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مقدمه
از جمله مهم ترین مقررات مربوط به زندگی اجتماعی "قانون" 

است )1(. قانون مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی 
میانجی در  به عنوان  اجرا گذاشته می شود و  به  موسسات 

چكيده
مقدمه: در عصر حاضر همه ملت ها، با هر نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته و یا در حال پیشرفت به مسئله برنامه ریزی و 
اصالحات تربیتی توجه خاص دارند لذا هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه اصول حاکم، روش های 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 داللت ها و رهنمودهایی برای بهبود تنظیم، تصویب و اجرای چنین مقرراتی در 

کشور به دست آید.
روش ها: این پژوهش یک مطالعه کیفی می باشد 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 رتبه های 
باال در آموزش و پرورش جهان و نیز داشتن اشتراکات فرهنگی و مجاورت منطقه ای به صورت هدفمند برگزیده شدند. 
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری 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 تصمیم گیری در این موارد ندارند. همچنین بررسی مقایسه ای آیین نامه ها نشان داد در قوانین انضباطی وضع 
شده در کشور که بصورت متمرکز ابالغ می گردند دو کاستِی "تاریخ گذشتگی" برخی از آنها و "سکوت و در مواردی 

خال قانونی" در خصوص برخی موارد انضباطی جدید قابل شناسایی و تأمل است.
نتیجه گیری: قانون گذاران و برنامه ریزان آموزشی می توانند 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.
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پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می کند. به عبارت دیگر هر 
چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون 
می تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین 
اخالقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور 
آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است 
)2(. آموزش و پروش نیز دارای قوانین خاص خود می باشد 
که عمدتًا شامل قوانین انضباطی و قوانین تحصیلی است و بر 
اساس اصول هر کشوری وضع می شوند. قوانین انضباطی که 
موضوع بحث این مقاله است به منظور برقراری نظمی عادالنه 
برای کمک به نیل به اهداف تربیت وضع می گردند. چرایی نیاز 
به وضع چنین قوانینی الزم به توضیح مبسوط ندارد چرا که در 
هر اجتماعی از جمله مدرسه، افراد متنوع با عالیق و ترجیحات 
متفاوت در کنار هم هستند و عالیق و ترجیحات فرد در بافت 
اجتماع دچار محدودیت هایی است که بالطبع برخوردهای 
ترجیحاتی را به بار می آورد و برای زیست در چنین اجتماعی 
الزم است بر اساس توافق هایی بین افراد، برخی ترجیحات و 
اقدامات انجام شود و برخی نشود. این توافقات همان مقررات 
هستند که همه خود را به رعایت آنان مکلف می بینند تا هدف 
جامعه یعنی تربیت و تحصیل، حاصل گردد. از اهداف این 
پژوهش پرداختن همزمان به چگونگی وضع قوانین انضباطی 
)فرایند کار( و نیز نوع قوانین وضع شده )محصول کار( در 
ایران و کشورهای منتخب است تا از این محمل، تجارب، 
درس های آموخته شده و داللت های عملی برای نظام آموزشی 
ایران استخراج شود. پیشینه پژوهشی این موضوع نشان از 
پرداختن محققان به هر دو موضوع اشاره شده در باال )شیوه 
وضع قوانین انضباطی و نوع قوانین وضع شده( دارد. البته 
پژوهش هایی هم به بررسی سایر ابعاد قوانین پرداخته اند. برای 
نمونه تاری، مقررات انضباطی و آموزشی سه کشورآمریکا و 
کره جنوبی را به همراه ایران مقایسه نموده و مشخص ساخته 
مقررات انضباطی ایران کلی است، به جنبه های اجرایی در 
مقررات توجهی نشده، طراحی مقررات کاماًل متمرکز می باشد، 

و نظارت در اجرای مقررات نسبت به دو کشور دیگر مطلوب 
نیست )3(. پاکنهاد نیز مقررات انضباطی مدارس را در نظام های 
آموزشی ایران، کویت و امارات عربی متحده بررسی کرده است. 
ایشان در این تحقیق به این نتیجه رسیده که بندهای مرتبط با 
تشویق درمقررات انضباطی در ایران نسبت به امارات متحده 
عربی، بسیار محدود است و از طرف دیگر نقاط ضعف این 
مقررات در ایران نسبت به کشور امارات عدم توجه به وظایف 

اولیای دانش آموزان در مقررات است )4(.
وجود خالهایی در مجموعه مقررات انضباطی کاماًل طبیعی 
است اما چناچه این کاستی ها با بررسی هایی معین گردند آنگاه 
می توان قبل از اینکه رخدادی پیامدهای ناگوار یا نا معینی به بار 
آورد، از آن جلوگیری کرد. دانش آموزان، خانواده ها و معلمان 
و مدیران چنانچه این قوانین را از قبل بدانند مسلماً نوع رفتار 
و تصمیم هایشان منطبق با آنان می گردد )5(. با در نظر گرفتن 
مطالب فوق سواالت مقاله حاضر است از اینکه اوالً مکانیسم 
وضع مقررات انضباطی در کشورهای هدف چگونه است؟ ثانیًا 
مقررات انضباطی این کشورها ناظر بر چه حوزه ها و موضوعاتی 
است؟ به عبارت جزئی تر، اصول و قوانین انضباطی در دوره های 
مختلف تحصیلی با توجه به ابعاد )طراحی، اجرا، نظارت، تشویق 
و تنبیه، حقوق و وظایف متقابل دانش آموزان، معلمان، مدرسه 
و والدین و نحوه استیفا و انجام آن، استفاده دانش آموزان از 
وسایل دیجیتالی و پوشش( در این کشورها چگونه است؟ ثالثاً با 
در نظر گرفتن چالش ها و کاستی های قوانین انضباطی و شرایط 
کشورمان چه رهنمودهای قابل استفاده ای را می توان ارائه نمود؟

روش کار
این پژوهش یک مطالعه کیفی می باشد که با روش تطبیقی انجام 
شده است. نمونه پژوهشی ایران و کشورهای منتخب از جمله 
انگلستان، آلمان، فنالند، فرانسه، ترکیه، ژاپن، مالزی، پاکستان 
و امارات هستند که به دلیل قرار گرفتن در رتبه های باال در 
آموزش و پرورش جهان و نیز داشتن اشتراکات فرهنگی و 
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مجاورت منطقه ای به صورت هدفمند برگزیده شدند. تجزیه 
و تحلیل داده های جمع آوری شده به کمک الگوی بردی در 
مقایسه صورت  تفسیر، همجواری،  چهار مرحله توصیف، 
انضباطی  ابتدا مقررات تحصیلی و  پذیرفت به گونه ای که 
کشورهای هدف جمع آوری شد )12-11-10-9-8-7-6-
13-14-15(، سپس مورد توصیف قرار گرفته و تحلیلی بر 
آنها نگاشته شد تا در نهایت با یکدیگر همجوار شده و مورد 

مقایسه قرار گرفتند.

یافته ها
ساختار نظام آموزش عمومی در ایران و کشورهای منتخب

به جهت فراهم آوردن بخشی از بافت مورد نیاز برای درک 
بهتر عناصر مورد مقایسه، در جدول )1( ساختار کلی نظام 
آموزشی و سطوح سنی دانش آموزان کشورهای مورد مطالعه 

نشان داده می شود:

و کشورهای  ایران  آموزشی  نظام  در  انضباطی  مقررات 
منتخب

قبل از تشریح وضعیت مقرارات انضباطی ابتدا باید مرجع 
قانون گذاری انضباطی در هر کشور تبیین شود. در این ارتباط 
باید گفت که شورای عالی و متمرکز آموزشی عهده دار ابالغ 
مقررات درون سازمانی در ایران و ژاپن است. در دیگر کشورها 

دوره 
 تحصيلي

  امارات  پاكستان  مالزي  ژاپن  تركيه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ايران
  طول دوره و سن اختصاصي آن

  ابتدايي

6  

  سال

  11 تا 6(

  سالگي)

  سال 6

 5 يا 4 در (شروع
 انگلستان، در سالگي
 و اسكاتلند و ولز
 12 تا 11 در اتمام

  سالگي)

سال ابتدايي  6تا  4
به ايالت بستگي 

  رد.دا

 در سالگي 10 تا 6(
 12 تا 6 ايالتها برخي

  سالگي)

  سال 6

 10 تا 6(
  سالگي)

آموزش 
 9عمومي 
  ساله

 16 تا 7(
  سالگي)

آموزش 
 9عمومي 
  ساله

 14 تا 6(
  سالگي)

  سال 6

 12 تا 6(
  سالگي)

  سال 6

 سالگي) 12 تا 6(

  سال 5

  سالگي) 10 تا 5(

  سال 6

 11 تا 6(
  سالگي)

  

متوسطه 
  اول

  

  سال 3

 14 تا 11(
 سالگي)

  

  سال 5

  سالگي) 16 تا 12(

سال در هاپت  5
سال در  6شوله،

 8تا  7رئال شوله، 
  سال در گيمنازيوم

زمان بيشتر براي 
متقاضيان ورود به 

  آموزش عالي

  سالگي) 15 تا 10(

 11سال ( 4
 15 تا

  سالگي)

  سال 3

 15 تا 12(
  سالگي)

سال براي  3
 4مدارس مالي و 
سال براي 

مدارس چيني و 
  تامي

 15 تا 12(
  سالگي)

كالسهاي ششم 
  تا هشتم

  در مدارس مياني

سال در يك  8
مدرسه در 

  قطعات جداگانه

سال و  13تا  11(
  سال) 18تا  11

  سال 3

 14 تا 12(
  سالگي)

  

  

متوسطه 
  دوم

  سال 3

 17 تا 15(
 سالگي)

  

 

  

 18 تا 16سال ( 2
  سالگي)

  سال 3

  سالگي) 19 تا 16(

  سال 3

 18 تا 16(
  سالگي)

 16سال( 3
 19 تا

  سالگي)

  سال 3

 )18 تا 14(

  سال 3

 18 تا 15(
  سالگي)

  سال2

 18 تا 16(
  سالگي)

متوسطه تكميلي 
و  9دركالسهاي 

10  

  سال) 15تا  14(
  سال 3

 17 تا 15(
  سالگي)

متوسطه باالتر در 
و  11كالسهاي 
12  

  سال) 17تا  16(

 

جدول 1- ساختار نظام آموزش عمومی در ایران و کشورهای منتخب
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نیز وزارتخانه آموزش و پرورش توصیه نامه های غیرالزام آور 
و مقررات کلی را صادر و ابالغ می نماید اما امر اصلی بر عهده 

شوراهای مدارس واگذار شده است.
همان گونه که در جدول 2 نیز مشاهده می شود در موضوع 
پوشش و استفاده یا عدم استفاده از لباس های متحد الشکل، 
کشورهای مورد مطالعه دارای تنوع وسیعی هستند. اول اینکه 
بر اساس اصل تمرکز زدایی، تصمیم را به مدرسه و شورای آن 
واگذار کرده اند. دوم اینکه چنانچه تصمیم به استفاده از چنین 
لباس های باشد، هم تنوع رنگ آن ها و هم شرایط اقلیمی و 

فرهنگی هر منطقه و مدرسه لحاظ گردیده است.
موارد  از  وسیعی  طیف  ورود   3 شماره  جدول  اساس  بر 
غیرتحصیلی توسط دانش آموز به مدرسه ممنوع است. اما در 
مورد استفاده یا عدم استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان 
در مدارس ایران فقط به این مساله اشاره شده که ورود وسایل 

غیر مرتبط با یادگیری ممنوع است و به راحتی می توان استدالل 
کرد که تلفن همراه می تواند به یادگیری برخی موضوعات 
درسی کمک کند چراکه اصاًل مفهومی تحت عنوان یادگیری 
همراه توسط تکنولوژیست های آموزشی بکار می رود. این 
در صورتی است که در اکثر کشورهای مورد مقایسه، استفاده 
از این وسایل را ممنوع اعالم کرده اند و این به علت دالیلی 
همچون اختالل در کالس درس به خاطر زنگ تلفن، استفاده 
از گوشی های دوربین دار به عنوان وسیله تقلب در امتحان، و 

اشاعه موارد غیراخالقی به وسیله دانش آموزان است.
اطالعات موجود در جدول 4 نشان می دهد که مدارس در 
همه کشورها اقتضائات بوم شناختی، فردی و خانوادگی دانش 

آموزان را در غیبت های مجاز لحاظ می کنند.
زورگویی رفتاریست که از یک فرد یا گروه سر می زند و بیشتر 
زمان ها تکرار می شود و از لحاظ روحی و عاطفی به دیگر افراد 

  نوع پوشش  كشور
 آموزشي) محيط با متناسب آراسته و اسالمي (ساده، با شئون متناسب ايران

    مديره هيئت به دستور عهده متنوع هايرنگ و انواع در متحدالشكل لباس استفاده از  انگلستان
  بر اساس نظرات شوراي مدرسه هايرنگ و انواع در متحدالشكل لباس استفاده از آلمان

 فرانسه

  مذهبي هايلباس ممنوعيت پوشيدن
 نامشروع روابط و مخدر مواد سيگار، الكل، ترويج منظور به ناپسند و زشت هايپيام هايي بااسبممنوعيت پوشيدن ل

   آستين بدون و ساحلي هايممنوعيت پوشيدن لباس
   فرانسه زبان ارتقاء خاطر به انگليسي هايپيام داراي هايممنوعيت پوشيدن لباس

  چارچوب خاصي تعريف نشده است. نالندف
  رود.مي شمار به نشان مذهبي كه هاييلباس ممنوعيت پوشيدن  تركيه

 ژاپن
  هر فصل  براي تدارك يونيفرم
   مدرسه توسط آموزدانش كفش انتخاب رنگ

 مالزي

 جداگانه طور به مسلمان غير و مسلمان آموزان دانش جهت متحدالشكل لباس
 مسلمان وجوب رعايت حجاب توسط دختران

  آن داشتن نگه بلند و ناخن كردن ممنوعيت رنگ
  آرايش غيرمعمول و آالت زيور بودن استفاده از ممنوع

   انگليسي و مسلمان ايالتي بودن پوشش به دليل وجود دانش آموزان اردو، پاكستان
  اب از سوي دانش آموزان دخترلباس اصيل و سنتي اعراب و تأكيد بر لزوم رعايت حج  امارات

 

جدول 2- نوع پوشش دانش آموزان در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب
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صدمه می زند. زورگویی می تواند در اشکال مختلف رخ بدهد 
)برای نمونه زورگویی و تهدید سایبری از طریق پیامک یا 
اینترنت( و اغلب ریشه تعصبی علیه گروه های دیگر )خصوصا 
اقلیت ها( دارند برای نمونه براساس نژاد، مذهب، جنسیت یا 

بخاطر موقعیت ضعیف تر و خطرپذیرتر گروهی حاصل شود 
همانند کودکانی که فرزند خوانده یا یتیم اند. اطالعات مندرج 
در جدول )5( نشان می دهد که متأسفانه در آیین نامه های 
انضباطی ایران این خال مقرراتی مشهود است و با عنایت به 

  تلفن همراه  مواد ممنوعه كشور

 ايران
  و آرايشي تجملي وسايل
  تحصيلي امور با مرتبط غير وسايل

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.

 انگلستان

 الكلي مشروبات
 مخدر مواد و سيگار
 سالح انواع
 بها گران اقالم

  الكترونيكي بازيهاي

 تحت هم آن كه فوري موارد جز به كالس خالل در موبايل از نبايد آموزان دانش
  .كنند استفاده باشد، كاركنان كنترل
 نظارت با دختران ايمني از اطمينان براي آن از استفاده و موبايل از آموزشي استفاده
  .است بالمانع معلم

 انآلم

 روانگردان مواد و مخدر مواد سيگار،
 بازي اسباب طور به حتي سالح انواع

 فراوان پول قيمت، ذي وسايل
 الكترونيكي و ليزري وسايل

  موتور و اسكوتر اسكيت،

  .است ممنوع آموزشي ساعات در موبايل از استفاده

 فرانسه
 مخدر مواد و سيگار

  موتور و اسكوتر دوچرخه، اسكيت،
  .است ممنوع آموزشي ساعات در موبايل از استفاده

 فنالند
 مسكرات
 مخدر مواد سيگار،
  محترقه مواد

  .است ممنوع آموزشي ساعات در موبايل از استفاده

 استفاده صحيح از موبايل در مدارس بالمانع است.  آموزشي و تربيتي امور با مرتبط غير وسايل  تركيه

 ژاپن
 الكلي نوشيدني هاي

 آن ندمان و فندك سيگار،
  ترقه و سالح

  استفاده مجاز با دستور مدير

 مالزي
 الكلي مشروبات
 مخدر مواد سيگار،
  جواهر و طال آرايشي، مواد

  .است ممنوع آموزشي ساعات در موبايل از استفاده

پاكستان
  الكلي مشروبات
  سالح سرد

 .دارند اي جداگانه مقررات كدام هر كه انگليسي و مسلمان اردو، مدرسه نوع سه
 اجباري كامل پوشاننده لباسهاي پوشيدن و دارند حيا و عفت بر تاكيد مسلمان مدارس
  .است

  امارات
  الكلي و دخانيات مشروبات
  سالح سرد

  زيورآالت گران قيمت

  .است ممنوع آموزشي ساعات در موبايل از استفاده

 

جدول 3- مصادیق ورود مواد ممنوعه و تلفن همراه به مدرسه در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب
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اینکه آسیب های جدی بر این رفتار مترتب است و در بیشتر 
اوقات قربانی این رفتار بخاطر معذورات فرهنگیمان از بیان 
آن خودداری می کند، لذا ترغیب برای تدوین مقررات مربوطه 
در سطح مدرسه و همچنین آگاهی بخشی در سطح معلمان 

و دانش آموزان سراسر کشور ضروری است.
بر اساس اطالعات جدول )6( در حوزه تشویق و تنبیه مقایسه 
کشورهای مورد مطالعه نشان داد اصل تمرکز زدایی باعث شده 
اختیارات مدارس وسعت یابد و مدارس با تدوین سیاست های 
تشویقی و تنبیهی منطبق با مدرسه و بافت ویژه اش اقدام به این 
عمل نموده اند گرچه در برخی موارد و در خصوص سیاست های 
تنبیهی، وزارت مرکزی رهنمودها و اصول کلی را تدوین و 
ابالغ نموده است. نکته قابل تامل قوانین انضباطی کشورهای 
مورد مطالعه این بود که به معلمان توصیه می شد به جای تاکید 
برکاهش رفتارهای نامناسب )اقدامات سلبی(، تقویت مثبت 
برای رفتارهای مناسب )اقدامات ایجابی( را سرلوحه کار خویش 
قرار دهند و این اصل ابتنای پژوهشی هم دارد. در آیین نامه های 
انضباطی کشورهای مورد مطالعه - و در ایران- تنبیهات از 
نصیحت و موعظه کالمی شروع می شود و در مراحل بعدی 

اخطار کتبی صورت می گیرد. سایر راهکارهای ذکر شده نیز 
محروم کردن از تفریح و صحبت با والدین، تعویض کالس 
و مدرسه، جریمه مالی )فرانسه( برای برخی جرایم، در موارد 
شدیدتر مجازات بازداشت در کتابخانه و امثال آنها )همانند 
ژاپن( با اطالع والدین پدر و مادر، نگه داشتن دانش آموزان 
خاطی در مدرسه بعد از اتمام ساعت آموزشی )انگلستان( 
می باشند. هر یک از این ها بر اساس مورد پیش آمده و شرایط 
خاص هر مدرسه ای می تواند بکار گرفته شود. مورد بعدی این 
که تقریبا در همه کشورهای مطالعه شده تنبیه بدنی ممنوع است 
با این حال در دستورالعمل های بازبینی شده به وسیله وزرات 
آموزش و پرورش ژاپن از آنجایی که معلمان نقش والدین و 
اولیاء دانش آموزان را در مدرسه ایفا می کنند باید اجازه زدن 
ضربه های مالیم را به دانش آموز داشته باشند، همانطور که 
والدین گاهی اینگونه تنبیه هایی برای فرزندان خود در نظر 
می گیرند. از دیگر ضوابط تنبیه احصا شده در این پژوهش 
می توان به این موارد اشاره کرد: جلب توجه دانش آموز به 
اشتباه خود، اعمال  تنبیه  متکی  به  یافته های  علمی  و استفاده  از 
الگوهای مناسب  تغییر رفتار، تنبیه روشنگرانه، خیرخواهانه و 

  غيبت مجاز  كشور

 ايران
هاي العبور بودن مسير در فصلكه، صعبهاي ناشي از بيماري، فوت اقوام و بستگان نزديك، سفرهاي زيارتي به اماكن متبرغيبت

  فرهنگي و مسابقات ورزشي-هاي آموزش و پرورش در خارج از مدرسه، مانند المپيادهاي علميسرد، شركت در برنامه
  خانواده كوچك فرزندان از مذهبي، مسافرت، مراقبت خانوادگي، هنري، مراسم - ورزشي سابقاتبيماري، م  انگلستان

  پزشكي داليل به خاص هايدرس از بيماري، مرخصي، معافيت آلمان

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

  هاي ضروريبيماري، مرخصي، مسافرت فنالند
  پزشكي مدرسه، قرارهاي حمايت مورد هايمذهبي، فعاليت هايخانوادگي، برنامه مسافرت، مراسم  تركيه
  مرخصي، بيماري خود يا والدين ژاپن
  بيماري، مراسمات مذهبي و ديني مالزي

  سابقات ورزشيبيماري، مسافرت اجباري والدين، م پاكستان
  هاي مذهبيبيماري و قرارهاي پزشكي، مرخصي، برگزاري آيين  امارات

 

جدول 4- مصادیق غیبت مجاز دانش آموزان در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب
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باحفظ آبروی دانش آموزباشد، تعامل با دانش آموز بر اساس 
احترام به شخصیت و احساساتش بوده و متناسب با مراحل رشد 
باشد، ممنوع بودن تنبیه بدنی در تمام اشکالش، عدم استفاده از 

تمسخر و استهزاء دانش آموزان به عنوان تنبیه.
قسمت  در   )7( جدول  در  موجود  اطالعات  اساس  بر 
مسئولیت های والدین، موضوع قراردادهای والدین با مدرسه 
می تواند یکی از موضوعات مهم و قابل عنایت برای کشورمان 
باشد چراکه پژوهش ها نشان داده اند در کشورهای شرقی، 
توقع و انتظار خانواده ها از مدرسه و فرزند خویش بسیار 
باالست اما برای خود و خانواده نقش کمی قائل اند و در عمل 
برای آن اقدامی نمی کنند و مسئولیتی نمی پذیرند. این شرایط 
در کشورهای غربی الگویی مشارکتی است و سهام مدرسه 
و خانواده به یک اندازه است. لذا تدوین و امضای قراداد بین 
مدرسه و والدین با عنایت به تجربه کشورهای مورد مطالعه 
باید مورد توجه قرار گیرد. در فرانسه، تضمین های محکم تری 

  تهديد و زورگويي ضد هايسياست  كشور
  مورد اين يا برنامه الزم االجرا در مصوب عدم وجود سند ايران

  انگلستان

  آنان با مشاوره و زورگويي معرض در افراد از حمايت با زورگويي از پيشگيري
  پديده اين مورد در آموزان دانش از مستمر نظرسنجي
  ابه آن ه رساني اطالع و والدين مشاركت

  ...و كالس از ناهار، حذف دادن دست از مانند متخلفان براي تنبيهي در نظر گرفتن اقدامات

 آلمان

   آموزان دانش آموزش مستقيم مقابله با زورگويي به
  پديده اين با مقابله براي والدين مشاركت
  مختلف ابزارهاي با پيشگيري
  آن با مقابله براي تشويقي و تنبيهي مختلف ابزارهاي از استفاده

  ورود معلم، مدير و والدين فرانسه
  تركو دانشگاه كيوا با همكاري طراحي و اجراي برنامه فنالند

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

  ورود معلم و مدير و حل مسئله در درون كالس و مدرسه ژاپن
  تيارات به معلمانواگذاري اخ مالزي

  در نظر گرفتن موارد تنبيهي براي افراد متخلف توسط مدير و معلم پاكستان
  مشاركت مدير و معلم و در صورت نياز والدين  امارات

 

جدول 5- سیاست های ضد زورگویی و تهدید در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب

برای پیگیری حضور والدین برای حل مشکالت فرزندانشان 
داده شده است که در صورت غیبت یا رفتار مشکل ساز از 
سوی دانش آموز و عدم همکاری والدین برای اصالح وضعیت 
از طریق دادگاه های نوجوانان نسبت به عدم پرداخت مزایای 
فرزند اقدام می شود و در درجه باالتر والدین را مورد تعقیب 
کیفری قرار می دهند. سبک نگارش وظایف اولیاء و مدرسه و 
دانش آموزان نیز مسأله ای با اهمیت است، یکی از این سبک ها 
که در این تحقیق به دست آمد سبک نگارش حقوق و وظایف 
متقابل است که در مقابل هر حق وظیفه ای نگاشته شود. در 
مورد وضعیت تعامل پلیس با مدرسه نیز باید گفت که بنابر 
تجارب کشورهای مورد مطالعه، فراهم نمودن شرایطی برای 
حضور نهادینه تر، تسهیل شده تر و اثربخش تر پلیس مدرسه 
در مدارس ضرورت دارد. البته آموزش و توجیه و انتخاب 
افرادی که قرار است بعنوان پلیس با مدارس همکاری داشته 
باشند از حساسیت خاصی برخوردار است. یافته های مقایسه ای 



سال هفتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 98-1397 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 26

  تنبيه  تشويق  كشور

 ايران

  گوناگون روش هاي به شفاهي تشويق
  تقدير لوح

  آموزي دانش اردوهاي
  آموزي دانش هاينشان اعطاي

  خصوصي طور به شفاهي اخطار و تذكر
 كالس آموزاندانش حضور در شفاهي اخطار و تذكر

  مربوط
 آموز،دانش ولي قبلي اطالع با مدرسه از موقت اخراج
  روز سه مدت براي كثرحدا
  ديگر مدرسه به انتقال

 انگلستان

  كالمي غير و كالمي تشويق
  تبريك هايپستال كارت
  گانيمژده
  طاليي ستاره

  جامعه به سازنده همياري هاي نشانگر هايي گواهينامه

  رو رودر نصحيت و موعظه
  )كالس در( گروه از حذف
 اطالعات فناوري سيستم به دسترسي از حذف

  مدرسه ناهار يا صبحانه از حذف درسه،م
  موقت اخراج
  دائم اخراج

 آلمان

  تربيتي اقدامات  پرداختي و كالمي جوايز
  ..)و صحبت ، نصيحت(

  نامه مالمت نوشتن
  ديگر گروه يا كالس به ،انتقال

 روز دو مدت به آن فعاليتهاي و مدرسه از محروميت
  دوهفته تا

  مدرسه از اخراج به تهديد
 تمام از محروميت به تهديد و درسهم از اخراج
  كشور در دولتي مدارس

  كشور در دولتي مدارس تمام از ممنوعيت

 فرانسه

 خواهي معذرت جرائم، به توجه نصيحت و با مقداري  اعطاي جوايز و بورس هاي تحصيلي
  فوري

  يكديگر از افراد ساده جداسازي
  تفريح از نمودن محروم
  والدين با صحبت

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

 فنالند

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

  نصيحت
  كتبي اخطار

  آموز دانش اولياي با صحبت
  دائم و موقت اخراج

  
 

جدول 6- جایگاه و چگونگی اعمال تشویق و تنبیه در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب
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این تحقیق نشان می دهد پلیس می تواند در برخی فعالیت ها 
همچون آموزش ترافیک و مبارزه با سوءمصرف مواد حضور 
اثربخش داشته باشد. بیشتر اقدامات از نوع پیشگیری است اما 
در خصوص برخورد با بزه - در صورت بروز- نیز الگوهای 
خاص و متفاوت خویش را می طلبد همچون آنچه را از آن بعنوان 
عدالت ترمیمی نام می برند. پژوهش های درون کشوری هم 
موید چنین توصیه ای می باشند از آن جمله در دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران پژوهشی با موضوع پیشگیری مدرسه-محور از 
بزهکاری اطفال و نوجوانان انجام گرفت )16( که نشان داد در 

ایران برای مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان فقط به تشویق 
و تنبیه توجه شده و به سایر الگوهای موثر همچون حضور 
و مشارکت نهادهایی همچون پلیس، البته بصورت عدالت 

ترمیمی )میانجی گری( توجه چندانی نشده است.

بحث و نتیجه گیری
برپایی نظام های  مطالعه تطبیقی نظام های آموزش می تواند 
آموزشی را برای مدیران و عامالن آن ها روشن سازد. نمی توان 
نظام آموزشی را بدون شناخت و پذیرش پویایی و پیچیدگی 

  تنبيه  تشويق  كشور

  تركيه

  كالمي
  امتيازات به توجه با نامه تقدير

  تذكرلفظي
  تعهد اخذ

  اوليا با مالقات
  مالمت و مذمت

  مدرسه تعويض

 ژاپن

  مدير وسيله به ويژه راهنمايي يا نصيحت  واگذاري تكاليف درسي سطح باال
  توبيخ
  نامشخص و مشخص زمان مدت به تعليق
  رسمي و داوطلبانه اخراج

 مالزي

  امتيازي تشويق نظام
  شد خواهد مند بهره جوايز از امتياز 100 كسب از پس فرد هك

  گواهينامه در خوب خيلي يا خوب ثبت
  عيني جوايز

  نصيحت
  اخطار و هشدار

  دريافت غرامت
  پليس به گزارش
  مدرسه تغيير
  مدرسه از تعليق

 پاكستان
  جريمه  تحصيلي براي نفرات برتر بورس و شخصي كامپيوتر

  دايم و موقت اخراج

  امارات

  كالمي تحسين و تشويق
  نامه تقدير

  مجالت ها، روزنامه راديو، طريق از مدرسه درخواست به قدرداني
 اينترنتي سايت طريق از وي از و قدرداني آموز دانش تصوير و اسم چاپ

  مدرسه
 آموزي دانش هاي همايش و نشستها جلسات، در مدرسه اعطاي نمايندگي

  رسمي وزيآم دانش هاي هيئت يا خارجي سفرهاي يا

  شفاهي هشدار
  خواهي معذرت درخواست

  والدين از دعوت و كتبي هشدار
  آموز دانش كالس تغيير
  ديگر مدرسه به انتقال
  بزرگساالن مدارس به انتقال
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  پليس والدين  كشور

 ايران
 تكميل او ولي و آموزدانش توسط نام ثبت درموقع كه هاييبرگه
 ضمن تا است آموزاندانش انضباطي وظايف اهم حاوي شود،مي

  .كنند تعهد را وظايف اين انجام او ولي و آموزدانش ،توجه و آگاهي

 درخواست به و ضروري مواقع در اما تنيس جايز مدرسه به پليس ورود امكان حد تا
  است. پذير امكان معلمان يا و مدير

  انگلستان

 مسئوالن يا قيم، يا والدين بين است اي توافقنامه والدين با قرارداد
 راهي بلكه ندارد تنبيهي وجه قرارداد اين مدرسه؛ امناي هئيت با محلي
 كودك تاررف اصالح براي محلي مقامات و مدرسه همكاري براي است

 و مدرسه از عملي حمايت جذب منظور به و مدرسه در او حضور يا
 است. شده طراحي محلي مسئول مقامات

 و والدين مدرسه، بين كه است داوطلبانه قرارداد يك رفتاري قرارداد
 به مجبور را والدين تواند نمي كسي و شود مي امضا محلي مقامات
 و كند كمك والدين به تواند مي آن هرچند كند. قرارداد اين امضاي
 فراهم آموزشش از جدا آموز دانش بيشتر حمايت براي هايي فرصت

 بايد آنها نكنند، امضا را قرارداد اين كه گرفتند تصميم والدين اگر آورد.
 كنند پيدا خود آموز دانش حضور و رفتار اصالح براي ديگري هاي راه
 پيدا محلي مقامات و رسهمد مسئوالن با بررسي و بحث با را راه اين و

 صورت آموز دانش رفتار در بهبودي و نشد انجام اقدام اين اگر كنند.
 والدين عليه اقدام انجام براي را ديگري راههاي محلي مقامات نگرفت

 به والدين عليه دادگاه به دادخواست تواند مي كه گيرند مي نظر در
 منظور به دينوال كالسهاي در حضور به آنها ساختن وادار منظور
  باشد. وي نامنظم حضور و آموز دانش رفتار بررسي

 درباره توانند مي والدين شود مي تشكيل قرارداد طبق كه جلساتي در
 طرف از تواند مي كه كمكهايي و دارند فرزندانشان با كه مشكالتي
  .كنند بحث است سودمند و شود آنها به مدرسه

 مي بازديد مدرسه از مرتب طور به كه ارندد اختصاصي پليس افسر مدارس از بسياري
  ماند. مي مدارس امنيتي قرارداد تحت مدرسه در يا كند

  مدرسه، محيط ساختن تر امن به كمك

 كه دهد مي قرار پليس اختيار در را امكان اين مدرسه محوطه و راهروها در زني گشت
  ببخشد. بهبود سريع واكنش و مزاحمان با برخورد و شناسايي طريق از را مدرسه امنيت

 ضد رفتار همچون موضوعاتي به پاسخ و ارزيابي اجتماعي، ضد رفتارهاي عليه اقدام
 در تواند مي بار خشونت حوادث و ساختن يقربان اذيت، و آزار زورگويي، اجتماعي،

  شود. محسوب پليس نقش قلمرو

 را مدارس در ميانجيگري) بر (تاكيدترميمي عدالت هاي شيوه همچنين پليس افسران
 ميانجيگري در رهبري نقش گرفتن دست به با پليس افسر موارد، اين در .دنكن مي تسهيل

 نهادينه در سعي ،تعارض حل متنوع هاي تكنيك از استفاده با و قربانيان و مجرمين بين
  كنند. مي مدرسه در ها روش اين كردن

 محلي، جامعه اختيار رد را حوزه اين در خود تجربه و دانش توانند مي پليس افسران
 گردد. تسهيل نظر مورد قانون اجراي تا دهد قرار عمومي نهادهاي و داوطلب گروههاي

 آموزش درس به كمك رايب مدرسه درسي برنامه در دارد اختيار همچنين پليس
 و مثبت رفتار قبيل از موضوعاتي قالب در آموزش و اجتماعي بهداشت و شهروندي

 از حاصل پيامدهاي ،دختران از استفاده سوء ها، جاده نيايم شهروندي، هايمهارت
  كند. فعاليت جنايي هاي فعاليت و تصميمات

 آلمان

 ضوابط و شرايط مدرسه مقررات در آلمان هاي ايالت از يك هر رد
 و معلمان والدين، مسئوليتهاي وستفاليا در است. شده بيني پيش خاصي

 شده بيان شفاف طور به رفتاري قرارداد در انآموز دانش حدودي تا
 عنوان به اند شده بيان واضح طور به كه مدرسه مقررات قبول است.
 كه دارد وجود نيز فردي قراردادهاي همچنين است. قرارداد از قسمتي

 اين در دارند. كاربرد انحرافي و زامشكل رفتار مورد در ويژه به
 پيشرفت كه دهند مي رفتاري محكم تعهدهاي آموزان دانش قراردادها،

 آموزان دانش و اولياء،معلمان كمك با را خود پيشرفت اين و نموده
 وقت چه و چگونه كه شود مي تعيين زمان همان در كنند. حفظ

  شود. كارگرفته به مدرسه مقررات مطابق مرتبط ابزارهاي

 قراردادهاي تا شوند مي ترغيب والدين و معلمان برندبورگ، در
 يكديگر با همكاري جهت با يادگيري و رفتار خصوص در تانهدوس
 اهداف به دستيابي براي يكديگر با بايد مرتبط قسمتهاي باشند. داشته
  كنند. توافق مدرسه

 رفتاري و يادگيري قراردادهاي مكلنبورگ و حسه ساكسوني، در
 مدارس برخي در شود. مي اجرا آموزشي متخصصان پيشنهاد براساس

 آموز، دانش هر مخصوص كه كنند مي كار هايي نامه توافق روي

 برنامه زيادي هاي دهه در است. آلمان قديمي سنتهاي از يكي مدرسه در ترافيك آموزش
 مي صورت آلمان "خيابان ايمني انجمن "با نزديك ارتباط يك در ترافيك آموزش
 خيابان ايمني آموزش آلمان، پرورش و آموزش وزراي دائمي كنفرانس مصوبه در گرفت.

  است. شده داده تشخيص يآموزش ماموريتهاي از قسمتي عنوان به

 وسيله به نظري و عملي طور به آموزشي واحد چندين در ابتدايي، دوره در آموزان دانش
  شوند. مي آشنا معابر در ايمني چالشهاي با راهنمايي پليس ماموران و مدرسه معلم

 جديد مواد خصوصا مواد، مصرف سوء با مبارزه در مهمي نقش آلمان مدارس در معلمان
 در نباشد كامل است ممكن آنان هاي دانسته اينكه خاطر به و هستند دارا و.) (كراك
 شود. مي استفاده تجربه تبادل براي پليس متخصصان از نتيجه

 سطح در خشونت با مبارزه براي را مشتركي طرحهاي نهادها ساير و مدرسه پليس،
 كالمي و رواني هم و فيزيكي، خشونت شامل هم خشونت اين و كنند مي   اجرا مدارس

  شود. مي

 آموزش شامل كه اول سطح كند. مي همكاري مدرسه با پيشگيري سطح سه در پليس
 دوم سطح و....است. استرس  فقر، با مبارزه و آگاهي سطح افزايش اجتماعي، مهارتهاي

 مسئوالن نيز سوم سطح در است. جرم وقوع از بالقوه مجرم داشتن برحذر شامل كه
  .شد خواهند حوادث دادن رخ احتمال كردن كم باعث ليسپ همراه به مدرسه

جدول 7- جایگاه والدین و پلیس در مقررات انضباطی مدارس ایران و کشورهای منتخب



محسن فرمهینی فراهانی و همکاران 29بررسی تطبیقی مقررات انضباطی مدارس در ایران و کشورهای منتخب

  پليس والدين  كشور
 و شده نيزگذاشته  نمايش به و است شده طراحي معلمان و والدين
 مي قرار بازنگري مورد نيمسال هر در و هستند هركس براي ديدن قابل

  باشند. داشته آگاهي آنها از والدين تا گيرند

 فرانسه

 به بنا مدرسه شوراي رئيس وسيله به تواند مي والدين مسئوليت قرارداد
 موسسه، رئيس آكادمي، بازرس (مانند مقامات برخي يا خود درخواست
 در شود. ارائه قانوني سرپرستان يا والدين به شهردار) يا و بخشدار
  صورت

 ساير يا آموزشي موسسه يك عملكرد در اخالل مدرسه، زا غيبت
  مشكالت

 اقدامات شامل و ساخته نشان خاطر را والدين تعهدات قرارداد اين
 شورا رئيس وقتي است. وضعيت بهبود براي اجتماعي و اصالحي
 به را آن پست طريق از بايد كند، استفاده والدين داد قرار از بخواهد
 پانزده مهلت يك آنها برساند. كودك قانوني تانسرپرس يا والدين اطالع
 نظرات توافق عدم صورت در يا كرده امضا را قرارداد تا دارند روزه
 را پيشنهادهايي كرده بيان را امتناع داليل و گذاشته اشتراك به را خود
 آموز دانش وضعيت نمايش و قرارداد اين از استفاده داليل دهند. ارائه
 متن در مشكالت بر آمدن فائق براي اوليا عهداتت يادآوري اوليا، و

 سال يك تا كه است ماه شش قرارداد اوليه مدت است. آمده قرارداد
  است. تمديد قابل

 سودجو افراد به مقابله مهارتهاي آموزش با مرتبط هاي برنامه اجراي در پليس همكاري
  بزهكار و

 فنالند
 تربيتي و آموزشي مسائل و مشكالت به كمك در والدين شدن متعهد

  فرزندان
 لزوم مواقع در حضور و آموزان دانش براي آموزشي مانورهاي طراحي

  تركيه
 پشتيباني براي والدين از تعهد اخذ و خاص هاي فرم گرفتن نظر در

  فرزندان جانبه همه هاي
  لزوم مواقع در حضور

 ژاپن

 مقامات براي و هستند ترباگذشت كودكان مورد در ژاپني والدين
 آموزگارانِ شودمي باعث امر اين .هستند قائل بيشتري احترام مسئول
 توجه هارعايت گونهاين به كه شوند پشتيباني فرهنگي سوي از ژاپني

 لحاظ به بهتري و سهل شرايط از شودمي باعث امر اين و دارند فراواني
  .شوند برخوردار كاري

  ندارد. چنداني حضور پليس ژاپن مدارس در آميز خشونت هاي جرم وقوع قلت دليل به

 نحوه آموزش و مدرسه در پليس حضور براي جايي ابتدايي مدارس درسي برنامه در اما
  است. شده انديشيده خطرناك افراد با مواجهه

 مالزي

 شوند مي متعهد نام ثبت روز در مخصوص هاي فرم كردن پر با والدين
 دانش تشويق روز ان،آموز دانش عملكرد گزارش مانند مواقعي در كه

 است ساالنه كه معلمان با والدين انجمن جلسات نيز و ممتاز آموزان
 يابند. حضور

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

 پاكستان

 و شغلي مشخصات ثبت براي جايي آموزان دانش نام ثبت هاي فرم
 پاكستان مدارس از برخي ضمن در دارد. والدين هويتي نيز و اي حرفه

 با همسو كه استعدادهايشان و ها توانايي راستاي در والدين از تعهدي
 شود. مي اخذ است؛ مدرسه اهداف

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

  امارات
 و كنند رعايت را مدرسه قوانين فرزندانشان كه شوند مي متعهد والدين

  نمايند. فكري رساني كمك مدرسه اهداف راستاي در هم خودشان
 پيامدهاي مدارس در خود استقرار با پليس آموزان، دانش به ترافيك آموزش بر عالوه
  كند. مي بازگو مدارس همه در را گريزي قانون
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پدیده های آموزشی از »بیرون« اداره کرد. یکی از یافته های 
مهم پژوهش های تطبیقی در آموزش و پرورش، این است 
که نظام  های آموزشی در ارتباط دائم و الزم با دیگر نظام های 
مربوط )فرهنگ، اقتصاد و سیاست...( عمل کند؛ از این رو، 
نمی توان دور مدرسه حصاری کشید تا دانش آموزان را جدا 
از متن جامعه تربیت کرد. مطالعات تطبیقی در نظام های تربیتی 
به شناخت منجر می شود. این شناخت جز آن که سبب توسعه 
دانش آموزش و پرورش تطبیقی می شود، چگونگی و چرایی 
موقعیت های تربیتی را به مسووالن و مربیان نظام های آموزشی 
می شناساند )17(. با توجه به این مطالب پژوهش حاضر با 
هدف بررسی مقررات انضباطی مدارس در ایران و کشورهای 
منتخب به روش کیفی از نوع تطبیقی انجام شد. نتایج حاکی از 
آن بود که در حوزه طراحی و تدوین مقررات انضباطی، ایران 
در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه دارای کاستی های مبنایی 
)تمرکزگرایی در تدوین، کلی گویی و دورماندن از تشریح 
جزئیات، اولویت یافتن جنبه تنبیهی بر پیشگری( و نیز اجرایی 
)مالک قرار دادن آیین نامه های باالدستی، نادید گرفتن توان 
نهادهای حمایتی، عدم توجه به شرایط اقتضایی و متناسب با 
کلیت دانش آموز و ناهماهنگی با مقررات خانوادگی( است 
که با کاربست راهکارهای پیشنهادی زیر می توان اقدام به 

رفع آن ها نمود:
آموزش  عالی  از جمله شورای  عالی ستادی  الف( سطوح 
کلی  سیاست های  تدوین  به  اقدام  می توانند  پرورش  و 
انضباطی نموده و می توانند به مدارس اجازه دهند تا خط 
مشی اجرایی را خود تدوین کرده و پیوسته آن را مورد 
پایش قرار دهند. در این صورت شکاف های موجود در 
برخی از حوزه ها از منظر قوانین انضباطی مدارس همانند 
مسائل مربوط به سیاست های ضد زورگویی و تهدید، 
استفاده از تلفن همراه و جایگاه والدین و پلیس وجود 

دارند حل و فصل می شوند.
ب( با تشریح بیشتر مقررات انضباطی و پرداختن به جزئیات 

آن ها می توان منشوری قابل فهم تر تدوین نمود و به تصریح 
درک عمیق دانش آموزان و نیز مجریان درون مدرسه ای 

از مقررات کمک نمود.
پ( با توجه به این که در همه حال وجود ضوابط محیطی، 
قوانین مدون و ارزش های اخالقی برای تسهیل عملکرد 
دانش آموزانی که به سطوح باالی رشد اخالقی نرسیده اند، 
ضروری است لذا به نظر می رسد قوانین انضباطی مدارس 
باید بر شیوه های پیشگیری از وقوع رفتارهای نامناسب 
توجه داشته باشند، تا بر روی روش های تنبیهی. در این 
نامطلوب  جانبی  عوارض  از  که  افزود  باید  خصوص 
روش های تنبیهی این است که احساس ناخوش آیند حاصل 
از تنبیه در لحظه تنبیه شدن از طریق شرطی شدن کالسیک 
با شرایط تنبیهی و شخص تنبیه کننده تداعی می شود و 
سبب انزجار تنبیه شونده از تنبیه کننده می گردد. مشکل 
دیگر استفاده از روش های تنبیهی آن است که تنبیه کردن 
امر مسری است. کسانی که شاهد تنبیه شدن افراد توسط 
دیگران بوده اند در مواقع دیگر خـود بـه تنبیـه کسـانی 
دیگـری اقـدام کـرده انـد. دانش آموزان تنبیه شده بعداً تنبیه 
کننده از آب در آمده اند. بنابرین فردی که در حضور جمع، 
دانش آموزان را تنبیه می کند به آن ها آموزش پرخاشگری 
می دهند. از سوی دیگر آثار استفاده از روش های تنبیهی 
بسیار موقتی بوده و می تواند در بلند مدت نتیجه معکوس 
داده و موادری مانند خشم، انزجار، دروغ گویی، ریاکاری، 
بی ارادگی، از دست دادن اعتماد به نفس و حس کنجکاوی، 
بی اعتمادی و کینه توزی، یاس و نومیدی، سرکشی و طغیان، 
خشم و شرارت، احساس حقارت، حزن و اندوه، تنفر و 

دشمنی را برای دانش آموزان به ارمغان بیاورد.
ت( مشارکت افراد ذی نفع )دانش آموزان، اولیای دانش آموزان 
و عوامل اجرایی مدرسه( در تنظیم مقررات و ضوابط در نظر 
گرفته شود تا از بار منفی "مقررات روایتی و از قبل تنظیم 
شده" کاسته و به دلیل همراه داشتن حس تعلق، ضمانت 
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و قابلیت اجرایی شدن را در پی داشته باشد.
ث( همواره به این نکته توجه گردد که دانش آموز یک کل 
است، به این معنا که او تنها یک موجود علمی و ذهنی 
نیست، بلکه یک موجود عاطفی و اجتماعی نیز هست و 
در این حالت تجربیات قبلی وی، احساسات و... جملگی 

باید در تدوین مقررات انضباطی جای داشته باشند.
ج( در برخی مواقع بی انضباطی دانش آموزان ناشی از نبود 
است.  رفتاری خانه و مدرسه  هماهنگی در روش های 
یعنی هماهنگی کامل میان اولیای خانه و مدرسه در اجرای 
مقررات و شیوه های تربیتی آنها وجود ندارد. اگر دانش آموز 
مغایرتی  و  تضاد  مدرسه  و  تربیتی خانه  الگوهای  میان 
مشاهده کند، قطعًا به دام شک و تردید گرفتار خواهد شد 
و نمی داند کدام الگوی تربیتی را انتخاب کند. اگر مدرسه 
درست می گوید، پس چرا رفتار خانواده با آن مغایر است. 
اگر والدین راه صحیح را نشان می دهند، پس چرا مدرسه 
آن را نمی پذیرد. این اختالف و دوگانگی در میان الگوهای 
تربیتی بدترین وضع روحیـ  روانی را برای دانش آموزان 
فراهم می کند که اغلب موجب سردرگمی، بالتکلیفی و 

در نتیجه رعایت نکردن مقررات و بی انضباطی و غیره در 
آن ها می شود. لذا با توجه به این مهم ضرورت هماهنگی 
بیش از پیش مقررات خانه و مدرسه احساس می شود که 

با برگزاری نشست های منظم قابل حصول است.
د( از آنجا که محور تمامی کارها در مدرسه و هدف نهایی 
آموزش و پرورش تربیت صحیح دانش آموز است، لذا 
نباید دانش آموزان را فدای انضباط در مدرسه کرد، بلکه 
باید با استفاده از راهکارهای مناسب انضباط و مقررات 
مدرسه را در خدمت دانش آموزان درآورد، تا زمینه هدایت 
و  انضباط  رعایت  فراهم شود.  آنها  شایسته  و  مطلوب 
مقررات موجب شادی و نشاط در فرد، سازش مناسب 
فردی و اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد به نفس و جلب 

توجه دیگران می شود.

تقدیر و تشکر
نویسندگان صمیمانه ازکلیه کسانی که در انجام این تحقیق 
یاری و راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی به عمل می آورند.
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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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