اتیکنترل فرد بر رفتار خود از ضرور -4

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

ازمان س یعضاو همه ا دیدر آموزشگاه به حساب آ يجمع يزندگ یبرا یامر ضرور کیبه عنوان  دیانضباط با -5

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

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

موزشگاه آ یبرا درک کنند که انضباط فقط مربوط به آموزشگاه و دیبا دانش آموزانانضباط،  یبرقرار یبرا -7

 است. يمقررات و نظم جامعه و زندگ تیو رعا يانضباط اجتماع یبرا یا هیبلکه آن پا ست،ین

 انضباط است. تیو رعا یهرمقدم بر رفتار ظا يو انضباط یرفتار یدرک چراها -8

 است. یضرور ریاست، 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،یها و حقوق د یزادحدود آ تیشدن و رعا شیآزاد اند -ح

 هر کس هیعل ياجتناب از بدخواه -د

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

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

 انضباط یبرقرار یروش ها -ب

 شود: يم شنهادیانضباط پ یبرقرار یبرا ریز یروش ها ن،یشیپ یمطالعات و گفتار هیبر پا  

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



 این فایل برای مشاهده است .
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 و مقررات روشن. نیاهداف، استانداردها، قوان نییتع -2

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

 .اءیولاو  دانش آموزان، دانش آموزان ر،یمد نیهماهنگ ب یها تیکوشش ها و فعالاعمال  یکوشش برا -4

 و روابط. سیروش تدر زش،یدر انگ رانیو مد دانش آموزان یها یيباال بردن توانا -5

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

 ترس. احترام به جای – ندانش آموزاداشتن روابط حسنه با  -7

 تیو ترب میتعل و اهداف 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. یزیدر امور برنامه ر دانش آموزانو دخالت  یریبه کار گ -9

 و روش ها. يتین ها در مسائل تربو توافق آ انیو مرب اءیاول نیارتباط ب -10

 .هیو تنب قیدرست تشو یاعمال روش ها -11

 ها. تیفعال ينیب شیبرنامه دار بودن و پ -12

فته روه پذیرگگ یک کند که فرهن يهدف از انضباط این است که فرد را قادر به سازش با قوانین و مقرّرات      

آهنگ  د هممي کن يکه در آن زندگ يسالم اجتماع یته هاکه رفتار خود را با توقّعات وخواس یاست به طور

 نماید .  

 شود.  ينها طراحآو اطالع از رفتار  دانش آموزان یها يانضباط ياز وقوع ب یریجلوگ یبرا برنامه مناسبي ▪  

 ها. آناه از آموزشگ مقررات و انتظارات ن،یو روشن کردن قوان يانضباط در برنامه های دانش آموزانشرکت دادن  ▪



 این فایل برای مشاهده است .
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 نانش آموزاد یردف یها، استعـداد و تـفـاوت هـا یيبا توانا دیمعلم با یو آموزش ها ــسیتــدر روش هــای ▪

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

 يکه ب هستند، يختلفم يو عاطف ياجتماع ،يروح ،يمسائل و مشکالت جسم معموالا دارای دانش آموزان ▪

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

 زیعلم نم نییپا شود، انتظارات يآنها م يموجب ناکام دانش آموزانمعلم از  یکه انتظارات باال همان طوری ▪

 کند.  يگاه را فراهم مآنان از درس، معلم و آموزش يحوصلگ يو ب یزاریموجبات ماللت، ب

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

نند، ک يفکر م ایحساس ا دانش آموزانبه آنچه که  دیبا نیدارد. بنابرا يبه منظور اظهار وجود، ابراز م ایو  ریتحق

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

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

 شوند.  يم يانضباط

 يتر مر و بهتراحت  يلیآنها توجه دارند، خ یکنند و به حرف ها يخود را درک م دانش آموزانکه  معلماني ▪

 يها و ب طنتیش از مشکالت، یاریاز بس جهیو دوستانه برقرار کنند که در نت يان رابطه عاطفتوانند با شاگرد

 خواهد شد.  یریآنها جلوگ یها يانضباط

وردن به درس، به هم خ دانش آموزان يتـوجه يمـوجـب بـ ـکنواخـت،ی سیتدر استفاده از روش های ▪

 واهد شد. در کالس خ ينظم يو ب يشلوغ جادیو ا یریادگی تیموقع

 مسائل و ز بروزکرد تا ا یزیبرنامه ر دیدر آموزشگاه و کالس درس با دانش آموزاناوقــات فـراغـت  بـرای ▪

 شود.  یریآنها جلوگ يمشکالت انضباط



 این فایل برای مشاهده است .

تخصصی با برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش  

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .

26 

 

P
ag

e2
6

 

طرف  کینوان عاز شاگردان خود به  دیمسئوالن آموزشگاه با ،يو مقررات انضباط نیقوان میو تنظ هدر تهی ▪

رات ز مقربهتر ا اریبس دانش آموزانبا شرکت  يمقررات انضباط نیطرح و تدو راید. زمشورت استفاده کنن

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

لزم به من را شاگردا يتمام دیشود، با يدر آموزشگاه برقرار م يخاص يو مقررات انضباط نیقوان کههنگامی ▪

 ا از فردر یه اگونه عذر و بهان چیه دینه فقط نبا نینقض قوان اینکردن  تیاطاعت از آن کرد. در صورت رعا

 ند. تحمل ک زیمربوط به آن را ن یامدهایو پ جیاو را وادار کرد تا نتا دیبلکه با رفت،یپذ يخاط

و  نیوانتنه قپا گذاش ریز ت،یعدم احساس مسئول ،ی،دروغ پردازدانش آموزان یقـبول عـذر و بهانه ها ـرایز

 دهد.  يها را اشاعه م يانضباط ياز ب گرید یاریبس

ة آنها ت به شاننها، دسآمانند نوازش، دست دادن با  يـیکنـنده هـا تیاز تـقو ـدبـای دانش آموزاندر برخورد با  ▪

 اریسا حدود بت وزاندانش آما ب مانهیرفتار و برخورد صم رایاستفاده شود. ز رهیزدن، خواندن نام کوچک آنان و غ

 شیستفاده پسوءا کرد، تا جنبة سوءتفاهم و اطیاحت دیکاهد. البته با يو شرارت آنها م يانضباط ياز ب یادیز

 . دیاین

کاران دسـت اندر اریاخت طهی، که در حدانش آموزان يو شخص يخصوص يدر زندگ ــاداز دخــالــت زی ▪

 يها مر آند یيها تیو حساس تیکار موجب تشنج، عصبان نیا رایشود. ز یخوددار دیبا ست،یآموزش و پرورش ن

 شود. 

 

 شورش، ،يباف يفمن ان،یعص ،یگریاغی ،یياعتنا يمقاومت، ب رینظ یيامدهایپ ه،یانضباط از راه تنب برقراری ▪

 هنر جو را به دنبال خواهد داشت.  يو فرار از زندگ ،یریکناره گ ،یلجباز ،یيتملق گو
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اشته ناسب دت، دانش آموزانرشد، مـشخصات و سن  ،یيبا توانا دیشده با میتنظ يانضباط نت و قوانیمقررا ▪

 باشد. 

 د احتراممان مورزو مسئوالن و در هر  دانش آموزان يتمام یبرا دیشود، با يکه در آموزشگاه وضع م مقرراتي ▪

  شوند. ياعتماد م يو ب نیآن، بدبنسبت به آموزشگاه و مقررات  دانش آموزانصورت  نیا ریباشد، در غ

 رندیار گقر قیوخود مورد تش يلیتحص شرفتیو پ دهیرفتار پسند یبرا دیبا دانش آموزانکه  ستینـ یـدتــردی ▪

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

معموالا  کنند، ينم جادیا يمعلم مشکل یخوب و منضبط برا دانش آموزانشده است از آنجا که  دهمتأسفانه دی ▪

مثبت و  قیز طرانضباط، چه ا يناسازگار و ب دانش آموزان. برعکس رندیگ يقرار م يتوجه يو ب یمهر يمورد ب

دانش د شو يمکار باعث  نی. ارندیگ يمورد توجه معلم و مسئوالن آموزشگاه قرار م شتریب يمنف قیچه از طر

و  يضباطان يتفاوت شوند و ممکن است که دست به ب يسرد و بدل جیبه تدر زیخوب و با انضباط ن آموزان

 نامعقول بزنند.  یکارها

مؤثر  و دیا مفاشد، تمتناسب ب دانش آموزانبه موقع و با رفتار  دیمعلم و مسئوالن آموزشگاه با هیو تنب قتشوی ▪

 واقع شود. 

ه نفس، بعتماد ، روح ادانش آموزانه و اظهارنظر ب یریگ میبا دادن حق تصم دمسئوالن مدارس و معلمان بای ▪

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