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چكيده
مقدمه :در عصر حاضر همه ملتها ،با هر نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته و یا در حال پیشرفت به مسئله برنامهریزی و
اصالحات تربیتی توجه خاص دارند لذا هدف این پژوهش ،شناسایی و مقایسه اصول حاکم ،روشهای تنظیم و اجرای
مقررات انضباطی و همچنین شناسایی خالهای قانونی در خصوص موارد انضباطی مدارس ایران از طریق مقایسه با
چند کشور دیگر است تا از این مجرا داللتها و رهنمودهایی برای بهبود تنظیم ،تصویب و اجرای چنین مقرراتی در
کشور به دست آید.
روشها :این پژوهش یک مطالعه کیفی میباشد که با روش تطبیقی انجام شده است .نمونه پژوهشی ایران و کشورهای
منتخب (انگلستان ،آلمان ،فنالند ،فرانسه ،ترکیه ،ژاپن ،مالزی ،پاکستان و امارات) هستند که به دلیل قرار گرفتن در رتبههای
باال در آموزش و پرورش جهان و نیز داشتن اشتراکات فرهنگی و مجاورت منطقهای به صورت هدفمند برگزیده شدند.
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده به کمک الگوی بردی در چهار مرحله توصیف ،تفسیر ،همجواری ،مقایسه
صورت پذیرفت.
نتایج :تمرکزگرایی بیش از حدی در خصوص قوانین انضباطی در کشور جاری است و مدارس اختیار خاصی در
خصوص تصمیمگیری در این موارد ندارند .همچنین بررسی مقایسهای آیین نامهها نشان داد در قوانین انضباطی وضع
شده در کشور که بصورت متمرکز ابالغ میگردند دو کاستیِ "تاریخ گذشتگی" برخی از آنها و "سکوت و در مواردی
خال قانونی" در خصوص برخی موارد انضباطی جدید قابل شناسایی و تأمل است.
نتیجهگیری :قانونگذاران و برنامهریزان آموزشی میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش ،تدابیر شایسته را جهت اصالح و
بازنگری اساسی مقررات انضباطی مدارس اتخاذ کنند .مدیران مراکز آموزشی نیز قادر خواهند بود تا نتایج موجود را بر
اساس تجربیات عملی خود تطبیق داده و رضایت معلمان ،دانش آموزان و والدین را جلب نمایند.
کلمات کلیدی :مقررات انضباطی مدارس ،تحلیل تطبیقی ،ایران ،کشورهای منتخب.

مقدمه

است ( .)1قانون مجموعهای از دستورالعملهاست که از سوی

از جمله مهمترین مقررات مربوط به زندگی اجتماعی "قانون"

موسسات به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت -گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد -تهران-ایران
آدرس الکترونیکیfarmahinifar@yahoo.com :
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شاهد تهران
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شاهد تهران
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
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پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکند .به عبارت دیگر هر

و نظارت در اجرای مقررات نسبت به دو كشور دیگر مطلوب

چیزی که تنظیمکننده رفتار انسان باشد ،قانون نام دارد .این قانون

نیست ( .)3پاكنهاد نیز مقررات انضباطی مدارس را در نظامهای

میتواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین

آموزشی ایران ،كویت و امارات عربی متحده بررسی کرده است.

اخالقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور

ایشان در این تحقیق به این نتیجه رسیده كه بندهای مرتبط با

آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است

تشویق درمقررات انضباطی در ایران نسبت به امارات متحده

( .)2آموزش و پروش نیز دارای قوانین خاص خود میباشد

عربی ،بسیار محدود است و از طرف دیگر نقاط ضعف این

که عمدت ًا شامل قوانین انضباطی و قوانین تحصیلی است و بر

مقررات در ایران نسبت به كشور امارات عدم توجه به وظایف

اساس اصول هر کشوری وضع میشوند .قوانین انضباطی که

اولیای دانش آموزان در مقررات است (.)4

موضوع بحث این مقاله است به منظور برقراری نظمی عادالنه

وجود خالهایی در مجموعه مقررات انضباطی کام ً
ال طبیعی

برای کمک به نیل به اهداف تربیت وضع میگردند .چرایی نیاز

است اما چناچه این کاستیها با بررسیهایی معین گردند آنگاه

به وضع چنین قوانینی الزم به توضیح مبسوط ندارد چرا که در

میتوان قبل از اینکه رخدادی پیامدهای ناگوار یا نا معینی به بار

هر اجتماعی از جمله مدرسه ،افراد متنوع با عالیق و ترجیحات

آورد ،از آن جلوگیری کرد .دانش آموزان ،خانوادهها و معلمان

متفاوت در کنار هم هستند و عالیق و ترجیحات فرد در بافت
اجتماع دچار محدودیتهایی است که بالطبع برخوردهای
ترجیحاتی را به بار میآورد و برای زیست در چنین اجتماعی
الزم است بر اساس توافقهایی بین افراد ،برخی ترجیحات و

و مدیران چنانچه این قوانین را از قبل بدانند مسلم ًا نوع رفتار
و تصمیم هایشان منطبق با آنان میگردد ( .)5با در نظر گرفتن
مطالب فوق سواالت مقاله حاضر است از اینکه اوالً مکانیسم

وضع مقررات انضباطی در کشورهای هدف چگونه است؟ ثانی ًا

اقدامات انجام شود و برخی نشود .این توافقات همان مقررات

مقررات انضباطی این کشورها ناظر بر چه حوزهها و موضوعاتی

هستند که همه خود را به رعایت آنان مکلف میبینند تا هدف

است؟ به عبارت جزئیتر ،اصول و قوانین انضباطی در دورههای

جامعه یعنی تربیت و تحصیل ،حاصل گردد .از اهداف این

مختلف تحصیلی با توجه به ابعاد (طراحی ،اجرا ،نظارت ،تشویق

پژوهش پرداختن همزمان به چگونگی وضع قوانین انضباطی

و تنبیه ،حقوق و وظایف متقابل دانش آموزان ،معلمان ،مدرسه

(فرایند کار) و نیز نوع قوانین وضع شده (محصول کار) در

و والدین و نحوه استیفا و انجام آن ،استفاده دانش آموزان از

ایران و کشورهای منتخب است تا از این محمل ،تجارب،

وسایل دیجیتالی و پوشش) در این کشورها چگونه است؟ ثالث ًا با

درسهای آموخته شده و داللتهای عملی برای نظام آموزشی

در نظر گرفتن چالشها و کاستیهای قوانین انضباطی و شرایط

ایران استخراج شود .پیشینه پژوهشی این موضوع نشان از

کشورمان چه رهنمودهای قابل استفادهای را میتوان ارائه نمود؟

پرداختن محققان به هر دو موضوع اشاره شده در باال (شیوه
وضع قوانین انضباطی و نوع قوانین وضع شده) دارد .البته

روش کار

پژوهشهایی هم به بررسی سایر ابعاد قوانین پرداختهاند .برای

این پژوهش یک مطالعه کیفی میباشد که با روش تطبیقی انجام

نمونه تاری ،مقررات انضباطی و آموزشی سه کشورآمریكا و

شده است .نمونه پژوهشی ایران و کشورهای منتخب از جمله

كره جنوبی را به همراه ایران مقایسه نموده و مشخص ساخته

انگلستان ،آلمان ،فنالند ،فرانسه ،ترکیه ،ژاپن ،مالزی ،پاکستان

مقررات انضباطی ایران کلی است ،به جنبههای اجرایی در

و امارات هستند که به دلیل قرار گرفتن در رتبههای باال در

مقررات توجهی نشده ،طراحی مقررات کام ً
ال متمرکز میباشد،

آموزش و پرورش جهان و نیز داشتن اشتراکات فرهنگی و

محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

بررسی تطبیقی مقررات انضباطی مدارس در ایران و کشورهای منتخب
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مجاورت منطقهای به صورت هدفمند برگزیده شدند .تجزیه

به جهت فراهم آوردن بخشی از بافت مورد نیاز برای درک

و تحلیل دادههای جمعآوری شده به کمک الگوی بردی در

بهتر عناصر مورد مقایسه ،در جدول ( )1ساختار کلی نظام

چهار مرحله توصیف ،تفسیر ،همجواری ،مقایسه صورت

آموزشی و سطوح سنی دانش آموزان کشورهای مورد مطالعه

پذیرفت به گونهای که ابتدا مقررات تحصیلی و انضباطی

نشان داده میشود:

کشورهای هدف جمعآوری شد (-12-11-10-9-8-7-6
 ،)15-14-13سپس مورد توصیف قرار گرفته و تحلیلی بر

مقررات انضباطی در نظام آموزشی ایران و کشورهای

آنها نگاشته شد تا در نهایت با یکدیگر همجوار شده و مورد

منتخب

مقایسه قرار گرفتند.

قبل از تشریح وضعیت مقرارات انضباطی ابتدا باید مرجع
قانونگذاری انضباطی در هر کشور تبیین شود .در این ارتباط

یافتهها

باید گفت که شورای عالی و متمرکز آموزشی عهده دار ابالغ

ساختار نظام آموزش عمومی در ایران و کشورهای منتخب

مقررات درون سازمانی در ایران و ژاپن است .در دیگر کشورها

جدول  -1ساختار نظام آموزش عمومی در ایران و کشورهای منتخب
دوره
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ﻛﻼﺳﻬﺎي  11و
12
) 16ﺗﺎ  17ﺳﺎل(

 3ﺳﺎل
) 15ﺗﺎ 17
ﺳﺎﻟﮕﻲ(

22

نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال هفتم ،شماره اول ،نیمسال اول تحصیلی 1397-98

نیز وزارتخانه آموزش و پرورش توصیه نامههای غیرالزام آور

غیر مرتبط با یادگیری ممنوع است و به راحتی میتوان استدالل

و مقررات کلی را صادر و ابالغ مینماید اما امر اصلی بر عهده

کرد که تلفن همراه میتواند به یادگیری برخی موضوعات

شوراهای مدارس واگذار شده است.

درسی کمک کند چراکه اص ً
ال مفهومی تحت عنوان یادگیری

همان گونه که در جدول  2نیز مشاهده میشود در موضوع

همراه توسط تکنولوژیستهای آموزشی بکار میرود .این

پوشش و استفاده یا عدم استفاده از لباسهای متحد الشکل،

در صورتی است که در اکثر کشورهای مورد مقایسه ،استفاده

کشورهای مورد مطالعه دارای تنوع وسیعی هستند .اول اینکه

از این وسایل را ممنوع اعالم کردهاند و این به علت دالیلی

بر اساس اصل تمرکز زدایی ،تصمیم را به مدرسه و شورای آن

همچون اختالل در کالس درس به خاطر زنگ تلفن ،استفاده

واگذار کردهاند .دوم اینکه چنانچه تصمیم به استفاده از چنین

از گوشیهای دوربین دار به عنوان وسیله تقلب در امتحان ،و

لباسهای باشد ،هم تنوع رنگ آنها و هم شرایط اقلیمی و

اشاعه موارد غیراخالقی به وسیله دانش آموزان است.

فرهنگی هر منطقه و مدرسه لحاظ گردیده است.

اطالعات موجود در جدول  4نشان میدهد که مدارس در

بر اساس جدول شماره  3ورود طیف وسیعی از موارد

همه کشورها اقتضائات بوم شناختی ،فردی و خانوادگی دانش

غیرتحصیلی توسط دانش آموز به مدرسه ممنوع است .اما در

آموزان را در غیبتهای مجاز لحاظ میکنند.

مورد استفاده یا عدم استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان

زورگویی رفتاریست که از یک فرد یا گروه سر میزند و بیشتر

در مدارس ایران فقط به این مساله اشاره شده که ورود وسایل

زمانها تکرار میشود و از لحاظ روحی و عاطفی به دیگر افراد

جدول  -2نوع پوشش دانش آموزان در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮان

ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن اﺳﻼﻣﻲ )ﺳﺎده ،آراﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ(

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ در اﻧﻮاع و رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
آﻟﻤﺎن

اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ در اﻧﻮاع و رﻧﮓﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎمﻫﺎي زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻜﻞ ،ﺳﻴﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺪون آﺳﺘﻴﻦ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎي داراي ﭘﻴﺎمﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﻘﺎء زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود.

ژاﭘﻦ

ﺗﺪارك ﻳﻮﻧﻴﻔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺼﻞ
اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻛﻔﺶ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺟﻬﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﻣﺎﻟﺰي

وﺟﻮب رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺠﺎب ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻧﺎﺧﻦ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﻮر آﻻت و آراﻳﺶ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻳﺎﻟﺘﻲ ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان اردو ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

اﻣﺎرات

ﻟﺒﺎس اﺻﻴﻞ و ﺳﻨﺘﻲ اﻋﺮاب و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺠﺎب از ﺳﻮي داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ

محسن فرمهینی فراهانی و همکاران

بررسی تطبیقی مقررات انضباطی مدارس در ایران و کشورهای منتخب
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جدول  -3مصادیق ورود مواد ممنوعه و تلفن همراه به مدرسه در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮان

ﻣﻮاد ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ

وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺠﻤﻠﻲ و آراﻳﺸﻲ
وﺳﺎﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ
ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﻮاع ﺳﻼح
اﻗﻼم ﮔﺮان ﺑﻬﺎ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

در ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت درﺳﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و
ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﺿﺒﻂ و ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺧﻼل ﻛﻼس ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻓﻮري ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺗﺤﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزﺷﻲ از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺑﺎزﻳﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﺳﻴﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻤﻨﻮع

اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﺳﻼح ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي
آﻟﻤﺎن

وﺳﺎﻳﻞ ذي ﻗﻴﻤﺖ ،ﭘﻮل ﻓﺮاوان
وﺳﺎﻳﻞ ﻟﻴﺰري و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﺳﻜﻴﺖ ،اﺳﻜﻮﺗﺮ و ﻣﻮﺗﻮر

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﺳﻜﻴﺖ ،دوﭼﺮﺧﻪ ،اﺳﻜﻮﺗﺮ و ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺴﻜﺮات

ﻓﻨﻼﻧﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻤﻨﻮع

اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻤﻨﻮع

اﺳﺖ.

ﺳﻴﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

وﺳﺎﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﻣﺪارس ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ

ژاﭘﻦ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎز ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﻳﺮ

ﺳﻴﮕﺎر ،ﻓﻨﺪك و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺳﻼح و ﺗﺮﻗﻪ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ

ﻣﺎﻟﺰي

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻤﻨﻮع

اﺳﺖ.

ﺳﻴﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ ،ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﻼح ﺳﺮد

ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ و دﺧﺎﻧﻴﺎت
اﻣﺎرات

ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ اردو ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻘﺮرات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي دارﻧﺪ.
ﻣﺪارس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻔﺖ و ﺣﻴﺎ دارﻧﺪ و ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻛﺎﻣﻞ اﺟﺒﺎري
اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻤﻨﻮع

اﺳﺖ.

ﺳﻼح ﺳﺮد
زﻳﻮرآﻻت ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ

صدمه میزند .زورگویی میتواند در اشکال مختلف رخ بدهد

بخاطر موقعیت ضعیفتر و خطرپذیرتر گروهی حاصل شود

(برای نمونه زورگویی و تهدید سایبری از طریق پیامک یا

همانند کودکانی که فرزند خوانده یا یتیماند .اطالعات مندرج

اینترنت) و اغلب ریشه تعصبی علیه گروههای دیگر (خصوصا

در جدول ( )5نشان میدهد که متأسفانه در آیین نامههای

اقلیتها) دارند برای نمونه براساس نژاد ،مذهب ،جنسیت یا

انضباطی ایران این خال مقرراتی مشهود است و با عنایت به
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جدول  -4مصادیق غیبت مجاز دانش آموزان در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب

ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﺎز

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮان

ﻏﻴﺒﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ،ﻓﻮت اﻗﻮام و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ،ﺳﻔﺮﻫﺎي زﻳﺎرﺗﻲ ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ ،ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ در ﻓﺼﻞﻫﺎي
ﺳﺮد ،ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ-ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ -ﻫﻨﺮي ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻧﻮاده

آﻟﻤﺎن

ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺮﺧﺼﻲ ،ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از درسﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺑﻴﻤﺎري داﻧﺶآﻣﻮز )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮارد ﻣﺴﺮي و ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻮدن( ،ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﻲ ،اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺎدف

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺮﺧﺼﻲ ،ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎي ﺿﺮوري

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻗﺮارﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ

ژاﭘﻦ

ﻣﺮﺧﺼﻲ ،ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻦ

ﻣﺎﻟﺰي

ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ و دﻳﻨﻲ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺟﺒﺎري واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ

اﻣﺎرات

ﺑﻴﻤﺎري و ﻗﺮارﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻣﺮﺧﺼﻲ ،ﺑﺮﮔﺰاري آﻳﻴﻦﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ

اینکه آسیبهای جدی بر این رفتار مترتب است و در بیشتر

اخطار کتبی صورت میگیرد .سایر راهکارهای ذکر شده نیز

اوقات قربانی این رفتار بخاطر معذورات فرهنگیمان از بیان

محروم کردن از تفریح و صحبت با والدین ،تعویض کالس

آن خودداری میکند ،لذا ترغیب برای تدوین مقررات مربوطه

و مدرسه ،جریمه مالی (فرانسه) برای برخی جرایم ،در موارد

در سطح مدرسه و همچنین آگاهی بخشی در سطح معلمان

شدیدتر مجازات بازداشت در کتابخانه و امثال آنها (همانند

و دانش آموزان سراسر کشور ضروری است.

ژاپن) با اطالع والدین پدر و مادر ،نگه داشتن دانش آموزان

بر اساس اطالعات جدول ( )6در حوزه تشویق و تنبیه مقایسه

خاطی در مدرسه بعد از اتمام ساعت آموزشی (انگلستان)

کشورهای مورد مطالعه نشان داد اصل تمرکز زدایی باعث شده

میباشند .هر یک از اینها بر اساس مورد پیش آمده و شرایط

اختیارات مدارس وسعت یابد و مدارس با تدوین سیاستهای

خاص هر مدرسهای میتواند بکار گرفته شود .مورد بعدی این

تشویقی و تنبیهی منطبق با مدرسه و بافت ویژه اش اقدام به این

که تقریبا در همه کشورهای مطالعه شده تنبیه بدنی ممنوع است

عمل نمودهاند گرچه در برخی موارد و در خصوص سیاستهای

با این حال در دستورالعملهای بازبینی شده به وسیله وزرات

تنبیهی ،وزارت مرکزی رهنمودها و اصول کلی را تدوین و

آموزش و پرورش ژاپن از آنجایی که معلمان نقش والدین و

ابالغ نموده است .نکته قابل تامل قوانین انضباطی کشورهای

اولیاء دانش آموزان را در مدرسه ایفا میکنند باید اجازه زدن

مورد مطالعه این بود که به معلمان توصیه میشد به جای تاکید

ضربههای مالیم را به دانش آموز داشته باشند ،همانطور که

برکاهش رفتارهای نامناسب (اقدامات سلبی) ،تقویت مثبت

والدین گاهی اینگونه تنبیههایی برای فرزندان خود در نظر

برای رفتارهای مناسب (اقدامات ایجابی) را سرلوحه کار خویش

میگیرند .از دیگر ضوابط تنبیه احصا شده در این پژوهش

قرار دهند و این اصل ابتنای پژوهشی هم دارد .در آیین نامههای

میتوان به این موارد اشاره کرد :جلب توجه دانش آموز به

انضباطی کشورهای مورد مطالعه  -و در ایران -تنبیهات از

ی و استفاده از
ی علم 
ی ب ه یافتهها 
اشتباه خود ،اعما ل تنبی ه متك 

نصیحت و موعظه کالمی شروع میشود و در مراحل بعدی

ب تغییر رفتار ،تنبیه روشنگرانه ،خیرخواهانه و
الگوهایمناس 
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جدول  -5سیاستهای ضد زورگویی و تهدید در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮان

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺿﺪ زورﮔﻮﻳﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮا در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از زورﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض زورﮔﻮﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ آﻧﺎن

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
ﻣﺸﺎرﻛﺖ واﻟﺪﻳﻦ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ از دﺳﺖ دادن ﻧﺎﻫﺎر ،ﺣﺬف از ﻛﻼس و...
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زورﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان

آﻟﻤﺎن

ﻣﺸﺎرﻛﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ورود ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺪﻳﺮ و واﻟﺪﻳﻦ

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻮا ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﻛﻮ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ورود ﻣﺪﻳﺮ و واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ آﮔﺎه ﺳﺎزي اداره ﭘﻠﻴﺲ در ﺻﻮرت ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﺪي ﻓﺮد ﺷﺎﻛﻲ

ژاﭘﻦ

ورود ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪﻳﺮ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در درون ﻛﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﺎﻟﺰي

واﮔﺬاري اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﻌﻠﻢ

اﻣﺎرات

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﻌﻠﻢ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز واﻟﺪﻳﻦ

باحفظ آبروی دانش آموزباشد ،تعامل با دانش آموز بر اساس

برای پیگیری حضور والدین برای حل مشکالت فرزندانشان

احترام به شخصیت و احساساتش بوده و متناسب با مراحل رشد

داده شده است که در صورت غیبت یا رفتار مشکل ساز از

باشد ،ممنوع بودن تنبیه بدنی در تمام اشکالش ،عدم استفاده از

سوی دانش آموز و عدم همکاری والدین برای اصالح وضعیت

تمسخر و استهزاء دانش آموزان به عنوان تنبیه.

از طریق دادگاههای نوجوانان نسبت به عدم پرداخت مزایای

بر اساس اطالعات موجود در جدول ( )7در قسمت

فرزند اقدام میشود و در درجه باالتر والدین را مورد تعقیب

مسئولیتهای والدین ،موضوع قراردادهای والدین با مدرسه

کیفری قرار میدهند .سبک نگارش وظایف اولیاء و مدرسه و

میتواند یکی از موضوعات مهم و قابل عنایت برای کشورمان

دانش آموزان نیز مسألهای با اهمیت است ،یکی از این سبکها

باشد چراکه پژوهشها نشان دادهاند در کشورهای شرقی،

که در این تحقیق به دست آمد سبک نگارش حقوق و وظایف

توقع و انتظار خانوادهها از مدرسه و فرزند خویش بسیار

متقابل است که در مقابل هر حق وظیفهای نگاشته شود .در

باالست اما برای خود و خانواده نقش کمی قائلاند و در عمل

مورد وضعیت تعامل پلیس با مدرسه نیز باید گفت که بنابر

برای آن اقدامی نمیکنند و مسئولیتی نمیپذیرند .این شرایط

تجارب کشورهای مورد مطالعه ،فراهم نمودن شرایطی برای

در کشورهای غربی الگویی مشارکتی است و سهام مدرسه

حضور نهادینهتر ،تسهیل شدهتر و اثربخشتر پلیس مدرسه

و خانواده به یک اندازه است .لذا تدوین و امضای قراداد بین

در مدارس ضرورت دارد .البته آموزش و توجیه و انتخاب

مدرسه و والدین با عنایت به تجربه کشورهای مورد مطالعه

افرادی که قرار است بعنوان پلیس با مدارس همکاری داشته

باید مورد توجه قرار گیرد .در فرانسه ،تضمینهای محکمتری

باشند از حساسیت خاصی برخوردار است .یافتههای مقایسهای
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جدول  -6جایگاه و چگونگی اعمال تشویق و تنبیه در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب

ﻛﺸﻮر

اﻳﺮان

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﺗﺸﻮﻳﻖ

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﺗﺬﻛﺮ و اﺧﻄﺎر ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﺗﺬﻛﺮ و اﺧﻄﺎر ﺷﻔﺎﻫﻲ در ﺣﻀﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﻼس
ﻣﺮﺑﻮط

اردوﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي
اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎنﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي

اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ وﻟﻲ داﻧﺶآﻣﻮز،
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ روز
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﻳﮕﺮ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ

ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻧﺼﺤﻴﺖ رودر رو

ﻛﺎرت ﭘﺴﺘﺎلﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﻚ

ﺣﺬف از ﮔﺮوه )در ﻛﻼس(

ﻣﮋدهﮔﺎﻧﻲ

ﺣﺬف از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺣﺬف از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﻣﺪرﺳﻪ

ﺳﺘﺎره ﻃﻼﻳﻲ
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻴﺎري ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻮاﻳﺰ ﻛﻼﻣﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻲ

اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ
اﺧﺮاج داﺋﻢ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
)ﻧﺼﻴﺤﺖ  ،ﺻﺤﺒﺖ و(..
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪ
،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﻼس ﻳﺎ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز
ﺗﺎ دوﻫﻔﺘﻪ

آﻟﻤﺎن

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ
اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗﻤﺎم
ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ در ﻛﺸﻮر
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ در ﻛﺸﻮر
اﻋﻄﺎي ﺟﻮاﻳﺰ و ﺑﻮرس ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻣﻘﺪاري ﻧﺼﻴﺤﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ،ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﻲ
ﻓﻮري
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺎده اﻓﺮاد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن از ﺗﻔﺮﻳﺢ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ
ﻳﻚ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺮاج ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ
اﺧﺮاج ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺮاﻳﻢ

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻪ ﺗﻚ ﻣﺤﻮر
ﺑﻮدن )ﻋﺪم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﻮري(

ﻧﺼﻴﺤﺖ
اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اوﻟﻴﺎي داﻧﺶ آﻣﻮز
اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ

محسن فرمهینی فراهانی و همکاران
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ادامه جدول 6

ﻛﺸﻮر

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﺗﺸﻮﻳﻖ

ﻛﻼﻣﻲ

ﺗﺬﻛﺮﻟﻔﻈﻲ

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزات

اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اوﻟﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻣﺬﻣﺖ و ﻣﻼﻣﺖ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮ

واﮔﺬاري ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ درﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ

ﺗﻮﺑﻴﺦ

ژاﭘﻦ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
اﺧﺮاج داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و رﺳﻤﻲ

ﻣﺎﻟﺰي

ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻣﺘﻴﺎزي

ﻧﺼﻴﺤﺖ

ﻛﻪ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ  100اﻣﺘﻴﺎز از ﺟﻮاﻳﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﻫﺸﺪار و اﺧﻄﺎر

ﺛﺒﺖ ﺧﻮب ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب در ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ

درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ

ﺟﻮاﻳﺰ ﻋﻴﻨﻲ

ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﻠﻴﻖ از ﻣﺪرﺳﻪ

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻣﺎرات

ﺟﺮﻳﻤﻪ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ

اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ و داﻳﻢ
ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻼﻣﻲ

ﻫﺸﺪار ﺷﻔﺎﻫﻲ

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﻲ

ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت

ﻫﺸﺪار ﻛﺘﺒﻲ و دﻋﻮت از واﻟﺪﻳﻦ

ﭼﺎپ اﺳﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻗﺪرداﻧﻲ از وي از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻼس داﻧﺶ آﻣﻮز

اﻋﻄﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ،ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي
ﻳﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي رﺳﻤﻲ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﻳﮕﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

این تحقیق نشان میدهد پلیس میتواند در برخی فعالیتها

ایران برای مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان فقط به تشویق

همچون آموزش ترافیک و مبارزه با سوءمصرف مواد حضور

و تنبیه توجه شده و به سایر الگوهای موثر همچون حضور

اثربخش داشته باشد .بیشتر اقدامات از نوع پیشگیری است اما

و مشارکت نهادهایی همچون پلیس ،البته بصورت عدالت

در خصوص برخورد با بزه  -در صورت بروز -نیز الگوهای

ترمیمی (میانجیگری) توجه چندانی نشده است.

خاص و متفاوت خویش را میطلبد همچون آنچه را از آن بعنوان
عدالت ترمیمی نام میبرند .پژوهشهای درون کشوری هم

بحث و نتیجهگیری

موید چنین توصیهای میباشند از آن جمله در دانشکده حقوق

مطالعه تطبیقی نظامهای آموزش میتواند برپایی نظامهای

دانشگاه تهران پژوهشی با موضوع پیشگیری مدرسه-محور از

آموزشی را برای مدیران و عامالن آنها روشن سازد .نمیتوان

بزهکاری اطفال و نوجوانان انجام گرفت ( )16که نشان داد در

نظام آموزشی را بدون شناخت و پذیرش پویایی و پیچیدگی
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جدول  -7جایگاه والدین و پلیس در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب
ﻛﺸﻮر

ﭘﻠﻴﺲ

واﻟﺪﻳﻦ

ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮز و وﻟﻲ او ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ورود ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
اﻳﺮان

ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﺎوي اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮ و ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ،داﻧﺶآﻣﻮز و وﻟﻲ او اﻧﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ را ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺮارداد ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻗﻴﻢ ،ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪارس اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺌﻴﺖ اﻣﻨﺎي ﻣﺪرﺳﻪ؛ اﻳﻦ ﻗﺮارداد وﺟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ راﻫﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺪارس ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻣﻦ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ،
ﻳﺎ ﺣﻀﻮر او در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻲ از ﻣﺪرﺳﻪ و
ﮔﺸﺖ زﻧﻲ در راﻫﺮوﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻠﻴﺲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺎن و واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﻗﺮارداد رﻓﺘﺎري ﻳﻚ ﻗﺮارداد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،واﻟﺪﻳﻦ و
اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎر ﺿﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻀﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ واﻟﺪﻳﻦ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،زورﮔﻮﻳﻲ ،آزار و اذﻳﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺣﻮادث ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در
اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻛﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و
ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺪا از آﻣﻮزﺷﺶ ﻓﺮاﻫﻢ
اﻓﺴﺮان ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ)ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي( در ﻣﺪارس را
آورد .اﮔﺮ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ،اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي در ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي
راه ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﺻﻼح رﻓﺘﺎر و ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ،ﺳﻌﻲ در ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ
و اﻳﻦ راه را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن اﻳﻦ روش ﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﺑﻬﺒﻮدي در رﻓﺘﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ راﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺪﻳﻦ اﻓﺴﺮان ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺣﻮزه را در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ،

در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي داوﻃﻠﺐ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮدد.

ﻣﻨﻈﻮر وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼﺳﻬﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر دارد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ درس آﻣﻮزش
ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ وي ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزش در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و

در ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ،اﻳﻤﻨﻲ ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از دﺧﺘﺮان ،ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن دارﻧﺪ و ﻛﻤﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ

ﻛﻨﻨﺪ.

در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎي آﻟﻤﺎن در ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزش ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻨﺘﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .در دﻫﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و آﻣﻮزش ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ" اﻧﺠﻤﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن" آﻟﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ

ﺗﺎ ﺣﺪودي داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻗﺮارداد رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﺋﻤﻲ وزراي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻟﻤﺎن ،آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن
اﺳﺖ .ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ،در ﭼﻨﺪﻳﻦ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﺸﻜﻞزا و اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺮاردادﻫﺎ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﻬﺪﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ رﻓﺘﺎري ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اوﻟﻴﺎء،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان
آﻟﻤﺎن

ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ وﻗﺖ
اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﺑﺮﻧﺪﺑﻮرگ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي
دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻲ ،ﺣﺴﻪ و ﻣﻜﻠﻨﺒﻮرگ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و رﻓﺘﺎري
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزﺷﻲ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪارس
روي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز،

ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪارس آﻟﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ
)ﻛﺮاك و (.دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﻠﻴﺲ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺪارس اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،و ﻫﻢ رواﻧﻲ و ﻛﻼﻣﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﻠﻴﺲ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺳﻄﺢ اول ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،اﺳﺘﺮس و....اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ دوم
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ ﻣﺠﺮم ﺑﺎﻟﻘﻮه از وﻗﻮع ﺟﺮم اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﻛﺮدن اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن ﺣﻮادث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ادامه جدول 7
ﻛﺸﻮر

ﭘﻠﻴﺲ

واﻟﺪﻳﻦ
واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ واﻟﺪﻳﻦ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺮارداد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﻠﻴﺲ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرس آﻛﺎدﻣﻲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،و ﺑﺰﻫﻜﺎر
ﺑﺨﺸﺪار و ﻳﺎ ﺷﻬﺮدار( ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرت
ﻏﻴﺒﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ ،اﺧﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺸﻜﻼت
اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻌﻬﺪات واﻟﺪﻳﻦ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻓﺮاﻧﺴﻪ

اﺻﻼﺣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻗﺮار داد واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ آن را ﺑﻪ
اﻃﻼع واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻮدك ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﻧﺰده
روزه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﻻﻳﻞ اﻣﺘﻨﺎع را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺮارداد و ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز
و اوﻟﻴﺎ ،ﻳﺎدآوري ﺗﻌﻬﺪات اوﻟﻴﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت در ﻣﺘﻦ
ﻗﺮارداد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪت اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪن واﻟﺪﻳﻦ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺣﻀﻮر در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم
ﻓﺮزﻧﺪان
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺧﺎص و اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮر در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم
ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
واﻟﺪﻳﻦ ژاﭘﻨﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﮔﺬﺷﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻠﺖ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ در ﻣﺪارس ژاﭘﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.

ژاﭘﻦ

ﻣﺴﺌﻮل اﺣﺘﺮام ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد آﻣﻮزﮔﺎرانِ اﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﭘﻠﻴﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه
ژاﭘﻨﻲ از ﺳﻮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رﻋﺎﻳﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد از ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻬﻞ و ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻛﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺎﻟﺰي

ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ،روز ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ
ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪارس ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از اداره ﭘﻠﻴﺲ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻗﺮاري
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪارس ﺟﺮم
ﺧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻐﻠﻲ و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻧﻴﺰ ﻫﻮﻳﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ دارد .در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪارس ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺗﻌﻬﺪي از واﻟﺪﻳﻦ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ

ورود ﺟﺪي ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺨﻄﻲ ﻣﺪﻳﺮ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان

اﻫﺪاف ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ؛ اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻣﺎرات

واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد در ﻣﺪارس ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻳﺰي را در ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال هفتم ،شماره اول ،نیمسال اول تحصیلی 1397-98

پدیدههای آموزشی از «بیرون» اداره کرد .یکی از یافتههای

آنها میتوان منشوری قابل فهمتر تدوین نمود و به تصریح

مهم پژوهشهای تطبیقی در آموزش و پرورش ،این است

درک عمیق دانش آموزان و نیز مجریان درون مدرسهای

که نظامهای آموزشی در ارتباط دائم و الزم با دیگر نظامهای

از مقررات کمک نمود.

مربوط (فرهنگ ،اقتصاد و سیاست )...عمل کند؛ از این رو،

پ) با توجه به این که در همه حال وجود ضوابط محیطی،

نمیتوان دور مدرسه حصاری کشید تا دانش آموزان را جدا

قوانین مدون و ارزشهای اخالقی برای تسهیل عملکرد

از متن جامعه تربیت کرد .مطالعات تطبیقی در نظامهای تربیتی

دانش آموزانی که به سطوح باالی رشد اخالقی نرسیدهاند،

به شناخت منجر میشود .این شناخت جز آن که سبب توسعه

ضروری است لذا به نظر میرسد قوانین انضباطی مدارس

دانش آموزش و پرورش تطبیقی میشود ،چگونگی و چرایی

باید بر شیوههای پیشگیری از وقوع رفتارهای نامناسب

موقعیتهای تربیتی را به مسووالن و مربیان نظامهای آموزشی

توجه داشته باشند ،تا بر روی روشهای تنبیهی .در این

میشناساند ( .)17با توجه به این مطالب پژوهش حاضر با

خصوص باید افزود که از عوارض جانبی نامطلوب

هدف بررسی مقررات انضباطی مدارس در ایران و کشورهای

روشهای تنبیهی این است که احساس ناخوش آیند حاصل

منتخب به روش کیفی از نوع تطبیقی انجام شد .نتایج حاکی از

از تنبیه در لحظه تنبیه شدن از طریق شرطی شدن کالسیک

آن بود که در حوزه طراحی و تدوین مقررات انضباطی ،ایران

با شرایط تنبیهی و شخص تنبیه کننده تداعی میشود و

در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه دارای کاستیهای مبنایی

سبب انزجار تنبیه شونده از تنبیه کننده میگردد .مشکل

(تمرکزگرایی در تدوین ،کلی گویی و دورماندن از تشریح

دیگر استفاده از روشهای تنبیهی آن است که تنبیه کردن

جزئیات ،اولویت یافتن جنبه تنبیهی بر پیشگری) و نیز اجرایی

امر مسری است .کسانی که شاهد تنبیه شدن افراد توسط

(مالک قرار دادن آیین نامههای باالدستی ،نادید گرفتن توان

دیگران بودهاند در مواقع دیگر خـود بـه تنبیـه کسـانی

نهادهای حمایتی ،عدم توجه به شرایط اقتضایی و متناسب با

دیگـری اقـدام کـردهانـد .دانش آموزان تنبیه شده بعدا ً تنبیه

کلیت دانش آموز و ناهماهنگی با مقررات خانوادگی) است

کننده از آب در آمدهاند .بنابرین فردی که در حضور جمع،

که با کاربست راهکارهای پیشنهادی زیر میتوان اقدام به

دانش آموزان را تنبیه میکند به آنها آموزش پرخاشگری

رفع آنها نمود:

میدهند .از سوی دیگر آثار استفاده از روشهای تنبیهی

الف) سطوح عالی ستادی از جمله شورای عالی آموزش

بسیار موقتی بوده و میتواند در بلند مدت نتیجه معکوس

و پرورش میتوانند اقدام به تدوین سیاستهای کلی

داده و موادری مانند خشم ،انزجار ،دروغگویی ،ریاکاری،

انضباطی نموده و میتوانند به مدارس اجازه دهند تا خط

بیارادگی ،از دست دادن اعتماد به نفس و حس کنجکاوی،

مشی اجرایی را خود تدوین کرده و پیوسته آن را مورد

بیاعتمادی و کینهتوزی ،یاس و نومیدی ،سرکشی و طغیان،

پایش قرار دهند .در این صورت شکافهای موجود در

خشم و شرارت ،احساس حقارت ،حزن و اندوه ،تنفر و

برخی از حوزهها از منظر قوانین انضباطی مدارس همانند

دشمنی را برای دانش آموزان به ارمغان بیاورد.

مسائل مربوط به سیاستهای ضد زورگویی و تهدید،

ت) مشارکت افراد ذینفع (دانش آموزان ،اولیای دانش آموزان

استفاده از تلفن همراه و جایگاه والدین و پلیس وجود

و عوامل اجرایی مدرسه) در تنظیم مقررات و ضوابط در نظر

دارند حل و فصل میشوند.

گرفته شود تا از بار منفی "مقررات روایتی و از قبل تنظیم

ب) با تشریح بیشتر مقررات انضباطی و پرداختن به جزئیات

شده" کاسته و به دلیل همراه داشتن حس تعلق ،ضمانت

محسن فرمهینی فراهانی و همکاران
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در نتیجه رعایت نکردن مقررات و بیانضباطی و غیره در

و قابلیت اجرایی شدن را در پی داشته باشد.
ث) همواره به این نکته توجه گردد که دانش آموز یک کل

آنها میشود .لذا با توجه به این مهم ضرورت هماهنگی

است ،به این معنا که او تنها یک موجود علمی و ذهنی

بیش از پیش مقررات خانه و مدرسه احساس میشود که

نیست ،بلکه یک موجود عاطفی و اجتماعی نیز هست و

با برگزاری نشستهای منظم قابل حصول است.

در این حالت تجربیات قبلی وی ،احساسات و ...جملگی

د) از آنجا که محور تمامی کارها در مدرسه و هدف نهایی

باید در تدوین مقررات انضباطی جای داشته باشند.

آموزش و پرورش تربیت صحیح دانش آموز است ،لذا

ج) در برخی مواقع بیانضباطی دانشآموزان ناشی از نبود

نباید دانش آموزان را فدای انضباط در مدرسه کرد ،بلکه

هماهنگی در روشهای رفتاری خانه و مدرسه است.

باید با استفاده از راهکارهای مناسب انضباط و مقررات

یعنی هماهنگی کامل میان اولیای خانه و مدرسه در اجرای

مدرسه را در خدمت دانشآموزان درآورد ،تا زمینه هدایت

مقررات و شیوههای تربیتی آنها وجود ندارد .اگر دانشآموز

مطلوب و شایسته آنها فراهم شود .رعایت انضباط و

میان الگوهای تربیتی خانه و مدرسه تضاد و مغایرتی

مقررات موجب شادی و نشاط در فرد ،سازش مناسب

مشاهده کند ،قطع ًا به دام شک و تردید گرفتار خواهد شد

فردی و اجتماعی ،احساس امنیت و اعتماد به نفس و جلب

و نمیداند کدام الگوی تربیتی را انتخاب کند .اگر مدرسه

توجه دیگران میشود.

درست میگوید ،پس چرا رفتار خانواده با آن مغایر است.
اگر والدین راه صحیح را نشان میدهند ،پس چرا مدرسه

تقدیر و تشکر

آن را نمیپذیرد .این اختالف و دوگانگی در میان الگوهای

نویسندگان صمیمانه ازکلیه کسانی که در انجام این تحقیق

تربیتی بدترین وضع روحی ـ روانی را برای دانشآموزان

یاری و راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی به عمل میآورند.

فراهم میکند که اغلب موجب سردرگمی ،بالتکلیفی و
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Comparative Study of Disciplinary Provisions in Iranian
Schools and Selected Countries
Mohsen Farmahini Farahani1, Ahmad Talei Fard, Mahmoud Omidi, Seyyed Rouhollah Mousavi

Abstract
Introduction: In the current age, all nations, with any advanced or progressive social and political system,
are particularly interested in the issue of educational planning and reform. Therefore, the purpose of this study
is to identify and compare the governing principles, regulatory and enforcement procedures. Discipline as
well as identifying the legal disadvantages of disciplinary matters in schools in Iran through comparisons with
several other countries in order to obtain implications and guidelines for improving the regulation, adoption
and implementation of such regulations in the country.
Methods: This is a qualitative study that has been done by comparative method. The research sample of
Iran and selected countries (England, Germany, Finland, France, Turkey, Japan, Malaysia, Pakistan and the
United Arab Emirates), due to their high ranking in world education and cultural commonality and regional
proximity to The target was chosen. The analysis of collected data using the Brady pattern was carried out in
four stages of description, interpretation, neighborhood, and comparison.
Results: Overlapping focus on disciplinary laws in the country is ongoing, and schools do not have a
specific discretion regarding decision-making in these cases. Also, a comparative review of the regulations
showed that in the disciplined laws of the country that are concentrated, two of their “devotion history” some
of them, and “silence and, in some cases, legal gaps”, can be identified and contemplated in some new
disciplinary cases.
Conclusion: Legislators and educational planners can use the results of the study to develop appropriate
measures for the modification and revision of the disciplinary rules of schools. Educational managers will also
be able to adapt the results based on their practical experience and to obtain the satisfaction of teachers,
students and parents.
Keywords: School Discipline Regulations, Comparative Analysis, Iran, Selected Countries.
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