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 چکیده 
 

( ابتدایی مدرسه شهید احمد 1بررسی علل و عوامل بی نظمی و بی انظباطی دانش آموزان پایه ی اول)»  عنوان با حاضرپژوهش    

 قوانین   اجرای  و  برقراری  در  انضباط  و نظم  که  اهمیتی  دلیل  به  «،آنارومیه و نحوه تشخیص و ارائه راهکار برای حل    2فیروزی ناحیه  

 بی و نظمی بی علل کشف تحقیق این از هدف واقع در. است شده انجام دارد، درس کالس و مدرسه آموزشی و تربیتی پیشرفت و

 این. باشدمی یادگیری -یاددهی فرآیند بهبود برای زمینه کردن فراهم و آن حل برای  راهکار  ارائه کالس، این  آموزان دانش انضباطی

 با مصاحبه مشاهده، از استفاده با ابتدا که صورت این به. گردید اجرا   سه ماه مدت به ابتدایی اول پایه آموزان دانش روی بر پژوهش

 ترینمهم جمله از. شد مشخص فراگیران انضباطی بی علل بی نظمی و آموزان، دانش خود با گفتگو و مدرسه مدیر و کالس معلم

 اجرایی آمیز عوامل خشونت رفتار والدین، توسط آموزان دانش صحیح تربیت عدم به توانمی آموزان دانش این نظمی دالیل بی

 جهت متعددی هایحلراه سپس. کرد اشاره امکانات و فضا وکمبود مناسب تغذیه عدم بودن، طالق  فرزند آموزان، دانش با مدرسه

 معلم  کمک  به  جلسه  پنج  طی راهکارها  این.  شد  گزینش  اجرا  جهت  حل  راه  پنج  میان،  این  از  که  گردید  انتخاب  مشکل  کردن  برطرف

 درمقایسه آن نتایج گرفت، صورت مدرسه مدیر و کالس معلم با که و مصاحباتی مشاهدات ها، بررسی از و پس درآمد اجرا به کالس

 اجرای  بسیارکوتاهِ  زمان  به  توجه  با  بهبود  و این  بوده  ای  پسندیده  حد  تا  آموزان  دانش  این  وضعیت  بهبود  ی  دهنده  نشان  اول  شواهد  با

  .باشد می قبولی بیانگر رشد قابل حل، راه
 

 ، راهکارابتدایی اول پایه انضباطی، بی نظمی،بی آموزان،دانشکلمات کلیدی: 
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 مقدمه - 1
 

 دارای   که  شود  میامروز محسوب    جامعه  اساسی  های  پایه  و  ارکان  از  یکی  و  فراگیر  و  گسترده  سیستم  یک  عنوان  به  پرورش  و  آموزش

 و انسانی منابع و ها درونداد از یکی آموزان دانش راستا این در .باشد می مختلف اجتماعی و فردی های کارکرد و ها سیستم خرده

 تدریس و آموزش ارائه مسئول که باشد می آموزشی نظام و سیستم این اجزای و عناصر از یکی نیز معلمان و ارزشمند های سرمایه

 نیازمند فوق، های فعالیت تحقق. باشند می آموزان دانش نگرش تغییر و مهارت دانش، انتقال و یادگیری -یاددهی فرایند اجرای و

 راهبردها،  بکارگیری  با  بتواند  کارآمد  و  موثر تدریس  و  آموزش  ضمن  معلم که  باشد  می  برانگیزاننده و رقابتی  پویا،  امن،  محیطی  وجود

  .(1۳۸۷ زرین، و حسینی گلکار،)بپردازد  پایدار انضباط ایجاد و برقراری به انضباطی مختلف هایشیوه و هاتکنیک 
 در. باشد می مشخص و خاص های گیری جهت و اهداف سیاستها، دارای پرورش و آموزش موجود، آموزشی هاینظام تمامی در     

  هنری، -فرهنگی آموزشی، -علمی اخالقی، اعتقادی، اهداف شامل تربیت و تعلیم کلی اهداف نیز  ایران پرورش و آموزش نظام

 باشد می اخالقی اهداف از یکی انضباط و نظم روحیه پرورش راستا این در. باشد می اقتصادی و سیاسی اهداف و زیستی اجتماعی،

 . (1۳۸۷ همکاران، و گلکار)  است گرفته قرار اهداف سایر کنار در هدف این و

 عبارت به. شود یادگیری افزایش سبب که نحوی به است، کالس و مدرسه محیط در سازماندهی نوع هر شامل انضباط و نظم     

 ابعاد تمامی در آموز دانش پیشرفت و تکامل و رشد موجب که تربیت و تعلیم عالی اهداف تحقق جهت است ای وسیله انضباط دیگر

 به  یادگیری  فرایند  شود  می  باعث نشود،  رعایت  مدرسه یا  کالس  قوانین و  نظم  اگر  آن  مقابل در  . (1۳۸۷،  همکاران  و  گلکار)  شود  می

 .گیرد صورت اخالل آموزش فرایند در نتیجه در و نشود محقق نیز درسی کتاب و پرورش و آموزش اهداف و نگیرد صورت خوبی

 بسیار مسائل از یکی عنوان به  هم امروزه و  است بوده توجه مورد آنها انضباط و نظم همواره آموزان، دانش تربیت و تعلیم در     

 مدرسه نالمسئو توجه و بودجه  وقت، از  زیادی قسمت که میشود محسوب پرورش و آموزش اندرکاران  دست برای ساز مشکل و حاد

 از یکی زیرا میشود، تلقی دشوار و پیچیده مسائل از یکی همواره درس سالک در مدیریت معلم، نظر از د.میده اختصاص خود به را

 سالک در  انضباط و نظم وجود هم آموزان   دانش اولیای طرفی از .تاس  آموزان  دانش کنترل و سالک  کردن اداره معلم، بارز نگرانیهای

 باعث درس سالک در آرامش و سکوت  و انضباط و نظم وجود .میدانند باارزش و مهم بسیار یادگیری ـ یاددهی فرایند در را درس

کیخانی )  پذیرد انجام موثری  بسیار نحو به معلم تدریس ثانیاً و شود حفظ آموزان  دانش و معلم روانی و  روحی تالمس اوال که میشود

  . (1۳96و مرزیه، 

 سالک داخل  تنها نه انضباط و نظم این و شود بهتر آموزان دانش در یادگیری دانش میشود باعث سالک بر حاکم انضباط و نظم    

 درآینده و مدرسه و درس به مشتاق  ایمان، با آموزانی دانش میشود باعث و میدهد قرار الشعاع تحت نیز را مدرسه از خارج بلکه ،

 در موقع به میدانند خود وظیفه آموزان دانش و میگیرد دربر را مدرسه کارهای همه انضباط و نظم واقع در .بیایند کار روی توانمند

 بانشاط ای مدرسه مدرسه، این .میرسند تعالی به آموزان  دانش  نیز  دینی نظر از یعنی شوند حاضر ...و جماعت نماز س،الک صبحگاه،

 آموزان دانش است، انضباط پایه بر  که شاد و سالم مدرسه  در . آموزش سپس است تربیت  با اول اولویت  مدرسه  این در بود، خواهد

 .میدانند خود اعمال بر ناظر را  خدا همیشه که طوری به .است کیفی طور به آموزان دانش این تفکر و میکنند رشد نوآور و خالق

 تعیین پیش از اهداف دنبال به  و  میکنند هماهنگ اجتماع با را خود سریعا میگذارند، اجتماع به پا وقتی باانضباط، آموزان دانش

 ،وتربیت تعلیم و یابد می بهبود روز هر یادگیری یاددهی - جریان است حاکم انضباط و نظم که مدرسه این در .میروند خود شده

 کردن، زندگی منظم بگوییم توانیم می طوریکه  به .میشود داده سوق  سالم مدرسه سوی  به مدرسه  و  میشود انگیز شوق  و هیجانی

 .(1۳96کیخانی و مرزیه، ) است دین و عقل پسند مورد و است زندگی ضروریات جزء

 هالغ بال  نهج های  خطبه در  )ع( علی امیر المؤمنین،  طوریکه به است  گرفته قرار تأکید مورد نیز میالاس روایات در انضباط و نظم    

سفارشاتی را بیان  نظم، همچنین به مالک اشتر در مورد رعایت میکند، سفارش کارهایشان در نظم و الهی تقوای  به را  خود  فرزندان

 می دارد.

 



 بیان مسأله  - 2
 

 سازنده  عضوی  و  کننده  کنترل  خود  شخصیتی  و  ذهنی  خصوصیات  نظر  از  تا  سازدمی  قادر  را  آموز  دانش  انضباط،  مدرسه  محیط  در     

 وقتی حال این با. گردد برمی او سن میزان به کند می حفظ را آن و یابد می دست انضباط به چگونه او اینکه. شود درس کالس در

 است، وقت صرف مستلزم خوب انضباط. شود می تر آسان نهایت بی انضباط کنند، پذیرش و عالقه احساس صادقانه آموزان دانش

 تا شودمی باعث طلبی فرصت بدبختانه. است نیازمند شکیبایی و طراحی به مسئولیت و انضباط درباره آموزان دانش آموزش زیرا

 در باید حال این با. دهند آموزش انضباط آنها به بخواهند اینکه تا گیرند پیش در را کردن کنترل آسان کار صرفا معلمان از بعضی

  محسوب  بنیادی و شده حساب گیری جهت یک مدت دراز در آموزان دانش انضباط آموزش روی گذاری سرمایه که گرفت نظر

  .( 1۳۸۸ باغمالیی، حیدر محمدی: مترجم ناکامورا،)ساخت  ارزشی نظام یک توانمی آن اساس بر که شودمی

 و اجتماعی آموزشی، های حیطه در آموزان دانش برای فراوانی و گوناگون منفی پیامدهای مدارس در پذیری نظم به تمایل عدم     

 قانون زمینه نیستند نابهنجار و حاد مشکالت دچار که آموزانی دانش در حتی پذیری نظم به نداشتن عالقه. بردارد در خانوادگی

 در توانمندی و آگاهی از باید که اشخاصی درمقام معلمان،. آورد می فراهم آنان در را بیشتری تخلفات و بینی کم خود گریزی،

 دانش رشد به رو شخصیت گیری شکل در عوامل مهمترین از یکی باشند، برخوردار آموزان دانشبا  سازنده رابطه ایجاد و شناسایی

 . (1۳9۵ ، اخالق کرمی، هاشم زاده، و عطایی،کرمی)آیند  می شمار به آموزان

 برخی نامند. می انضباط را آنان رفتاری عوامل بر تسلط و فراگیرندگان رفتار کنترل ایعده دارد؛ متعددی تعاریف انضباط و نظم     

صفوی  .شود یادگیری افزایش سبب که نحوی به است، کالس و مدرسه محیط در سازماندهی نوع هر شامل انظباط و نظم معتقدند؛

 حداقل به را کالس در اخالل و میکند تسهیل را یادگیری که مقرراتی و قواعد اِعمال:  از است عبارت انضباط : »گوید می(1۳۸۳)

 فرد یک که است این صحیح معنی به انضباط»  است معتقد ( 1۳۷1)شریعتمداری ( 1۳96کیخانی و مرزیه، ). «هد مید کاهش

 اقدام خویش اعمال نتایج و آثار به توجه با و نماید هدایت و کنترل را خود درآورد، قاعده و نظم تحت را خود رفتار و اعمال شخصاً

 زدن   سر  مانع  که  میشود  اطالق   معلم  اعمال  از  دسته  بدان  انضباط»    است  معتقد(1991)  لوفرانسوا.  (1۳۸۷  همکاران،  و  گلکار)   «کند  

 و نظم از هدف.  ( 1۳96کیخانی و مرزیه، ) «کند  می اخالل به تهدید یا مختل را کالسی فعالیت که است آموز دانش از رفتارهایی

 تتمایال  و  دارترمعنی  را  یادگیری  محیط  و  ساخته  هماهنگ  مدرسه  مقررات  با  را  آموزاندانش  که  است  آن  پرورش  و  آموزش  در  انضباط

 تعریف  اینگونه میتوان را نظمیبی و انضباطیبی مقابل، در. کند راهنمایی و هدایت مطلوب جهتی در را آنها فطری و طبیعی غرایز و

. میکند  اخالل  به  تهدید  یا  مختل  را  کالس  فعالیتهای  و  مدرسه  سازماندهی  که  آموزدانشوسیله    به  رفتاری  یا  عمل  هر  دادن  انجام:  کرد

 آوردمی   وجود  به  معلم  برای  را  مشکالتی  و  میشود  انجام  آموزاندانش  از  تعدادی  طرف  از  که  میداند  رفتاری  را  انضباطیکالک، بی  ایزابل

 شودمی  تحصیلی  کار  پیشرفت  از  مانع  و  کرده  روبرو  مشکل  با  است،  آموزاندانش  تحصیلی  ارتقای  که  هدف  به  رسیدن  راه  در  را  معلم  و

 .است نامنظم و نامعقول آنان رفتار و

 و باشدمی یادگیری -یاددهی فرایند برای مناسب آموزشی های فرصت و محیط ایجاد امروزی مدارس در انضباط از اساسی هدف

 از .(1۳۸۷ همکاران، و گلکار)  گردد می یادگیری های فعالیت در اخالل و آموزشی اهداف تحقق عدم موجب آن برقراری ایجاد عدم

 مستلزم  این بر بنا. داراست را اجتماعی های سیستم اجزای و عناصر کلیه که است اجتماعی سیستم یا گروه یک درس کالس طرفی

 ارزشیابی  و  کنترل  نظم،  برقراری  و  نظارت  رهبری،  سازماندهی،  و  طراحی  یعنی مدیریتی  کارکردهای انجام  با اثربخش  و  پویا مدیریتی

 بررسی  لذا  شود،می  قلمداد  جدی  بسیار  امری  ابتدایی  دوره  در  درس  کالس  کنترل  و  نظم  برقراری  که  آنجا  از.  (1۳۸۵آقاحسینی،)است

 به درس کالس در ارومیه 2فیروزی ناحیه ( ابتدایی مدرسه شهید احمد 1آموزان پایه اول) دانش نظمی و بی انضباطی بی تحلیل و

 درس کالس در آموزان دانش از تعدادی انضباطی بی و نظمی بی چون و است گرفته قرار مدنظر پژوهش این در پایه مطالعه عنوان

 عواملی چه که است این پژوهش این مسئله لذا نگیرد، صورت خوبی به یادگیری هم و برود هدر کالس وقت هم که بود شده باعث

 کرد؟ ایجاد نظم کالس در و برد بین از را عوامل این توان می چگونه و شود می کالس این در نظمی بی آمدن بوجود سبب



 آنها انضباطی بی و نظمی بی اگر بنابراین دارند، پیش در طوالنی راه و هستند کار آغاز در کالس این آموزان دانش که آنجایی از     

 آموزشی جمله حیطه از حیطه ها تمامی در فراوانی مشکالت بروز سبب بگذارند، پا زیر را کالس قوانین و کند پیدا تداوم کالس در

 و  آموزش  غایی  اهداف  و  نیفتد  اتفاق   شاید  باید و  که  طور  آن  یادگیری  شودمی  سبب  نظم،  رعایت  عدم  که  چرا.  شد  خواهد  اجتماعی  و

 پایه در شد خواهد باعث نگردد، برطرف معضل این اگر هستند؛ اول پایه آموزان، دانش این چون از طرفی نشوند، محقق نیز پرورش

 .است شده انجام پژوهش این امر این از جلوگیری برای بنابراین. شوند روبرو جدی بحران یک با معلمان و مدیران باالتر های

 کالس،  این  در  یافته  پرورش  های  انسان  که  است  منظم  و  انضباط  با  آموزان  دانش  با  کالسی  ایجاد  چگونگی  حاضر،  پژوهش  از  هدف     

 این پژوهش،  انجام  از  مقصود ما  به عبارت دیگر .بود  خواهند  متعهد و  متفکر  و  داده  رفتار  تغییر  رسیده،  تعالی  به  هایی انسان  آینده  در

 حل  برای  راهکار  ارائه  و  ارومیه  2  ناحیه  فیروزی  احمد  شهید  مدرسه(  1)  اول  کالس  آموزان  دانش  انضباطی  بی  و  نظمی  بی  علل  کشف

 آموزان   دانش از  نظر  کسب  و  پرسش و  مدارک  و  اسناد  از  استفاده  با  که  بوده  این  بر  سعی  تحقیق  این  در  واقع  در.  باشد  می  معضل  این

 گام مشکل این رفع جهت در نهایت در و داده شده تشخیص کالس این آموزان دانش نظمی و بی انضباطی بی مشکل  معلمان، و

 .پذیرد صورت مطلوبی شکل به یادگیری -یاددهی فرایند تا گردد نهادینه آموزان دانش در درس کالس قوانین برداشته شود و

 زیر موارد در توانمی را است گردیده تحقیق این تدوین ضرورت باعث و است نموده ترغیب پژوهش این انجام به را ما که آنچه     

 کرد؛ مشاهده

 .شد خواهد مدرسه های فعالیت عملکرد نظم تهدید سبب نظم، رعایت عدم-1

 دیگر اشخاص یا آموزان دانش به فیزیکی صدمه یا خسارت آمدن وارد باعث است ممکن آموزان دانش انضباطی بی و نظمی بی-2

 .شود

 .گردد می یادگیری های فعالیت در اخالل و آموزشی اهداف تحقق عدم موجب کالس قوانین رعایت عدم و نظمی بی-۳

 .رفت خواهد دست از زمان مدیریت و شود می وقت رفتن دست از سبب نظمی بی-۴

 .میشود تحصیلی کار پیشرفت از مانع نظم رعایت عدم-۵

 .کرد خواهد جامعه گیردامن را فراوانی مشکالت انضباطی بی و نظمی بی-6

 

 یافته ها- 3
 

ما سعی کرده ایم یافته ها و اطالعات بدست آمده از نتایج این پژوهش را در این قسمت ) یافته ها ( بصورت چند بخش جداگانه      

به این صورت که در ابتدا مشکل و مسأله ای که در ذهنمان ایجاد شده است و اینکه چگونه به این مشکل در کالس پی  ،بیاوریم

، در بخش بعدی ارائه داده ایم ک آورده ایم، سپس راهکارهایی را برای بهبود مشکالت موجود در کالسبردیم را در قسمت شواهد ی

 یم، در مرحله بعدی به اجرای راه حل ها طی پنج جلسه ه ا انتخاب نمودان شده، پنج راه حل را برای اجرا، از میان راهکارهای بی

یم تا میزان اثربخشی راهکارها ه اعیت کالس را مورد مشاهده و بررسی قرار داددوباره وض پایانی،م و در نهایت در قسمت پرداخته ای

 را ارزیابی کنیم.

 

 
 

 



 (  1گردآوری اطالعات ) شواهد    - 1- 3
 

) سمیع علی بالغی بعنوان  1۳9۷-1۳9۸در سال تحصیلی  علی آباد و صونا تیموری جنگه سر، سمیع علی بالغی اناینجانب     

در مدرسه شهید احمد فیروزی، کالس (  ی بعنوان مشاهده گر جهت کسب تجربه برای ورود به عرصه معلمیکارورز و صونا تیمور

بی نظمی و بی انضباطی تعدادی از  ،میم. مشکلی که از همان ابتدا با آن مواجه بودی( مشغول به انجام فعالیت بود1اول ابتدایی )

آنها نیز نتوانند   بودند که  شده  باعثیت کردن بقیه بچه ها  ذآنها گاهی اوقات به درس گوش نمی دادند و با ا  .دانش آموزان کالس بود

چون هنوز اوایل سال تحصیلی هست و دانش آموزان تازه با  فکر کردیم ،میوقتی از همان ابتدا این مشکل را دید. درس را یاد بگیرند

 هماهنگی با گرفتیم . لذا تصمیمطر همین قوانین کالس درس را رعایت نمی کنندبه خا ،فضای مدرسه و کالس آشنا شده اند

 کالس  قوانین اینکه از پس اما شود. حل مشکل شاید تا کنیم صحبت آموزان دانش با کالس قوانین مورد در جلسه یک کالس،معلم

ه داشت. تقریباً پس ادام همچنان مشکل و کردند نمی رعایت را کالس مقررات آموزان دانش از بعضی بازهم کردیم، بیان را برایشان

 م که مشکل بی نظمی بی انضباطییمطمئن شد ،میم و وضعیت بچه ها را مشاهده می کردیرفتبه این مدرسه می ااز یک ماه که م

این کالس   ،دامه پیدا کنداگر این مشکل ا  حتی  آموزش و یادگیری اخالل ایجاد کرده است و  جدی است ودر فرایند  دانش آموزان  این

علل این مشکل را بررسی کرده و راه حل هایی جهت رفع آن  میمعضل بزرگ روبرو خواهد شد. بنابراین تصمیم گرفتبا یک بحران و 

به خاطر همین در خصوص این موضوع باید با معلم  ،میکردمی جمع آوریاما برای این کار باید اطالعات بیشتری  .میدر نظر بگیر

م مشکل را به طور کامل یم و همچنین پس از مشاهدات اساسی می توانستیکردمدیر مدرسه و خود دانش آموزان صحبت می  ،سکال

با خود دانش  و میباز هم به مشاهده بپرداز یمدر مرحله اول تصمیم گرفت بنابراینم. یم و در جهت رفع آن گام برداریتشخیص ده

م و در آخرین مرحله  یدر مرحله دوم با معلم کالس مصاحبه کرد. میبی نظمی صحبت کنآموزان در خصوص موضوع بی انضباطی و 

 به صورت زیر بود: یمیافته هایی که به دست آورد نمودیم. گفت و گوبا مدیر مدرسه 

برطرف  مدرسه شهید احمد فیروزی را  (1)م مشکل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان پایه اول یپس از اینکه تصمیم گرفت     

بر این   انم و تالشمیمشاهده کن  یاعمال بچه ها را با دقت بیشتر، رفتار و  مویمی ر  مدرسهم روزهای یکشنبه که به  یسعی کرد  کنیم،

م. یص آنهایی که سر کالس بی نظمی بیشتری داشتند را مشاهده نمایواقع زنگ تفریح هم نحوه برخورد آنها به خصومبود حتی در 

کردند می  انضباطیم که آن تعداد از دانش آموزانی که در کالس بی  یدرپی رفتار دانش آموزان متوجه شدجلسه مشاهده پیسه    پس از

با دانش آموزان پایه های باالتر نیز  و گاهاً دادندخود ادامه می نظمیهنگام زنگ تفریح در حیاط مدرسه نیز به بی ،نظم بودندو بی

 نوبت  وترتیب    ،ل می دادندها را هُبچه  ،کردندحتی در هنگام ورود به کالس و خروج از کالس نیز نظم را رعایت نمی  .شدنددرگیر می

 اوقات بعضی .شدند می ها بچه بقیه مزاحم یا و کردند می بازی یا دادند، نمی گوش درس به هم کالس سر و کردندنمی رعایت را

 دادند،می انجام ناقص یا و دادندنمی انجام کالً یا را تکالیف درسی خوردند. می اجازه بدون سرکالس را بودند آورده که ای تغذیه

قات نیز و گاهی او دحرف میزدن ،بدون اجازه و بدون این که دستشان را بلند کنند ،الی را از کالس می پرسیدؤی که معلم سهنگام

 .نداشتند پاسخی و کردنددادند و یا الکی دستشان را بلند میکردند جواب بی ربطی به سواالت معلم میکه دستشان را بلند می

 بی نظمی  م تا دلیل اینییک جلسه با دانش آموزان کالس صحبت کرد ،میینکه موارد مذکور را مشاهده نمودپس از ا     

 پسس .خیر ند:همه پاسخ داد ؟نظمی در کالس کار خوبی استشما شلوغی کردن و بی بچه ها به نظر میابتدا سوال پرسید یم.را بیاب

خیلی بی نظم و بی   (1)م که دانش آموزان کالس پنجم  یمطرح کردبشنویم،  م دلیل بی نظمی را از زبان خودشان یبرای این که بتوان

گذارند اما شما دانش آموزان خوبی هستید و دهند و قوانین کالس را زیر پا میگوش نمی شانانضباط هستند و اصال به حرف معلم

کنند و به درس گوش آنهایی که بی نظمی می بچه هام یپس از ایجاد این زمینه سازی پرسید .به حرف معلمتان گوش می دهید

نمی توانند بخوانند و  :بعضی ها گفتند ،می شوند بی سواد د:بعضی از بچه ها گفتنخواهند کرد؟  نمی دهند چه سرنوشتی پیدا

سپس . دنبی انضباطی کن و دانش آموزان بی نظم کالس این بود که دانش آموزان نباید بی نظمی حتیبنویسند و دیدگاه همگی 

همیشه بی  کنند و به حرف معلم گوش نمی دهند وشلوغی می دانش آموزانبه نظر شما چرا بعضی از بچه های نازنین م یپرسید

به خاطر میشوند،    بی حوصله  انمطالب زیاد است و دانش آموز  جمکه چون ح  ندبعضی از بچه ها پاسخ داد  ؟نظم و بی انضباط هستند



خودشان را به مریضی می زنند   ،کنند. عده ای پاسخ دادند چون به درس عالقه ندارنددهند و بی نظمی میهمین به درس گوش نمی

برخی از بچه ها گفتند نمی خواهند سواد داشته باشند و دوست ندارند  .و مزاحم دوستانشان می شوند تا آنها هم چیزی یاد نگیرند

 لوغیش ها بچه گفتند بعضی شوند. می بقیه مزاحم کالس در همین ، بخاطدوستانشان نیز سواد داشته باشند و از آنها پیشی بگیرند

در مدرسه هم همین روال ، پاسخ دادند چون این بچه ها در خانه همیشه شلوغی می کنند ای عده ،کنند تا معلم را خسته کنندمی

شلوغی می کنند تا حواس بچه ها و معلم پرت شود و توجه همه را به سوی خود جلب  دی نیز پاسخ دادنعده ا .را ادامه می دهند

 کنند.

 :گفتند اایشان به م ،میصحبت کرد علمزنگ تفریح در مورد این مشکل با مو  یمشکر کردت از بچه ها مانهایرسشپس از پایان پ      

دانش آموزی که بی نظمی و بی انظباطی آنها بیش از حد ولی چند ست ا در این سن و سال طبیعی بچه هاشلوغی و بی نظمی 

 ،آمیز عوامل اجرایی مدرسه با دانش آموزانرفتار خشونت  ،ولیان مدرسهشاید به دلیل عدم آموزش توسط والدین و مت ،ممکن است

سخنان  .فضای کالس باشد و خسته کننده بودن مشکالت خانوادگی و جذاب نبودن ،عالقه نداشتن دانش آموزان به درس و مدرسه

ایشان نیز دلیل بی نظمی و بی انضباطی دانش م و از  یبه سراغ مدیر مدرسه رفتپس از تشکر از ایشان  م و یمعلم را هم یادداشت کرد

 واقع در باشد، می آنها خانواده ،که یکی از دالیل بی نظمی این دانش آموزان دم. مدیر پاسخ دادنیرا جویا شد (1پایه اول ) آموزان

 مطرح  ایشان  اند؛ همچنین  شدهن تربیت  خوبی  به  و  اند  ندیده  خانواده  در  را  الزم هایآموزش   آموزان،  دانش این  اکثر  که  داشتند  اظهار

ایشان  می باشد.ها دخیل بچه نظمیبی و انضباطی بی عامل نیز در همین گرفته اند و طالق بچه ها این از تعدادی اولیای که کردند

نسبت به  و حوصله باشندسر کالس بیمی شود که بچه ها سبب  موردتواند عدم تغذیه مناسب باشد و همین وم میسگفتند دلیل 

مادر بچه ها اعالم کردند  امخصوصدانش آموزان شاغل بودن پدر و مادر  لیل چهارم راایشان د نشان دهند. گیاز خود بی عالق رسد

بی و به خاطر همین بی انضباطی  ند،د که چون این دانش آموزان کمتر از بقیه دانش آموزان با والدینشان ارتباط دارنمونو بیان 

کوچک   ،گفتند دلیل دیگر می تواند مربوط به فضای اندک مدرسه. مدیریت مدرسه  درسه و کالس به چشم می خوردنظمی آنها در م

و مدرسه را یم سپاسگزاری کرد د از ویپاسخ دادنان پس از اینکه ایشان به سواالتم .بودن کالس ها و عدم وجود امکانات کافی باشد

 یم.ترک نمود
موجب بی نظمی د و زاز جمله رفتارهایی که از دانش آموزان سر می ،ی که صورت گرفتصاحباتگفت و گوها و م ،پس از مشاهدات

 می توان به موارد زیر اشاره کرد. ،در کالس درس می شد

 عدم رعایت قوانین و مقررات کالس -1

 توجه نکردن به درس -2

 ایجاد مزاحمت برای بقیه دانش آموزان  -۳

 بدون اجازه صحبت کردن -۴

 ل دادن دانش آموزان هُ -۵

 یادگیری -گرفتن وقت کالس و اخالل در فرایند یاددهی -6

 درگیر شدن با دانش آموزان دیگر -۷

 بدون اجازه تغذیه خوردن  -۸

گفتگوها و  ،مشاهدات ،بنا بر شواهد ( مدرسه شهید احمد فیروزی1پایه اول ) دالیل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان     

 معلم و مدیر صورت گرفت ، عبارتند از : ،ی که با دانش آموزاناحباتمص

 حجم زیاد مطالب درسی -1

 عالقه نداشتن به درس و مدرسه -2

 کردن به منظور خسته کردن و فراری دادن معلم از کالس نضباطیبی ا -۳

 ه و کالس درسدادن بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان از خانه به مدرس تعمیم -۴



 به منظور جلب توجه دیگران  و بی انضباطینظمی بی -۵

 عدم تربیت صحیح دانش آموزان توسط والدین -6

 بار آمدن آنهاو در نتیجه عقده ای  رفتار خشونت آمیز عوامل اجرایی مدرسه با دانش آموزان -۷

 درس عدم وجود جذابیت در کالس -۸

 فرزند طالق بودن -9

 تغذیه مناسبعدم  -1۰

 از تربیت صحیح و الزم چه هامادر دانش آموزان و در نتیجه محروم بودن ب بخصوصشاغل بودن والدین  -11

 درسکمبود فضا در مدرسه و کالس  -12

 عدم وجود امکانات کافی -1۳

 

 

 ارائه ی راهکار - 2- 3
 

آن نیز مشخص  لمدرسه شهید احمد فیروزی شناسایی شد و عل(  1پس از اینکه بی نظمی ها و بی انضباطی های کالس اول )     

گردید، در این مرحله راهکارهایی برای کاهش تنش و برقراری نظم در این کالس تدوین گردیده است. این راه حل ها به کمک 

 استفاده از منابع کتابخانه ای و گفتگو با معلم کالس نوشته شده است.

 ) نادیده گرفتن بعضی از رفتارها (. آموزانخی از رفتارهای دانشعدم حساسیت نشان دادن به بر -1

 برخورد صمیمانه و همراه با محبت با دانش آموزان.  -2

 بی توجهی و قهر کوتاه مدت با فراگیران.  -۳

 شایست.و نا در نظر گرفتن پاداش برای رفتار های شایسته و مطلوب و ناراحت جلوه دادن خود در مقابل رفتارهای ناپسند -۴

 برنامه ریزی معلم قبل از ورود به کالس به منظور مدیریت بهتر در جهت تخلیه انرژی دانش آموزان. -۵

 تغییر دادن مکان دانش آموزان در کالس. -6

 واگذاری مسئولیت به دانش آموزان بی نظم و انضباط. -۷

 ناشایستش به صورت خصوصی.گفت و گو و صحبت با دانش آموز بی نظم در رابطه با رفتار  -۸

 انجام دادن کار و عملی به منظور ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به مدرسه و کالس درس. -9

 نشان دادن اقتدار معلم به دانش آموزان در اولین جلسه درس. -1۰

 مورد نظر معلم توسط دانش آموزان.  و شناسایی رفتار مطلوب -11

 . (1۳9۵شعبانی، ) ناخوشایند که از علل و عوامل رفتار نامطلوب استحذف محرک  -21

 تقویت رفتار مغایر: رفتاری را که مغایر با رفتار نامطلوب است، تقویت می کنیم. -1۳ 

 (۵1۳9شعبانی، )م میشود ومحروم کردن: یعنی دانش آموز به خاطر رفتار نامطلوبی که انجام داده است از دریافت تقویتی محر -۴1

. 

برای مثال کسر چند نمره به دلیل  .جریمه کردن: یعنی کم کردن مقداری از عامل تقویت کننده به دلیل انجام رفتار نامطلوب -1۵

 . (1۳9۵شعبانی، ) بی نظمی یا شیطنت

از کودک بیهوده  جنبه الگویی: باید برای کودک الگو بوده و عامل و مجری نظم باشیم و اگر خودمان منظم نباشیم انتظار نظم -16

 است.

 ارائه داستان هایی از رعایت نظم و انضباط در زندگی بزرگان برای دانش آموزان.  -1۷

 می تواند بسیار موثر باشد. انضباط تدارک برخی بازی ها برای ایجاد روحیه نظم و -1۸



 آموزان ملزم به رعایت آن شوند.معلم، رفتارهای بی نظم را مشخص و قوانین کالس را مطرح کند و دانش  -19

 

 

 انتخاب چند راه حل جهت اجرا  -3- 3
 

در این بخش به کمک معلم سعی کردیم از میان راهکارهای ارائه شده، مواردی را انتخاب نماییم که ما را زودتر به نتیجه برساند      

راه حل از میان راهکارهای ارائه شده که  ۵فتیم و مشکل بی نظمی و بی انضباطی را در مدت زمان کمتری حل کند. لذا تصمیم گر

راه حل ارائه شده   ۵در فوق به آنها اشاره شد، انتخاب نماییم و پس از مهیا کردن موقعیت و شرایط آن ها را به مرحله اجرا برسانیم .  

 برای حل مشکل بی نظمی و بی انضباطی این دانش آموزان به ترتیبِ اجرا عبارتند از:

 ریزی معلم قبل از ورود به کالس به منظور مدیریت بهتر در جهت تخلیه انرژی دانش آموزان.برنامه  -1

 نشان دادن اقتدار معلم به دانش آموزان در اولین جلسه درس. -2

 در نظر گرفتن پاداش برای رفتار شایسته و مطلوب و ناراحت جلوه دادن خود در مقابل رفتارهای ناپسند و ناشایست. -۳

 وجهی و قهر کوتاه مدت با فراگیران. بی ت -۴

 تغییر دادن مکان دانش آموزان در کالس. -۵
 

 

 اجرای راه حل های انتخاب شده - 4- 3
 

م که هر جلسه یکی از آنها یم، در واقع تصمیم گرفتیپس از انتخاب راهکارهای فوق، پنج جلسه برای اجرای آنها در نظر گرفت     

اینکه بتوان تشخیص داد که آیا راهکارهای فوق توانایی کاهش بی نظمی این دانش آموزان را دارند یا خیر، م. هرچند برای  یرا اجرا کن

م نهایت استفاده را یم در مدت زمان اندکی که در اختیار داشتیپنج جلسه زمان بسیار کمی است، اما به دلیل کمبود وقت مجبور بود

حل مشکل بی نظمی دانش آموزان پایه اول بود و از آنجایی که این  ابا توجه به اینکه هدف مم. یرا اجرا نمای  انم و راهکارهایمیبکن

م که منجر شود انرژی فراگیران  یای انتخاب نمودرا به گونه  اندانش آموزان در سنی هستند که انرژی زیادی دارند، لذا اولین راهکارم

م از یت شلوغی کردن نداشته باشند. لذا جهت تخلیه انرژی آنها سعی کردقبل از آغاز تدریس تخلیه شود و آنها هنگام تدریس فرص

م. بنابراین یقصه های کودکانه، کارتون های خنده دار و آموزنده، انیمیشن های جالب و سرگرم کننده و بازی های آموزشی استفاده کن

م و از معلم یکشنبه) جلسه کارورزی( به مدرسه رفتروز ی 1/9۸/ 1۸های الزم و تهیه کردن موارد فوق در تاریخ ریزیپس از برنامه

همچنین با توجه به اینکه یکی از  م.یآن روز اجرا نمای ان راقرار دهد تا راهکار اولم ام که فرصت را در اختیار میدرخواست کرد

در جلسه اول اجرا  با هم م راهکار اول و دوم را همزمانیهای مهم یک معلم خوب، اقتدار او در کالس است؛ لذا مجبور بودشاخص

ای م که از اولین جلسه سال جدید، خود را به گونهیم. به خاطر همین بعد از برنامه ریزی جهت اجرای راهکار نخست تصمیم گرفتیکن

 آموزان نتوانند سوء استفاده کنند.م که دانشیدر کالس نشان ده

م و بسیار جدی، در عین حال صمیمانه با آنها یوارد کالس شد ( پس از کسب اجازه از معلم1۸/1/9۸روز یکشنبه ) مورخه      

م و در زنگ دوم، یک بازی آموزش ریاضی با فراگیران انجام یم و ابتدا فیلم کوتاه و خنده داری برای آنها پخش کردیبرخورد کرد

ای م به گونهیرا به فراگیران نمایش داد  م. در کل روز، اقتدار خودیم و در زنگ های بعدی قصه های کودکانه برای آنها تعریف کردیداد

هنگامی  2۵/1/9۸نظمی در کالس منصرف می شدند. هفته بعد یعنی روز یکشنبه مورخه که با یک نگاه از شلوغی کردن و ایجاد بی

فتارهای و به دانش آموزانی که منظم بودند و ر یمم، به کمک معلم کالس و مدیرمدرسه چند جایزه تهیه کردیکه وارد کالس شد

م. همین عامل یدادم و در مقابل رفتارهای نامطلوب دانش آموزان خود را ناراحت جلوه مییپسندیده انجام می دادند، هدیه میداد

جایزه دریافت کنند. دو هفته  اشود و از م اباعث شده بود که دانش آموزان بی نظم نیز کارهایی انجام دهند که موجب خوشحالی م

م و به یانضباط مدت کوتاهی قهر کنبی م با دانش آموزان بی نظم و ی(  پس از ورود به کالس درس سعی کرد۸/2/9۸)مورخه  بعد



م. همین عامل سبب شده بود که دانش آموزان بی نظم به دلیل یاز آنها ناراحت شده ا ام که متوجه شوند میگونه ای برخورد کن

(  وقتی وارد 1۵/2/9۸خورد. اما هفته بعد یعنی مورخه) د آنها به چشم میگوشه گیر شوند و نوعی ناراحتی در وجو اتوجهی مبی

م. این راهکار یم مکان دانش آموزانی که بی نظم هستند و در کنار هم یا نزدیک هم می باشند را تغییر بدهیم، سعی کردیکالس شد

توانستند آن طور که باید و شاید در فضای کالس بی کرد به تنهایی نمی آموزان تغییر میسبب شده بود که وقتی مکان این دانش

 نظمی ایجاد کنند و دانش آموزان این را یک نوع تنبیه برای خود حساب می کردند.

م و در هر جلسه فقط به یک راهکار بسنده یدادالزم به ذکر است که در تمامی این جلسات راهکارهای فوق را با هم انجام می     

) مورخه  م. بنابراین در هفته بعدییراهکار به صورت ترکیبی اختصاص ده ۵م یک جلسه را به اجرای یکردم اما سعی ینمی کرد

م که اجرای یم و بررسی کنیم این بار به کمک معلم تمامی راهکار ها را با هم اجرا نماییم، سعی کردی( وقتی وارد کالس شد22/2/9۸

 داشت. ای در بر خواهدتمامی راهکارها با هم چه نتیجه 

 

 

 (2گردآوری اطالعات ) شواهد    - 5- 3
 

به منظور گردآوری اطالعات و اینکه آیا راهکارهای اجرا  2/9۸/ 29پس از اجرای راهکارهای گزینش شده، روز یکشنبه مورخه      

 م.یشده کارساز بوده اند یا خیر، به مدرسه مراجعه کرد

م که وضعیت دانش آموزان را پس یو از ایشان درخواست کرد  یممعلم کالس صحبت کردپس از ورود به مدرسه در مرحله اول با      

ای که ها بسیار کمتر شده به گونه نظمی بچهایشان فرمودند که پس از ارائه راهکارهای شما بی. بیان کنند ااز آن پنج جلسه برای م

نمایند، گوشزد موزانی که در نظم کالس اخالل ایجاد میآموزان بی نظم برای دریافت پاداش و جلب توجه معلم به دانش آدانش

همچنین اظهار داشتند که میزان یادگیری آنها نیز بسیار بیشتر شده و کار تدریس  معلم کالسکنند و به آنها تذکر می دهند. می

 اابتدا از م  ویم.  یمورد جویا شدم و نظر ایشان را در این  یتر شده است. در مرحله دوم با مدیر مدرسه صحبت کردنیز برای وی راحت 

رفتار دانش آموزان این کالس بسیار تغییر کرده و حتی در حیاط   ،تشکر فراوانی کردند و گفتند که واقعًا پس از ارائه راهکارهای شما

م یدرخواست کردشوند و بی انضباطی می کنند. و اما در مرحله سوم از معلم کالس  مدرسه نیز کمتر با دانش آموزان دیگر درگیر می

م. پس از ورود به کالس و سالم یرفتارها و کردارهای بچه ها را از نزدیک مشاهده کن انقرار دهند تا خودم اکه کالس را در اختیار م

و کالس بسیار منظم شده  بودندم آن چند دانش آموز بی نظم  خیلی تغییر کرده یو احوالپرسی با دانش آموزان واقعاً تعجب کرد

گرفتند و مزاحم دوستانشان نمی شدند. اما مواردی وجود داشت که ی در هنگام بحث های کالسی برای ارائه نظر اجازه میاست. حت

برای رفتن به دستشویی و یا  اها در وسط تدریس از مکرد؛ از جمله اینکه بچه هنوز حل نشده بود و در امر یادگیری اخالل ایجاد می

توان گفت که واقعا مشکل بی شد از درس عقب بمانند. اما در کل میگرفتند و همین باعث میمی آب خوردن و تغذیه خوردن اجازه

آنها کار می شد، مشکل آنها به کلی  انظمی و بی انضباطی این دانش آموزان تا حد زیادی حل شده بود و اگر جلسات بیشتری ب

 برطرف می گردید.

 
 

 نتیجه گیری  - 4
 

آموزان در مدرسه نظم و انضباط را رعایت کنند، نتیجه آن مسئولیت پذیری آنها خواهد بود. این دانش آموزان با رعایت دانشاگر       

رعایت رفتار و عمل به آن در سطح ز   حقوق تمامی افراد و برخوردهای منطقی با مخالفین و احترام متقابل، از عصاره به دست آمده ا

کردن کاربردی تر در سطح اجتماع رفتار می کنند که می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت و کشمکش مدرسه و بعد از آن پیاده 

 های موجود در داخل اجتماعات انسانی باشد.



این باورند که برقراری نظم و انضباط در مدارس امروزی و کالس ها با توجه به اجتماعی که در آن قرار داریم  بعضی ها بر این     

درس   نَه،  دانش آموز  ای که نتوان در آن نظم برقرار کرد، طبق مباحث قبلی این مدرسه موفق نخواهد بود.کل است. مدرسه خیلی مش

 نظم کالس را رعایت خواهد کرد. ،هخواهد خواند و نَ

ز سطح پایینی م، به دلیل مشکل بی نظمی و بی انضباطی، یادگیری ایدر آن مشغول به انجام فعالیت بود ادر کالسی که م     

 توان گفت در حد صفر بود. پس از چندین جلسه برخورد با این مشکل، تصمیم آموزان میبرخوردار بود و حتی برای بعضی از دانش

م، سپس با توجه به مشکالت تشخیص داده یم، علل آن را مشخص کردیم. بنابراین ابتدا مشکالت را شناسایی نمودیبه حل آن گرفت

 م.یم و در پایان از میان راهکارهای ارائه شده پنج مورد را بصورت عملی اجرا کردیر ارائه دادشده چندین راهکا

از آنجا که عدم رعایت نظم مشکالت فراوانی را در هر مکانی ایجاد خواهد کرد، لذا عدم رعایت نظم و انضباط در این کالس به      

در ما نمود، اما پس از اجرای راهکارهای صرف ساکت کردن فراگیران میحدی رسیده بود که گاهی اوقات معلم کل انرژی خود را 

رفت و معلم نیز گرفت، وقت کالس هدر نمیراستای حل این معضل، شرایط بسیار تغییر کرد و یادگیری نیز بهتر از پیش صورت می

کارهایی که تاثیر زیادی در حل این مشکل مجبور نبود، انرژی فراوانی را صرف حل مشکل بی نظمی دانش آموزان بکند. از جمله راه

اشاره نمود. به  فراگیرانآموزان و تغییر دادن مکان توان به دادن پاداش به دانش آموزان منظم، نشان دادن اقتدار به دانشداشت می

تقریباً حالت گوشی عبارت دیگر اجرای سه راهکار فوق سبب شد که دانش آموزان بی نظم در کالس خود را از بقیه جدا ببینند و 

گیر داشته باشند و تعامل آنها با دیگران به خوبی صورت نگیرد. لذا آنها مجبور شدند برای جلوگیری از طرد شدن از سوی معلم و 

نیز  2قوانین و مقررات کالس را رعایت نمایند و کمتر بی نظمی و بی انضباطی کنند. اما همانطور که در شواهد  ،آموزانبقیه دانش

ر شد، مشکل بی نظمی این کالس به کلی حل نشده بود و هنوز مواردی وجود داشت که سبب می شد در یادگیری اخالل ایجاد ذک

ارائه شده مشکل بی نظمی و بی  هایتواند در طی زمان با ارائه راهکارشود، و برای حل آن نیز تنها زمان الزم است و معلم می

 برطرف نماید. انضباطی دانش آموزان را به شکل کامل

بتواند مشکل بی ارائه شده توسط ما، ( مدرسه شهید احمد فیروزی، با اجرای راهکارهای 1امید است که معلم کالس پایه اول )      

 نظمی کالسش را حل نماید و در فرآیند آموزش و یادگیری هیچ خللی احساس نکند.

 
 

 پیشنهادات  - 5
 

به شرح زیر   ،مناسب کالس و مدرسه که نقش مهمی در نظم اجتماعی و باال رفتن بازده آموزشی داردذکر چند نکته برای اداره      

 می باشد:

قوانینی را که برای اداره کالس ضروری به نظر می رسد باید با عبارات مشخص در ابتدای سال تحصیلی برای دانش آموزان بیان  -1

 تشویق نمایند. د و به مقررات کالس پای بند هستند،کننهایی را که از قوانین اطاعت میکرد و بچه

های از سوی معلم صورت گیرد. مثال ورزش کردن را برای  شود گاهی اوقات برای برقراری نظم در کالس محدودیتپیشنهاد می -2

 مدت کوتاهی برای دانش آموزان بی نظم ممنوع کند.

 د و  آن را الزمه موفقیت بداند.و نظم برای دانش آموزان صحبت کن کالس باید هر روز از انضباطدر صورت امکان معلم -۳

 تا حد امکان از بروز رفتار نامطلوب پیشگیری کند چرا که پیشگیری بهتر از تغییر رفتار است.  -۴

ها فرصتی ای که آنتواند از طریق جذاب کردن روش تدریس و فضای کالس، در دانش آموزان ایجاد انگیزه کند به گونهمعلم می -۵

 برای بی نظمی و بی انضباطی نداشته باشند.

 با اولیای دانش آموزان در رابطه با رفتار نامطلوب آنان صحبت کند.-6

تواند باعث کاهش رفتار کند میگاهی اوقات نگاه های معنی دار معلم به دانش آموزی که به درس توجه ندارد و یا سر و صدا می -۷

 نابجای او گردد.



 قدیر و تشکرت
 

سپاس خدای پاک و بزرگ را که به ما عنایت فرمود تا این پژوهش را به اتمام برسانیم. اکنون که این پژوهش به پایان رسیده، بر 

خود وظیفه می دانیم که از زحمات استاد ارجمندمان، جناب آقای نجاری که ما را در نحوه نگارش و تدوین این پژوهش راهنمایی 

 تشکر و قدردانی را به عمل آوریم و برای ایشان از خداوند متعال آرزوی سالمتی و تندرستی را خواستاریم.  نمودند، کمال

و در نهایت از زحمات بی دریغ معلم شایسته ی کالس، جناب آقای بهنام رسولی، مدیر مدرسه، جناب آقای نزاکت خواه و      

 ی می نماییم.مسئولین مدرسه ی شهید احمد فیروزی، تشکر و قدردان
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