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 چکیده
بار  برنامه درسی پنهاان   گذاریربررسی چگونگی اث ،پژوهش نیاهدف 

آمیختاه   از روشمنظور این  به .استابتدایی  ةدور آموزان انضباط دانش
 روش کمای،  در بخاش پژوهش استفاده گردیاد کاه    نیدر ایا ترکیبی 

از کیفای   در بخشمقطعی و  از نوعتحقیق مورداستفاده روش پیمایشی 
تجرباه زیتات    از ناوع  یشاناتت  داریپدپژوهش ) یموردبررسی  روش
مدرسه ابتادایی   33آماری پژوهش کلیه  ةجامع است. شده ( استفادهشده

 34-39ساا  تحصایلی    در شیراز شهر وپرورش آموزش 3پترانه ناحیه 
تصادفی  یریگ نمونه از روش ا استفادهب پژوهش موردنمونه  تعداد .است
-39 یلیتحصا تا انتهاای ساا     از ابتدامدت مشاهده  و طو مدرسه  8
 ریا ز یابزارهاا  اطالعاات متناسا    یآور جما   یبارا  اسات.  باوده  34

 یهاا  برگاه -2.انضاباط محقاق سااتته   پرسشنامه -1است: شده استفاده
 روش باا لیکارت   یبناد  درجاه مشاهده سنج محقق ساتته با مقیاا   

و روش  استانداردشااده سااالا تمصاااحبه بااا روش -3.ینگااار واقعااه
کمی  در بخشاطالعات  لیوتحل هیمنظور تجز به گفتگوهای غیررسمی.

 شاده  اساتفاده  چندگانهرگرسیون  لیوتحل هیو تجزپیرسون  یاز همبتتگ
 انضاباط  باا بین برناماه درسای پنهاان     چندگانهرگرسیون  جینتا است.

 در ساط  که  دهد یمنشان  را 925/0ان همبتتگی چندگانه آموز دانش

وتحلیال   تجزیاه  منظاور  باه همچناین   .اسات معنادار  درصد39 نانیاطم
نظران برنامه درسی پنهان و  اطالعات در بخش کیفی از نظرات صاح 

روانشناسی پرورشی استفاده شد که نتایج نشان داد که در اکثر مادار   
آموزان تحت تأثیر آثاار برناماه    در  مورد مشاهده دانش های کال و 

بار  طور متاتقی  و غیرمتاتقی     درسی پنهان قرار داشتند که این آثار به
 گذاشت. ها تأثیر عمیق و پایداری می تعلق به مدرسه آن احتا 
ان آماوز  داناش  درسای پنهاان،   برناماه  ،انضاباط  کلیدی: هلی واژه

  ابتدایی.
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Abstract 
The purpose of this survey is the influence of 
hidden curriculum on primary school student 
discipline. Quantitative (cross sectional survey) 
and qualitative (case study method based on 
phenomenological investigation of the lived 
experience) research methods were used. 
Statistical population was all 39 elementary 
school in district 3 in Shiraz. The number of 
sample using random sampling were 8 school 
and the period of observation was from the 
beginning to the end of the school year 94-95.To 
collect appropriate information the following 
tools have been used:1-Self-designed discipline 
questionnaire.2- Self-designed forms by Likert 
rating scale.3- Interviews and informal 
conversations with standardized questions. 
Quantitative data analysis was base on pearson 
correlation and multiple regression. Multiple 
regression results between hidden curriculum 
and discipline show solidarity 0.527 that in 
confidence level 95% is meaningful. Also 
qualitative analysis based on experts' opinions in 
hidden curriculum and educational psychology 
shows that in most schools and classrooms, 
students were affected by the effects of hidden 
curriculum. Results showed that these effects 
directly and indirectly left a deep and lasting 
impact on their school connectedness. 
Keywords: discipline, hidden curriculum, 

primary students 
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 مقدمه

بههد  (Maleki) از سیههاها  (Curriculum) برنامههد سی هه 

 یها آموزش ،محتوا ،نایفرا ، ری میغمحتوای ی م  و 

 هها  آن ةلیو ه  بهد کهد   ههرسس   مه آشکای و پنهان  اطهق   

سانش الزم یا بهد س هت    ،فراهیرنا  تحت هاایت مای د

 ،ههها شیههرا و  کنهها  مه یا کسهه   هها  مهههای و  آویس  مه 

 سههها  مههیا سی خههوس تیییههر  ههها ایزشو  ههها  قایشنا هه

(Noruzi,2011)  بهههد اات هههاس یو نیهههااز (Alikhani 

Mehrmohamadi,2005)  تها از طریه     شهوس   مه تقش

 انهوا  مصتله    ،طراح  و تاوین برنامد سی   مشهص  

 یا هها  آن ،یا بهد فراهیهران انت هال ساس     ها مهای سانش و 

سی  شهان یها تیمسهوو  و  هها  ن هش برای بر اها  ههرفتن  

 نیهمچنه  (Hosseini Yazdi,2014) زناه  آماس   ازس

(Alikhani,Mehrmohamadi,2005) کههههد  نههههامعت ا

سی کنای برنامد سی    ناپذیر اجتناب طوی بداوامل سیگری 

 طهوی  بهد  هها  جنبهد ی م  وجوس ساینا کد سی بسهیایی از  

تجهایب انت هال    هیری شکلهسترس  پایاایتر و نافذتر سی 

 ریتهث   آموز سانشو اامال یفتای بر  ها ایزش ها نگرشافکای 

کل فراینا تعلیم و تربیت یا تحت  ها آنو نفوذ  هذایس  م

تجایب  یا کد سی ط  تحصیل  نیچن .سهنا  مقرای  ریتث 

و جز  شونا  مسی مای د و کقس سیس آموختد و سیک 

اصطقحاً برنامهد   رنامد سی   از قبل تعیین شا  نیستب

 یهها نههمن   (Hidden Curriculum) سی هه  پنهههان 

(Implicit ) هوینا کد سایای آ ای منف  و مثبت فراوان بر

و غفلهت از آ های منفه      ی توجهد  کهم  ان ا ت.آموز سانش

تح ه  اههااو واالی تعلهیم و تربیهت یا سچهای       توانا  م

 .(Noruzi,2011) مشکل  ازس

برنامد سی   پنهان، مونهو    رهذاییتث از موایس   کی

 یهها  ههزایش طبه   ان ا ت. آموز سانشمسائل انضباط  

تو ه    کهقس  زمهان  سیصها از  50از  شیبه  تح ی ات ،

حههل مسههائل  و کههقس یاسای اًصههرف معلمههان مههاایس

برقهرایی   کد ی ازآنجا (.Loizou,2009) شوس  مانضباط  

 منظهوی  بهد ا ت برای هموای کرسن یا ،  یا لدیو انضباط 

سی امهروز    نیباوجوسا، تیو تربتح   اهااو اا   تعلیم 

کهد اوقها  زیهاسی از وقهت      شهوس   مه مشهاها    ماایس

و  تیههو تربکههد بایهها صههرو تعلههیم  و معلمههانمههایران 

ان شوس، صرو برخهویس  آموز سانشا تعااسهای  ی شکوفا

 و شهوس   مه ان آمهوز  سانهش انضباط   با مسائل یریو سیه

صهرو   زیه نزیهاسی   یهها  یانهر  برخهویس،   نیسی ا عتاًیطب

 واو یها  مای ههد   و مق هت و بااه  خسههتگ    ههرسس   مه 

( 1381پژوهش تابر ) سی .شوس  مان آموز سانش نیهمچن

الههت تههرک شههیل خههوس یا مشههکق   از معلمههان 33/0

اام آهاه    هاه .انا کرس ان انوان آموز سانشانضباط  

و از چگونگ  برخویس با مسائل انضباط  از طرو مایران 

هها   آنتحصهیل   و ترکبد تنفر جوانان از مای د  معلمان

کرسن محی  مسااا  و فراهم. برقرایی انضباط انجاما  م

 یهها  قسهمت  نیتهر  مشهکل برای یاسهیری اصوالً یک  از 

نیازمنا آن  یها هاوا ت و ی یان بد  وپرویش آموزش

 از طرو .ی ا تاسیز  ا یو تح حوصلد، اطقاا  کاف  

تربیهت   یهها  دیپایک  از  انوان بدسیگر، تربیت انضباط ، 

 توان  مو زمان   هرسس  مفرهنگ  و تربیت اخقق  تل   

انتظای شهکوفای  فرهنگه  و یشها و تو هعد اخققه  یا      

ساشت کد فرزناان یک کشهوی ملهزم بهد تبعیهت از یهک      

هفهت:   تهوان   مه بنهابراین،    ری اصول انضباط  باشهنا 

و کنتهرل یفتهای انضهباط  از همهد       نیب شیپشنا ای ، 

و  ههرسس   مه تل    تر  ا ا و  تر مهماصول سیگر تربیت  

بهوسن جمعیهت کشهوی ونیهز      بد جوان با توجدهمچنین 

نسل جهوان ا هت،    یها  ژهیواحساس آزاسه  از  کد نیا

 انضباط  مهم و ا ا   ا هت  یها یوشکنترل و اامال 

(Noruzi,2010.)  و  افتههدی  ههازمانمنههاب  بههد  نگههاه

تصصص  حوز  برنامد سی   حهاک  از آن ا هت کهد سی    

ن ا هر  یتبیه  یمستنا هاز کشوی ما تاکنون تقش  بهرای  

ان صهوی   آمهوز  سانهش  انضهباط برنامد سی   پنههان بهر   

آ ای برنامد سی   پنههان   ازجملدنگرفتد و مسائل زیاسی 

ایجاس این آ های و ایائهد     چگونگ ،انآموز سانش انضباطبر 

سی جههت کهاهش بهای منفه  ایهن آ های و        ی شنهاسهایپ

 نشها   حهل  ،انآموز سانش انضباطافزایش بای مثبت آن بر 

مسهولد   نیبنهابرا  (نوآویی این پژوهش) ؛ا ت مانا   باق
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اایس ا ر برنامد سی   پنهان م نییتباصل  این پژوهش 

 ایائهد  منظهوی  بهد  سوی  ابتهاای ،  انآمهوز  سانش انضباط بر

و  سی جهت کاهش آ ای منفه  ایهن برنامهد    ی ها شنهاسیپ

 آموزش  بهتر ا ت. یها  یمحطراح  
 

 مباني نظري و پیشینه پژوهش

مطا عا  برنامهد سی ه  پنههان تها حها زیهاسی        هرچنا

 جهان سیهوی    خصوصهاً  انایه هر مرهون نظریا  پیشهرفت 

(Dewey)  و برخهه  از پیههروان او همچههون کیل اتریههک 

(Kilpatrick) کد توجد زیاسی بر کایکرسهای پنهان  ا ت

 ساشهتنا،  شهوس   مه و کل تجایب  کد سی مای د حاصهل  

 (Jackson, 1968) انتشای کتهاب فیلیهج جکسهون    کنی 

آغهاز ی هم     توان  متحت انوان )زناه  سی کقس( یا 

امهد سی ه    برن ةنه یسیزممطا عا  و تح ی ها  هسهترس    

سی مویس مفهوم برنامد (. Margolis, 2001) پنهان سانست

همچون؛ برنامهد    و ابایا  هوناهون ا فاظ پنهان،  سی 

 ،نانوشههتد ،نامشهههوس ،نهههان ر مههاون،یههپنهههان غ  سی هه

 کیآکاسم ریغا ی  رالمیغ جینتا ، نامرئ ،نشا   نیب شیپ

 ، نظهام آموزشه    ج فرایا نتای محصوال  ، نظام آموزش

سی مای هد آموختهد    آنچهد و   نظهام آموزشه   مانها   پس

ن یه از ا هرکهاام  ا هت.  قرایهرفتهد  مویسا تفاس  ،شوس  م

از  یا جنبهد و   نمن یها سال تاز  یا مجموادابایا  بد 

 ,Giroux) رویه   پنهان اشای  ساینا.  برنامد سی  مفهوم

سی متن  معموالً مای د، یها یریاسهی  طویکل بد (.1983

  و اجتمهاا   کیزیف ندیزم )کقس سیس(، یا ژ یو یفکر

ن شهکل  یمعه  ی هاختای  یهها   ژهیو ( ومای د)  خاص

  تل  ی ها یریاسهیپنهان یا اغل    سی  برنامد .رسیه  م

  و اجتمهاا   که یزیف ،ینهد فکهر  ین زمیکد سی ا کننا  م

آشکای کهقس   یها یریاسهیناخوا تد و مست ل از  طوی بد

برخهه  از (. Noruzi, 2010) شههوس  مههسیس آموختههد 

 و مح  ین حوز  برنامد سی   ماننا هویسن نظران صاح 

(Gordon, 1985)، زنریآ (Eisner, 1994)، لزیما (Myles, 

  کسهیهههس ،(Margolis, 2001) سیمهههایهو  ،(2001

(Dixie, 2003)، لهکهیس (Dekle, 2004)، و  انهیاهاحم 

، (Ahmadian & Sobhani Nejad, 2013) نهژاس   بحان 

 تر یفرو  (Weber, 2009) ، وبر(Noruzi, 2014) نویوزی

(Ferriter, 2009)،  یهزسی   نیحسه (Hosseini Yazdi, 

بعها   بد (Sharif Jafari, 2016) جعفری  یو شر (2014

بهد   (Gordon) هویسن .انا کرس فیزیک  این برنامد توجد 

 نحهو   انوا   اختایهای فیزیک  مای د و کهقس سیس، 

 صهوت ،  یهها   ژهه یویها   صهاا  ،ها مکتینچیامان میز و 

و احسا ا  و تصویا   زشیبر انگنوی و یوشنای   تیفیک

نیهز ماننها     پژوهشهگران  ان پرساختهد ا هت.  آمهوز  سانش

 ،(Dixie, 2003) سیکس  ،(Margolis, 2001) مایهو یس

سی  (Ferriter, 2009) تههر یفههرو  (Weber, 2009) وبههر

خوس بد بری   ا ر محی  مای د بر موف یت  یها پژوهش

سیگههر از   برخهه .انهها پرساختههدان آمههوز سانههشتحصههیل  

پژوهشگران بد بعا اجتماا  برنامد سی   پنههان توجهد   

و  لزیمهها ،(Ausbrooks,2000) آ ههبروکس .انهها کههرس 

 ,Wiki) ویکه   ،(Myles & Andreon, 2001) آناییون

 ساههههان  (،Chikeung, 2008) کینهه   یچهها  ،(2008

(Doganay, 2009)  ههیلوی و ا کسههانای  (Silver & 

Alexandar, 2009،) نویوزی (Noruzi, 2011  حسین ،)

 ,Yaghubi)یع هوب    (،Hosseini Yazdi, 2014یزسی )

( Kazem pour, 2015) پههوی کهها م همچنههین (2014

معت ا  ها آن و مح  ین هستنا. نظران صاح این  زجملدا

از  آمهوز  سانهش  یها آموختدسی   پنهان بد  برنامد بوسنا،

و  ایر او یای مای د  معلم ان،آموز سانشیوابطش با  ایر 

 نظهران  صهاح   نیا .کنا  مو نیز جو کل  مای د اشای  

ن ش تعامق  اجتماا  بین یاسهیرنهاهان و افهراس سیون   

یک  از ابعاس برنامد سی   پنهان مههم   انوان بدمای د یا 

و  باویها ،ها ایزش ،ها نگرش سانستد و معت انا احسا ا ،

ایهن   تهث یر ا ت کد تحت  ی ها  ژهیویفتای یاسهیرنا  از 

 .رنایه  منو  برنامد قرای 

تلفی ه  بهد ههر سو بعها     سی این پژوهش بها یویکهرس   

 ایه تثکبرنامد سی   پنهان پرساختد و   بر بعا اجتماا  

برنامد سی   پنهان سی این  یها مؤ فد .میا ساشتدبیشتری 

ان آموز سانش بامعلم  تعامق  .1از پژوهش ابای  بوسنا 
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        و کایکنههان مای ههد معلمههان ،آمههوزان  ههاهر سانههش .2

و  نیقهوان  .3ان آمهوز  سانهش  بها ان آمهوز  سانش تعامق  .3

 بههاکایکنههان مای ههد   تعههامق  .5م ههریا  مای ههد  

          کایکنهان مای هد بها یکهایگر     تعهامق   .6ان آموز سانش

 فیزیک  مای د.  یمح .8تاییس و ایزشیاب   و یش .1

اجما   از اسبیا  پژوهش  مربوط  یبنا جم سی یک 

بههد برنامههد سی هه  پنهههان مشههاها  شهها کههد نظرههها و  

 اوامهههل تح ی ههها  هونهههاهون  سیبهههای  ایهههن برنامهههد،

 سی و آ ای این برنامد ایائهد هرسیها  ا هت.    سهنا  لیتشک

 ،هها  ایزشبد بری   آ های ایهن برنامهد بهد      ها پژوهشاین 

  هؤال این  نجایسی ا ا ت. شا  ها پرساختد نگرشو  باویها

بهد   انضباطکد آ ای برنامد سی   پنهان بر  شوس  ممطرح 

؟ و چههد شههوس  مههایجههاس  و چگونههدمای ههد چیسههت  

جهت کاهش آ ای منف  برنامهد   سی توان  م ی شنهاسهایپ

سی جههت   سی   پنهان و افزایش آ ای مثبت ایهن برنامهد  

 ایائد ساس؟ انآموز سانشمنضب   اختن 

 

 روش پژوهش

پژوهش آمیصتد یها ترکیبه     یوش حانر،یوش پژوهش 

تح یه  مویسا هتفاس  یوش    یوش بصش کم ، سی ا ت.

یوش م طعه    سی پیمایش  از نو  م طعه  بهوس  ا هت.   

از  انآمهوز  سانهش ها سی خصهو  انضهباط     هرسآویی ساس

ان پایهد ششهم   آمهوز  سانهش هیری تصاسف  از  طری  نموند

بصهش   سی انجهام شها.   93-95  لیتحصابتاای  سی  ال 

از  پهژوهش پایاایشهناخت   ) یمویسکیف  یوش بری   

 زیسهههت شههها ( مصهههاحبد، بازیههههان نهههو  تجربهههد

(Bazargan,2011) .ا تفاس  شا 
 

 گیري و روش نمونه نمونه ،ة آماريجامع

ماایس پسراند سوی   تمام  ،آمایی پژوهش حانر ةجامع

 سی  هال وپهرویش شههر شهیراز     آموزش 3ابتاای  ناحید 

  یبرا مای د هست. 39بوس  کد شامل  93-95تحصیل  

هیهری   آمایی بها ا هتفاس  از یوش نمونهد    ةانتصاب جامع

 ر ههرویش شههوپ هافمنا از بین نواح  چهایهاند آموزش

ایههن پههژوهش هههاو  سی انتصههاب شهها. 3شههیراز ناحیههد 

معرو جامعد باشا نبهوس بلکهد     اًیسقای کد  انتصاب نموند

شوس کهد سیک امی ه     ای انتصاب قصا آن بوس کد نموند

انتصاب یهک ناحیهد از    الت .از مویسمطا عد حاصل هرسس

وپههرویش شههیراز فهههم  میههان نههواح  چهایهانههد آمههوزش

ان آمهوز  سانهش امد سی ه  بهر انضهباط    تر ا را  برن امی 

شها از   چناین منط د انتصهاب مه    چنانچد ابتاای  بوس.

آن  3انتصهاب ناحیهد    لیس  شا. ام  پژوهش کا تد م 

بهههوس کهههد خهههوس پژوهشهههگر شهههاغل سی اسای  کهههل    

وپرویش ا تان فهایس بهوس  و بها شهناخت  کهد       آموزش

وپرویش ساشهت بهد ایهن نتیجهد      مح   از نواح  آموزش

ی یا کد سی این منط د معلمان و او یای مای د باتجربد 

با توجد  نی؛ بنابرااب د باال مشیول بد خامت هستناو با 

 ،انآمهوز  سانهش انضهباط     سی یابطهد بها  بد اهااو تح یه 

تهری یا سی   توانست اطقاا  کامل این منط د م  ماایس

انتصاب سوی  سوم م ط   الت اختیای پژوهشگر قرای سها.

ابتاای  برای پژوهش از یکسو آن بوس کد برنامهد سی ه    

بهر  تحصهیل    یهها   هال ی طول پنهان تث یرا  خوس یا س

 ههوی سیگههر   از هههذایس، مهه  انآمههوز سانههش انضههباط

هیری هویهت   ان این م ط  کد سی مرحلد شکلآموز سانش

محهی  اجتمهاا  مهاایس     تث یرتحت  شتریب قرای ساینا،

انتصاب پاید تحصیل  بها ا هتفاس  از    یبرا هیرنا. م  قرای

های مصتله  سوی    پاید هیری هافمنا از میان یوش نموند

 ،پهنجم و ههای چههایم    سوم م ط  ابتهاای  )شهامل پایهد   

انتصهاب پایهد ششهم     الت ششم انتصاب شا. دی( پاششم

ترین منب  اطقاا  این بهوس کهد بعهاازآن     انوان مهم بد

 نیبنهابرا  شونا، م ط  متو طد اول م  ان وایسآموز سانش

 انآمههوز سانهش بهر انضهباط   برنامهد سی ه  پنههان     تهث یر 

طرف  با توجد بد اینکد سی پهژوهش   از هرفتد ا ت. شکل

کاییفتههد یوش آمیصتههد بههوس بنههابراین   حانههر یوش بههد

توانستنا سی مصهاحبد   ششم ابتاای  م  ان پایدآموز سانش

تهههر از  نامهههد موفههه  و جهههواب ساسن  هههؤاال  پر هههش

ها باشنا. برای انتصاب نمونهد، بها    ان سیگر پایدآموز سانش

تصههاسف   ههاس ، مههاایس سو تهه  و   یریههه نمونههدیوش 
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از  پهس  غیرانتفاا  از میان فهر ت ماایس انتصاب شا.

شههم پایههد ش هههای کههقسانتصههاب هههر مای ههد یکهه  از 

 .شها   مه نموند نهای  انتصاب  انوان بدتصاسف   صوی  بد

اطقاا  جایای بهد   ازآن پسنموند تا جای  کد  انتصاب

 5پایهان پهژوهش    سی .کهرس   م، اسامد پیاا آما  نمس ت 

نمونهد   انهوان  بهد   رسو ته یغ مای هد  3سو ت  و  مای د

 یوش اینکهد  بهد  با توجهد  بوسنا. شا  انتصاب  مویسبری 

 بهوس،  کیفه   تح ی ه   یوش پهژوهش،  این اصل  تح ی 

 و هیهری  یمبا تصهم  مست یم ةیابطنموند  نموسن مشص 

 ای شها   تهاوین  قبهل  از قوااها  و ساشهت  مح ه   قضاو 

 لآ  ایها  ةشهیو  کهد  ا هت  معت ها  پهاتون . وجوس نااشهت 

 بهد  ی یان تا کد ا ت این کیف  ی سی تح  هیری نموند

 بهد  جایهای  اطقاها   آن از  پس کد مویسیزائا ) مویس

 بهد  ،(شا  ا هت   اشبا  اطقاا  نوا  بد و آیا نم  س ت

 حجهم  (.Bazargan,2011) سههیم  اسامهد  مهوایس  انتصاب

 تعهااس  ،غیری م  هفتگوهای از نو  مصاحبد برای نموند

 شها  م  تقش مای د هر سی .نبوس ای شا  تعیین یشپ از

 هفتگهو  مای هد  مهایر  و معاونان و معلمان ةهم با ت ریباً

 نیهز  مصهاحبد  مهویس  انآمهوز  سانهش  تعهااس  .هیرس صوی 

 انهاف   اطقاها   سییافهت  بهد  پژوهشهگر  نیاز بد بستگ 

س کهد  نبهو  ای شها   تعیهین  پهیش  از تعهااس  و بوس متفاو 

 آمهوز  سانش 38 مصاحبد برای نهائ  نموند حجمسینهایت 

تعهااس نمونهد    .بهوس  هها  تا اشهبا  کامهل ساس    مای د 8 از

مها    و طهول مای د  8 زین برای مشاها  مویسپژوهش

 بهوس   93-95  لیتحصه مشاها  از ابتاا تا انتهای  هال  

کهد مهویس    مای هد  8بصش کم  نیز از بهین   سی ا ت و

 111تصههاسف   صههوی  بههدمشههاها  قههرا هرفتههد بوسنهها  

 ههاختد  مح ه  و پر شههنامد  شها    انتصههاب آمهوز  سانهش 

 یا تکمیل نموسنا. انضباط

 

 )ابزارهاي پژوهش( ها اطالعات و دادهروش گردآوري 

آویی اطقاها  متنا ه  بها ماهیهت مونهو        برای جم 

پژوهش و یوش تح یه  مویسا هتفاس  از ابزایههای زیهر     

 ا تفاس  شا:

هههای  فههرم -2 ههاختد مح هه   انضههباط پر شههنامد -1

شا  مشاها   نج با م یاس  یکهر  و یوش   بنای سیجد

 ؤاال  ا تاناایسشا  و مصاحبد با یوش  -3نگایی  واقعد

 یوش هفتگوهای غیری م .

برای  اختن و یوایه  م یهاس  هنج برنامهد سی ه       

 یکر  از مبان  نظری و نظر متصصصهان    یبا طپنهان 

ییزی سی   و یوانشنا ان تربیت  ا هتفاس  شها و    برنامد

صوی  م امات   شا  سی چهای نوبت بد   س ابزای  اختد

آ فهای کرونبهاب بهرای     ازآن یوش نهری   پهس  اجرا شا.

تعین پایای  م یاس  نج برنامد سی ه  پنههان ا هتفاس     

بوس  ه س ابهزای    0718شا کد نری  آ فای کرونباب آن 

 برای اجرای نهای  آماس  شا.

 ابزایههای ) هها  و ساس  اطقاها   ههرسآویی  یوش -

بصهش   سی اطقاا  سی بصش کم  پهژوهش(:  آویی جم 

 پر شهنامد مح ه   هاختد    کیه از   یه ن تح یه اکم  

  له یکهر  )خ ی   یه بهر ا هاس ط   کدا ت  شا  ا تفاس 

کهم( طراحه  هرسیها       له یاس، متو  ، کم و خیاس، زیز

مح هه   ههاختد  پر شههنامد یهه ن یوایههیتع یبههرا ا هت. 

ا الهوم تربیته  و   ین و ا هات یمتصصص نظرا  انضباط از

و سانشهگا    ی اقمهد طباطبها   یهها  سانشهگا  یوانشنا   

  منظهوی بری ه   بهد  ا ت. شا  ا تفاس  هرمزهانو راز یش

از نری  آ فهای   مح    اختد انضباطپایای  پر شنامد 

کد سی برآویس همسان  سیون  پر شنامد بد کهای   کرونباب

ا ههتفاس  شهها. نههری  آ فههای کرونبههاب کههل    یوس  مهه

بصهش نتهایج کمه      سی آمها. بد س هت   16/0د پر شنام

 شها   پرساختهد اطقاها    وتحلیل تجزیدمفصل بد  طوی بد

 ا ت.

 ابزایههای هها )  ساس  و اطقاها   ههرسآویی  یوش -

 آویی جمه   بهرای : سی بصهش کیفه  پهژوهش(    پژوهش

سی بصهش   پهژوهش  مونهو   ماهیت با متنا   اطقاا 

 ا:ش ا تفاس  زیر ابزایهای از کیف 

 یوش و  هنج  مشاها  شا  بنای سیجد های برهد -1

 و ا تاناایسشا   ؤاال  یوش با مصاحبد -2 نگایی واقعد

 غیری م  هفتگوهای یوش
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 مشاهده

 آویی جم  ابزای ترین اصل  و ترین مهم حانر پژوهش سی

 مای هد  و سیس ههای  کقس مست یم مشاها  اطقاا 

تها اواخهر    1393آبهان    از اوا   مشاها ما  طول. بوس

 مشهاها ،  اول ةمرحله  بهوس سی  1395ایسیبهشت  هال  

 سی نیمکته   یوی بهر  ههر  مشاها  توصیف  مرحلد یعن 

 از مفصهل   بهرسایی  یاسساشهت  و نشسهت  م  کقس آخر

 حهاوی  ا ا هاً  ها یاسساشت. ساس  م انجام کقس  تعامق

 ان،آمهوز  سانهش  بها  معلهم  تعامهل  و برخهویس  چگهونگ  

 مهایریت  و سایی کهقس  ههای  یو شه  معلم یها صحبت

 یرمتمرکزغ مشاهاا  مرحلد این سی .سس بوکق سی معلم

 بد مصتل  جها  سی هر مشاها  و بوس کل  ها آن قلمرو و

 از پس .پرساخت  م مای د و سیس های کقس مشاها 

 مهویس  پایها   ههای  یژهه  و میهاان   های یاسساشت مروی

 توجد با و تح ی  یها  ؤال و اهااو بد توجد با پژوهش

 پژوهشهگر  توجد و شا تر مشص  م امات ، مطا عا  بد

 سامنهد  سیبهای   تهری  یه  ام اطقاها   یآوی جمه   بهد 

 یها بعها   مرحلد سی .شا معطوو ها یژه و از محاوستری

 سیک تعمیه   و پهاالیش  بهد  هر مشاها  تمرکز انتصاب،

 تجربه   یها  نظهری   حهاظ  بهد  کد خاص  ایزاج از خوس

 ههر  سی شها   مشاها  های ساس  .شا معطوو ترنا ا ا  

 اشبا  بد پژوهشگر ی یان تا مای د هر و سیس کقس

 کهد  زمهان   تها  یعن  شا م  آویی جم  همچنان نظری

 ههای  یافتهد  تکهرای  ا ا اً ،شا  آویی جم  تاز  های یافتد

 مشهص   از پهس  مشاهاا  کرسن منظم برای .بوس قبل

 ههای  شهاخ   و مربهوط  ای مشهاها   متییرههای  شهان 

 یبنها  سیجهد  م یهاس  با  نج مشاها  های فرم یفتایی،

 از ا هتفاس   بها  او یهد  مشهاهاا   سی. شا  اختد  یکر 

 و معلهم  یفتایههای  تمهام  پژوهشگر پیو تد،  بت یوش

 یهک  و کهرس   مه   بهت  سیس کهقس  سی یا انآموز سانش

 یک سی کد چیزی هر آن سی کد نوشت  م زمان  کاینامد

  بهت  ،ساس  مه  یب سیس کهقس  ماننها  خها   موقعیت

 نظام یک   وکرس مطا عد یا ها کاینامد این   س. شا م 

 تعریه   بهد  توجهد  بها  هها  ساس  منا ه   محتوای تحلیل

 بهد  مست ل متییر انوان بد پنهان سی   برنامد مفهوم 

 یا نظهام  ایهن  سی شها    بهت  یفتایههای  و آویس وجهوس 

 یا مشهاها   متییرههای  آنکهد  از پهس   کرس یبنا طب د

 شهانا  مشهص   هها  آن یفتهایی  یهها  شاخ  و مربوط

 یهک  نهمناً .  هاخت   هنج  مشاها  فرم یک پژوهشگر

 با. هرفت نظر سی آن برای نیز  یکر  یبنا سیجد م یاس

 سی یا شها    هاختد  فهرم  و مشهاوی  یاهنمها  اتیاا ه  نظر

 .فتد شاهر کای بد بعای مشاهاا 

 

 و ينگار واقعه روش به مشاهده پایاني و رواني تعیین

 يبند درجه مقیاس

 یا زیهر  اقااما  مشاهاا ، یوان  افزایش برای پژوهشگر

 یا پنههان  سی   برنامد مفهوم  تعری  ابتاا. ساس صوی 

 مشهاهاا   ههاو  تعری  این بد توجد با .هرفت نظر سی

 پنهان سی   برنامد انتزاا  مفهوم. کرس مشص  یا خوس

 یهها  شهاخ   و سیآویس سقیه   و اینه   صهوی   بهد  یا

 تها  کهرس  تعیهین  پهژوهش  سی یا برنامهد  ایهن  تشهصی  

 بایها  خصایصه   یها  و یفتایها نو  چد کد شوس مشص 

 توصیف  ،ینگای واقعد بصش سی. هیرس قرای مشاها  مویس

 یوش سی. شها   بهت  بهوس  افتهاس   انفها   آنچهد  از واقع 

 بهر  پنههان  سی ه   برنامد ن ش بری   برای ینگای واقعد

 و معلهم  تعامهل  ههای  یو شه  انآمهوز  سانهش  انضهباط 

 های یو ش ان،آموز سانش املکرس بد نسبت او یها واکنش

 مهایر،  تعامهل  ههای  یو شه  معلم، تو   کقس مایریت

 تعامق  ان،آموز سانش با مای د کایکنان  ایر و معاونان

 بها  مای د کایکنان تعامق  یکایگر، با مای د کایکنان

 و انآمهوز  سانهش  بها  انآموز سانش تعامق  ان،آموز سانش

 این سی .هرفت قرای مشاها  مویس مای د فیزیک  محی 

 از کهد  پرساخهت  مهوایسی   بت بد هر مشاها  مشاهاا ،

 انضهباط  بهر  یرمسهت یم غ و مسهت یم  یرتهث   وی نظهر 

 یوان  افزایش برای. تساش مای د بد نسبت انآموز سانش

 مهویس  ههای  یژهه  و از یهک  ههر   هنج  مشاها  یها فرم

 مست یماً کد یفتایهای  صوی  بد و یوشن طوی بد مطا عد

 یفتایهها  مصتل  ابعاس. شا مشص  باشنا مشاها  قابل
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 تنهها . شها  تعریه   مشهاها   قابهل  و اینه   صهوی   بهد 

 یهها   هؤال  و اههااو  جهز   کد شا انتصاب های  یژه و

 بری ه   مهویس  یفتهای  یهها  سیجهد   ه س . بوس پژوهش 

 .شا تعری  زیر صوی  بد

 :بری ه   مهویس  افهراس  مای هد  اجتمهاا   محهی   سی

 اوقا  اکثر .مشاها  جلسا  تمام سی یعن  5 = همیشد

 یعن  3 = معموالً .مشاها  جلسا  بیشتر سی یعن  3=

 2 = ها وقت  بعض .مشاها ، جلسا  از نیم  سی حااقل

 .ساسنا نشان یا یفتای این بای سو یا یک یعن 

 ایهن  مشهاها   جلسها   طول سی یعن  1 = نای  بد

 .انا نااس  نشان یا یفتای

 مهویس  کیفیهت  یعنه   5 = اا  : فیزیک  محی  سی

 یعنه   3 = متو   باالی. خوب بسیای  طح سی بری  

  هطح  سی یعن  3 = متو   متو  ، از باالتر  طح سی

 ،متو ه   زیهر   طح سی یعن  2 = متو   زیر متو  ،

 بهد  نسهبت  ونهعیت  تهرین  یینپها  سی یعن  1 = ی نع

 .ساشت قرای بری   مویس ماایس

 هها  فرم  نج، مشاها  یها فرم تنظیم و تهید از پس

 سانشهجویان  و متصصصهان  از نفر چنا و یاهنما ا تاس یا

 بری   پرویش  یوانشنا   و سی   ییزی برنامد سکتری

 برخ  ایشان نظر با .کرسنا ییاتث یا ها آن ی یوا و  نموس

 هها  فرم سی اصقحات  و شا انافد یا و حذو ها ابای  از

 بری   منظوی بد تح ی  هاو بد توجد با. هرفت صوی 

 و انآمهوز  سانهش بهر انضهباط    پنههان  سی ه   برنامهد  ا ر

 از مشهاها ،  بهر  اقو  پژوهش یها  ؤال بد پا صگوی 

 یوش و شها   ا تاناایس باز  ؤاال  یوش سو با مصاحبد

 سی هها  مصهاحبد  ؛ وشها  ا هتفاس   یری هم  غ هفتگوهای

 فتدهر قرای پژوهشگر مشاها  مویس    کدسی های کقس

 هفتهد  یهک  حااقل ها مصاحبد نمناً. انجام پذیرفت بوس

 صهوی   مای هد  محهی   بهد  پژوهشهگر  ویوس از پهس 

 برنامهد  املیات  و مفهوم  تعری  بد توجد با .هرفت  م

 یوش بهترین تح ی  پیشیند بد توجد با و پنهان سی  

 ا هتاناایس  بهاز   هؤاال   یوش از ا تفاس  مصاحبد برای

 فهرس  انهوان  بهد  خهوس  پژوهشهگر  کهد  آنجها  از. بوس شا 

 بوس حانر پژوهش موقعیت سی کننا  شرکت هر مشاها 

 یری هم  غ هفتگوهای یوش از ا تفاس  مواق  برخ  سی

 کمتهر  مصهاحبد  سی کننهاهان  شهرکت  بهرای  توانست  م

 تهر  آ هان  یا مصهاحبد  جریهان  و کنا جلو  آمیز مصاطر 

از  آن یه  یوا ییها تث و  هؤاال   شان آماس  از پس . ازس

 انجهام  م هامات   یهها  مصاحبد نظران صاح  نظر طرو

آذی  5تا  آبان 11 م امات  یها مصاحبد انجام زمان. شا

 صهوی   ینبها ( هروه ) دمصاحب انجام نحو . بوس 1393

 معاون و مایر از مای د تصاسف  انتصاب از پس کد بوس

 از نفهر  3 شها   مه  خوا هتد  مای هد  ههر  آموزشه  

 انضهباط   ب انآموز سانش از نفر 3و منضب   انآموز سانش

 طوی بد کرسنا  م تحصیل ششم پاید سی کد یا مای د آن

 الهت . نها نک احضای مصاحبد برای هرو  سو سی جااهاند

 هوند ینا سی کد بوس آن هروه  شیو  بد مصاحبد انتصاب

 بیهان  بهد  یا هها  آن انآمهوز  سانش میان تعامل ها مصاحبد

 ممکن کد کرس  م ترغی  ا ایای و ها یاها س احسا ا 

 ا ههای  یا هها  آن فهرسی  مصهاحبد  انجهام  صهوی   سی بوس

 یهها  مصهاحبد  انجام طول سی هر مصاحبد نمناً. ننماینا

 حضهوی  بهاون  کهد  یافهت  س ت واقعیت این بد م امات 

 انجهام  بهاون  و مای د و سیس های کقس سی پژوهشگر

 اکتفها  ها مصاحبد های یافتد بد توان  نم سقی  مشاهاا 

 .کرس

 -ا ه   .هرفهت  صوی  یوش سو با اصل  یها مصاحبد

 .شا  ا تاناایس باز  ؤاال  -ب یری م غ هفتگوهای

 مبنهای  بر یری م غ هفتگوهای طری  از ها مصاحبد

انجهام   طبیعه   تعامهل  یهک  سی خوسجوش  ؤاال  طرح

 مهااوم  مشهاها   یهک  از جزئه   انهوان  بهد  کهد  پذیرفت

بد س یهل انجهام    .هرفت  م صوی  معلمان و انآموز سانش

بها معلمهان و    هر مصاحبدپس از طرح سو ت   ها مصاحبد

واقعه  خهوس یا ابهراز     یهها  اها یه س هها  آنان، آمهوز  سانش

بد   ری میغ یهفتگوهاسی مصاحبد با یوش . ساشتنا  م

ههم بهوس، مهتن     ههر  مشهاها  خوس  هر مصاحبدس یل آنکد 

نیز   هاه .بوسهرفتد  با توجد بد مشاهاا  شکل  ؤاال 

 انجهام  بهاز ا هتاناای شها      هؤاال  بها یوش   ها مصاحبد
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از قبل تعیین  ؤاال  سی این یوش فرمت کل   هرفت  م

ابهزای پژوهشهگر    نیتهر  مههم با توجهد بهد اینکهد    . شا  م

سیس و مای هد بهوس بسهیایی از     ههای  کقسمشاها  از 

باز ا هتاناایس شها  تهاوین      ؤاال کد با یوش    ؤاالت

 نیبنهابرا  ؛شها   مه شا  بوس نمن مشهاها  پا هد ساس    

بهوس کهد سی    ی هها  افتهد ی یها یس  اییه تثهاو از مصهاحبد  

 یهها   هؤال ههم از   ها مصاحبدسی  .شا  ممشاهاا   بت 

 شها.  بسهتد پا هد ا هتفاس     یها  ؤالباز پا د و هم از 

از فنون  کهد معمهوالً سی    ها مصاحبدسی طول  هر مصاحبد

 .کرس  ما تفاس   متااول ا ت ةمشاوی یها مصاحبد

مصهاحبد بهد یوش    یهها  ساس  وتحلیل تجزید منظوی بد

پژوهشهگر   .شها  ا تفاس  ها ساس کیف  از تحلیل تفسیری 

مههویس پههژوهش یا تلفیهه  و یههک پایگهها    ههها ساس کلیههد 

آن یا  یهها  پا دو   ؤال  س هر  ساطقاات  تشکیل سا

پژوهشههگر سی مرحلههد بعهها  .سی یههک بصههش قههرای ساس 

سی  هها  پا هد و  هها   هؤال کهد   نمهوس یا تاوین  ی ها م و د

تاوین شا  سی ساخل  یها م و د ا.قرای هرفتن ها آنسیون 

 یههذای  نشاندپس از  پژوهشگر .شا هذایی نشاند ها بصش

یا کهد تحهت یهک م و هد      ی ها بصشتمام  ها بصشکلید 

 س بهد   ه   سی کنای هم قرای ساس وسناشا  ب یهذای نشاند

 قهای  آنپرساخهت و ایهن امهل    ها  م و دم ایسد و اصقح 

بد یک نتیجهد ینهایت    یبنا م و دام شا تا  رانج تکرای

مرحلد آخر نتایج ا تصراج شها و   سی .بصش  منته  شا

 پژوهشهگر  .صوی  هرفت ها مصاحبداز متن  یریه جدینت

و پایان  مصاحبد پس از مطا عد مناب   ی یوابرای تعیین 

اینترنته    یهها  تی ا، م اال  و ها ی ا دکتاب، ) مصتل 

مصاحبد یا با توجد بد تعری  مفههوم    یها  ؤال (معتبر

برنامد سی   پنهان، سی نظر هرفتن  یها مؤ فد و املیات 

از تهید فهر ت  پس .نموساهااو پژوهش تهید و تنظیم 

 سی ه   ییهزی  برنامهد  یهها  یشهتد با متصصصان   ؤاال 

حضهویی مشهوی  شها و اصهقحات  صهوی        صهوی   بد

و  هها  مصهاحبد اطمینهان از صهحت انجهام     یبرا پذیرفت.

همههد  تهر  مطمهون  هیهری  نتیجههداامهال یونها یکسهان و    

 تیصهقح  .تو   پژوهشهگر صهوی  هرفهت    ها مصاحبد

و توانهائ  وی سی   هها  مصاحبدپژوهشگر سی انجام  یا حرفد

و حضهوی سی   شهوناهان  مصهاحبد ایجاس یابطد مطلوب بها  

سیس و مای د و مشاها  یفتایها و تعهامق    های کقس

یوانه  و پایهان     اییتثسی محی  از سالیل  افراس با یکایگر

 .بوس ها مصاحبد
 

 کمي يها افتهی

برنامهد   با ابعاس سی ایتباط انآموز سانشانضباط   نیب شیپ

برنامهد  یا بد ابایت  بین ابعهاس   ا ت سی   پنهان چگوند

یابطهد معنهاسایی    انآمهوز  سانهش انضباط  سی   پنهان با

 وجوس سایس؟

ابتاا بد بری ه  معنهاسای بهوسن     فو  ةبرای بری   فرنی

بهر  مال یهر یون  و نوشتن مال منا   و مویس تائیها  

 .پرسازیم م  سای نرای  یهر یون  معن  ا اس

 آزمون معناسای بوسن یهر یون:

)تحلیل  آزمون از برای بری   معناسای بوسن یهر یون

 پرساختهد  شهر یفبا توجهد بهد آمهای      ANOVA (واییانس

 8با  چناهاندبوسن یهر یون  سای  معن کد فرض شوس  م

متییر مست ل با متییر وابستد با توجد مهال یهر هیون    

بههوسن  سای  معنههاز بری هه   قبههل .ا ههتزیههر  صههوی  بههد

چناهانهد بهرای    Rیهر یون بهد بری ه  جهاول م هاای     

 .شوس  مپرساختد  چناهاندیهر یون 

 0H:.ستین سای  معنبرازش شا   مال یهر یون

 1H:.ا ت سای  معنبرازش شا   مال یهر یون

 :شا   نیب شیپمال یهر یون  

 بها  معلهم  تعهامق   = (β0+ β1) انآمهوز  سانشانضباط 

 و معلمههان ،آمههوزان سانههش  ههاهر+ (β2) انآمههوز سانههش

 انآمهوز  سانهش  بها  انآمهوز  سانش تعامق  +(β3) کایکنان

(β4) + مای د و م ریا  قوانین (β5) +  کایکنان تعامق 

 مای هد  کایکنان تعامق  + (β6) انآموز سانش با مای د

 + (β8)  ابیو ایزشهه تههاییس ةشههیو +( β7) گریکههایبهها 

  اختای فیزیک 
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 چندگانه R .3 لجدو

 برآورد شدهخطای استاندارد  افتهی لیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین چندگانهضریب همبستگی 

725/0 255/0 202/0 22/0 

 

 بهرای یهر هیون بهرازش شها ،     1 شهمای   سی جاول

 ا هت  521/0برابر بها   چناهاندنری  همبستگ   م اای

همبسهتگ  متو هط  بهین مجمواهد      ةسهنها  نشهان  کد

اسامهد م هاای    ا ت سیمتییرهای مست ل با متییر وابستد 

ایهن   ةسهنها  نشهان کد  ا ت( 211/0) شا  نییتعنری  

از کهل تیییهرا  واییهانس متییهر      سیصها  28 ا ت کهد 

 .ا توابستد بد متییرهای مست ل  انآموز سانشانضباط 

 
 (ANOVA) تحلیل واریانس .8 جدول

 یدار یمعنسطح  Fمقدار  میانگین مربعات آزادی ةدرج وع مربعاتممج منبع تغییرات

 822/0 2 220/0 رگرسیون

 020/0 812 228/81 ها ماندهیباق 008/0 188/8

  850 601/81 کل

 

یا فیشر  Fبا توجد بد م اای آمای   2 شمای  جاولسی 

این آزمون بد بری ه  معنهاسای    یسای  معنو م اای  طح 

توجهد بهد    بها  ،شوس  مپرساختد  چناهاندبوسن یهر یون 

 5آزمهون کمتهر از    نیه ا یسای  معنه  م اای  هطح اینکد 

فرض معناسای بوسن مال یهر یون  جدیسینت ا تسیصا 

یعنه  مهال یهر هیون خطه       شوس  نمبرازش شا  یس 

 .ا تمنا    چناهاند

 آزمون معناسای بوسن نرای  یهر یون: (2-ب

 
 مستقل در مدل رگرسیون يرهایمتغبراي  راستانداردیغضرایب استاندارد و  .1جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده
 بیضرررررررررررررا

  استانداردشده

 tمقدار 

 

سرررررطح  

 برآورد ضریب یدار یمعن
خطرررررای 

 استاندارد
 ضریب

 008/0 221/7 - 150/0 701/1 مقدار ثابت

 008/0 811/8 228/0 052/0 862/0 انآموز دانش با معلم تعامالت

 کارکنرران و معلمرران ،آمرروزان دانررش ظرراهر

 مدرسه
077/0- 072/0 022/0- 020/8- 106/0 

 008/0 261/8 866/0 022/0 872/0 انآموز دانش با انآموز دانش تعامالت

 008/0 188/8 272/0 012/0 216/0 مدرسه مقررات و قوانین

 008/0 121/8 812/0 055/0 821/0 انآموز دانش با مدرسه کارکنان تعامالت

 102/0 -721/0 -020/0 012/0 -011/0 با یکدیگر مدرسه کارکنان تعامالت

 008/0 725/8 855/0 025/0 870/0 و ارزشیابی تدریس شیوه

 008/0 112/8 201/0 880/0 826/0 ساختار فیزیکی
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 یرهایمتیم اسیر نرای  یهر یون   3 شمای  جاول

کد بها توجهد    سها  متث یرهذای بر متییر وابستد یا نشان 

 ا هت این آزمون مشهص    یسای  معنو  طح  tبد آمای  

 05/0کمتهر از   هها  آن یسای  معنه متییرهای  کد  هطح  

تعهامق  معلهم   ) رنایه  مسی مال یهر یون  قرای  ا ت

 -انآمهوز  سانهش  باان آموز سانشتعامق   -انآموز سانش با

 بها تعامق  کایکنهان مای هد    -قوانین و م ریا  مای د

 ( اختایفیزیک -شیو  تاییس و ایزشیاب -انآموز سانش

سی یهک مهال    کهد  سهها   مه  نشهان  مال یهر یون 

 تهث یر ان بهاون  آمهوز  سانهش یهر یون  چناهاند انضباط 

سیگر اینکهد تیییهر یهک     ا ت 503/3متییرهای مست ل 

ان بااه   آمهوز  سانهش  بها  معلم انحراو ا تاناایس تعامق 

انحههراو ا ههتاناایس سی متییههر انضههباط    198/0تیییههر 

، همچنهین تیییهر یهک انحهراو     شهوس   مه ان آمهوز  سانش

ان بااه   آموز سانش با انآموز سانش ا تاناایس سی تعامق 

ان آمهوز  سانشا تاناایس سی انضباط  انحراو 158/0تیییر 

 نیسی قوانتیییر یک انحراو ا تاناایس  نیهمچن .شوس  م

ا هتاناایس   انحهراو  335/0مای د باا  تیییر  و م ریا 

و نیز تیییر یک انحهراو   شوس  مان آموز سانشسی انضباط 

ان آمهوز  سانهش  بها  مای د کایکنان ا تاناایس سی تعامق 

ا ههتاناایس سی انضههباط   انحههراو 239/0بااهه  تیییههر  

تیییر یک انحراو ا تاناایس سی  زین .شوس  مان آموز سانش

 انحهراو  126/0بااه  تیییهر    و ایزشهیاب   تاییس ةشیو

تیییر یک  زین .شوس  مان آموز سانشا تاناایس سی انضباط 

 139/0باا  تیییر  انحراو ا تاناایس سی  اختای فیزیک 

 .شوس  مان آموز سانشا تاناایس سی انضباط  انحراو

مای هد بها نهری      م هریا  و  متییر قوانینسی اسامد 

مثبت( یا بهر متییهر   ) ریتث ( بیشترین 258/0ا تاناایس )

 کایکنهان  وابستد ساشتد ا ت و سی اسامد متییر تعهامق  

( 132/0ا نهری  ا هتاناایس )  به  انآمهوز  سانهش  با مای د

یا ان آمهوز  سانهش انضهباط  مثبت بر متییهر   تث یر نیکمتر

 .سایس

مهال یهر هیون     تهوان   مه با توجد بد جاول فهو   

 زیر نوشت: صوی  بد ا تاناایس یا

 ( تعهامق  198/0)( =503/3ان )آمهوز  سانهش انضباط 

 بها  انآمهوز  سانش تعامق ( /+158) ،انآموز سانش اب ممعل

 مای ههد و م ههریا  قههوانین (/+239) ،انآمههوز سانههش

 انآمههوز سانههش بهها مای ههد کایکنههان تعههامق ، (/+126)

 هاختای  ( /+139) و ایزشهیاب  و  تاییس ةشیو ،(/+150)

 فیزیک 

ابعهاس   آمهوزان و  سانهش انضهباط  بین : 1  فرا ةفرنی

معنهاسایی وجهوس    ( یابطدسو سوبد صوی  بدبرنامد سی   )

 سایس؟

یابطههد بری هه  کنههیم  میخههواه  مهه*سی ایههن مههویس 

و ابعهاس برنامهد سی ه      انآمهوز  سانهش انضباط معناسایی 

سیگهر بهر    اصهطقح  بهد یها   وجوس سایس. (سو سوبد صوی  بد)

 ریتهث  ، این منظهوی  یبرا هستنا یا ند. رهذاییتث  هم ییو

یا بری ه    بهر ابعهاس برنامهد سی ه      انآموز سانش انضباط

کد برای بری ه  از م هاای نهری  همبسهتگ       میکن  م

 .میکن  مپیر ون ا تفاس  

انضههباط ن یبهه پیر ههون  واقعهه    همبسههتگینههر

 یآمهای  ةجامعه  سی  سی ه ابعهاس برنامهد    آمهوزان و  سانش

 مویسمطا عهد  یرهها ید متیکه با توجد بهد آن  مویسبح 

  آزمهون  یه ر یا از طریز یها فرض  ستیکم  ا ت  ذا با

 یهها  فهرض م. یمویس آزمون قرای سهه  پیر ون  همبستگ

 :ا تر یآزمون بد شرح ز
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و  Xر یه متین سو یاام یابطد به  یفرض صفر بد معنا

Y  ن یسای به   وجوس یابطد معن یبد معنا یکبوس  و فرض

. قااا  آزمون فرض صفر سی م ابل فهرض  ا تر یسو متی

 :ا تر یبد شرح ز یک

باشا فهرض   05/0 مترکآزمون  یسای  معناهر  طح 

 م.یریپذ  یا م یکصفر یا یس و فرض 
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 (سو سوبد صوی  بدابعاس برنامد سی   ) آموزان و دانش انضباط نیب پیرسون يهمبستگ آزمون. 8 جدول

 مقدار انآموز دانشانضباط  متغیر

 انآموز دانش با معلم تعامالت
 226/0 یب همبستگیضر

 008/0 یدار یمعنسطح 

 وکارکنان مدرسه معلمان ان،آموز دانش ظاهر
 -005/0 یب همبستگیضر

 622/0 یدار یمعنسطح 

 انآموز دانش با آموزان دانش تعامالت
 181/0 یب همبستگیضر

 008/0 یدار یمعنسطح 

 مدرسه و مقررات قوانین
 287/0 یب همبستگیضر

 008/0 یدار یمعنسطح 

 انآموز دانش با مدرسهن کارکنا تعامالت
 815/0 یب همبستگیضر

 007/0 یدار یمعنسطح 

 با یکدیگر مدرسه کارکنان تعامالت
 -025/0 یهمبستگ بیضر

 525/0 یدار یمعنسطح 

 و ارزشیابی تدریس ةشیو
 222/0 یب همبستگیضر

 007/0 یدار یمعنسطح 

 ساختار فیزیکی
 211/0 یب همبستگیضر

 007/0 یدار یمعنسطح 

 

 ههرسس   مه  مقحظهد  3شمای   از جاول دکطوی  همان

 ان،آمهوز  سانهش  هاهر   مؤ فهد سو  سایی معن   طح م اای

بها   مای هد  کایکنان تعامق  مای د، و کایکنان معلمان

 05/0 از بیشتر انآموز سانش انضباط با سی ایتباط گریکای

 فرض پیر ون  همبستگ آزمون قااا  مطاب   ذا ،هست

  عنه ی ،پهذیریم  نم  یا یک فرنیة و کنیم نم  یس یا صفر

 مؤ فهد  سو نیبه ( معنهاسایی  همبسهتگ  ) معناسایی یابطد

 م هاای   و ه  .وجهوس نهاایس   انآمهوز  سانهش فو  و انضباط 

 انآموز سانش انضباط باسیگر  های مؤ فد سایی معن   طح

  همبسهتگ  آزمون قااا  مطاب   ذا ،ا ت 05/0 کمتر از

 یا یهک  یةو فرنه  کنهیم  مه   سی یا صهفر  پیر ون فهرض 

( معناسایی همبستگ ) معناسایی یابطة  عنی ،پذیریم م 

 سایس ان وجهوس آمهوز  سانش انضباط باسیگر  های مؤ فد نیب

مای هد سایای   و م هریا  قهوانین  هها   یابطهد کد سی بهین  

 تعههامق  ان،آمههوز سانههش انضههباط بههابیشههترین ایتبههاط 

 سایای ان و  اختای فیزیکه  آموز سانش با مای د کایکنان

 .باشنا  مان آموز سانش انضباط باکمترین ایتباط 

 

 کیفي يها افتهی

تعامهل   ریتهث   ةنیسیزم ان:آموز سانش باتعامق  معلم  -1

برنامد سی   پنههان   یریه شکلان سی آموز سانش بامعلم 

، (valance,1991) واالنهههس چهههون  نظرانههه صهههاح 

 ال هههون  یو ههه  و، (Ausbrooks,2000)  روکس هههآ

(Livessey & Lawson, 2008)،  ا میت و مونتگهومری 

(Smith & Montgomary, 2008)، محمایمهر (Mehr 

Mohammadi, 2002 ،)ملکههه  (Maleki, 2007)  و

 (Hosseini, 2013) حسین و  (Noruzi, 2010) نویوزی

.  تفاس  شا  ا هت ا (Yaghubi,2014) همچنین یع وب 

ان نشهان ساس سی  آموز سانش تعامق  معلم باتحلیل کیف  

 ان  همعلم دهک 6 و 5 ،3 ،3 ،1 اهکاایس هم ایهه کقس
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 زیه ن و یه  هرا تهااا   پهرسازان  دینظر یها اها یسبرخقو 

ان برخهویس  آمهوز  سانهش  با راناایک  و نریا ک یها دینظر

ان نیهز  آمهوز  سانهش سو هتاند نااشهتنا    و یفتایمحترماند 

 ،کرسنهها  نمههکههقس یا یاایههت   و م ههریا قههوانین 

مای هد بهرای    ههر  سی ا گهو  انهوان  بهد معلم  کد ی ازآنجا

 بهر ان آمهوز  سانهش  بامعلم  تعامل و یفتای ،ا تشاهرسان 

پژوهشههگر بایههها  هذاشههت  مهه ریتههث  ههها آنیفتههای  ییو

مشاها  کرس کد سی ماای   کد معلمین بهد تمسهصر یها    

از طری  یهاسهیری   شاهرسان ،پرسازنا  متح یر شاهرسان 

 سهنها   ما گو قرای  انوان بدیفتایهای معلم یا  یا مشاها 

 و م ههریا هههرفتن قههوانین  ا یههناس و ههها  انضههباط  بههو 

ان ایهن معلمهین   آموز سانشمکری تو    صوی  بدمای د 

معلمین  کد 8 و 1 ،2 کاسی ماایس  اما ؛ایهرس  متکرای 

 بهوس  ماای قانونسموکرا    ها کقسسی  تشانیریما بک 

شها    انیه ب یوشهن  صوی  بدان آموز سانشو ای   شرح و

از کهقس   و خهروج هنگهام ویوس   هها  معلهم طرف   از بوس،

و بوسنا  یو خوشکقس سیس  و سیساشتنا  بر    بصنا 

 بهها و کرسنهها  نمههان وایس آمههوز سانههشبههد   ا تر هه

 ههها کههقس جههو وان یابطههد خههوب  ساشههتنا آمههوز سانههش

ان بهد نهواب    آمهوز  سانهش  آوی نبهوس  س هر  و آوی انطراب

 .نهاسنها   مه بهتر ههرسن   شا  ون  م ریا  و شا  نییتع

 اشهای  کد ملکه    هوند همانپژوهشگر سی مشاهاا  خوس 

و بهوسن تعهامق  بهین معلهم      دیسو و شاها ا ت، کرس 

کهد   ی هها  کهقس ترتی  کهد سی   نیبا بوس. آموزان سانش

ان تعهامق  منفه  ساشهتنا و از    آمهوز  سانهش  بها معلمین 

 ، هرزنش  و تح یهر،  نیتهوه  ،مهد یجر تنبیهد،  یها و یش

ان بهرای کنتهرل یفتهایی    آمهوز  سانشو تر انان  تمسصر

نیز با انجهام نهااسن    آموزان سانش کرسنا  ما تفاس   ها آن

 کهرسن،  ی جبهاز  کرسن معلمهان،  تمسصر تکا ی  سی  ،

و  بد سیس و خهوس شهص  معلهم     اققگ  بساسن  نشان

 مکههری یههها  انضههباط  بههو  شههکن قههانونیفتایهههای 

سیگر موایسی کد سی ایجاس  از .ساسنا  منشان  ا عمل اکس

ان و از طریه   آمهوز  سانهش تعامق  منفه  بهین معلهم و    

تو ه     انضهباط  ب  ازی کق یک باا   فراینا شرط 

، ان ا هت آموز سانش شا یفتای معلمان با ان م آموز سانش

هویا: مهن   آموزی م  سانش 6سی مای د کا  طوی نموند بد

هیهر   آیا زیرا معلم ما خیله   هصت   از سیس هنر بام م 

ان سیگهر او یا  آمهوز  سانهش تنها من کهد خیله  از    ا ت ند

خواهها کهد    ما مهاام از مها مه     سو ت نااینا معلم هنر

بهای   ن اش  بکشیم و با همایگر صحبت نکنیم حت  یهک 

  سو تم یا بگیهرم بها   خوا تم مااس ینگ کد من م  وقت 

من ساوا کرس و ساسوبیااس یا  انااخت کد چرا مهن مهاام   

 کنم. صحبت م 

ان و مشهاها  پژوهشهگر   آمهوز  سانهش های ایهن   هفتد

پرسازان یفتایهرا و تااا  هرا  های نظرید بین  مطاب  پیش

پهرسازان معت ها بوسنها از طریه  فراینها       نظرید نیا بوس.

صهوی  محهرک    توانا بد خنث  م  محرک شرط  شان،

توانها بهد    شرط  سیآیا و این فراینا شهرط  شهان مه    

 ههطوح بههاالتر نیههز کشههیا  شههوس بنههابراین نگههرش     

ان بد سیس کد سی ابتاا محرک خنث  ا هت از  آموز سانش

توانا  طری  تااا  با یفتایهای با و پرخاشگراند معلم م 

 شها  و منجهر بهد بهروز نگهرش      بد محرک شرط  تبایل

سایس  احتمهال  منف  بد سیس و کهقس و مای هد شهوس.   

تنها معلم بلکد هر کای و فعا یت سیگهری کهد از  هوی     ند

ان آمهوز  سانهش هیهرس مهویس نفهر      وی نیز  رچشمد م 

ان از آمهوز  سانهش  منجهر بهد تنفهر    شها  و سینهایهت   واق 

 شوس. بد قوانین مای د ی ااتنا  بو  مای د

مایر، معاونهان، مربه    )تعامق  کایکنان مای د  -2

طبهه  سیههاها    ان:آمههوز سانههش بههاپرویشهه ، مشههاوی(  

بیرونهه  سی انضههباط  یههها کننهها  تیههت و کایکرسهرایههان،

 .کننهها  مههیا ایفهها  یا امهها ان ن ههش آمههوز سانههش

 و یفتهایی مشکق  انضباط   ساینا اات اس انیکایکرسهرا

غل  آموزش  ماننا اام ت ویت  یزیی طرحسی ماایس از 

خشهک یها انتظهایا      و م هریا   نیقهوان  یفتای منا ه ، 

 .ههرسس   ما  فرسی ناش  بد اختقف  توجه  بو نامع ول 

 6 و 5 و 3 و 3 و 1مههاایس پژوهشههگر سی  ا  مشههاها 

 ،معاونهان  ساس کد تعامق  کایکنان مای د )مهایر،  نشان

 وهرایان  تااا  یها دینظران برخقو آموز سانش ( با مرب
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 سی بهوس.  انهد یهرا انسان یها دینظر وانگیزش   یکرسهاییو

 یهها  دینظرماایس یفتایهای کایکرسهرایان برخقو  نیا

 بیهرون بهوس.   یهها  کننها    یتشهو  و ها پاساشیفتایهرایان 

از   که ی پژوهشگر حضویی یوزها از  کی سی  مثال طوی بد

شهرو  بهد   سی زن  تفریح سی حیاط مای د  آموزان سانش

با سو ت خوس کهرس معهاون مای هد     و بازی هریز و تع ی 

کد از سوی این صحند یا مشاها  نمهوس بها صهاای  هو      

ان بها  حهن   آموز سانشیا متوق  کرس و جلوی سیگر  ها آن

اات هاس ساشهت کهد اههر      معاون تذکر ساس. ها آنتنای بد 

زمین بصوینا و آ ی  ببیننها جهواب پهای و مهاسی      ها آن

کهد از   آمهوز  سانهش ا چد کس  خواها ساس. این سو ی ها آن

یفتای معاون خوس بسهیای نایاحهت بوسنها سی مصهاحبد بها      

بعا از زنه  پایهان مای هد و     پژوهشگر انوان کرسنا کد

قبل از خروج از مای د  هطل آشهیال کهقس یا و ه      

سی مصاحبد  ها آنکقس خا   خواهنا کرس حت  یک  از 

خوس انوان کرس کد آقا من امسال  ال آخری ا هت کهد   

سی این مای د حضوی سایم آخر  ال کد سی م تمام شها  

م بهد خهاطر یفتایههای بها     وو از این مای د خوا تم بهر 

بهر یوی ماشهین او خه  خهواهم     معاون با من و سو تم 

 مهویس  زاننا یبرانگ اوامل کد  ماای  نیسی چن .انااخت

 و احتهرام  ماننا باال  طحی ازهاین یاینا و هرزبرگ نظر

 انآمهوز  سانش شا  نم فراهم انآموز سانشی برا  ابیخوس

 سی اما ؛هذاشتنا  می کمترقوانین مای د احترام  بد زین

 بهها کایکنههان تعههامق  1 کهها مای ههد ماننهها  ماای هه

 نظهر  مطهاب   مای هد  نیه ا سی. بهوس  مثبهت  انآموز سانش

 یوابه   و شا  حفظ انآموز سانش م ام و شثن هراها انسان

 و  شهناخت ی ازهها ین. بوس احترامی مبنا بری فرس مت ابل

 بهرآویس   مای هد  نیه سی ا انآموز سانش و معلمان  ااطف

 جههو از معلمههان و انآمههوز سانههش  طههویکل بههد .شهها  مهه

 از ها آن تیاکثر کد یطوی بد ساشتنا تیینا آن  اجتماا

 بوسنها  لیتحصه  ای سیتای حال سی مای د نیا سی نکدیا

 بهد احتهرام   و نااشهتنا   تیشهکا  حهااقل  ای تیینا ابراز

 .بوس شتریب ماایس نیا آموزان سانش مای دقوانین 

 تهث یر  ةنه یسیزمان با یکهایگر:  آموز سانشتعامق   -3

نامد سی ه   بر یریه شکلان سی آموز سانش باتعامل معلم 

  روکس ههههآ چههههون  نظرانهههه صههههاح پنهههههان 

(Ausbrooks,2000)،  ال ههونو  و ه ی (Livessey & 

Lawson, 2008)،  و مونتگههومری تیا هم (Smith & 

Montgomary, 2008)، محمهههههایمهر (Mehr 

Mohammadi, 2002)، ملکهههه  (Maleki, 2007 ،)

 (Yaghubi, 2014) یع وب  (،Hosseini, 2013) حسین 

 تفاس  شها   ا (Kazempour, 2015) پوی همچنین کا م

حاصههل از تعههامق   یههها افتههدیتحلیههل کیفهه   .ا ههت

 و 3سی ماایس کها   ساس کدان با یکایگر نشان آموز سانش

 از شهاهرسان بهر   و ایزشیاب تاییس  یها یوش کد 6 و 3

 و سک تنظریا  ویگو برخقو وفرسی  یها یقابتمبنای 

 سی یاسهیری کوچک یها هرو  ایجاسد کد معت ا ب) ا  یپ

ایهن مهاایس کهد     سی .شها   مه انجهام   بوسنها(  هها  کقس

 یا گریکههایان کمتههرین تعههامق  مثبههت بهها آمههوز سانههش

 ،ساشتنا یفتای سو تاند کمتری نیهز بها یکهایگر ساشهتنا    

 گریکای و قائل نبوسنا یزشا ویکایگر احترام  یبرا ها آن

 مههاایس سی .ساسنهها  مههقههرای  ریههتح  ویا مههویس تههوهین 

از یوش یاسهیری مشایکت  سی کهقس   کد 1 و 2کاهای 

موف یت هرو  مبنای قضهاو    و ایهرس  مبیشتر ا تفاس  

بهین ااضهای    تهر  ماندیصهم یفتهای   هرفت  ممطمون قرای 

 (Santrock, 2006) هرو  برقرای بهوس بهد نظهر  هانتراک    

فهرسی   یریپهذ  تیمسهوو  وقت  شرای  پهاساش هروهه    

وقته  ههرو  بهرای کسه       نیهمچنه  و شهوس   مه  تثمین

ااضای آن برای کمک بد  تمام و شوس  مموف یت ت ویت 

و یفتایهای مبتن  بر نظم  کننا  مپیشرفت هرو  تقش 

مشهاهاا   . شوس  مر سیا  تیشان بآموز سانشسی  انضباط

 و 3 و 3 و 1 کها سی مهاایس   کد ساسپژوهشگر نیز نشان 

 یوش و شها   مه ا هتبااسی اسای    یها و یشبا  کد 6 و 5

بههر مبنههای یقابههت فههرسی بههوس    و ایزشههیاب تههاییس 

 و کرسنها   مه ان قهوی نمهرا  بهتهری کسه      آموز سانش

   آویسنا  مان نعی  نمرا  کمتری بد س ت آموز سانش
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 و ایه هرس  مه ان کمتر مشهاها   آموز سانش ازهایی بین 

قههوانین مای ههد بیشههتر  بههرخقویفتایهههای  و اخههتقو

 کهد  8 و 1 و 2 کها امها سی مهاایس    ایه هرس  ممشاها  

و  ا  یههپ اویا،ی بنههکرسهههاییومشههایکت هروههه  بهها   

همکهایی   ساشهت  قهرای بیشتر مانظر معلمان   کویگوتس

 نیه ا سی، ایه هرس  مه ان بیشهتر مشهاها    آمهوز  سانشبین 

 یهها  یقابهت  وبها یکهایگر    ان بهد کهای  آموز سانشماایس 

بهین   یتهر  مثبت ا یتجرب و شانا  مهروه   و  ساس  

بیشهتر بهر    هها  آنیوابه    و افتهاس   مه ان اتفا  آموز سانش

 هازهایاند   و یفتایمبنای احترام مت ابل بد ا ایا یکایگر 

مثال سی  طوی بد .شا  مبهتر سی کقس سیس بیشتر سیا  

ا ههتفاس  از یوش آمههوزش خصوصهه     1مای ههد کهها  

همسههاالن مطههاب  نظریههد ویگو ههتک  و یانهه  کههرسن  

ان نعی  موج  آموز سانشان قوی بد آموزش آموز سانش

ان نعی  آموز سانششا  بوس کد سی صوی  اام موف یت 

ان نهعی  از طهرو   آمهوز  سانهش  بد کس  امتیهاز بهاالتر،  

ان قوی مویس تح یهر و تهوهین قهرای هیرنها و     آموز سانش

   و حماقههتکنههاذهن  ،کههوسن برچسهه  نفهمهه ، 

 های  کد بها  صحبتطوی مثال پژوهشگر سی  بد .ناهرفت م 

ان نهعی   آمهوز  سانشان قوی و نعی  ساشت آموز سانش

ان قهوی برخهویس تنها و    آمهوز  سانشساشتنا کد  ا های م 

کد مطلب  یا یهاس نگیرنها    ساینا و سیصویت  ها آنبای با 

نفس یا از  سهنا و ااتماسبد یا مویس  رزنش قرای م  ها آن

ساشهتنا   ان قوی نیز ا های مه  آموز سانش هیرنا، م  ها آن

ها نبوس  و  ان نعی  قاسی بد یاسهیری سیسآموز سانشکد 

پژوهشههگر  نیبنههابرا کننهها، وقتشههان یا تلهه  مهه  ههها آن

ان آمهوز  سانهش  1،3،3،5،6 یکاهاسییافت کد سی ماایس 

کننا کد قاسی بد یاسهیری نیسهتنا و   نعی  احساس م 

انا کد قاسی  رس تر نیز این حس یا پیااک ان قویآموز سانش

باشهنا   ان نهعی  نمه   آمهوز  سانهش بد آموزش ساسن بهد  

ان از تعامهل بها یکهایگر    آمهوز  سانشبنابراین هر سو هرو  

ای  کرسنا کهد اققهد   و بر این مبنا ا های م  یان  نبوس 

کهد ایهن امهر بااه       بد کقس و آمان بد مای د نااینها 

ان سی مهاایس  آمهوز  سانهش شهکناند   افزایش یفتهای قهانون  

کههد  8و  1و  2سی مههاایس کههاهای   ؛ امههاایهههرس  مهه

های مشهایکت    های تاییس معلمان بر مبنای یوش یوش

ان آمهوز  سانش ان با یکایگر بوس،آموز سانشو اام م ایسد 

 از تعامق  خوب و مثبت  بها یکهایگر برخهویسای بوسنها،    

شا  و سی یاسهیری  ی یکایگر ایزش و احترام قائل م برا

هها و   تجربهد  هها  آن کرسنها.  ها بهد ههم کمهک مه      سیس

نموسنها و   های مثبت  سی کنای یکایگر کس  م  یاسهیری

 گریکایان نسبت بد آموز سانشتعامق  این باین ترتی  

 بوس. تر مثبت

تاییس و ایزشیاب  معلمان: سی تحلیهل   یها و یش -3

تههاییس و ایزشههیاب   یههها و یشههحاصههل از  یههها افتههدی

 نظهرا   از انآمهوز  سانهش نضهباط  آن بهر ا  تث یرمعلمان و 

 ،(Redish, 2009) چهههون یسیهههش  نظرانههه صهههاح 

(، Mehrmohammadi,2002)محمههههههههههههههای مهر

 یع هههوب (، HosseiniYazdi,2014یهههزسی ) حسهههین 

(Yaghubi,2014) پهههههههوی همچنهههههههین کههههههها م 

(Kazempour,2015) یوانشنا ه  ةحوز پرسازان دینظر و  

 آموزشه   سهتم ی  بهاوجوس  .ا هت  شا   ا تفاس پرویش  

و  سی کشههوی  یابتههاا ةسوی شههان  هها د شههش و جایهها

 سی خصوصاً) ها کتاب یسی محتوازیاس  شا  انجامتیییرا  

 امهر  از بیشهتر  چنها  هال   کد ششم یها کتاب محتوای

 جههت  سی ا ا ه   تیییرا  هذیس  نم سی کشوی پاید این

( ا هت  شها   ساس  انآمهوز  سانش امل  یها مهای  ت ویت

تو ه  مح ه  سی    شها     بهت  ا  مشهاها   چنهان هم اما

 تهاییس،  یوش سی انتصهاب  ماایس ابتاای  نشان ساس کد

ا ههتفاس    ههنت  تههاییس یههها از یوش اکثههراً معلمههان

س و یتهای  یهها  یوشکهد سی   یگریاوامل س از .کننا  م

  ا هرا  منفه   انآمهوز  سانهش  نضهباط معلم بهر ا   ابیایزش

  اطقاها  و آههاه  ان ر بوسنا. معلمی، موایس زهذشت  م

 دیه . پانانااشت کرس  مس یتای کد یا دیپانسبت بد   کاف

  بهوس بها یشهتد تصصصه     هرفتهد  براهها  س آن یکد تای

 کهد   هنگامو نااشت   همصوان ها آن  یا اقیو  معلمان

س سی سوی  یتهای  یکد چرا بد چا شا  ما  یپر  ها آناز 

ا هههای  ایههکن  نمههس یسی سوی  متو ههطد تههای ی ابتههاا
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کمبهوس   و 3-3-6ستم ی  یکد بد خاطر اجرا ساشتنا  م

و ما یا سی سوی  متو طد بد خهاطر کهاهش    ی معلم ابتاا

منت هل   ی مازاس ااهقم کرسنها و بهد سوی  ابتهاا     دیپا کی

د یه خوس با معلمهان پا  یها مصاحبدپژوهشگر سی  .نموسنا

سی  هها  آنکهد   ن ا ههای ساشهتنا  یاز معلمه   ششهم بعضه  

س بوسنا و تنها شرط یا تان سی حال تای یها شهر تان

بهوس و   ی س سی م طه  ابتهاا  یراز تهای یانت ال بد شهر ش

راز باالجبهای تعهها   یبد خاطر منت هل شهان بهد شه     ها آن

ن یبهد همه   نها یس نمایتهای  ی کد سی سوی  ابتهاا  انا ساس 

س یتهای   خوب بدیا   لید تحصیپا بوسنا آنل ند قاسی یس 

از   حیصهههح یههههذای نمهههر و   ابیکنههها و نهههد ایزشههه

یکه  از معلمهان پایهد     مهثقً  ان ساشتد باشهنا. آموز سانش

 ال تهاییس سی سوی    11کد  اب د  1ششم مای د کا 

خهوس  یا ساشت سی مصهاحبد   ) اب ( و متو طدیاهنمای  

زیهاسی یا سی   یهها   هال ر انوان کرس کد من پژوهشگ بد

  اربههتههاییس  ( بههد) ههاب  و متو ههطد سوی  یاهنمههای 

بهد م طه     دیه پا کیشان  انافد بداما با توجد  ،ام هذیانا 

از سوی  یاهنمای  و متو هطد   دیپا کیابتاای  و کم شان 

  اربه سبیهر   انهوان  بهد اکنون بد خاطر مازاس ااقم شان 

جلوهیری از کم شان ح و  و ساشهتن ابهقت تنهها     یبرا

یا بهرای   ا هت سی سوی  ابتاای  کد تاییس  مانا   باقیا  

کهای   واقعهاً امها  ؛ ام کهرس  حل کرسن این مشهکل انتصهاب   

سی سیس ییانه  بهرای مهن     ها خصوصاً بچدکرسن با این 

ان آمهوز  سانهش کد هیچ  اب د و آشنای  با ایهن سیوس و  

 ههریوز  کد یطوی بد ا تاین م ط  یا ناایم بسیای  صت 

ان آموز سانشو هر چد  شوم  ماز مای د خایج   رسیسبا 

نسبت بد این تهایهاا    یوز یوزبد ها آن کنم  میا تهایا 

و کنتههرل کههقس بههرای مههن  شههونا  مهه تههر تفههاو   بهه

نموند از مصاحبد پژوهشگر بها   کی نیا .هرسس  ترم مشکل

انت ال از منهاط    برایمعلمان ابتاای  پاید ششم بوس کد 

ا تان فایس بد شیراز یا مهازاس ااهقم شهان سی مهاایس     

میهل بهاطن  خهوس مجبهوی بهد       یغهم   رازالیش متو طد

شگر سی پژوه نیهمچن تاییس سی ابتاای  هرسیا  بوسنا.

مشاهاا  خوس بایهها مشهاها  کهرس کهد اهام شهناخت       

سی ههت بهها ایههن  و یفتههایان م طهه  ابتههاای  آمههوز سانههش

ناتوان  سی تاییس کت  جایها بااه  بهد     ان وآموز سانش

سیس  ههای  کهقس مکری سی  یها  انضباط  بوجوس آمان 

 .ایهرس  ماین معلمان 

مصتله    نظهران  صاح مای د:  و م ریا قوانین  -5

ن و م هههریا  مای هههد سی یقهههوان تهههث یرسی خصهههو  

ان یه ساینا. از م نظر اتفا پنهان   برنامد سی  یریه شکل

 هههویسون  یبههد آیا تههوان   مهه نظههران  صههاح ن یهها

(Gordon,1985)آههههههوال ، (Ahola,2000)و لزی، مههههها 

ت و ی، ا هههم(Myles & Andreon,2001) ونیآنهههای

  ملکهه (Smith & Montgomary,2008) یمونتگههومر

(Maleki, 2007 ) جعفری  یشرو (SharifJafari,2016) 

 از مؤ فهد ن یه ا یهها  افتهد ی  فه یل کیه شای  کرس. سی تحلا

کهد سی بهاال بهد      حوز  برنامد سی  نظران صاح  نظرا 

  شنا هه یوانحههوز   نظههران صههاح اشههای  شهها و  ههها آن

 یهها  دینظر، ی کایکرسهرا یها دینظر، یریاسهیو   تیترب

ویا بنها  اجتماا – شناخت یریاسهید ی، نظری هرا  تااا

مهویس   سو ته  ریغاز مهاایس    کی سی .ا ت شا   ا تفاس 

امهها  مههایر مای ههد بههر ینههایت     ایههتثکمشههاها  

 نهام   بهت بهاال بهرسن آمهای     منظوی بد نیوا اان آموز سانش

از   دمای نیا سی افزایش سیآما مای د بوس. و آموز سانش

آنجائ  کد با یفتهای میهایر بها قهوانین مای هد شهاهرسان       

برخهویس   (انآمهوز  سانهش  و کس  ینایت او یا  منظوی بد)

  شهکن  قهانون شاها  هر مشاها  هرفت  نمجای صوی  

 وو فهههکان بهههوس. آمهههوز سانهههشبیشهههتر از طهههرو  

(Woolfolk,2000) ان آمهوز  سانهش ا ت کهد اههر    معت ا

نتیجد ایهن   م ریا  مای د یا یاایت نکننا و یک کقس

اههام یاایههت م ههریا  یا نبیننهها ممکههن ا ههت  ههایر   

شهوی   بد انجام آن یفتای خهقو م هریا  ت   انآموز سانش

  آمهوزان  سانهش بایها مشاها  نموس  کد  پژوهشگر هرسنا:

 کننها   نمه یا یاایهت   ( رانتفهاا یغکد م ریا  مای هد ) 

مهایر بها    ان از مای هد آمهوز  سانشبد خاطر ینایت  صرفاً

 .نمهوس   مه  بصنا بد یهک تهذکر بها  حهن مقیهم اکتفها       

بها   خوا هت   ممای د  انیمتصاسیگر  از ریما نیهمچن
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ایهن   کهد  ؛برخویس کننا ها آنو وا این  ها بچدمقیمت با 

  شههکن قههانونسیگههر بههد  یههها بچههدامههر بااهه  تشههوی  

کهد قهوانین شهفاو و بهد      8 کاسی مای د  اما ؛ایهرس  م

تاوین هرسیها  بهوس احتهرام بهد قهوانین و       ها بچدکمک 

 .ایهرس  ممشاها   ها بچدیاایت انضباط بیشتر سی 

و  نظهران  از صاح  برخ  ماایس:  کیزیامکانت ف -6

 ،(Eisner,1994) آیزنر ماننا سی   برنامد حوز  نیمح  

 ،(Dixie,2003)  کسه یس ،(Margolis,2001) سیایهو م

 ،(Mahram, 2006) مههههرام ،(Dikle,2004) کهههلیس

 & Ahmadian) نههههژاس  و  ههههبحان انیاحمهههها

Sobhaninejad,2013)، ینههویوز (Noruzi,2014)، وبههر 

(Weber,2009) تههر یفههر و (Ferriter,2009،) و  ههیلوی 

 یهزسی   نیحس ،(Silver & Alexandar,2009) ا کسانای

(Hosseini Yazdi,2014)، سی ه   برنامد  کیزیعا فبُ بد 

از  ا هتفاس   با ها افتدی کیف  لیتحل .انا کرس  توجد پنهان

 ةحهوز  پرسازان دیاز نظر  و برخ نظران صاح  این نظرا 

کهد   1مای هد کها    سی .شها  انجهام  یاسهیری  یوانشنا 

امکانا  فیزیک  کم  سی مای هد وجهوس ساشهت هنگهام     

ان بد هفتد خوسشان سی کهقس سیس  آموز سانشبایناه  

و مجبهوی بوسنها کهد زنه  ویزش یا سی      شانا  محبس 

  انضهباط   بکقس سیس بگذیاننا کد موج  نایاحت  و 

از امکانا   کد 2کا اما سی کقس  ایهرس  مان آموز سانش

 ان سی یوزههای بهایان   آمهوز  سانهش بهتری برخویسای بهوس  

سی . هذیانانها   مه بد تماشای فیلم   اات ویزش خوس یا

 نیتهر  مهم کد شا   هفتد ماز و آبراهام ی هرا انسان دینظر

 ایه  فیزیو هو یک   نیازههای  انسهان  نیازهای نیو آشکایتر

 و  هرس  سیس ههای  کهقس  کهد  زمهان  . هسهتنا   جسم

 ،شهوس   نمه  بهرآویس   حهرای   و نوی بد نیاز و ا ت تاییک

 بهد  تها  واسای کهرس  تهوان   نم تابیری چیبا ه یا آموز سانش

 3مای هد کها    سی .فهرا سهها   ههوش  معلم و بح  سیس

خههوس بههد پژوهشههگر   یههها مصههاحبدان سی آمههوز سانههش

 کهد   هنگهام هوای سی کقس خیل   رس ا ت  هفتنا  م

مها مجبهوییم بهرای     سهها   ممعلم سایس سیس یا تونیح 

ید نهزنیم تکهان بصهوییم و یها بهرای ا هتفاس  از        کد نیا

 بد آن نیهاز ساییهم  س تشوی  کد ماام سی این هوای  رس 

بد ما کد  کنا  مما فکر  معلم ،از معلم کس  اجاز  نمایم

سی حیاط مای هد  بازی سیس او توجه  نااییم و یا برای 

سی  ؛ امها میه یو  مه بد بیرون از کهقس  و  میریه  ماجاز  

و ایل هرمایش  کاف  سی کقس وجوس  کد 1مای د کا 

 یها  باسان آموز سانشساشت پژوهشگر مشاها  کرس کد 

هرم خوس یا از تن خایج نموس  و با آیامش و نظم بهتری 

 .ساسنا  مبد  صنان معلم هوش فرا 

و  مای هد  و کایکنهان  معلمان ان،آموز سانش اهر  -1

 نظههران صههاح  :بهها یکههایگرتعههامق  کایکنههان مای ههد 

و  معلمههان ان،آمههوز سانههشمصتلهه  سی خصههو   ههاهر 

پنههان    برنامهد سی ه   یریه ه شهکل مای د سی  کایکنان

اشهای    هها  آنبهاال بهد    یها مؤ فدکد سی ساشتنا  نظر اتفا 

 ةیابطه   ل کمه یه ن پهژوهش و سی تحل یه سی ا امها  ؛هرسیا

 و کایکنهان  معلمهان  ان،آمهوز  سانهش ن  اهر یب یمعناسای

 و ؛نااشههت آمههوزان وجههوس سانههش انضههباط بههامای ههد 

 ن حاکمیخوس با توجد بد قوان ز سی مشاهاا یپژوهشگر ن

بر ماایس پسراند سی مویس  بهاس فهرم،  هاهر و اصهقح     

  ن پوشههش ی ههمیان و همچنههآمههوز سانههش  ههر یمههو

بها  تعامق  کایکنان مای هد  ن ماایس و اام ین ایمعلم

 بهت سی   یبرا  مویس خاص انآموز سانشسی انظای  یکایگر

 .مشاها  نکرس ستی  چک

 

 گیري بحث و نتیجه

مهاایس  نتایج پهژوهش حهاک  از آن بهوس کهد سی اکثهر      

معلمهان   تعهامق   ، مویسبری ( 1،3،3،5،6 کاماایس )

مههایر و مای ههد )کایکنههان  تعههامق  ان،آمههوز سانههش بهها

ان آمهوز  سانشان و همچنین تعامق  آموز سانش با معاون(

تعامق  از اوامهل ا رههذای بهر     نیا با یکایگر منف  بوس.

 یهها  افتدیا یافتد پژوهش ب نیا ان بوس.آموز سانش نضباطا

و  (Noruzi,2010) نهویوزی  یهها  پژوهشاز  آما  س ت بد

نتهایج ایهن    .همسو بوس (Mesr Abadi,2015) مصرآباسی

بیانگر این نکتد بوسنا کد یفتایههای معلهم سی    ها پژوهش

نههامطلوب کههقس  ایههو شههرای  مطلههوب  و حفههظایجههاس 
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همچنین نتایج نشان ساسنا کهد   سایس. ن ش یا نیتر  اصل

سی  مهؤ ر ان یکه  از اوامهل   آمهوز  سانش باتعامق  معلم 

تعهامق  اکثهر    نحو  ان بد مای د بوس.آموز سانشنگرش 

 یهها  دیه نظر یهها  دیتوصان برخقو آموز سانش بامعلمان 

 و یویکرسهای انگیزش  بوس. یخبرپرساز یفتایهرای ،

نتایج همچنهین نشهان ساسنها نحهو  تعهامق  اکثهر       

  سواهامل ان برخقو نظرید آموز سانش باکایکنان مای د 

یشهها یههافتگ  و   یههها دیههنظرو  هرزبههرگانگیزشهه  

 هرزبرگ و نظرید مایریت  کتز بوس.  افتگییشان

 ایههن یافتههد پههژوهش بهها یافتههد یووی و ا ههت  وای  

(Rowe & Stewart,2009) .یههها افتههدی همسههو بههوس 

 (Rowe & Stewart,2009) یووی و ا ت  وای  پژوهش

نشان ساس کد حس تعله  ساشهتن بهد مای هد از طریه       

مشترک و مثبهت بهین کایکنهان     یها تیفعا انجام ساسن 

ان موجه  بهزیسهت  اجتمهاا  و    آمهوز  سانهش  بامای د 

بها   همسو .شوس  متضمین پیشرفت نظام تعلیم و تربیت 

حاک  از آن ا ت  (Yamani,2012) یها افتدینتایج فو  

کد سی ماای   کد معلم سی کقس سیس تعامل مثبت بها  

سی  ا هاینظرفراهیران ساشتد و فرصت کاف  برای بح  و 

شهو  و انگیهز     ،نفس ااتماسبداختیای فراهیران قرای ساس  

 حضوی سی کقس افزایش یافتد ا ت.

نتههایج نشههان ساسنهها کههد نحههو  تعههامق  اکثههر      

بها یکهایگر بهرخقو      مویسبری ه ان مهاایس  آموز سانش

 یهها  افتدی بوس. ها یا ا  ینوپیشا ویگوتسگ  و  یها دینظر

 ,Geving) هوینه   پهژوهش  یها افتدیپژوهش حانر با 

پژوهش خوس بد این نتیجهد ی هیا حهرو     کد سی (2007

و  فظهه   یریههسیه و تمسههصر شههوخ ، زسن و یبهه   بهه

 نیسی بهه  انضههباط بهه جسههمان  از اوامههل  یپرخاشههگر

 همسو بوس. ا تان آموز سانش

تاییس و ایزشیاب  معلمهان بهر    یها یوشبوسن  مؤ ر

 این پژوهش بهوس.  یها افتدیان از سیگر آموز سانش انضباط

 ها یوش معلمان سیس مویس مشاها ، های کقساکثر  سی

 یهها  دیه نظرو فنون تاییس و ایزشیاب  مطرح شها  سی  

از  ههها آن نهها.ساس مهه یههاسهیری یا مههویس ا ههتفاس  قههرای ن

حت  با وجوس تیییر تاییس و ایزشیاب   نت   یها یوش

 بههرای سوی  ابتههاای   یاا تث یههجا یههها کتههابمحتههوا 

بهرخقو یویکرسههای نهو     نیهمچنه  .کرسنها   ما تفاس  

و  ایر یوانشنا ان پرویش   برونر ، گوتسگیو ،ها یا ا  یپ

بهر یقابهت فهرسی     ایه تثک شا  هرفتدسی ایزشیاب  بد کای 

 یهها  تفهاو  برای کس  امتیازا  باالتر باون توجهد بهد   

بد وجوس آمان نگهرش منفه     باا  ان،آموز سانشفرسی 

یافتهد   نیه ا .ایه هرس  مو مای د  کقس نسبت بد سیس،

 یهها  پهژوهش تو ه    شها   کسه   یهها  افتدیپژوهش با 

همسهو  ( Ian,2009) نیآ ،(Redish,2009) اسوایس یسیش

 Mesr) یمصههرآباستح یهه  جههواس   نیهمچنهه بههوس.

Abadi,2015) تههاییس یا از اوامههل مهههم   کههد  ههبک

این پژوهش  با سانا  مب محسو انآموز سانش  انضباط  ب

و  (Mahram,2007) همچنهههین مههههرام همسهههو بهههوس.

خهوس   یهها  پژوهشسی ( Hadadalavi,2005) حااسالوی

بد این نتیجد ی یانا کد یوش یایهج سی نظهام آمویشه     

کههد منجههر بههد   ا ههت ههصنران  یهها مسههت یم   امههاتاً

و اهام اهتمهام بهد     تسلیم ازجملدخصوصیا  نامطلوب  

 ،انفعههال توانهها  مهه. یوش تههاییس شههوس  مههیههاسهیری 

و تهقش بهرای حفهظ     ت له   ، انظباط  ب ،ینگر   طح

خققیهت و   ،یا سی م ابل شو  بهرای یهاسهیری   وای  طوط

 نوآویی بد همرا  ساشتد باشا.

بهر انضهباط   بهوسن قهوانین و م هریا  مای هد      مؤ ر

 بهر  ایهن پهژوهش ا هت.    یها افتدیاز سیگر  انآموز سانش

بها   یهها  آموزشهگا  تهااا  هرایه  سی    یهها  دینظر ا اس

ان نسبت بد محهی   آموز سانش سی شرای  امن و سو تاند،

 بهر  .شهوس   مه آموزشگا  احساس مثبت بیشهتری ایجهاس   

همین ا اس پژوهشگر نیز سی مها  حضهوی سی مهاایس    

ان و کایکنهان  آموز سانشمشاها  کرس کد سی ماای   کد 

 آموزشههه  از قهههوانین و م هههریا  ینهههایت ساشهههتنا،  

یاایهت   ان سی این نو  ماایس خوس یا ملزم بهد آموز سانش

سی ماای هه  کههد  امهها؛ سانسههتنا  مههقههوانین و م ههریا  

ان آمهوز  سانش ،بناویااجتماا   -نظرید شناخت  برخقو

پیاماهای ناسیها  ههرفتن قهوانین و م هریا  مای هد یا      
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سی مای هد    نظمه   به و   قهانون   به  ،کرسنا  نمسییافت 

موج  ایجاس نگرش منفه  نسهبت بهد مای هد سی بهین      

این بصهش از پهژوهش    یها افتدی .ایهرس  مان آموز سانش

پژوهش خوس بد  کد سیویک  از  آما  س ت بد یها افتدیبا 

سی او هین   هها  و یوالاین نتیجد ی یا کد تاوین قهوانین  

قهوانین   نییسی تعان آموز سانش مشایکت یوزهای کقس،

قههوانین  یسی اجههرامعلههم   بهها  تصلفهه ، یامههاهایو پ

  انضهباط   از به نصست از اوامهل جلهوهیری    یروزهایس

 جعفههری و شههری  (Wiki,2008)  کههیو ا ههت،معلمههان 

(Sharif Jafari,2016) .همسو بوس 

بر  مؤ رنتایج نشان ساسنا کد یک  از اوامل  نیهمچن

 سی ان امکانها  فیزیکه  مای هد بهوس.    آموز سانش نضباطا

نهوی و حهرای  و زیبهای  سی ونهعیت      ازنظرماای   کد 

منا هه  و مطلههوب  قههرای ساشههتنا و نیازهههای ا ا هه  و 

سی نظریهد   شها   مطرحماننا نیاز بد حرای  و نوی  یا دیپا

 ایه هرس  مه ماز و سی کهقس سیس بهرآویس     ی هرا انسان

سی  ؛ امههاکرسنهها  مهه  شههکن قههانونکمتههر  آمههوزان سانههش

فیزیک  ونهعیت مسهااا و نهامطلوب      ازنظرماای   کد 

ان سی مهاایس  آمهوز  سانشساشتنا نگرش منف  نسبت بد 

ایههن بصههش از  یهها  افتههدی .ایهههرس  مه بیشهتر مشههاها   

 تهر  یفرو  (Weber,2009) وبر یها افتدیپژوهش با نتایج 

(Ferriter,2009 )یو نههویوز (Noruzi,2010)   همصههوان

سی پژوهش خوس بهد ایهن نتیجهد ی هیا کهد       وبر ساشت.

زیبها و   ههای  کقسان نگرش مثبت  نسبت بد آموز سانش

پرنوی کد از امکانا  فیزیک  منا هب  برخهویسای هسهتنا    

نیز سی پژوهش خوس بد ایهن نتیجهد ی هیا     تر یفر ساینا.

سیس و مای هد از   های کقسکد محی  فیزیک  منا   

ان نسهبت بهد   آمهوز  سانهش اوامل ایجاس احسا ا  مثبت 

نویوزی سی پژوهش خوس بهد   نیچن هم .باشنا  ممای د 

این نتیجد ی یا کد از سیاها  مایران و معلمان امکانا  

همچنهین   .ا هت م سی مای د فیزیک  از اوامل ایجاس نظ

سی پههژوهش خههوس نشههان ساس کههد  (Hagi,2008) حههاج 

 ریتهث  ان آمهوز  سانهش  اختای فیزیک  مای د بر انضهباط  

 سایس.

پهژوهش نشهان ساسنها کهد از      یهها  افتهد ی سیمجمو 

 یهها  مؤ فدبرنامد سی   پنهان  سهنا  لیتشک یها مؤ فد

ان بها  آمهوز  سانهش  تعامق  ان،آموز سانش باتعامق  معلم 

کایکنان  تعامق  و م ریا  مای د، نیقوان ان،آموز سانش

تهاییس و ایزشهیاب  و    و یشه  ان،آمهوز  سانهش مای د بها  

 مهؤ ر کننا  و   نیب شیپمحی  فیزیک  مای د از اوامل 

 هاهر   یهها  مؤ فهد ان ا هت و بهین   آموز سانش انضباطبر 

و کایکنههان مای ههد و تعههامق   معلمههان ان،آمههوز سانههش

 انضهباط  بها معنهاسایی   ةکایکنان مای د با یکایگر یابط

 یهها  افتهد ی توجهد بهد   بها  وجهوس نااشهت.   انآمهوز  سانش

الل  ةنیسیزم شا  مطرح  ؤاال بد  توان  م آما  س ت  بد

 ان پا هد ساس. آمهوز  سانهش سی بهین    انضهباط   باحتما   

 انیمتصههها ههههرسس  مهههپیشهههنهاس  منظهههوی نیبههها

شنا های    رههذای یتث  یهها  مؤ فهد کشوی  وپرویش آموزش

شا  برنامد سی   پنههان سی ایهن پهژوهش یا بها کمهک      

 تها از قهرای ساس    مهانظر برنامد ییزان آموزشه  و سی ه    

ان آمههوز سانههشبههر انضههباط  ههها مؤ فههدمنفهه  ایههن  ریتههث 

تها متو یهان    شهوس   مپیشنهاس  نیهمچن جلوهیری شوس.

تهها مههایران و  نیمسههوو از  کشههوی ااههمتعلههیم و تربیههت 

نهمن   آموزشه   یهها  سوی کایکنان ماایس با برههزایی  

خامت با مفهوم برنامد سی   پنهان آشنا شها  و یشها   

و زمیند یا برای تحهول سی  خوس یا ایت ا بصشیا   یا حرفد

تعامل یفتهایی   هیری شکل منظوی بدآموزش   یها  یمح

مایران و معاونین مای د  نیهمچن .فراهم آوینامنا   

 ی هاز   غنه با شنا ای  جو اجتماا  مای د سی جههت  

ان  سه فرهن  و ایجاس جو بهاز و پایهاآویسن تعهامق  ان   

مای هد   انیمتصها ان و آمهوز  سانشمثبت بین معلمان و 

تا از آ ای منفه  برنامهد سی ه  پنههان بهر       تقش نماینا

با توجد  ان جلوهیری نماینا. همچنینآموز سانشانضباط 

 انآمهوز  سانش اختای فیزیک  مای د سی انضباط  ریتث بد 

نههوی و  ازجملههدغنهه  بهها فههراهم آویسن محههی  فیزیکهه  

سیس و ایجاس فضای  بز سی  های کقسحرای  کاف  سی 

محی  مای د نسبت بد کاهش آ ای منف  این برنامهد سی  

 ان اقاام نماینا.آموز سانشانضباط 
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