
Journal of School Administration دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه 

Vol 6, No 1, Spring & Summer 2018  7931بهار و تابستان  – اولشماره  – ششمدوره 
 

 

 متوسطه مدارس کارکنان نظر از انضباط و نظم یبرقرار یهاروش و اصول یبررس
 

 2 رضا قاسمیو  *1جمال سلیمی

 

  20/08/1316 دریافت مقاله:

 03/00/1311 پذیرش مقاله:
 

Received:  11/11/2017  

Accepted: 24/06/2018  

 

 چکیده 

 -دخترانه) متوسطه دوم مدارس اداری کادر املش آماری یجامعه و پیمایشی -توصیفی تحقیق حاضر روش

 ابزار .اندقرارگرفته یموردبررس کامل شماریتمام روش به کهبوده  نفر 07 تعدادبه  اسدآباد شهرستان( پسرانه

 نباخوکر آلفایآن به کمک آزمون  پایایی ضریب که بود ساختهمحقق ایپرسشنامه ،تحقیق اطالعات گردآوری

. است آمدهدستبه %93 نیز مقدار انضباطی هایروش به مربوط سؤاالتبرای  و ل شدهحاص  %39 به میزان

-تک t هایآزمون از تحقیق این هایداده تحلیل منظوربه. شد تأیید متخصصان نظر با نیز پرسشنامه روایی

 استفاده هطرفیک واریانس تحلیل و (مستقل گروه دو هایمیانگین مقایسه) مستقل هایگروه  tای، نمونه

متوسطه  مدارس در مدرسه کادر توسط شده استفاده انضباطی اصول که داد نشان تحقیق نتایج است. شده

 در شدهگرفته کار به انضباطی اصول بیشترین. است بوده متوسط سطح از بیشتر( پسرانه -دخترانه) دوم

 آموزان،دانش از اعم وزشیآم اعضای تمام همقدمی به مربوط( پسرانه -دخترانه) دوممتوسطه  مدارس

 مدارس در شدهگرفته کار به انضباطی اصول کمترین و بود انضباط برقراری برای اولیاء، و معلمان مدیران،

 انضباطی اصول بینهمچنین . بود تنبیه پایه بر انضباط به مربوط( دخترانه -پسرانه) دوممتوسطه 

 هایروشو نهایتا  .ندارد وجود معناداری تفاوت مدرسه ادرک توسط( پسرانه -دخترانه) مدارس در شدهاستفاده

 متوسط سطح از بیشتر( پسرانه -دخترانه) دوممتوسطه  مدارس مسئوالن توسط شدهاستفاده انضباطی

 گزارش شده است.
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 مقدمه

 معلمان و معاونان مدیران، برای مهم یاربس و حاد مسائل از یکی عنوانبه امروزه انضباط موضوع

-دانش انضباطی امور که. باشدمی آموزاندانش کنترل و انضباط و نظم برقراری جهت مدرسه

  Charlesاست) داده اختصاص خود به را معلمان و مدیران توجه و وقت اعظم قسمت آموزان

& Senter, 2005) .ذهن و است مطرح شوپرورآموزش در که مسائلی آشکارترین از یکی 

 مشکالت اصالح ،(آموزشی بعد) کالس در انضباط برقراری سازد،می مشغول را معلمان و مدیران

. است( مقرراتی بعد) مدارس در شدهوضع قوانین اجرای و( رفتاری بعد) آموزاندانش رفتاری

 و آموزاندانش مسائل شناسایی آموزشی معاونان و مدیران هایمسئولیت تریناساسی از یکی

 ,Hashemian) است آموزاندانش انضباطی مشکالت مسائل، این ازجمله. هاستآن حل توان

2002 .) 

 آموزاندانش و معلمان مدیران، آموزشی، هایسازمان همه در که است موضوعی انضباط، مسئله

 و انآموزدانش انضباطی مشکالت شناخت سویی از. هستند درگیر آن با تحصیلی مقاطع همه در

 با جز صحیح انضباط. است معلمان و مدارس مدیران وظایف حیطه در هاآن اصالح هایشیوه

 برقرار معلمان و مدیران سوی از هاآن با برخورد مطلوب هایشیوه و انضباطی مشکالت شناخت

 اداره الزم شرایط از یکی انضباط. (Everson, Emmer & Worshan, 2006گردد )نمی

 اجرا مقررات، نبود از ناشی که نظمی،بی و ومرجهرج. است سازمانی هر بقای و حفظ و امور

. کندمی کنریشه یا اندازدمی درخطر را ایجامعه حتی و سازمان یک حیات است، ضوابط نشدن

 هایگروه بقیه در انضباط لزوم که است حقیقتی همان از ناشی نیز مدارس در انضباط فلسفه

 . (Leigh & et al. 2009) سازدمی مطرح را امعهج در کل در و اجتماعی

 خوانند،می انضباطبی فردی را او کندمی رفتار جامعه یا گروه مقررات برخالف فرد که زمانی

 که است این انضباط از هدف پس. است انضباط همان اجتماع، فرهنگ، گروه، مقررات از پیروی

 کهیطوربه است، پذیرفته را گروه یک فرهنگ که دبکن مقرراتی و قوانین با سازش به قادر را فرد

 هماهنگ کندمی زندگی آن در که اجتماعی گروه سالم هایخواسته و توقعات با را خود رفتار

 بلکه است مهم ورسومآداب حفظ برای تنهانه مقررات رعایت لذا. (Loukas, 2007)نماید 

 و نیازها اینکه برای فردی هر و. رددا اهمیت نیز فرد خود آرامش و سازگاری شادی، برای

 و انضباط به نیاز شود واقع هاآن احترام و موردقبول و دهد مطابقت دیگران با را آرزوهایش

 رشد به بلکه آوردمی فراهم را یادگیری تنهانه مدرسه در انضباط رعایت. دارد رفتاری قوانین

 (. Badri, 1985)گردد می منجر هم آموزدانش شخصیت و سالم
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 و نظم به آموزان،دانش بر اثرگذار و تربیتی نهادی منزلهبه ،وپرورشآموزش بقای نظام و دوام    

 اجرای به کارآمد و مشخص قواعد و مقررات وجود بدون و دارد بستگی آن داخلی انضباط

 راه، کردن هموار برای روشی انضباط، برقراری. نیست خود اهداف به دستیابی و هابرنامه

 در. (Yousefi & et al, 2010) است تربیت و تعلیم عالی اهداف بخشیدن تحقق منظورهب

 نهاد هایبخش ترینپرچالش از یکی یادگیری برای مساعد محیط آوردن فراهم ضمن

 شاخصه، این کردن درونی و تقویت با که بوده این بر تالش همواره و است وپرورشآموزش

-بی از متعدد مواردی که شودمی مشاهده همواره نیباوجودا ابد،ی تسهیل تربیت و تعلیم فرآیند

 تحقق و آموزاندانش یادگیری در اختالل زمینه که دارد وجود مدارس در انضباطیبی یا نظمی

  (.Blomart, 2001آورد ) فراهم را وپرورشآموزش اهداف یافتن

. دهدمی تشکیل را اثربخش مدارس هایبرنامه مرکزی هسته آن مدیریت و انضباط موضوع    

-می مدرسه گردانندگان و کارکنان والدین، معلمان، آموزان،دانش از متشکل مدرسه یک جامعه

 مدرسه در مهم رکن و اصلی اولویت مدرسه محیط در. (Lewis & et al, 2008)باشند 

 شودمی غابال مدارس به متمرکز صورتبه وپرورشآموزش وزارت در که است انضباطی نامهآیین

 نظم سر بر چگونه را آموزاندانش که است این سخن. باشندمی آن رعایت به موظف همه و

 و افراد کنترل برای که است این پاسخ کنیم؟ ایجاد را پایبندی هاآن در صورت چه به و آوریم

 به ار آموزدانش و گرفت نظر در باید را ضوابطی آموزان-دانش زندگی در انضباط و نظم استقرار

 کرده معین آموزاندانش برای را انضباطی اصول و قواعد گریدعبارتبه. سازیم منضبط ضوابط آن

-می معاونان و مدیران کهآن اجرایی عوامل و وپرورشآموزش انضباطی نامهآیین چارچوب در و

 نظر هب اول نگاه در گرچه. کنند رعایت را صحیح انضباط که شود خواسته آموزاندانش از باشند

-روان عوامل با توأم و فردی مفهومی عمدتاً آموزاندانش میان در اجتماعی انضباط که رسدمی

 میدرخواه کنیم نگاه آن وسیع معنای به انضباط گیریشکل جایگاه به اگر اما است، شناختی

 و مدرسه چارچوب بر عالوه باید آموزاندانش در اجتماعی انضباط به دستیابی برای که یافت

 ها،ریشه به شودمی ابالغ مدارس به وپرورشآموزش سازمان سوی از که انضباطی نامهآیین

 ,Ganjiکرد ) توجه نیز... و همساالن، گروه جامعه، خانه، ساختار در آن هایزمینه و عوامل

 ژهیوبه کودک تحول بر ژرف تأثیری که است اجتماع مهم نهادهای از یکی مدرسه (.2013

 ها،نقش الگوها، با آموزدانش مدرسه در. دارد وی شدن اجتماعی و جویی انطباق فرآیند تحول

 طریق و نیازها بیان توان جیتدربه و شودمی آشنا زیستن اجتماعی مبانی و قوانین و اصول

 داشتن و دیگران حقوق رعایت. کندمی کسب اجتماعی تعامالت و تبادالت راه از را هاآن ارضای
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 در مختلف هایمهارت و هاآموزش کسب حین یا مستقیم طوربه نیز کارها در ترتیب و نظم

 مدارس در انضباطیبی سئلهم(. Ebrahimi Ghavam, 1996) شودمی فراگرفته مدرسه

 انضباطیبی. است کرده جلب خود به یاندهیفزا شکل به جهان سراسر در را بسیاری توجه

 قرار تأثیر تحت منفی شکل به را آموزدانش یادگیری و شود،می دانسته شایع و جدی آموزدانش

 را خود مسئله این. (Ligeh, Chan Hall & Sandres, 2009: Tozer, 2010) دهدمی

: شامل که را هاآن( Marais & Meier, 2010) که دهدمی نشان مختلفی هایشیوه به

 حمله، قتل، خالف، دید،ته نافرمانی، یا سرپیچی کشیدن، سیگار مدرسه، از فرار خرابکاری،

 ,Moyo, Khewu & Bayaga). دانندمی شودمی کلی هایخشونت و سرقت تجاوز،

2015 .) 

 احتماالً و آمده وجود به تنش ندارد وجود انضباط مفهوم از مشترکی درک هیچ که مدارسی در

 و علمانم معاونان، مدیران، شامل که مدرسه -جامعه اعضای تمام. داد خواهد رخ ییهابحران

 هایسیاست از مشترک درک و آموزاندانش نیازهای شناسایی نیازمند هستند آموزاندانش خود

 Ahmadi & et al, 2007: According to the) هستند هاروش و راهبردها انضباطی،

Blandfvrd  .)را اثربخش مدارس هایبرنامه مرکزی هسته آن مدیریت و انضباط موضوع 

 و کارکنان والدین، معلمان، آموزان،دانش از متشکل مدرسه یک معهجا. دهدمی تشکیل

 نامهآیین مدرسه در مهم رکن و اصلی اولویت مدرسه محیط در. باشندمی مدرسه گردانندگان

 همه و شودمی ابالغ مدارس به متمرکز صورتبه وپرورشآموزش وزارت در که است انضباطی

 را آموزاندانش که است این سخن(. Valinejad, 2013) باشندمی آن رعایت به موظف

 است کوشیده محقق کنیم؟ ایجاد را پایبندی هاآن در صورت چه به و آوریم نظم سر بر چگونه

 فرآیند در را آن نقش مدارس و وپرورشآموزش نهاد در انضباط و نظم اهمیت به توجه با تا

 دوممتوسطه  دوم دوره مدارس در انضباطیبی مصادیق و موارد شناسایی ضمن یادگیری

 این به بردن پی و انضباطیبی کاهش منظوربه راهکارهای و مؤثر عوامل و اسدآباد شهرستان

متوسطه  مدارس در انضباط کردن برقرار برای را هاییروش و اصول چه مدرسه کادر که مسئله

  است: گرفتهانجامذیل  سؤاالت به به دنبال یافتن پاسخ تحقیق .برندمی کار به دوم

  شود؟می استفاده مدرسه کادر متوسطه دوم توسط مدارس در انضباطی اصول چه -1

  هستند؟ هاکدام غالباً مدرسه مسئوالن توسط شدهاستفاده انضباطی هایروش -2

 مشاهده انضباطی هایروش و اصول خصوص در پسرانه و دخترانه مدارس بین تفاوتی چه -9

  گردد؟می
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  یشناسروش

 شامل آماری جامعه. است توصیفی نوع از پژوهش روش و کمی، پژوهش این در مطالعه راهبرد

 هاآن تعداد که است اسدآباد شهرستان( پسرانه–دخترانه) متوسطه دوم مدارس کلیه اداری کادر

 شهرستان در دخترانه مدارس در نفر24 و پسرانه مدارس در هاآن از نفر 54 که باشدمی نفر07

 بوده محدود موردنظر تحقیق جامعه کهییازآنجا نمونه حجم انتخاب برای. دارند فعالیت آباداسد

 تمامش صورتبه متوسطه دوم دوره معاونان و مدیران کلیه و شد امتناع نمونه حجم تعیین از

 ساخته محقق پرسشنامه یک هاداده گردآوری ابزار. شدند داده مشارکت تحقیق فرآیند در یمار

 برای. قرار گرفت دییتأمورد  31/7استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مقدار  ایایی آن باپ هک بود

 ابزار که بیترتنیابه شد، استفاده صوری و محتوایی روایی روش از پرسشنامه روایی سنجش

 قرار آزمودنی چندین و مربوط متخصصان و راهنما استادان اختیار در هاپرسشنامه گیری،اندازه

-آزمون از هاداده تحلیل برای  کردند. تأیید را پرسشنامه محتوایی و صوری روایی آنان و تگرف

 تحلیل ،(مستقل گروه دو هایمیانگین مقایسه) مستقل هایگروه  tای، نمونهتک t نظیر هایی

 .است شدهاستفاده ،طرفهیک واریانس

 

 هایافته

 شود؟ کادر مدرسه استفاده میچه اصول انضباطی در مدارس متوسطه دوم توسط  -1

توسط کادر مدرسه را در مدارس متوسطه دوم با استفاده  شدهگرفتهابتدا اصول انضباطی به کار 

 نمونه دو tکنیم و سپس با استفاده از آزمون بررسی می یطورکلبهای تک نمونه tاز آزمون 

مدارس متوسطه دوم توسط کادر مدرسه را در  شدهگرفتهمستقل اصول انضباطی به کار 

 دهیم.قرار می لیوتحلهیتجزپسرانه( شهرستان اسدآباد مورد  -)دخترانه

 
 : وضعیت رعایت اصول انضباطی (1)جدول 

شماره 

 سؤال
 هاگویه

نوع 

 مدارس
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

1 
مبنای انضباط بیشتر بر پایه 

 آموزاندوستی معلمین و دانش
 777/7 43 42/5 94/7 54/9 کل

2 
یابی مسائل انضباط در خارج ریشه

 از مدرسه
 777/7 43 14/4 19/1 07/9 کل

 777/7 43 -37/19 92/7 45/1 کل انضباط بر پایه تنبیه 9

 777/7 43 59/4 11/1 94/9 کلآموزان برای استفاده از خود دانش 5
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 برقراری انضباط

4 

موزشی اعم همقدمی تمام اعضای آ

آموزان، مدیران، معلمان و از دانش

 اولیاء برای برقراری انضباط

 777/7 43 47/3 39/7 74/5 کل

4 
برقراری انضباط با دانش و امکانات 

 الزم و آموزش مفید
 947/7 43 32/7 10/1 19/9 کل

0 

-درک این موضوع از سوی دانش

-آموزان که انضباط در مدرسه پایه

اجتماع، جامعه ای برای انضباط در 

 و زندگی

 777/7 43 31/4 30/7 43/9 کل

9 
رفتاری و  یهاراهکجمقدم دانستن 

 انضباطی بر رفتار ظاهری
 192/7 43 42/1 17/1 27/9 کل

3 
نگاه به انضباط در راستای حفظ 

 سالمتی و بهداشت فرد
 777/7 43 79/0 97/7 40/9 کل

17 

انضباط در راستای توسعه بهسازی 

آموزان و کادر هنی دانشروانی و ذ

 آموزشی

 777/7 43 14/4 39/7 40/9 کل

11 
شدن و  شیآزاداندتشویق افراد به 

 هارعایت حدود آزادی
 777/7 43 09/5 77/1 40/9 کل

 779/7 43 79/9 34/7 95/9 کل ، دوستیصدرسعهآموزش و توسعه  12

19 
انضباط بر اساس توان و تکلیف 

 افراد
 104/7 43 90/1 74/1 10/9 کل

15 

فرض و داوری عدم ارائه پیش

عجوالنه نسبت به رفتار افراد در 

 برقراری انضباط

 713/7 43 57/2 33/7 23/9 کل

در مدارس متوسطه  شدهگرفتهبه بررسی اصول انضباطی به کار  1با توجه به جدول 

گفت بیشترین  توانمی یطورکلبهاست.  شدهدادهدوم پرداخته شد که نتایج آن در جدول نشان 

توسط مسئولین مدارس همقدمی تمام اعضای آموزشی  شدهگرفتهاصول انضباطی کلی به کار 

( و کمترین 74/5آموزان، مدیران، معلمان و اولیاء برای برقراری انضباط با میانگین )اعم از دانش

 باشد.( می45/1نیز انضباط بر پایه تنبیه با میانگین )
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 ها هستند؟ توسط مسئوالن مدرسه غالباً کدام شدهستفادهاهای انضباطی روش -2

است که در  شدهیبررسها گویه تکتکدر این سؤال ابتدا هریک از سه نوع انضباط را در 

 است:  مشاهدهقابل 2جدول

 
 توسط مسئوالن مدارس« گیرندهانضباط پیش»: وضعیت استفاده از روش (2)جدول 

شماره 

 سؤال
 میانگین نوع مدارس هاگویه

انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

14 
پیشگیری از  اقدامات درباره

 یبدرفتار

 113/1 29/9 کل

 145/1 19/9 دخترانه 732/7 43 1

 743/1 92/9 پسرانه

14 

 بخشلذتارزشمند  تنظیم برنامه

 701/1 27/9 کل

 109/1 19/9 دخترانه 129/7 43 017

 903/7 25/9 پسرانه

ایجاد محیطی در مدارس که در آن  10

آموزان احساس مالکیت آزادی دانش

 ..... و

 240/1 71/9 کل

 150/1 75/9 دخترانه 324/7 43 442/1

 540/1 34/2 پسرانه

19 
آموزان از طریق کمک تشویق دانش

 به مدرسه

 334/7 23/9 کل

 999/7 25/9 هدختران 713/7 43 734/7

 194/1 94/9 پسرانه

تالش برای یک درک متقابل  13

رفتار  آموزان دربارهصحیح با دانش

 کالسی

 712/1 97/9 کل

 724/1 25/9 دخترانه 714/7 43 579/2

 777/1 57/9 پسرانه

مورد  اجماالًهایی که اعمال رفتار 27

 عنوانبه اندقرارگرفتهموافقت 

 ین انضباطیقوان

 349/7 14/9 کل

 304/7 14/9 دخترانه 105/7 43 909/1

 359/7 14/9 پسرانه

21 
های تالش بر تداوم و تأکید رفتار

 درست

 392/7 91/9 کل

 329/7 95/9 دخترانه 777/7 43 394/4

 731/1 04/9 پسرانه

 

لباً توسط مسئوالن مدارس متوسطه دوم بیشترین میانگین که غا 2بر اساس نتایج جدول     

-گیرد مربوط به تالش و تداوم و تأکید بر رفتارقرار می موردتوجهگیرنده انضباط پیش درروش
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های درست، احترام به خود و دیگران که در مدارس متوسطه دوم دخترانه و پسرانه به ترتیب با 

مسئوالن مدارس متوسطه دوم  میانگین که غالباً توسطکمترین و  04/9و  95/9میانگین 

گیرد مربوط به ایجاد محیطی در مدارس که در قرار می موردتوجهگیرنده انضباط پیش درروش

و قدرت داشته باشند که در مدارس  نفسعزتآموزان احساس مالکیت، آزادی و آن دانش

نین در سؤاالت باشد. همچمی 34/2و  75/9متوسطه دوم دخترانه و پسرانه به ترتیب با میانگین 

گیرنده در مدارس متوسطه دوم پسرانه بیشتر در موارد انضباط پیش 13، 19، 14، 14شماره 

گیرنده در در موارد انضباط پیش 10و  21شود و در سؤاالت توسط مسئوالن مدارس استفاده می

هم  27شود و در سؤال مدارس متوسطه دوم دخترانه بیشتر توسط مسئوالن مدارس استفاده می

 صورتبهگیرنده توسط مسئوالن مدارس در مدارس دخترانه و پسرانه این مورد در انضباط پیش

توان گفت که در انضباط می یطورکلبهشود. یکسان در مدارس دخترانه و پسرانه استفاده می

های درست، احترام به تالش بر تداوم و تأکید بر رفتارگیرنده بیشترین توجه مسئولین به پیش

( و کمترین توجه به ایجاد محیطی در 91/9آموزان با میانگین )خود و دیگران توسط دانش

و قدرت داشته باشند با  نفسعزتآموزان احساس مالکیت آزادی و مدارس که در آن دانش

 باشد.( می71/9میانگین )

 
 توسط مسئوالن مدارس« کنندهانضباط حمایت»: وضعیت استفاده از روش (3)جدول 

اره شم

 سؤال
 گویه ها

نوع 

 مدارس
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

22 
آموزان بعد از کنترلی دانشکمک به خود

 اولین عالئم رفتاری نامناسب

 325/7 25/9 کل

 947/7 22/9 دخترانه 791/7 43 277/2

 741/1 29/9 پسرانه

29 
موزانی که به آرسیدگی بیشتر به دانش

 توجه بیشتری نیاز دارند

 715/1 43/9 کل

 399/7 49/9 دخترانه 777/7 43 991/5

 797/1 47/9 پسرانه

25 

 ایاستفاده از عالئم اشاره

 314/7 44/9 کل

 947/7 09/9 دخترانه 777/7 43 773/4

 779/1 55/9 پسرانه

24 

 یک استفاده از ارتباط متقابل و نزد

 709/1 47/9 کل

 215/1 57/9 دخترانه 777/7 43 930/9

 059/7 49/9 پسرانه

 240/7 43 159/1 147/1 14/9 کلآموزان از طریق جویا شدن از نظرات دانش 24
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 211/1 19/9 دخترانه هایادآوری کارها و تشویق آن

 745/1 12/9 پسرانه

20 
وزان درباره آمرسانی به دانشاطالع

 شناسایی و نقش آنان در انضباط مدرسه

 229/1 14/9 کل

 101/1 725/9 دخترانه 294/7 43 704/1

 929/1 77/9 پسرانه

29 
انضباطی با اعمال سعی در برخورد با بی

 های متنوعروش

 305/7 53/9 کل

 395/7 99/9 دخترانه 777/7 43 101/5

 354/7 49/9 پسرانه

23 
هایی که باعث حذف شرایط و موقعیت

 آموزان باشدتحریک دانش

 343/7 50/9 کل

 719/1 55/9 دخترانه 777/7 43 119/5

 902/7 42/9 پسرانه

97 
های مناسب در تشویق و ترغیب رفتار

 های مناسبموقعیت

 111/1 40/9 کل

 179/1 40/9 دخترانه 777/7 43 975/5

 119/1 57/9 هپسران

91 

 آگاهی بخشی و کمک از افراد متخصص

 149/1 54/9 کل

 147/1 53/9 دخترانه 772/7 43 299/9

 137/1 57/9 پسرانه

92 
انضباطی متوجه با توجه به منشأ بی

 مشکالت هستیم

 753/1 10/9 کل

 715/1 27/9 دخترانه 104/7 43 940/1

 197/1 12/9 پسرانه

99 
های یافتن دالیل احتمالی وقوع رفتار

 نامناسب

 404/9 49/9 کل

 941/1 39/9 دخترانه 154/7 43 501/1

 244/1 79/9 پسرانه

        

بیشترین میانگینی که غالباً توسط مسئوالن مدارس متوسطه دوم  9با توجه به نتایج جدول     

ای چون گیرد مربوط به استفاده از عالئم اشارهرار میق موردتوجهکننده انضباط حمایت درروش

آموزان که در مدارس متوسطه دوم دخترانه و اخم کردن، تغییر رفتار و... برای کمک به دانش

میانگینی که غالباً توسط مسئوالن مدارس کمترین و  55/9و  09/9پسرانه به ترتیب با میانگین 

گیرد مربوط به جویا شدن از قرار می موردتوجه کنندهانضباط حمایت درروشمتوسطه دوم 

که در مدارس متوسطه دوم دخترانه  هاآنآموزان از طریق یادآوری کارها و تشویق نظرات دانش

، 20، 24، 25باشد. همچنین در سؤاالت شماره می 12/9و  19/9و پسرانه به ترتیب با میانگین 

در مدارس متوسطه دوم دخترانه بیشتر توسط  کنندهدر موارد انضباط حمایت 99، 92، 91، 97
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-در موارد انضباط حمایت 23، 29، 24، 29، 22شود و در سؤاالت مسئوالن مدارس استفاده می

شود. کننده در مدارس متوسطه دوم پسرانه بیشتر توسط مسئوالن مدارس استفاده می

ارتباط با مسئولین به کننده بیشترین توجه توان گفت که در انضباط حمایتمی یطورکلبه

با  هاآنای چون اخم، و تغییر اخالق و... برای کمک به آموزان از طریق عالئم اشارهدانش

 باشد.( می14/9آموزان با میانگین )( و کمترین توجه جویا شدن نظرات دانش44/9میانگین )

 
 ستوسط مسئوالن مدار« اصالحی » : وضعیت استفاده از روش انضباطی (0)جدول 

شماره 

 سؤال
 گویه ها

نوع 

 مدارس
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

95 
های اصالحی و استفاده از روش

 مستقیم طوربه مسئلهبرخورد با 

 703/1 23/9 کل

 743/1 94/9 دخترانه 797/7 43 214/2

 174/1 14/9 پسرانه

94 

 های بد و مخربجلوگیری از رفتار

 719/1 40/9 کل

 097/7 09/9 دخترانه 777/7 43 421/4

 944/1 44/9 پسرانه

94 
صحبت و یا تنبیه متناسب با اصول 

 مدرسه

 739/1 40/9 کل

 715/1 53/9 دخترانه 777/7 43 944/5

 252/1 02/9 پسرانه

90 
کارهای  تکرار کردن نتایج و عواقب

 باانضباط

 929/7 44/9 کل

 097/7 47/9 دخترانه 777/7 43 492/4

 319/7 59/9 پسرانه

99 
انضباطی در های بیهدایت پتانسیل

 جهت مثبت

 317/7 91/9 کل

 999/7 94/9 دخترانه 774/7 43 931/2

 307/7 25/9 پسرانه

93 
 صورتبهانضباطی موارد بی وفصلحل

 ردیف

 734/1 94/9 کل

 150/1 95/9 دخترانه 777/7 43 444/4

 719/1 99/9 پسرانه

57 
های آمادگی در مدرسه و انجام راه

 اصالحی

 359/7 54/9 کل

 327/7 23/9 دخترانه 777/7 43 744/5

 324/7 04/9 پسرانه

51 
انضباطی در هر های بیوقوع رفتار

 پذیر استنامحیط آموزشی گریز

 950/7 31/9 کل

 990/7 39/9 دخترانه 777/7 43 799/3

 991/7 99/9 پسرانه
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52 

 تناسب سبک مدیریت با موارد مواجهه

 940/7 09/9 کل

 323/7 40/9 دخترانه 777/7 43 792/0

 054/7 95/4 پسرانه

 

الباً توسط مسئوالن مدارس متوسطه دوم بیشترین میانگینی که غ 5توجه به نتایج جدول با     

-های بیگیرد مربوط به اعتقاد بر اینکه وقوع رفتارقرار می موردتوجهانضباط اصالحی  درروش

پذیر است که در مدارس متوسطه دوم دخترانه و پسرانه ناانضباطی در هر محیط آموزشی گریز

غالباً توسط مسئوالن مدارس  میانگینی کهو کمترین  99/9و  39/9به ترتیب با میانگین 

های اصالحی و برخورد با انضباط اصالحی مربوط به استفاده از روش درروشمتوسطه دوم 

 94/9مستقیم که در مدارس متوسطه دوم دخترانه و پسرانه به ترتیب با میانگین  طوربهمسئله 

انضباط اصالحی در  در موارد 51، 99، 90، 94، 95باشد. همچنین در سؤاالت شماره می 14/9و 

، 94شود و در سؤاالت مدارس متوسطه دوم دخترانه بیشتر توسط مسئوالن مدارس استفاده می

در موارد انضباط اصالحی در مدارس متوسطه دوم پسرانه بیشتر توسط مسئوالن  52، 57، 93

توان گفت که در انضباط اصالحی بیشترین توجه می یطورکلبهشود. مدارس استفاده می

پذیر ناهای مخرب و نامناسب در هر محیط آموزشی گریزاعتقاد بر اینکه وقوع رفتارمسئولین به 

( 20/9مستقیم با میانگین ) طوربه( و کمترین توجه به برخورد به مسائل 31/9است با میانگین )

 باشد.می

 

های انضباطی چه تفاوتی بین مدارس دخترانه و پسرانه در خصوص اصول و روش -0

 وجود دارد؟ 

در این قسمت به بررسی تفاوتی که در مدارس دخترانه و پسرانه در خصوص نوع اصول و 

 است.  شدهپرداختهدر این مراکز وجود دارد  مورداستفادهانضباطی  یهاروش

 
 های انضباطی در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت بین اصول و روش (:5)جدول 

 میانگین نوع مدارس متغیر
اف انحر

 معیار

درجه 

 آزادی
 tمقدار

سطح 

 معناداری

 اصول انضباطی
 599/7 54/9 دخترانه

49 937/1 749/7 
 437/7 29/9 پسرانه

 گیرندهانضباط پیش
 09/7 20/9 دخترانه

49 254/7- 970/7 
 43/7 91/9 پسرانه
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 کنندهانضباط حمایت
 7/04 9/54 دخترانه

49 439/7 444/7 
 42/7 94/9 پسرانه

 انضباط اصالحی
 44/7 49/9 دخترانه

49 192/7- 944/7 
 44/7 41/9 پسرانه

 

دهد که اصول های مستقل نشان میمستقل برای گروه نمونه دو tنتیجه آزمون 

( بیشتر است 29/9( از مدارس پسرانه با میانگین )54/9انضباطی در مدارس دخترانه با میانگین )

توان می یطورکلبه(. پس درصد معنادار نیست؛ زیرا ) 47/7اما این تفاوت در سطح 

در مدارس متوسطه دوم دخترانه و پسرانه تفاوت  شدهاستفادهگفت بین اصول انضباطی 

های مستقل مستقل برای گروه نمونه دو tنتیجه آزمون  (.معناداری وجود ندارد )

( از مدارس پسرانه با 20/9رنده در مدارس دخترانه با میانگین )گیدهد که انضباط پیشنشان می

درصد معنادار نیست؛ زیرا  74/7( کمتر است اما این تفاوت در سطح 91/9میانگین )

دهد که انضباط های مستقل نشان میمستقل برای گروه نمونه دو tنتیجه آزمون  (.)

( بیشتر 91/9( از مدارس پسرانه با میانگین )54/9نگین )کننده در مدارس دخترانه با میاحمایت

 دو tنتیجه آزمون  (.درصد معنادار نیست؛ زیرا ) 74/7است اما این تفاوت در سطح 

دهد که انضباط اصالحی در مدارس دخترانه با های مستقل نشان میمستقل برای گروه نمونه

 74/7( کمتر است اما این تفاوت در سطح 41/9یانگین )( از مدارس پسرانه با م49/9میانگین )

های انضباطی توان گفت بین روشمی یطورکلبه(. پس درصد معنادار نیست؛ زیرا )

 (. در مدارس متوسطه دوم دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری وجود دارد. )

 

  مسئولینجنسیت  بر اساسای انضباطی در مدارس هتفاوت بین اصول انضباط و روش (:6)جدول 

 متغیر
جنسیت 

 کادر مدرسه
 انحراف معیار میانگین

درجه 

 آزادی
 tمقدار

سطح 

 معناداری

 اصول انضباطی
 7459 9454 زن

49 14924 74193 
 7444 9497 مرد

 گیرندهانضباط پیش
 7449 9441 زن

49 24494 74773 
 7409 9474 مرد

 کنندهیتانضباط حما
 7.44 9.41 زن

49 1.715 7.915 
 7499 9495 مرد

 انضباط اصالحی
 7444 9444 زن

49 74340 74990 
 7449 9449 مرد
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دهد که اصول انضباط در های مستقل نشان میبرای گروه tنتیجه آزمون  4در جدول      

( بیشتر 9497ر آقا با میانگین )( از مدارس دارای کاد9454مدارس دارای کادر خانم با میانگین )

برای  tنتیجه آزمون (. درصد معنادار نیست؛ زیرا ) 7474است اما این تفاوت در سطح 

گیرنده در مدارس دارای دهد که میزان استفاده از روش انضباط پیشهای مستقل نشان میگروه

( بیشتر است و این 9474با میانگین )( از مدارس دارای کادر آقا 9441کادر خانم با میانگین )

های برای گروه tنتیجه آزمون  (.باشد؛ زیرا )درصد معنادار می 7474تفاوت در سطح 

کننده در مدارس دارای کادر دهد که میزان استفاده از روش انضباط حمایتمستقل نشان می

( بیشتر است اما این تفاوت 9495یانگین )( از مدارس دارای کادر آقا با م9441خانم با میانگین )

های مستقل برای گروه tنتیجه آزمون  (.درصد معنادار نیست؛ زیرا ) 7474در سطح 

دهد که میزان استفاده از روش انضباط اصالحی در مدارس دارای کادر خانم با میانگین نشان می

 7474( بیشتر است اما این تفاوت در سطح 9449( از مدارس دارای کادر آقا با میانگین )9444)

 (.درصد معنادار نیست؛ زیرا )

 

  یریگجهینتبحث و 

 انضباطیبی مرتکب حالت، و نوع یک به یا زانیمکی به مدارس آموزاندانش همه

 دخو رفتار تحلیل و تفکر قدرت ها،نگرش باورها، به توجه با بلکه (.Okpoze, 2008) شوندنمی

 هر به یا نیت هر با افراد هرحالبه. زنندمی دست خاص نظمیبی رفتار به دیگر عوامل برخی و

 آن، نتیجه کنند، پایمال را مدرسه انضباطی و تربیتی آموزشی، مقررات و قواعد که میزان

 ,Taghipoor & Ghafari)است  مدارس در انضباطیبی دادن جلوه عادی و قواعد آن تضعیف

 قباحت شود، داده جلوه مالیم و یابد ادامه همچنان انضباطیبی چنانچه حالت این در(. 2009

 مسائل از یکی مدرسه، قواعد و مقررات به توجه عدم و انضباطیبی. دهدمی دست از را خود

 و استعدادها توقف: همانند متعدد منفی پیامدهای تواندمی که است وپرورشآموزش اساسی

 و پرتیحواس ذهنی، تمرکز عدم دلیل به درسی مطلب درک عدم آموزان،دانش در خرد باروری

 اجتماعی روابط خوردن هم به خالقیت، رشد عدم علمی، رشد انگیزه ایجاد عدم حوصلگی،بی

 و استرس بروز دلیل به آرامش و امنیت احساس عدم دوستان، و مدرسه کارکنان با فرد

 & Maphosa) باشد داشته پیرامونش اجتماع و فرد یبرا... و انضباطیبی از ناشی هایاضطراب

Shumba, 2010 .)از شدهگرفته نظر در انضباطی هایروش و اصول شدهگفته عوامل تبعبه 

 از مدارس شرایط با متناسب و بوده متفاوت باهم( پسرانه -دخترانه) مدارس مدرسه کادر طرف
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 و دروس سایر مانند که است امری ضباطان ،یطورکلبه. شودمی استفاده هاروش و اصول این

 آموزان،دانش(. Noltemeyer & Mcloughlin, 2010)شود  آموخته باید تربیتی هایهدف

 مقید برای آموزند،می را مطالب ارزشیابی و تمرین و تفکر مفید هایتجربه براثر که گونههمان

 متناسب هایتجربه و مساعد محیط به نیز انضباطی هایروش و انضباطی اصول رعایت به شدن

 و معاونان و مدیران عهده به متناسب هایتجربه و مساعد جو این ایجاد مسئولیت. دارند نیاز

. باشد داشته وجود الزم هماهنگی مدرسه اولیاء و والدین بین که است یضرور و است آموزگاران

 را مناسب زمینه انضباط، برقراری هایروش و اصول به پرداختن لزوم فوق، عوامل به توجه با

 بدون کهیدرحال. آوردیم وجود به سازوکارها آن رفع جهت در گذاریسیاست و ریزیبرنامه برای

 مدارس در انضباطیبی پدیده مزمن سرایت شاهد آینده در است ممکن موضوع این بررسی

 . شد خواهد ناگوار پیامدهای بروز موجب که باشیم

 اسدآباد شهرستان مدرسه کادر توسط متوسطه دوم مدارس در باطیانض اصول چه مورد در     

 شدهلیتشک سؤال 15 از انضباطی اصول پژوهش که در آن، هاییافته اساس بر. شودمی استفاده

 استفاده نحوه اما است بوده متوسط سطح از بیشتر انضباطی اصول رعایت که دهدیم نشان است

 نتایج. است متفاوت پسرانه و دخترانه متوسطه دوم دارسم در انضباط اصول نوع مبنای بر آن

: از اندعبارت انضباط اصول میانگین کمترین به بیشترین ترتیب به دهد کهنشان می آمدهدستبه

 برقراری برای اولیاء و معلمان مدیران، آموزان،دانش از اعم آموزشی اعضای تمام همقدمی

 حفظ راستای در انضباط به نگاه انضباط، برقراری برای آموزاندانش خود از استفاده، انضباط

 این درک ،هاآن حل و مدرسه از خارج در انضباط مسائل یابیریشه فرد، بهداشت و سالمتی

 رعایت و اجتماع در انضباط برای ایپایه مدرسه در انضباط که آموزاندانش سوی از موضوع

-دانش و معلمین دوستی پایه بر بیشتر انضباط مبنای است، یوزندگ جامعه نظم و مقررات

 در انضباط، دیگران حقوق و هاآزادی حدود رعایت و شدن آزاداندیش با افراد تشویق، آموزان

 ،صدرسعه توسعه و آموزش، آموزشی کادر و آموزاندانش ذهنی و روانی بهسازی توسعه راستای

 افراد رفتار به نسبت عجوالنه یداور و فرضپیش ارائه دیگران، عدم به نسبت عدالت و دوستی

 الزم امکانات و بادانش انضباط افراد، برقراری تکلیف و توان اساس بر انضباط انضباط، برقراری در

 مؤثر عوامل بررسی» عنوان تحت تحقیقی در (Hoveyda, 1990) باشد.می مفید، آموزش و

 مطلب این به «تهران هرش هایدبیرستان معلمان و مدیران ازنظر آموزاندانش انضباط در

 در که (Yusef, 2015) تحقیقات با نظری مبانی در انضباطی اصول این و. است کردهاشاره

 داده انجام نیجریه کشور در انضباط برقراری اصول و مدارس در انضباط راهکارهای بهترین مورد

-برنامه اجرای و داعاب والدین، شرکت افزایش: از اندعبارت راهکارها این که دارد مطابقت است
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 مدیریت، لهیوسبه مدارس در نظم پرورش مؤثر، راهکارهای از پیروی مدرسه، انضباطی ریزی

 باشند، فهمقابل قوانین باشید، قدمثابت ،برنامهفوق آموزان،دانش پیش مجادله از جلوگیری

 .دارد مطابقت... و کنید شروع بانشاط را هرروز کوتاه، گزارشی نگهداری

 این در که هاآن حل و مدرسه از خارج در انضباط مسائل یابیریشه به مربوط انضباطی اصول    

-دانش رفتاری انضباطی مشکالت» عنوان تحت ،(Croll & Moses,1985) که یقیموردتحق

 ناشی آموزاندانش انضباطی مشکالت از %44 که داد نشان آنان هاییافته اند،داده انجام «آموزان

 به مربوط %5 از کمتر و آموزاندانش شخصی عوامل از ناشی %97 در منزل، درون عوامل از

 عنوان تحت ،(Kiesner & Kerr,2004) تحقیقی همچنین. است مدرسه و معلم عوامل

 انضباطیبی که داد نشان آنان هاییافته. دارد تأثیر «آموزاندانش انضباطیبی بر که عواملی»

 که دید دیگر یدرجاها باید را آن هایریشه بلکه شودنمی مربوط مدرسه به تنها آموزاندانش

-تعیین و اصلی عامل سه منزلهبه را جامعه فرهنگی بافت و همساالن گروه خانواده، درمجموع

 & Kiesner) ،(Croll & Moses,1985)که دانندمی مدارس در آموزاندانش مسائل کننده

Kerr,2004) ، مسائل یابیریشه به مربوط شدهگفته نضباطیا اصول با خود تحقیقات در 

 به مربوط انضباطی اصول. کردند اشاره مطلب این به هاآن حل و مدرسه از خارج در انضباط

 Farahnaz تحقیق با. است آموزاندانش و معلمان دوستی پایه بر بیشتر انضباط مبنای اینکه

Saboori,1990)) متوسطه دوم آموزاندانش نضباطیابی در مؤثر عوامل بررسی» عنوان تحت 

 بر انضباط به مربوط شدهاستفاده انضباطی اصول کمترین. دارد مطابقت «تهران شهر دخترانه

 راهکارهایی ادامه و داده انجام تنبیه مورد در (Sita,1996)که تحقیقی با که باشدمی تنبیه پایه

 با متناسب باید تنبیه که داد نشان تایجن دارد که مطابقت است کرده ارائه تنبیه از استفاده برای

 باشدمی ژنتیکی که دارند فرق باهم اخالقی الگوهای در افراد زیرا باشد جنایتکار همچنین جرم

 هستند، مطیع جهتبی بعضی و پرمدعا حدی تا هابچه از بعضی مثالً. اندکرده کسب بعداً یا

 و اجتماعی بعضی کهیدرحال صبور، و رامآ نسبتاً بعضی ،شدهکیتحر و عصبانی یراحتبه بعضی

( 2000) مدارس اجرایی نامهآیین 00 ماده با نتایج این. هستند منزوی شاننظریه در بعضی

 بدان 1 شماره پیوست در که است همسو تنبیهی هایروش از استفاده ممنوعیت بر مبنی

 انضباطی هایروش و راهکارها انواع به ((Mahin Tavakoli,1996 و است شدهاشاره

 و گیرانه سهل یا گیرآسان مستبدانه، انضباطی فنون به توانمی جمله آن از که است کردهاشاره

 .((Mesrabadi, Badri & Vahedi,2010. کرد اشاره آزادمنشانه
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 مختلف منابع اعمال شرایط در آموزاندانش هایانضباطیبی میزان» عنوان تحت تحقیقی     

 اعمال در شدهگفته انضباطی اصول با که اندداده انجام تحقیقی تنبیه مورد در «معلم اقتدار

 شهرستان متوسطه دوم مدارس در گفت توانمی فوق مطالب به توجه با. دارد مطابقت تنبیه

 میانگین اما شودمی زیادی استفاده( پسرانه -دخترانه) مدارس در انضباطی اصول از اسدآباد

 کادر توسط انضباط از استفاده میانگین از بیشتر دخترانه مدارس کادر توسط انضباط از استفاده

 همخوانی دارد.  )Osakwe(2013,پژوهش  یهاافتهیاست همچنین با  پسرانه مدارس

 که ردیگیبرم در را زیر هایروش که است شدهلیتشک سؤال 29 از انضباطی هایروش     

 22-29 سؤال از کنندهحمایت انضباط و 14-21 ؤالس از گیرندهپیش انضباط روش از اندعبارت

 توسط شدهاستفاده انضباطی هایروش مورد در که ،95-52 سؤال از اصالحی انضباط روش و

 هایروش رعایت که داد نشان( پسرانه -دخترانه) متوسطه دوم مدارس در مدارس مسئوالن

 Salimiهای شاین نتایج با پژوه .است بوده متوسط سطح از بیشتر انضباطی

Afshar,2013) )  ،(Hosseini,2014)  وNorozi,2009))  همخوانی دارد. در این

های مواجهه با آن در مدارس دخترانه و و گونه انضباطیبیهای ها به تفاوت بین سبکپژوهش

ها است که به عینه نتایج پژوهش شدهپرداختهپسرانه و همچنین مدارس در حاشیه و مرکز 

ها و اصول انضباط در دستجات متفاوت از مدارس است. همچنین این فاوت سبکحاکی از ت

،  Marshal,2007))، (Enose & Simatwa,2010)های با پژوهش هایافته

(Bear,2010)  .انضباطی هایروش و اصول بین تفاوت مورد در هایی کهیافتههمخوانی دارد 

-می یطورکلبه که داد است، نشان شدهصلحا اسدآباد شهرستان پسرانه و دخترانه مدارس در

 تفاوت پسرانه و دخترانه متوسطه دوم مدارس در شدهاستفاده انضباطی اصول بین گفت توان

 باشندمی( اصالحی کننده،حمایت گیرنده،پیش انضباط) انضباطی هایروش در اما. نشد مشاهده

 مدارس در که روشی بیشترین که تگف توانمی نتایج به توجه با. شد مشاهده معناداری تفاوت

 و گیرندهپیش انضباط از بیشتر اصالحی انضباط نسبی طوربه شودمی استفاده( پسرانه -دخترانه)

 هایروش از بتوان اینکه برای و گیردمی قرار مدارس مسئوالن مورداستفاده کنندهحمایت

 متناسب مدرسه آن شرایط با که روشی از مدرسه هر در باید کرد استفاده مدارس در انضباطی

-اند میها را به دست آوردهکه نتایج مشابه به این یافته ییهاپژوهش ازجمله. جست بهره است

 اشاره کرد.  ((Temitayo,2013 و (Tungata,2014)، (Moyo,2015)هایپژوهشتوان به 
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