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  چکیده 
و کشـورهاي انگلسـتان ، آلمـان ،فنالنـد ، فرانسـه ،      این تحقیق با هـدف شناسـایی اصـول و روشـهاي تنظـیم و اجـراي مقـررات انضـباطی در ایـران          

ــن ،مــالزي ، پاکســ ــراي بهبــود طراحــی و اجــراي ایــن مقــررات  صــورت گرفتــه اســت   ترکیــه ،ژاپ کشــورهاي منتخــب ترکیبــی از .تان و امــارات ب
کشــورهاي توســعه یافتــه بــا رتبــه بــاال در آمــوزش و پــرورش جهــان و کشــورهاي داراي مشــابهت  فرهنگــی و مجــاورت منطقــه اي بــا ایــران مــی  

وري اطالعـات از اسـناد رسـمی کشـورهاي فـوق الـذکر مـی باشـد ،کـه نتـایج تحقیـق            روش این تحقیق توصـیفی ، تحلیلـی و برپایـه جمـع آ    باشد ،
ــایج ایــن طــرح عبــارت از بــا تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــران تطبیــق داده شــده و تاییــد مــی گردنــد،  ــه  :از جملــه نت دادن اختیــارات بیشــتر ب

ز تنـوع در رنـگ و طـرح هـاي مختلـف و دادن قـدرت       ا اسـتفاده براي طراحی آیین نامـه انضـباطی در چـارچوب یـک آیـین نامـه الـزام آور ،        مدارس
دانـش آمـوزان  ، اسـتفاده از حضـور و غیـاب الکترونیکـی و تشـویق حضـورموثر دانـش           ارائـه شـده در یـونیفرم   انتخاب به والـدین از بـین طرحهـاي    

فاده از اشـاره بـه رفتـار خـوب دانـش آمـوز، لبخنـد        و به کـارگیري انـواع مختلـف آن ماننـد تشـویق کالمـی بـا اسـت        تاکید بیشتر بر تشویق آموزان ، 
زدن، تحســین کالمــی، قــدردانی از دانــش آمــوزان در مجــالت و روزنامــه هــا بــا درخواســت مدرســه، تشــویق دانــش آمــوزان بــا اســتفاده از نصــب   

اهــداف انــواع . ر نظــر گرفــترا دکــامپیوتر شخصــی و بـورس تحصــیلی   ،اسـامی و تصــاویر دانــش آمــوزان ممتــاز در پایگاههـاي اینترنتــی مــدارس   
تشـویق امتیـازي نیـز بسـیار مفیـد اسـت و برحسـب آن، لیسـت کارهـاي مثبـت و منفـی در            . باشـد  شـده  درونی تشویقتشویق باید رسیدن بـه  

ابتداي سال تحصـیلی بـه وسـیله مـدارس مشـخص مـی شـود و متناسـب بـا آن امتیـازات مثبـت بـراي کارهـاي شایسـته و امتیـازات منفـی بـراي                  
در مـورد   .و در انتهـاي سـال مطـابق بـا امتیـازات کسـب شـده از دانـش آمـوزان قـدردانی خواهدشـد           .اي ناشایسـت در نظـر گرفتـه مـی شـود     کاره

مــواد مخــدر، ســیگار، مــواد محــرك، کــه در کلیــه کشــورها بــه همــراه داشــتن  میشــودتنبیــه نیــز، رفتارهــا ي منفــی و مــواد ممنوعــه مشــخص  
در مـورد تلفـن همـراه نیـز ،     .بـه وسـیله دانـش آمـوزان ممنـوع اسـت      اع سـالح گـرم و سـرد و مـواد غیـر اخالقـی       مشروبات الکلی، جواهر آالت، انـو 

در آیـین نامـه    .مدارس مـی تواننـد بـا طراحـی ضـوابطی بـا تشـخیص خـود اسـتفاده از موبایـل را در شـرایط خـاص امنیتـی و علمـی آزاد نماینـد                
ــا والــدین  کتبــی ،اخطــار موعظــه کالمــی  از نصــیحت وعبارتنــد تنبیهــات  ي فــوق الــذکرکشــورها  ،تجــارب محــروم کــردن از تفــریح و صــحبت ب

اخــراج از کلیــه مــدارس  و اخــراج از یــک مدرســه تعلیــق دانــش آمـوزان از مدرســه  . ،دانــش آمــوزان  بازداشــت ، جریمــه مــالی،تعـویض کــالس  
ان را در آیـین نامـه هـاي خـود ذکـر نماینـد و در مقابـل هـر حـق          ، مدارس می توانند وظایف و حقوق متقابل  دانـش آمـوزان ، اولیـا و معلمـ    دولتی

یک وظیفه بنویسند ، در این تحقیق براسـاس یافتـه از کشـورها پیشـنهاد شـده کـه هـر مدرسـه یـک سیاسـت ضـد زورگـویی داشـته و هریـک یـا                
مـی بیشـتر در روشـهاي انضـباطی     چند مدرسه از یک پلـیس مخصـوص اسـتفاده نماینـد و در ضـمن مـدارس بهتـر اسـت از روشـهاي عـدالت ترمی          

در مقـررات تحصــیلی مطــابق تجربیــات کشـورها پیشــنهادمی شــود کـه بــه اولیــا اختیــار بیشـتري بــراي انتخــاب مدرســه     . خـود اســتفاده نماینــد  
، دانـش   و اولیا حق انتخاب مـدارس مـورد نظرشـان را داشـته باشـند و مـدارس بایـد بـا توجـه بـه شاخصـهاي مـد نظـر خـود              .دانش آموز داده شود

ــا ارتقــاي تحصــیلی نیــز براســاس یافتــه هــاي تحقیــق پیشــنهادمی گــردد کــه انعطــاف   در مقــررات مــرآمــوزان مــدنظر را انتخــاب نماینــد ، تبط ب
  .بیشتري در مقررات ارتقا دانش آموزان در نظر گرفته شود 
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  مقدمه -1-1
ــاطفی  " ــط ع ــافتن از رواب ــازمانهاي آموزشــی و نجــات ی ــدالت در س ــوذ در ت اجــراي ع ــاو اعمــال نف مســتلزم  ،صــمیم گیریه

بنــابراین مــدیرانی مــی تواننــد بــه اداره موسســات اداري و آموزشــی بپردازنــد  ؛ وجــود ضــوابط و تــدوین مقــررات الزم اســت
آگــاهی کامــل نســبت بــه ایــن قــوانین باشــند و خــود را   داراي و کــه قــوانین و مقــررات مناســبی در اختیــار داشــته باشــند 

  ).1، ص 1388 ،صافی( ".ملزم به رعایت این قوانین بدانند
کــه قــوانین روشــن و منطقــی در ایــن زمینــه را یــک محــیط مــنظم و مرتــب و نقــش مثبتــی  ارزش ایجــاد ،شواهدپژوهشــی

یـورگن و اسـمیت    ،1994 ،، اورتسـون و دیگـران  1994 ،امـر و دیگـران  (ایفا می کننـد بـه کـرات مـورد تاییـد قـرار داده انـد        
1983(  

کــالس درس بایــد در نخســتین روزهــاي ســال  راي رفتــار دانــش آمــوزان در مدرســه وبــ"بایــد هــا و نبایــد هــا  "مجموعــه
از جملـه نکـات حـائز اهمیـت دربـاره قـوانین        .تحصیلی به آنها اطالع داده شـود و بـه طـور دایـم کنتـرل شـده و اجـرا شـود        

  )459، ص 2001 پارسونز،( ."قابل فهم باشد  دانش آموزان این است که آنها باید عینی و روشن بوده و براي 
شــاداب و انگیزاننــده یــادگیري  ،یــک محــیط امــن مقــررات انضــباطی در ســطح مدرســه بایــد ایجــاد کننــده ،بـه طــور کلــی 

بـراي اینکـه ایـن مقـررات قابـل بررسـی بهتـر باشـند          .اسـت محیطی که الهام بخـش هـر کـودك بـراي زنـدگی بهتـر        .باشد
  .ابی در باالترین درجه کیفیت باشندنظارت و ارزشی ،تنبیه ،آن مانند تشویق يباید اجزا

ــوق    ،در ــد حق ــررات بای ــن مق ــمن در ای ــخص        ،ض ــوبی مش ــه خ ــه ب ــادر مدرس ــوزان و ک ــش آم ــایف دان ــئولیتها و وظ مس
  .مانند حضور دایم در مدرسه به جز ایام کسالت  و وظایفیحقوقی مانند حق داشتن تحصیل.شود

ئولیت پـذیري بـه سـمت انجـام وظـایف بـه طـور صـحیح         تشـویق و رشـد حـس مسـ     ،در جوامع مدرن امروزي کار مـدارس "
مــدیران و والــدین  ،وظیفــه اي مهــم کــه جامعــه در کلیــت آن مــدیون کــار معلمــان ،مــی باشــدبــی مســئولیتی ، در مقابــل

و در این میان آیین نامـه هـاي مـدارس نقـش مهمـی را ایفـا مـی کننـد و بایـد مدرسـه را بـه محیطـی مفـرح و ایمـن                است
  ".کننددیل براي یادگیري تب

بـا   مقـررات تحصـیلی و انضـباطی مـدارس ایـران در مقایسـه      مقایسـه  طبق این فاکتورهـا ایـن تحقیـق بـه دنبـال واکـاوي و       
ــالزي ،انگلســتان ،آلمــان مــدارس یــک الگــوي  یــهنقــاط ضــعف و قــوت و ارا کــردنپاکســتان جهــت مشــخص  و ترکیــه ،م

  .مناسب است
  بیان مساله-2-1
رش و اســتفاده از تجربیــات ســایر ملــل در امــر آمــوزش پیشــینه اي طــوالنی داشــته و از  مقایســه گــري در آمــوزش و پــرو"

 وکــرده روز بــه روز پلــه هــاي ترقــی را طــی .....گزنفون و،ابــن خلــدون ،آغــازش بــا دوره ســیاحان بــا نوشــته هــاي هــردوث 
ر عصـر جهـانی سـازي    د .امروزه که در عصر جهـانی سـازي و ارتباطـات بـین المللـی هسـتیم اهمیـت بیشـتري یافتـه اسـت          

اصــالح عملکـرد نظامهــاي   تاکیـد فراوانـی بــر تحلیـل رویـدادهاي آموزشــی بـا هـدف تشــریح و بـه منظـور         1آطبـق نظـر نــو  
ــاي    .آموزشــی معطــوف شــده اســت  ــی ارزشــیابی از پیشــرفت تحصــیلی و ســازمان همکاریه ــین الملل تحقیقــات موسســه ب

بـه منظـور بـاال     ،حجـم عظیمـی از اطالعـات منجـر شـده اسـت       اقتصادي و توسعه نیز کـه در سـالهاي اخیـر بـه جمـع آوري     
  )30تا  28،ص 2008فیلیپ، (".بردن عملکرد تربیتی می باشد

اسـت کـه    ظور بـاال بـردن عملکـرد سیسـتم آمـوزش و پـرورش راهکارهـاي مختلفـی پـیش بینـی شـده           ندر کشورما نیز به م
پــرورش و تبـدیل دوره ابتــدایی بــه   ســاختار آمـوزش و  تغییــر .اسـت آموزشــی  تغییــر ســاختار نظـام  ،یکـی از ایــن راهکارهـا  

مســتلزم ایجــاد  ،ســی اســتراهنمــایی و متوســطه کــه در حــال بحــث و برر  ســاله ایجــاد دو دوره ســه دوره شــش ســاله و
مـوازینی کـه مـدیران هنگـام ثبـت نـام دانـش         ،ادامـه پایـه   شـرایط ثبـت نـام و    .اسـت تغییراتی در آیین نامه اجرایی مدارس 

نیــز در آیــین نامــه اجرایــی بایــد تغییــر پیــدا  .......شــرایط ســنی و ،چگــونگی تشــکیل پرونــده ،رعایــت نماینــد دآمــوزان بایــ
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ــا توجــه بــه شــرایط ســنی .......تنبیــه و ،تشــویق ، و از ســوي دیگــر مقــررات انضــباطی همچــون نحــوه پوشــش  کننــد  نیــز ب
  .کندجدید تغییر پیدا می 

کـه یکـی    اسـت ایـن جنبـه داراي دو محـور    ".اسـت مهـم انتخـاب مـدارس     یکـی از جنبـه هـاي    ،در زمینه مقررات تحصـیلی 
در یـک نـوع    .تقاضاي بازار براي تحصیل می باشـد کـه بـه والـدین انتخابهـاي بیشـتري بـراي حضـور فرزندانشـان مـی دهـد           

ــوزش ــرورش آم ــور و پ ــت مح ــاري   ،دول ــه اجب ــه    اســتحضــور در مدرس ــاس مجموع ــر اس ــدارس ب ــه م ــوزان ب ــش آم و دان
برونــد کــه محــل سکونتشــان  یــژهمــی تواننـد بــه مــدارس و  محصــالن در صــورتی .ف اختصــاص مــی یابنــدهــد شاخصـهاي 

در نـوع اول یـا    .هـوش و انـدازه گیـري اسـتعداد نیـز مـی توانـد مهـم باشـد          ،امـا جنسـیت  ، منطبق بر ناحیـه مدرسـه باشـد   
رزندانشـان را بـه مـدارس دلخـواه     دانـش آمـوزان مـی تواننـد ف     ياولیـا  ،همان ثبت نـام در مـدارس بـر اسـاس تقاضـاي بـازار      

ــراي ایجــاد     ــدارس بایــد ب ــد و م ــذابیت ببرن ــدادن  ج ــش آمــوزان  و از دســت ن ــد   دان ــالش بیشــتري کنن پلنــک و (".ت
ــ )1، ص 2007،سـیلک  ایـن نکتــه مـورد بررســی قــرار گیـرد کــه کشـور مــا در کجـا قــرار دارد و چگونــه       ددر ایــن زمینـه بای

بـازار و ایجـاد رقابـت در بـین مـدارس حرکـت کـرد کـه باعـث بـاال رفـتن             می توان از نوع دولت محـور بـه سـمت تقاضـاي    
  .کیفیت آموزش شود

بسـیاري از معلمـان و    .بـه افـزایش اسـت    دشواري کنترل دانش آموزان بـا توجـه بـه ویژگـی هـاي سـنی آنهـا روز بـه روز رو        
ر معمـول ممکـن اسـت برخـورد     آمـوزان احسـاس نـاتوانی مـی کننـد و بـه طـو        مدیران از برخورد با مسـائل انضـباطی دانـش   

  .هاي نامناسبی با این رفتار ها داشته باشند
ــر  ــوي دیگ ــوثر  ،از س ــباط م ــی         ،انض ــروري م ــوزان ض ــش آم ــه دان ــري هم ــاد گی ــامی ی ــن و ح ــیط ایم ــاد مح ــراي ایج ب

  .زیرا در کودکی افراد می توانند ؛انضباط را می توان از کودکی به افراد آموخت.باشد
 آموزشــی بــه ویــژه انضــباط داریــم و شــیوه همــه زمینــه هــاي تیم کــه مقــررات مفصــلی درمــا از محــدود کشــورهایی هســ

کـه عـده اي متخصصـان و کارشناسـان بـه صـورت متمرکـز دربـاره          اسـت ایـن ترتیـب    طراحی و اجراي این مقررات نیـز بـه  
 ،حـاالت  ایـن کننـد و مطـابق بـا    این مقـررات بـه بحـث و بررسـی مـی پردازنـد و تمـام حـاالت ممکـن را پـیش بینـی مـی             

ــدوین مــی   ــا وجــود جامعیــت نشــانگر آن اســتشــود؛ امــا تحقیقــات، قــوانین و مقــررات طراحــی و ت ــوانین و  کــه ب ایــن ق
  .شودد و مطابق با آن عمل نمی نسبت به آن آگاهی الزم وجود ندار ،طراحی کارشناسانه آن

ــه وســیله احمــدي   ــه ایــن نتیجــه منتهــی شــده )1384(تحقیــق صــورت گرفتــه ب ــا و ب ــودن مقــررات  کــه ب جــود مفصــل ب
مقرراتـی اسـت کـه در     ، و مرجـع اعمـال مقـررات انضـباطی    شـود  به ایـن مقـررات مکتـوب و مصـوب عمـل نمـی       ، انضباطی

ــین نامــه    یــک فضــاي نگرشــی در درون مدرســه وجــود دارد و  ــر اســاس آی ــه ب ــر اســاس آن عمــل مــی کننــد ن ــان ب مجری
ایشــان  .معلمـین و کــادر اجرایــی مدرســه بـا مقــررات انضــباطی   مصـوب در زمینــه انــواع تشـویق و تنبیــه و میــزان آشــنایی  

  .به این نتیجه رسیده که همه این موارد تحت تاثیر فضاي نگرشی قرار دارد
و شـوراي عـالی    شـود  گذاشـته پیشـنهاد مـی کنـد کـه بخشـی از وضـع مقـررات بـه عهـده مـدارس            ایشان در تحقیق خـود 
  .کندن آیین نامه را تهیه یک دستورالعمل نحوه تدوی آموزش و پرورش فقط

ایــاالت متحــده نیــز بــار  و کــره جنــوبی ،اطی در ایــرانببــا عنــوان بررســی تطبیقــی مقــررات انضــ) 1386(در تحقیــق تــاري
اشـته  ذکـه بایـد تـدوین برخـی از مقـررات انضـباطی بـه عهـده نـواحی آموزشـی گ           گردیـده دیگر ایـن نتیجـه گیـري تکـرار     

  .شود
دانــش آمــوزان بــه خــوبی در مقــررات انضــباطی  يکــه نقــش اولیــا شــدهتــه نیــز تاکیــد در تحقیـق فــوق الــذکر بــر ایــن نک 

والـدین دانـش آمـوزان نسـبت      ،کـه در ایـاالت متحـده    کـرده ایشان در تحقیق خـود بـه ایـن نکتـه اشـاره       .تستبیین نشده ا
  .اطی به وسیله فرزندشان در مدرسه تعهداتی دارندببه انجام مقررات انض
  .است نکردهخود به مقررات الزم براي این هدف و تضمین هاي اجرایی الزم اشاره اما ایشان در تحقیق 

ایشــان در تحقیــق خــود بــه کمرنــگ بــودن نظــارت بــر اجــراي مقــررات در ایــران نســبت بــه کشــور ایــاالت متحــده اشــاره  
  .ه استکرد
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کـه مقـررات    شـده نکتـه اشـاره    کویـت و امـارات بـه ایـن     ،در مـورد مقـررات انضـباطی در ایـران     )1388(در تحقیق پاکنهاد 
ــران ــه خــوبی    ،انضــباطی در ای ــار شایســته در آن ب ــن نقیصــه را داراســت کــه رفت ــارات متحــده ای ــا کشــور ام  در مقایســه ب

نیـز ایـن نتیجـه     )1384(در تحقیـق احمـدي    .نشـده اسـت  نبیـه نیـز بـه درسـتی تبیـین      تمشخص نشده و نحـوه تشـویق و   
از آیـین نامـه اجرایـی     و کـادر اجرایـی رفتـار هـاي مطلـوب و نـامطلوب متفـاوتی       معلمـان   ،به دست آمده که دانـش آمـوزان  

که این مطلـب ممکـن اسـت ناشـی از عـدم آگـاهی نسـبت بـه آیـین نامـه اجرایـی یـا وجـود               مدارس در ذهن خود متصورند
  .نقایصی در آن باشد

ــوارد ذکــر شــده  ــابر م ــی ،بن ــین نامــه اجرای ــوز نتوانســته اســت همــاهنگی الزم را  ،آی ــه شــکل   هن ــراي اجــراي مقــررات ب ب
ــاد ــوب ایج ــد مطل ــوان از   ،و الزم اســت در شــکل طراحــی  کن ــا بت ــرد ت ــی صــورت بگی ــراي آن تغییرات ــیم و اج ــه  تنظ آن ب

  .عنوان یک عنصر کارآمد در مدارس بهره بیشتري گرفت
نحـوه برخـورد    ،دشـو  از دیگر مسـائلی کـه در مقـررات انضـباطی ضروریسـت بـه عنـوان پدیـده روز در مـورد آن بازاندیشـی          

ایـن پدیـده    برخـی اسـتفاده از   .اسـت با پدیده هـاي فنـاوري هـاي نـوین همچـون موبایـل و دسـتگاههاي دیجیتـالی مشـابه          
مـی داننـد و ایـن در حـالی اسـت       ها را باعث ایجاد اخـتالل در رونـد یـادگیري دانـش آمـوزان و موجـب سسـت شـدن آنهـا         

  .شودگاهها می تواند با برنامه هاي یادگیري ترکیب که برخی ویژگیهاي این دست کردکه باید اذعان 
ــوز  حقــوق ــل دانــش آم ــر فاکتو و وظــایف متقاب ــه معلمــان از دیگ ــل توجــه ان نســبت ب ــوثر قاب ــررات  رهــاي م  .اســتدر مق

و  حمایـت مـی کنـد   دانـش آمـوزان    ازو تنهـا   اسـت بسیاري بر این عقیده انـد کـه مقـررات انضـباطی در ایـران یـک جانبـه        
ــت از ــت حمای ــوق جه ــت   حق ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــان کوشش ــوق و    معلم ــباطی، حق ــررات انض ــت مق ــابراین الزم اس و بن

  .کندیل روشن صمعلمان و حتی دیگر اجزاي مدرسه را به خوبی و به تف ،وظایف دانش آموزان
 بــهبـا توجــه   ،حیطــه مقـررات انضــباطی هســتند کــه در........حضــور در مدرسـه و  ،لی همچــون نحـوه پوشــش در مـورد مســائ 

  .ضروري است تغییراتی در جهت بهبود داشته باشند ،اهمیتشان در آموزش
شـفاف   مـدارس یـک بیـان اهـداف     دتحقیقـات صـورت گرفتـه ایـن مطلـب در ذهـن شـکل مـی گیـرد کـه بایـ           بـه  با توجـه  
و همچنــین بایــد آنهــا مجموعــه اي از  شـود  کارکنــان بــه خــوبی مشــخص و والـدین  کــه وظــایف و نقشــهاي کننــد طراحـی 

رفتارهــاي خــالف انتظــار را  و تنبیــه ومســیر تشــویق رفتارهــاي شایســته کننــدتعریــف  هــاي مثبــت و مــورد انتظــار رارفتار
زبــان و ارزشــهاي فرهنگــی احتــرام  ،تبیــین نماینــد و همچنــین در ایــن طراحــی ضــمن حفــظ ارزشــهاي ملــی بــه قومیتهــا 

  .بگذارند
کـه بـر پیشـرفتهاي نـوین علـم تعلـیم و تربیـت         ودشـ کـه مـدلی کامـل بـدین منظـور ارائـه       شـود   این ضرورت احساس می

تمـام  " شـود و سـعی مـی    گـردد توجـه فراوانـی مـی     ،در مـدلهاي نـوین امـروزي بـه جامعیـت      .باشد مبتنی در جهان معاصر
کـادر   ،معلمـان  ،مدرسـه از قبیـل دانـش آمـوزان     همـه افـراد   و کـالس و مدرسـه رعایـت گـردد     ،آمـوز ابعاد در سـطح دانـش   

حرکـت کننـد   بـه طـور همکارانـه بـا یکـدیگر بـراي صـورتبندي راهبردهـا و اجـراي سیاسـتهاي پیشـگیرانه            مدرسه و والدین 
به منظـور پـرداختن بـه موضـوعات انضـباطی در سـطح مدرسـه و کـارکردن بـه سـوي هـدف مشـترك کـه همـان خـود                که 

  " استنظم دهی و احساس مسئولیت در بین دانش آموزان 
 ،ترکیـه  ،فنالنـد  فرانسـه،  ،انگلسـتان  ،کـه کشـورهاي آلمـان    شـود سـوال مطـرح مـی     با توجـه بـه محورهـاي یـاد شـده ایـن      

  کرده اند؟برخورد به چه نحو با این مسائل در مقررات انضباطی و تحصیلی  پاکستان و امارات مالزي،
  اهمیت و ضرورت تحقیق -3-1

پـرورش بـازده هـایی را عرضـه مــی      ایـن دســته از مطالعـات در آمـوزش و    اسـت  مطالعـات تطبیقـی داراي فوایـد گونـاگونی     
و هچنــین بــا نگــاهی بــه تجــارب  کــرددارد کــه مــی تــوان مطــابق بــا آن نســبت بــه عملکــرد نظامهــاي آموزشــی قضــاوت  

مســئوالن آموزشــی  در اختیـار  ،در راســتاي حمایـت از تصــمیم گیــران  را نتـایج برخــی اقــدامات و اعمـال   ،ممالـک گونــاگون 
در زمینـه   .ایفـا مـی کنـد   ایتی مـوثري را در اجـراي هـر برنامـه اصـالحات آموزشـی       ایـن مطالعـات نقـش حمـ     .قرار می دهد

ــا توجــه  ــز ب ــی     مقــررات انضــباطی و تحصــیلی نی ــرآیین نامــه اجرای ــه تبــع آن تغیی ــه تغییــر ســاختار نظــام آموزشــی و ب ب
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ش بـه منظـور   نتـایج خـوب و مفیـدي را در اختیـار مسـئوالن شـوراي عـالی آمـوزش و پـرور          تحقیق مـی توانـد   این ،مدارس
  .در جهت نوسازي آیین نامه اجرایی مدارس قرار دهد پشتیبانی براي اخذ بهترین تصمیمات

  سواالت تحقیق-4-1
ایـران، آلمـان، فرانســه، فنالنـد، انگلســتان،    از مقایســه و تطبیـق مقـررات اصــلی انضـباطی و تحصـیلی کشــورهاي       : سـوال اصـلی  

  اي بهبود و توسعه این مجموعه مقررات در ایران می توان ارائه کرد؟، چه رهنمودهایی برترکیه، مالزي و امارات 
  :سواالت فرعی

 ،تشـویق و تنبیـه   ،نظـارت  ،اجـرا  ،طراحـی (دوره هـاي مختلـف تحصـیلی بـا توجـه بـه ابعـاد         در اصول و قوانین انضـباطی  -1
دانـش آمـوزان از    اسـتفاده  ،آن و نحـوه اسـتیفا و انجـام    مدرسـه و والـدین   ،معلمـان  ،متقابـل دانـش آمـوزان    وظـایف  حقوق و

امــارات و پاکســتان  ،ترکیــه ،مــالزي ،انگلســتان فنالنــد، رانســه،ف ،آلمــان ،کشــورهاي ایــران در)تــالی و پوشــش یوســایل دیج
  چگونه است ؟

 ،آلمــان ،کشــورهاي ایــران در ابعــاد آن بــا توجــه بــه کلیــه دوره هــاي مختلــف آمــوزش و پــرورش در مقــررات تحصــیلی -2
  و پاکستان کدامند؟امارات  ،ترکیه ،مالزي ،فنالند ،انسهفر ،انگلستان

  چه تجارب قابل استفاده اي را می توان در موضوع مورد تحقیق از کشورهاي مورد مقایسه با ایران آموخت ؟-3
ــاري در تحقیــق  :تحقیــق پیشــینه-5-1 ــران کشــورآمریکا و کــره جنــوبی  ســهمقــررات انضــباطی )1386(ت ــه همــراه ای را ب

در ایــن تحقیــق مقــررات انضــباطی در کشــورهاي  .اســت هیــدردگل یــتحل فلســفی آنهــا را ،و مبــانی مــذهبی دهشــمقایســه 
 شـده اهت هـا و تفاوتهـا و اصـول و مبـانی فلسـفی و فکـري آنهـا مشـخص         بمورد مطالعـه شناسـایی شـده و براسـاس آن شـ     

  .ر کشورمان معین شدندجهت استفاده دجنوبی و در انتها تجربیات قابل استفاده ایاالت متحده و کره 
اطی ایــران و عــدم پــرداختن بــه جنبــه هــاي اجرایــی در بکلــی بــودن مقــررات انضــ، یقــیباز جملــه نتــایج ایــن بررســی تط

  .استت به دو کشور دیگر بمقررات نس تمرکز گرا بودن طراحی مقررات و ضعف نظارت در اجراي ،مقررات
کویــت و امــارات عربــی  ،دارس را در نظـام هــاي آموزشــی ایـران  اطی مــبمقـررات انضــ  ،)1388(دپاکنهــا،ر تحقیـق دیگــري  د

تشــویق درمقــررات کــه بنــدهاي مــرتبط بــا ایشــان در ایــن تحقیــق بــه ایــن نتیجــه رســیده  .اســت کــردهمتحــده بررســی 
دیگـر نقـاط ضـعف ایـن مقـررات در      طـرف  و از . اسـت ت بـه امـارات متحـده عربـی، بسـیار محـدود       باطی در ایـران نسـ  بانض

  .استدانش آموزان در مقررات  يبه کشور امارات عدم توجه به وظایف اولیاایران نسبت 
ــون  ــه آرم ــی ک ــورد  ،تحقیق ــاط، پیشــرفت تحصــیلی (رابطــه ســازگاري آموزشــگاهی  در م ــتانی  ) انظب ــوزان دبیرس ــش آم دان

نجامیـده  انجـام داده بـه ایـن نتیجـه ا     شهرستان اسالمشهر بـا نگـرش آنهـا نسـبت بـه مقـررات مدرسـه و نحـوه اجـراي آنهـا          
ــین نگــرش  ــان رابطــه معنــی دار و     اســت کــه ب ــه نحــوه اجــراي مقــررات و پیشــرفت تحصــیلی آن دانــش آمــوزان نســبت ب

  .معکوس وجود دارد
ــا    دراحمــدي  بررســی مقــررات انضــباطی در ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بایــد تــدوین آیــین نامــه هــاي انضــباطی ب

مــی تـوان بــه عـدم تطــابق نگـرش کــادر     ،دیگـر تحقیــق ایشـان   ه هــاياز یافتـ  .بـه مــدارس واگـذار شــود   تمهیـد مقــدماتی 
  .کرداجرایی مدرسه و دانش آموزان نسبت به مقررات انضباطی اشاره 

رفتـار انظبـاطی دانـش آمـوزان ازدیـدگاه       بـا عنـوان بررسـی نقـش برنامـه درسـی پنهـان در       )1387( در تحقیقی کـه حـاجی  
نتـایج تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه        داده اسـت،  انجـام  86-87تحصـیلی   مدیران مدارس ابتـدایی شهرسـتان مهابـاد درسـال    

ــاعی و    ــو اجتم ــازمانی، ج ــه، ساختارس ــود درمدرس ــط موج ــاي رواب ــه ه ــش    مولف ــاختن دان ــبط س ــی برمنض ــاختار فیزیک س
  .آموزان تاثیردارد

ــینی  ــار      )1382(حس ــالم ، رفت ــانی اس ــا مب ــابق آن ب ــزان تط ــاظ می ــور را از لح ــدارس کش ــباطی م ــه انض ــین نام گرایی و آی
ــه     ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوده و ب ــی  بررســی نم ــناخت گرای ــایف    ش ــین وظ ــوزان در تعی ــش آم ــاطی دان ــرارت انظب مق

انضباطی دانش آمـوزان بـا تعلـیم و تربیـت اسـالمی منطبـق اسـت امـا در نحـوه تشـویق و تنبیـه دانـش آمـوزان بـه ترتیـب                
کـه آیـین نامـه     نمـوده ظـر سـنجی انجـام گرفتـه مشـخص      نو متمایل به نظریات رفتارگرایان و شـناخت گرایـان بـوده اسـت    
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عـدم نظـارت سـازمان آمـوزش و پـرورش      . انضباطی دانـش آمـوزان در هیچیـک از مـدارس مـورد تحقیـق اجـرا نشـده اسـت         
  .از علل عمده این امر است

مقــررات  در ایــن تحقیــق .اســتکــرده ژاپــن و آلمــان را بررســی  ،در تحقیقــی ارزشــیابی تحصــیلی در ایــران )1385(اژدري
 ســهکشــور تحلیــل شــده و بــر طبــق آن اصــول حــاکم بــر ارزشــیابی تحصــیلی و نــو آوریهــاي   ســهدر  ارزشــیابی تحصــیلی

ی تحصـیلی در ایـران   از جملـه نتـایج ایـن تحقیـق ایـن نکتـه مـی باشـد کـه ارزشـیاب          ؛ کشور در این زمینه تعیـین شـده انـد   
  .استنتیجه محور  دیگر بسیار رنست به دو کشو

از دیـدگاه مـدیران   (یریت مدرسـه محـور در شـهر اصـفهان     حسینی بـا عنـوان بررسـی میـزان امکـان تحقـق مـد        نیزتحقیقی 
 داده است  انجام )دبیرستان هاي شهر اصفهان
  :از مهمترین نتایج عبارت بودند

  .می شود محور باعث افزایش حجم فعالیت ها در مدارسمدیران معتقدند که مدیریت مدرسه درصد 3/85 1
درصــد مــدیران معتقدنــد کــه مــدیریت مدرســه محــور مــی توانــد تفــاوت میــان مــدیریت مــدارس مختلــف را نشــان   3/92

  .بدهد
د کـه مـدیریت مدرسـه محـور میـزان مشـارکت مـدیران، معلمـان، والـدین، مقامـات محلـی و                7/90 درصـد مـدیران معتقدـن

  .دانش آموزان را در امور مربوط به مدرسه افزایش می دهد
یران معتقدنــد کــه اســتقرار مــدیریت مدرســه محــور نیازمنــد تغییــر در افکــار و عقایــد افــراد و مســئوالن   درصــد مــد 3/73

  .جامعه نسبت به این پدیده جدید است
میانگین درصد پاسخ مدیران در ارتباط بـا زمینـه هـاي فرهنگـی مـورد نیـاز جهـت اسـتقرار مـدیریت مدرسـه محـور نشـان             

د کــه اســتقرار مــدیریت مدرســه محــور نیازمنــد آمــوزش مــدیران و معلمــان  درصــد مــدیران معتقدنــ 3/94کــه  مــی دهــد
  .است

میانگین درصـد پاسـخ مـدیران در ارتبـاط بـا زمینـه هـاي اداري مـورد نیـاز جهـت اسـتقرار مـدیریت مدرسـه محـور نشـان                
مـوثر و   درصد آنـان معتقدنـد کـه اسـتقرار مـدیریت مدرسـه محـور نیازمنـد وجـود یـک نظـام اطالعـاتی             3/79می دهد که 
  .کارآمد است

ــار    ــدیریت رفت ــاي م ــورد شــیوه ه ــاران در م ــاعم اهللا و همک ــه وســیله ن ــه ب ــدارس   در تحقیقــی ک ــدیران در م ــه وســیله م ب
ان زن از ت کـه مــدیریت رفتـار بــه وسـیله مــدیر   گیــري شـده اســ  ایالــت پنجـاب پاکســتان صـورت گرفتــه نتیجـه    متوسـطه 

  .میانگین بهتري برخوردار بوده است
قـات خـارجی مـی تـوان بـه تحقیقـی کـه کـافمن و همکـاران دربـاره دیـدگاه مـدیران و معاونـان نسـبت بـه                در بخش تحقی

حقیـق نشـانگر ایـن مطلـب بـود کـه رایـج تـرین         کـرد؛ نتـایج ایـن ت   اده انـد اشـاره   دمسائل انضباطی در ایاالت متحده انجـام  
  .آموزان بودمساله انضباطی در قسم مورد مطالعه مصرف مشروبات الکلی به وسیله دانش

ــک پیمــایش    در تحقیــق ــه صــورت ی ــه ب ــراون و همکــاران ک ــا  329ب ــورد سیاســت ه ــدامات در نفــره از معلمــان در م  و اق
م انگیـزه و حمایـت والـدین    گردیـد بـه ایـن نکتـه منتهـی شـد کـه عـد        ي آمریکـا انجـام   انضباط مـدارس در یکـی از ایالتهـا   

  .کنداطی را ایجاد می ببیشترین مشکالت انض
ــدر  ــان قتحقی ــاران و  اردوگ ــه همک ــوان م ک ــا عن ــاي درس   طب ــالس ه ــباطی در ک ــکالت انض ــی مش ــه کیف ــل و  ،الع دالی

 ،راهکارها به صورت مـورد پژوهـی صـورت در کـالس فنـاوري اطالعـات صـورت گرفتـه بـه مـواردي همچـون فقـدان انگیـزه             
دانـش آمــوزان بــه عنــوان   شکســتن قـوانین محــیط کالســی ناکارآمــد، فقـدان مهارتهــاي مــدیریتی و نگــرش   ،فقـدان مکــان 

ــده  ــاره ش ــل اش ــل   .دالی ــوان راه ح ــه عن ــان ب ــم  ،و در پای ــالحیتهاي معل ــالح ص ــرم    ،اص ــتفاده از ن ــررات و اس ــوانین و مق ق
  .است شدهپیشنهاد  ،افزارهایی که رایانه هاي موجود در کالس را کنترل می کند

ــی ــ   ،یونیســف در تحقیق ــرق اســیا م ــوب ش ــدارس جن ــدنی را در م ــه ب ــرار داده اســت وضــعیت تنبی ــن  .ورد بررســی ق در ای
و ســپس .موفقیــت هـاي یــادگیري کــودك مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت  تحقیـق ابتــدا اثــرات تنبیــه بــدنی بــر جســم و 
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کـه   بـه ایـن مسـاله اشـاره شـده      ،بـه عنـوان نمونـه   ؛ اسـت  شـده چارچوب حقوقی این مساله در مقررات این کشورها روشـن  
 کشــورهاونی بــه صــراحت در مــورد ممنوعیـت تنبیــه بــدنی وجــود نــدارد و در برخــی  در کشـورهاي بوتــان و بــنگالدش قــان 

درپایـان ایـن تحقیـق بـه اقـدامات یونیسـف بــراي        .قـوانینی در زمینـه حقـوق کـودك و ممنوعیـت تنبیـه بـدنی وجــود دارد       
  .است شدهکاهش تنبیه بدنی در کشورهاي در حال توسعه در شرق اسیا اشاره 

بــزار جمــع آوري =بــه بررســی دو رویکــرد انضــباطی کــدهاي رفتــاري و تحمــل صــفر پرداختــه اي انجمـن کانــادایی مــدیران 
تحلیــل خــط  ،اطالعــات در ایــن تحقیــق بحــث گروهــی بــا مــدیران، خالصــه اي از تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــن مــورد 

امل ایـن بـود کـه    مشی ها و دسـتورالعمل هـاي منتشـره بـه وسـیله وزارت آمـوزش کانـادا بـود کـه نتـایج حاصـل از آن شـ            
ــادایی هــا و آموزشــگران درك نمــی شــود   سیاســتهاي تعلیــق خودکــار .سیاســتهاي تحمــل صــفر بــه وســیله بســیاري از کان

بـراي آســیب هـاي جــدي بایـد در مــتن دیگـر تحریمهــا درك گـرددو بــراي مـدیران مدرســه محـور منبــع معتبـري جهــت         
  .در انضباط مدرسه نیست بهبود

در مـورد سیاسـتهاي ضـد زورگـویی کودکـان       اسـترالیا و ولـز   ،در کـره  2له جانـگ دي کـیم   در مطالعه تطبیقی کـه بـه وسـی   
و لـی تفـاوت در درك ایـن خـط مشـی هـا و اجـراي         اسـت؛ نتیجـه حاصـل از آن مشـابه بـودن سیاسـتها       ،صورت گرفته کـه 

  .آنها می باشد
ــزي یحایــا  ــه وســیله عزی ــی ،در تحقیقــی کــه ب ــین  مشــکالت انضــباطی در شــهرین هاشــم در مــورد و جمــال الــدین رمل ب

مشـکالت انضـباطی در بـین دانـش     کـه   مـالزي صـورت گرفتـه نتیجـه حاصـل ایـن بـوده        يمدارس متوسطه در جوهور بهـرا 
دانـش   و ایـن مطلـب ناشـی از آن مـی باشـد کـه       .اسـت اثـر گـروه در مشـکالت انضـباطی اثـر غالـب        آموزان باال می باشـد و 

مـی گذارننـد و عمومـا بـه ایـن گـرایش دارنـد کـه فعـالیتی را انجـام بدهنـد کـه از              آموزان بیشتر اوقاتشان را با دوستانشـان 
ایـن تحقیـق همچنـین نشـان داد کـه سـطح تحصـیالت والـدین هـیچ اثـر معنـا داراي در             .تـا مفیـد   استنظر سالمتی مضر 

  .کاهش مشکالت انضباطی ندارد و موفقیت تحصیلی نیز اثر معناداري در کاهش مشکالت انضباطی ندارد
دانمــارك و لهســتان صــورت گرفتــه بــر نقــش معلمــان بــر کــاهش  ،کــه در مــورد خشــونت در مــدارس آمریکــا یدر تحقیقــ

  .این مشکالت تاکید شده است
ــن    ــیله یوانش ــه وس ــه ب ــی ک ــین فرهنگ ــه ب ــک مطالع ــوزان   ،در ی ــش آم ــدگاه دان ــورد دی ــوآن در م ــگ و ی ــه  ،چان ــبت ب نس

ــار در کــالس در چــین  ــای ،راهبردهــاي مــدیریت رفت ــن   ت وان و ســنگاپور صــورت گرفتــه نتیجــه گیــري شــده اســت کــه ای
  .دیدگاه مثبتی دارند "صحبت در خلوت "نسبت به در سه فرهنگ دانش آموزان

صــورت گرفتــه نشــانگر آن بـوده اســت کــه راهبردهــاي صــحبت در  ) 1998(بــه وسـیله میلــر  در مطالعـه اي کــه در بریتانیــا 
  .وثر بوده استگزارش به والدین و گزارش به مدیر م ،خلوت
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  مقدمه-1-2
 ،انجـام مـی شـود   حقیق که با هـدف بهـره گیـري از تجـارب سـایر کشـورها در موضـوع مقـررات انضـباطی و تحصـیلی           تاین 

بـراي رسـیدن بـه ایـن منظـور      م زمی خواهد از روشـی نظـام منـد بـه ایـن مقصـود برسـد و در ایـن راه از کلیـه روشـهاي ال          
  .بهره خواهد برد

  روش انجام تحقیق-2-2
در ایـن تحقیـق ابتـدا مقـررات تحصـیلی و انضـباطی        .اسـت این تحقیـق از نـوع کـاربردي بـوده و داراي ماهیـت مقایسـه اي       

ــا یکــدیگر مقایســه مــی گردنــد و در مرحلــه بعــدي نکــات مفیــد و مــوثر مقــررات    کشــورهاي هــدف جمــع آوري شــده و ب
در ضــمن  ،ارائــه مــی گردنــد ســتخراج شــده و بــه عنــوان پیشــنهادهایی بــه مســئوالنشــورهاي مــورد مقایســه بــا ایــران اک

تحقیقـاتی از کشـورهاي مـورد نظـر درمـورد مسـائل مطروحـه آورده خواهـد          ،براي اطمینـان از صـحت یافتـه هـاي تحقیـق     
  .خواهد گرفت قرار معلمان و والدین ،نمسئوال ،ندر معرض اضهار نظر جمعی از متخصصاشد و یافته هاي تحقیق 

دارك مـرتبط  مـ  ایـن تحقیـق عبـارت از کلیـه اسـناد و      منـابع   : کشورهاي مورد مطالعـه و دالیـل انتخـاب   -3-2
  .است ترکیه وپاکستان ،مالزي ،انگلستان ،کشور آلمان پنجحصیلی در با مقررات انضباطی و ت

ه دونالـد چـاکر و ریچـارد هـاپز     تتناد بـه کتـاب مـدارس برتـر جهـان نوشـ      بـا اسـ  ژاپـن  و فرانسه  ،انگلستان ،آلمان کشورهاي
در این کتاب مـدارس برتـر جهـان و ویژگیهـاي نظـام هـاي برتـر جهـان و دالیـل برتـري انهـا مـورد مقایسـه               .انتخاب شدند
ایســه آن ه مجموعــه واحـدي از اسـتانداردهاي برتـر آمـوزش و پـرورش جهـان و مق      ئـ هـدف از ایـن تحقیـق ارا    .قـرار گرفتنـد  

از ایـن   ،اولـین گـام تهیـه فهرسـتی مناسـب بـود کـه بتوانـد بـا ایـاالت متحـده مقایسـه شـود              .اسـت با نظام آموزشی آمریکا 
ــه ویژگیهــاي نزدیکــی داشــتند و هــر یــک از انهــا  35کشــورکه در  دهرو طــی مراحلــی در انتخــاب نهــایی    ســهمی از مقول
ــنظــام آمــوزش و پــرورش جهــان را  ــر اســاس درون دادهــا و  ،ب شــدندبودنــد انتخــاه خــود اختصــاص داده ب اســتانداردها ب

  ،کانــادا ،کــره ،انگلسـتان  ،آلمــان ،کشــور عبـارت بودنــد از ژاپـن   ده و ایـن  دادهــاي کشـورهاي منتخــب تعیـین شــدند  بـرون  
رهاي و کشــو را انتخــاب کــرده ، ژاپــن و فرانســهانگلســتان آلمان،،کشــور دهمحقــق از بــین ایــن  .زالنــدنو و تــایوان ،فرانســه

کشـور فنالنـد نیـز    .زیـد گهبی و فرهنگـی بـراي مقایسـه بر   پاکسـتان را نیـز بـه دلیـل مشـابهت مـذ      و  امـارات  ،ترکیـه  ،مالزي
  .دشبه دلیل نتایج درخشان در آزمونهاي بین المللی به این مجموعه اضافه 
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                               ومس فصل

تعلیم و  اصول کلیساختار و 
مورد  تربیت کشورهاي

  مطالعه



١١ 

 

  آموزش و پرورش ایران-1-3
  اھداف و ارزشھا )الف 

 :از عبارتند عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام ارزشی هاي گزارهبرخی از 
 سـالم ( زهـرا  فاطمـه  حضـرت  و )ص( اکـرم  پیـامبر  تربیتـی  و هـدایتی  اي، اسـوه  معنـوي،  نقـش  کـریم،  قـرآن  هاي آموزه -1

 تحقـق  بـراي  هـا  سـاحت  تمـام  در والیتمـداري  و )عـج ( زمـان  امـام  ویـژه  بـه  )السـالم  همعلـی ( معصـومین  ائمـه  و )علیها اهللا
  )مهدوي جامعه( جهانی عدل جامعه
 .کرد خواهند اقدام موضوعه قوانین اساس بر اساسی قانون در مصرح مذهبی هاي اقلیت : تبصره

 بـه  اسـت،  غیبـت  آن درعصـر  بقـاي  و تحیـا  عامـل  و نـاب  اسـالم  هویـت  رمـز  کـه  انتظـار  و مهـدویت  بنیادین هاي آموزه -2
 غیبت عصر در منتظران رسالت مهمترین عنوان

 والیـت  و اساسـی  قـانون  اسـالمی،  انقـالب  بـا  پیونـد  و عالقـه  تعمیـق  ،)ره( خمینـی  امـام  حضـرت  عملـی  و نظـري  میراث -3
  فقیه

 تربیـت  و تعلـیم  قـی، اخال و عبـادي  اعتقـادي،  تربیـت  و تعلـیم  شـامل  هـا  سـاحت  تمـام  در تربیـت  و تعلـیم  فرآینـد -4 
 و اقتصـادي  تربیـت  و تعلـیم  هنـري،  و زیباشـناختی  تربیـت  و تعلـیم  بـدنی،  و زیسـتی  تربیـت  و تعلـیم  سیاسـی،  و اجتمـاعی 

 کـریم،  قـرآن  از برگرفتـه  شـهاي  ارز و مبـانی ( اسـالمی  معیـار  نظـام  بـر  منطبـق  فناورانـه  و علمـی  تربیـت  و تعلـیم  اي، حرفه
 .دارد محوریت آن در اخالقی و عبادي اعتقادي، تربیت و تعلیم که عقل و) علیهمالسالم(معصومین حضرات سنت

 راسـتاي  در انقالبـی،  و ایرانـی  –اسـالمی  مشـترك  خصوصـیات  بـر  تأکیـد  بـا  پایـه  شایسـتگیهاي  کسـب  سـازي  زمینـه  -5
 .اجتماعی و خانوادگی فردي، ابعاد در آموزان دانش هویت پیوسته تعالی و تکوین

 )تجربی و نقلی ،عقالنی وحیانی،( معرفت منسجم و جامع گسترده، معناي و نمایی واقع و مدار شناخت هویت -6
 عنصـر  مـوثرترین  و تربیـت  و تعلـیم  فرآینـد  در بصـیر  و امـین  اياسـوه  و کننـده  هـدایت  عنـوان  بـه  )مربـی ( معلـم  نقـش  -7
 عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام ماموریتهاي تحقق در
 فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی اعتقادي، اخالقی، – عبادي گوناگون هاي هزمین در تعالی و بصیرت -8
 خودبـاوري،  صـالح،  عمـل  تبـري،  و تـولی  تقـوا،  ،ایمـان  جملـه  از اخالقـی  فضـایل  کسـب  و انسـان  اکتسابی و ذاتی کرامت -9

 فداکاري و ایثار صداقت، عدالت، شجاعت، عفت، حکمت، علم، ستیزي، ظلم مجاهدت، روحیه
  اراده تقویت و نشاط نی،جسما سالمت -10
 مهرورزانـه  و گسـتر  عـدالت  محـور،  حـق  روابـط  تقویـت  بـراي  آمـوزان  دانـش  هویـت  انسـانی  هـاي  جنبه تعالی و تکوین -11

 جهان سراسر در ها انسان همه با
 معلم و عالم جایگاه و مقام و توانمندساز و گر هدایت نافع، علم منزلت-12
  تربیت و تعلیم ساحتهاي همه در عقالنیت راتبم و انواع تعمیق و ارتقاء،پرورش-13
 عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام با آن اثربخش مشارکت و خانواده تربیتی نقش و جایگاه ارتقاء -14
  )سند تحول آموزش وپرورش(ها رسانه و اجتماعی مردمی، نهادهاي مذهبی، اماکن تربیتی نقش -15
  ساختار آموزش و پرورش ایران)ب

  دایی آموزش ابت
سـالگی در ایـن مـدارس اجبـاري      شـش سـال طـول مـی کشـد کـه حضـور دانـش آمـوزان از          پـنج آموزش ابتدایی در ایـران  

  .سال است ششطول دوره ابتدایی که البته در ساختار جدید آموزش و پرورش ایران  است
  دوره متوسطھ 

سـال بـوده کـه     چهـار توسـطه تکمیلـی   سـال و م  سـه  دوره متوسطه در ایـران شـامل دو دوره اسـت کـه متوسـطه مقـدماتی      
  .سال تبدیل شده است سهدر ساختار جدید به 

  آموزش و پرورش در انگلستان -2-3
  اجتماعی  ،سیاسیوضعیت )الف 
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ــزرگ  ــه همــراه ایرلنــد شــمالی   ،انگلســتان(بریتانیــاي ب ــز و اســکاتلند ب ــیس  .دارد یــک پادشــاهی مشــروطه)ول ســلطان رئ
ــا مرکــب .اســتحکومــت  ــت بریتانی ــوه قانونگــذار  دول ــی )مجلــس (از ق ــوه اجرای ــه همــراه  (ق ــر ب ــر  بیســتنخســت وزی وزی

مـردم بریتانیـا غالبـا     .در ایـن کشـور هـر شـخص حـق انتخـاب آزادانـه مـذهب را داراسـت          .و قوه قضاییه می باشـد  )خبتمن
ــن  2008در آمــد ناخــالص ملــی در ســال .اســتهندوئیســم و یهودیــت  ،مســیحی بــوده و ادیــان دیگــر شــامل اســالم  در ای

  .چهار دهم درصد بود پنج و 2008نرخ بیکاري در سال  .پوند بود 1.474243کشور 
   آموزش و پرورش انگلستان و اھداف ارزشھا)ب

افــزایش اســتانداردها و کــاهش شــکافها از ارزشــهاي  ،برابــري و پــذیرش تفاوتهــا ي آمــوزش و پــرورش در انگلســتانارزشــها
کـه نابرابریهـا را بـه حـداقل رسـانده و بـا موانـع فرصـتهاي برابـر و           اسـت متعهـد  آموزش و پرورش انگلسـتان اسـت و دولـت    

نقطـه مرکـزي سـاختن اقتصـاد قـوي و جامعـه عادالنـه        ،از نظـر ایـن وزارتخانـه برابـري      .بـه مقابلـه برخیـزد    طبقاتی تحرك 
  .است

ین اسـت کـه هـر کـودك بایـد      و اعتقـاد بـرا   اسـت نمودهـاي درونـی    در بیشتر مـدارس انگلسـتان برابـري یکـی از ارزشـها و     
  .داشته باشد فرصت برابربراي دسترسی به منابع یادگیري و برنامه درسی 

طبقـه و   ،فرهنـگ و ملیـت   ،قومیـت و مـذهب   ،و این پذیرفته شده است کـه جامعـه مدرسـه بایـد بـدون توجـه بـه جنسـیت        
  .به یکدیگر احترام بگذارند جنسیت

ناسـزا و پرخاشـگري تحمـل     ،زورگـویی  ،گونـه بـی احترامـی   شـود و هـیچ    مـی  در مدارس این کشـور بـه تفاوتهـا ارزش داده   
  .نمی شود

  الگو گیری 
ـانی کـه در مدرسـه مشـغول بـه کـار هسـتند بـه طـور قابـل مالحظـه اي بـر رفتـار شـاگردان                اخالق و عمل حرفه اي کارکن

  .ودکان باشندگساالن الگوي رفتاري کر است و نیاز براین است که همه بزردر محیطهاي آموزشی موث
  توسعھ پایدار 

نیازهـاي نسـل حاضـر بـدون بـه خطـر        کـردن در جامعه جهانی پذیرفتـه شـده اسـت کـه رشـد پایـدار بـه منزلـه برطـرف          "
  .استتش اانداختن توانایی نسلهاي آینده براي رفع احتیاج

مقابلـه بـا    ،بع طبیعـی بـه سـاختن سـبز تـرین دولـت بـا برنامـه هـاي گسـترده بـراي حفـظ منـا             دولت بریتانیـا نیـز خـود را   
  .متعهد کرده استثبات  ءتغییرات آب و هوایی و ارتقا

اینکــه چگونــه توســعه پایــدار در اخــالق و اعمــال روزانــه شــان بازتــاب   بــراي را مــدارس نیــز خودشــان بهتــرین تصــمیمات
   ".یابد می گیرند

  اھداف در مورد شخص 
هـر شـخص بـه     .را دارا باشـد  رشـد اسـتعدادهایش   و یـت موفق فرصـت  دبدون توجـه بـه تفاوتهـاي فـردي اش بایـ      هر شخص

  .ارزشمند شمرده می شود ،عنوان فردي منحصر به فرد
  :اقدامات زیر صورت می گیرد ،در برخی از مدارس انگلستان مطابق این ارزش

  .و تفاوت ارزشمند است و دانش آموزان تشویق می شوند خودشان باشند مدرسه ندارند یونیفرمبرخی از مدارس 
  .دامنه گسترده اي از انتخابها در برنامه درسی وجود دارد

  .کلوبها و گردشهاي متفاوت وجود دارد ،موسیقی ،تئاتر ،شامل ورزشها ،برنامه دامنه عظیمی از فعالیتهاي فوق
  .جشن می گیرد وبسایتشان و سایر فعالیتها ،مدرسه موفقیتهاي خود را از طریق گردهمایی ها

  ھ اھداف در مورد جامع
  .احترام متقابل و حمایت از ارزش دادن به تفاوتهاي افراد وجود دارد

  سایر ارزشھا 
  پرورش حس تعلق به مدرسه 

  ایجاد محیط یادگیري مثبت و امن
  آگاهی از نیازهاي جامعه
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  تدریس ادیان دیگر به کودکان براي باال بردن ظرفیت تحمل
  ......مهربان بودن و ،استقالل،پرورش اعتماد به نفس

  ساختار آموزشی )ج
   کودکستان

اشـکال متنـوعی کـه ایـن مرحلـه میتوانـد بـه         .رسـد  که از دو و نیم سـالگی شـروع شـده و در چهـار سـالگی بـه پایـان مـی        
مهـد کـودك    مهـد کـودك،   مـدارس  کـودك نـو پـا،    هـاي  گـروه  هـا،  گـروه هـاي بـازي    ،مدارس بازي  خود بگیرد عبارتند از 

دکـه  کننسـالگی در خانـه مـی ماننـد و از پرسـتار بچـه اسـتفاده مـی          پـنج برخـی کودکـان تـا     .را در بربگیرد دبستان پیش و
نامیـده مـی    آمـادگی کـالس   ،یی شـود اسـالگی وارد مدرسـه ابتـد   پـنج  اگـر کـودکی قبـل از     .این مطلـب کمتـر رایـج اسـت    

  .شود
  دوره ابتدایی

 داوطلبانـه  نهادهـاي  توسـط  آمـوزش ابتـدایی   .جامـد سالگی شروع شده و تا یازده سـالگی بـه طـول مـی ان     پنجدوره ابتدایی از 
را ایجـاد نمـود    مدرسـه  هايانجمن  1870 آموزش ابتدایی قانون .گسترش یافت قرن نوزدهم در سراسر گسترده فزاینده طور به
در  مهـم  د و نقطه عطفکرراه اندازي  ،کافی نبود داوطلبانه تالشهاي آن در که یدر مناطق راانجمن هاي مدارس  طبق آن که ،

  .استمشارکت دولت در آموزش و پرورش 
در  آمــوزش ابتــدایی بــر مــؤثر یقــانون اســاس 1944 پــرورش و آمــوزش قــانون ،1996 پــرورش و آمــوزش قــانون آغــاز تــا

 .دنکــرقــانون تغییــر  یاساســ مـوارد  اگــر چــه ،کــردتغییـر   1996ایــن قــانون در ســال  .کـرد را تــامین مــی  و ولــز انگلسـتان 
  .یگر قوانین موثر در آموزش ابتدایی بودندداز 2006و  1998،2002الهاي قوانین مصوب در س

  متوسطھ اجباری 
شـاگردان را در سـه گـروه     ،در برخـی نـواحی انگلسـتان    .شـود سـاله را شـامل مـی     یـازده تـا شـانزده   که دانش آموزان سنین 

 13یـا   12تـا   8رس میانـه بـراي   مـدا  ،سـاله  8تـا   5کـه شـامل مـدارس ابتـدایی بـراي کودکـان بـین         کنندطبقه بندي می 
  هاساله  18تا  12ساله و مدارس متوسطه براي 

  .می شودسال  18تا  16که شامل دانش آموزان بین  متوسطه دوم
  انواع مدارس) د

   مدارس عادی دولتی
مدرسـه را   ،کودکـان .سـاله از یـک جـاي خـالی در مـدارس دولتـی بهـره منـد هسـتند          پـنج تـا شـانزده    همه کودکـان بـین   

 .بسـیاري از مـدارس از چهارسـالگی پـذیرش مـی کننـد       امـا هـم اکنـون    سـالگی شـروع مـی کننـد؛     پنج تا شـش بین سنین 
ــد    ــه دبیرســتان مــی رون در  .دانــش آمــوزان بــه طــور طبیعــی در ســن یــازده ســالگی از مدرســه فــارغ التحصــیل شــده و ب

  .ز تک جنسیتی هستنداما برخی نی دختر و پسر با هم تحصیل می کنند؛بسیاري از مدارس دولتی 
و  کـرده دریافـت مـی نماینـد و از برنامـه درسـی ملـی متابعـت         ن محلـی مسـئوال چهار نوع مدرسه دولتـی بودجـه خـود را از    
  .به طور مستمر مورد بازرسی قرار می گیرند

  مدارس عام 
مـین و سـاختمان   مالـک ز  و کننـد د کـه کارمنـدان را اسـتخدام مـی     مسـئوالن محلـی اداره مـی شـو    وسـیله  مدارس عام بـه  

  .دندر مورد شاخص پذیرش تصمیم می گیر هستند
و خـدماتی را همچـون مراقبـت از     کـرده مدارس عـام بـر ارتبـاط قـوي بـا جوامـع محلـی تاکیـد دارنـد و تسـهیالتی را ارئـه            

  .کودك و کالسهاي آموزش بزرگساالن ارائه می دهند
  بنیادی و شرکتی مدارس 
کـه کارکنـان را اسـتخدام نمـوده و شاخصـهاي پـذیرش        شـوند ه هایشـان اداره مـی   ت مـدیر بـه وسـیله هیـأ    بنیـادي مدارس 

مــدارس موسســه اي نــوعی از  .یــا بنیــاد خیریــه هســتند متعلــق بــه هئیــت امنــا زمــین و ســاختمانها .کننــد را تنظــیم مــی
سـه  بـراي نمونـه یـک موس   ؛ مدارس بنیادي هستند که یک شـرکت خیریـه را بـه همراهـی یـک همکـار تشـکیل مـی دهنـد         

  .هاي جدید کاري است افزایش استانداردها و کشف راه شخیریه تجاري یا آموزشی که هدف
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  .هیات امنا با آري گفتن والدین گرفته می شودتصمیم براي شرکتی شدن یک مدرسه به وسیله 
  یاری شدهمدارس داوطلبانھ 

ــام   ــد در آن ثبــت ن ــد   .شــود ایــن مــدارس عمــدتا ایمــانی و مــذهبی هســتند و هــر شــخص مــی توان هیــات امنــا مــی توان
طــور طبیعــی متعلــق بــه بنیــاد   ســاختمان و زمــین بــه .کنــدکارمنــدان را اســتخدام نمــوده و مقــررات پــذیرش را تنظــیم  

  .استخیریه بوده که اغلب یک سازمان مذهبی 
  مدارس داوطلبانھ کنترل شده 

ن محلـی کارکنـان را   مسـئوال  .شـود ه مـی  ن محلـی ادار ؛ ولـی بـه وسـیله هیـات مسـئوال     این مدارس مشابه نـوع قبلـی بـوده   
  .کننداستخدام نموده و شرایط پذیرش را اعالم می 

کــه همچنــین برخــی از .کــه اغلــب یــک ســازمان مــذهبی مــی باشــد اســتزمــین مدرســه متعلــق بــه یــک جامعــه محلــی 
  .کنداعضاي هیات امنا را منصوب می 

  مدارس ویژه 
  .هنرهاي تصویري تمرکز دارند ،مانند تکنولوژي موضوع درسی به خصوصیک  و روي کردهکه از برنامه درسی ملی متابعت 

  آکادمی
مــذهب و یــا گروههــاي  ،آکــادمی هــا بــه طــور مســتقل اداره مــی شــوند آنهــا بــه وســیله حامیــان مــالی از بخــش تجــارت  

  .اداره می شوند محلی با مشارکت اداره آموزش و پرورش و مسئوالن داوطلب
   .ی زیادي برخوردارندمدارس آکادمی از خود گردان

  عبارتند از   و مدیریت در بعد آزادي و بودجه تفاوتهاي آکادمی ها با سایر مدارس در انگلستان
  در بخش آزادیها 

  آزادي از کنترل مقامات محلی 
  توانایی تنظیم حقوق و شرایط کارمندان 

  آزادي حول محور برنامه درسی 
  و آزادي تغییر طول ترم و زمانهاي آموزش

آکادمی ها سـطح یکسـانی از بودجـه رابـراي هـر دانـش آمـوز در مقایسـه بـا مـدارس تحـت پوشـش دولـت دریافـت               :بودجه 
اماآنهـااز  . می نمایند، به عـالوه اینکـه ، آنهـا از خـدماتی کـه مقامـات محلـی بـه مـدارس دولتـی ارائـه مـی دهنـد محرومنـد              

  .ش آموز بهترین مزایا را داشته باشد ، برخوردار  هستند آزادي زیادي در استفاده از بودجه ، به طوري که براي دان
  مدیران 

ــی    :مــدیران  ــارات فراوان ــان از اختی ــی هیئــت مــدیره هــاي آن مــدیران مــدارس آکــادمی مشــابه مــدارس دولتــی هســتند ول
  .برخوردار هستند

  فري اسکول 
وینـد مـا مـی خـواهیم و نیـاز      فري اسکول مدارسی با بودجـه دولـت هسـتند کـه در پاسـخ بـه درخواسـت مـردم کـه مـی گ          

مدرسـه حــق دارد زنـدگی کـودك را تغییــر    .داریـم کـه آمـوزش را بــراي کودکانمـان بهبـود ببخشـیم ، تاســیس مـی شـوند         
ســاعات کــاري ایــن .شــکل دهــد و آنهــا را کمــک نمایــد چیزهــایی کــه هرگــز تصــورش را نمــی کردنــد بــه دســت بیاورنــد  

ــوعی را   ــاي متن ــوده و فعالیته ــدارس گســترده ب ــی نمــوده اســت   م ــیش بین ــوزان ، پ ــش آم ــراي دان ــن  .ب ــادر آموزشــی ای ک
ــطح        ــی آن در س ــتانداردهاي آموزش ــی واس ــدارس دولت ــابه م ــش مش ــررات پذیرش ــوده ،مق ــص ب ــرب و متخص ــدارس مج م

  .باالیی می باشد 
  
  
  

  کالجھای تکنولوژی 
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 ایـن کالجهـا   .مـی باشـند  سـاله  موسساتی با مدیریت مستقل و رایگان در منـاطق شـهري و شـاگردان بـین یـازده تـا هجـده        
  .فناوري و بازار کار هستند ،جهت علم

  مدارس بنیادی و عام ویژه 
  .استکه مخصوص دانش آموزان با اختالالت یادگیري و عقب ماندگیهاي ذهنی 

  مدارس مذھبی 
  .بازتاب دارد شاخصهاي پذیرش و سیاستهاي نیروي انسانی ،شان در برنامه درسیوضعیت مذهب

   آلمان-3-3
  اجتماعی و اقتصادي  ،سیاسی وضعیت )الف

کـه بـه    .اسـت تمـام قـدرت حکومـت ناشـی از مـردم       .اسـت آلمـان یـک جمهـوري سوسـیال و فـدرال       ،مطابق قانون اساسی
ــدو  ــات و رفران ــیله انتخاب ــی وس ــاي اجرای ــی    ،م و در نهاده ــال م ــایی اعم ــذاري و قض ــودقانونگ ــدرال  .ش ــور ف ــیس جمه  ،رئ

نهـاد قـانونی    مجمـع ملـی   .خـاب مـی شـود   سـاله انت  پـنج بـراي دوره   مجمـع ملـی  بـه وسـیله    هکـ  استباالترین مقام کشور 
دو نـوع مجلـس بـا نامهـاي بوندسـتاگ و بوندسـترات        .که تنها براي انتخـاب رئـیس جمهـور تشـکیل جلسـه مـی دهـد        است

رکـب از نماینـدگان   بوندسـترات م  .کـه نماینـده مـردم آلمـان مـی باشـد       اسـت نیـز نهـادي    بوندسـتاگ  .اسـت فعال  در آلمان
هرکـدام از ایالتهـا نیـز داراي     .شـش حـق راي بـا توجـه بـه تعـداد جمعیـتش دارد        هر ایالت بـین سـه تـا    .استایالت  شانزده

آزادي مـذهب در آلمـان محتـرم شـمرده مـی شـود و هـیچ کلیسـاي دولتـی در ایـن            .یالت حکـومتی جداگانـه هسـتند   کتش
امــا زبــان آلمــانی زبــانی  ؛ن خاصــی در مــورد زبــان آمــوزش وجــود نــداردقــانو ،در آمــوزش و پــرورش .کشــور وجــود نــدارد

نــرخ تولــد در آلمــان کــم بــوده ورشــد  .حرفــه اي و عــالی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد  ،اســت کــه در آمــوزش عمــومی
بیلیــون یــورو بــوده  252860در آمــد ناخــالص داخلــی  2008در ســال  .اســتجمعیــت در ایــن کشــور بــه خــاطر مهــاجرت 

  .بوده است 30342بیلیون و سرانه  2,492.00داخلی  تولید ناخالص .بود 30787 یورو انهسر.است
  اهداف و ارزشها)ب

د بــه عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه شــده     و نشـاط را دار  نجابـت  ،تحمـل  ،جـو مدرسـه اي کـه احتــرام متقابـل     :احتـرام متقابـل  
  .است
  .یکی از شاخصهاي آن است گوش دادن به یکدیگر :گوي بازو  گفت

ــادگیري مســتقل ــایی اســتفاده مــی   :ی ــن منظــور از راهبرده ــراي ای ــوزان   شــودب ــش ام ــادگیري را در دان ــن شــکل ی کــه ای
  .کندتقویت می 

  ایجاد جو راحتی در مدارس در زندگی با یکدیگر
  .کنندبا گیاهها و حیوانات با احترام برخورد  ددر مدارس همه دانش آموزان و افراد بای:حفاظت از محیط زیست

  .ها نیز تفکیک شود و زباله کردهدر مدارس از ریختن زباله روي زمین خودداري  دبق این ارزش بایط
یـک سیســتم واحـد و سراســري    سیسـتم آموزشــی در آلمـان بــر اسـاس دو مقطــع ابتـدائی و متوســطه بنینانگـذاري شــده و     

 .شــود از سـن شــش سـالگی شــروع مـی    چهــار سـال و  ییدوره ابتـدا  .گانــه آلمـان وجـود نــدارد   شـانزده بـراي تمـام ایــاالت   
در مجمــوع  .شــود خــتم مــی) معــادل دیـپلم در زبــان فارســی  )"Abitur آبیتـور  "کــه بــه  اســتســال  نــهدوره متوسـطه  

سرپرســتی واداره امــور مــالی و برنامــه ریــزي تحصــیلی جــزء  .اســتســال  ســیزدهی و متوســطه در آلمــان یتحصــیالت ابتــدا
هیچگونـه  ) بونـد ( ظـر سیاسـت گـذاري مسـائل مربـوط بـه نظـام آموزشـی، دولـت فـدرال          بـوده و از ن ) النـد (اختیارات ایالتها

ــ   برنامـه ریــزي و  .اختیـاراتی نــدارد  عهـده وزارت آمــوزش هــر ایالـت بــوده کــه   ه اتخــاذ سیاسـتهاي آموزشــی در هــر ایالـت ب
  .ایالت به ایالت می تواند اسم آن نیز متفاوت باشد

  انواع مدارس)ج
ــدا ــام آ ییمدرســه ابت ــوا و در تم ــوع اســت و محت ــک ن ــان ی ــد  بر لم ــی باش ــا یکســان م ــز تقریب ــا نی ــه تحصــیلی آنه در  .نام

 بــادانـش آمـوزان   تــا  کنـد ایـن مسـاله کمــک مـی     .کننــدیـک معلــم تحصـیل مـی    کالسـهاي اول و دوم دانـش آمــوزان بـا    
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 پـنج بـا   .کـرد  هنـد بیشـتري معلـم کـار خوا    دبـا تعـدا  دانـش آمـوزان    ،از کالس سـوم بـه بعـد    .مدرسه انس بگیرند در زندگی
ــی در هفتــه  ــدریس در  ،روز آموزش ــی 75منهــاي  365( روز کــاري  188ت یکشــنبه و  52،روز ســنتی ازاد 10،روز تعطیل

زمـان واقعـی آغـاز و پاسـان سـال       .یکـم جـوالي پایـان مـی پـذیرد     و  سال تحصیلی یکم آگوسـت شـروع و سـی    )چهل شنبه
عطـیالت تابسـتانی محـدود بـه دروه اي بـین اوسـط ژوئـن و اوسـط         ت.تحصیلی وابسته بـه تـاریخ تعطـیالت تابسـتانی اسـت      

ــل آموزشــی ، آب وهــوایی و ســازمانی مــی باشــد    ــه دالی ــر روي ریاضــیات .ســپتامبر ب ــدن و  ،در ابتــدا تمرکــز دروس ب خوان
بـه عنـوان یـک اصـل      .تدریس هم بـه صـورت موضـوعات مجـزا و هـم بـه صـورت تلفیقـی صـورت مـی گیـرد            .نوشتن است

اکنــون  .اســت موســیقی و ورزش و در بیشــتر ایالتهــا آمــوزش مــذهبی  ،هنــر ،ریاضــیات ،ی شــامل آلمــانیموضــوعات درســ
پویـا بـاهم آورده    بـراي تولیـد آثـار خـالق و     صـنایع دسـتی   و موسـیقی  ،مطالعـات عمـومی   ،موضوعات به ویـژه زبـان آلمـانی   

  .ش رو گرفتندبراي تدریس زبان خارجی ایالتهاي مختلف رویکردهاي متنوعی را پی .می شوند
ــان خــارجی در مدرســه ابتــدایی   ــدریس زب ــا روشــهاي آموزشــی خــاص درك مــی شــود   ت ــژه ب ــه عنــوان یــک برنامــه وی  .ب

ادگیري زبانهــاي خــارجی بـه وســیله چــارچوب مشـترك اروپــایی هــدایت مـی شــود کــه شـاگردان      بــه صــحبت بیشــتر  را ـی
ایـن امـر    .شـود بـیش از فنـون گرامـري تاکیـد مـی       گـو و  و بـر مهارتهـاي گفـت    کندر در زبان خارجی ترغیب می باهم دیگ

 .کنــدد را مشــخص بــا شــیوه هــاي یــادگیري بــازي محــور رخ مــی دهــد کــه اجــازه مــی دهــد هــر شــاگرد پیشــرفت خــو  
ــان و موضــوعاتی آموزشــی ارتبــاط دویژگیهــاي دیگــر آمــوزش زبــان تاکیــد بر ــر  ،در مــدارس ابتــداییقیــق بــین زب تاکیــد ب

بــا زبــان خــارجی در  دو رویکــرد ارتبــاطی .اســت نــش آمــوزان درغیــاب ارزشــیابی رســمیمشــارکت همــه دا ،زبــان گفتــاري
ـ پایـه موقعیـت رخ مـی دهـد و چنـ      زبـان خـارجی بـر    :دتدریس زبـان خـارجی بـا هـم وجـود دار      ن خـارجی ممکـن   ادین زب

برنامـه   مبنـاي  سیسـتماتیک بـر   د موقعیـت یـابی شـده موضـوعی و بسـیار     فراینـ  ،رویکـرد دیگـر   .هم تـدریس شـوند   است با
مهارتهــاي زبـان خــارجی در روشـی پویــا و متناسـب بــراي دوره    در هــر رویکـرد،  .پیشــرفت نتیجـه گــر اسـت   ،ریـزي درسـی  

  .ابتدایی آموزش داده می شود
لعمــر را در برگرفتــه م ابرنامــه درســی ایالتهــا بــه طــور فزاینــده اي مفهــوم یــادگیري مــادا ،در کنــار اینهــا در ســالهاي اخیــر

بـراي   راهنمـایی کـه بـه عنـوان    شایسـتگی هـاي اساسـی     بـا رشـد   ههمـرا  ،اساسـی  ي تواناییهـا و علـوم  کسب مهارتهـا  .است
  .استزندگی آینده 

آموزش در مدارس ابتدایی برمبنـاي تجربـه شخصـی دانـش آمـوزان اسـتوار اسـت و بـراي تعـریض افـق دیـد طراحـی شـده              
ارزایـابی دروس در روشـی متناسـب     انجـام و  .دمـی کنـ  مدرسـه ابتـدایی دانـش آمـوزانش را در رونـد یـادگیري داخـل        .اسـت 

تواناییهـا و دغدغـه هـاي دانـش آمـوزان بـه عنـوان اصـل          ،با هر گروه ویژه سـنی صـورت مـی پـذیرد و سـواالت و تجربیـا ت      
  .اساسی دروس در نظر گرفته می شود

   تحصیلی ھدایت
افــراد را بــه مــدارس مختلــف مجمــوع کالســهاي پــنجم وششــم را تشــکیل مــی دهــد کــه   ،اندانــش آمــوزمرحلــه هــدایت 

  .دانش آموزان و راهنمایی به منظور مدرسه متوسطه مناسب است ءتخصیص می دهد و هدف از آن ارتقا
برنامـه تحصـیلی، روش آموزشـی و نـوع و تعـداد مـدارس در هـر منطقـه، متـأثر           و انـواع مختلـف دارنـد    مدارس متوسـطه  اما

  .تاساز سیاست اقتصادي و بازار کار همان منطقه 
ــطه    ــدارس متوس ــواع م ــرین ان ــد ازاول مهمت ــوله  :عبارتن ــت ش ــوله (Hauptschule)هاوپ ــد ش ، (Grundschule)، گرون

 (Gymnasium) و گیم نازیوم (Gsamtschule) ، گزامت شوله(Realschule) رئال شوله
تحصـیالت   منتهـی مـی شـود و گذرانـدن آن جـزء      دهکـه بـه کـالس     اسـت سـاده تـرین مدرسـه متوسـطه      :هاوپت شوله -

ایـن دوره بـراي کسـانی اسـت کـه قصـد تحصـیالت عـالی یـا تخصصـی ندارنـد و یعـد از اتمـام ایـن دوره بـا                 .اجباري اسـت 
اننـد  دانـش آمـوزان ایـن مـدارس مـی تو      ،بـا وجـود ایـن   ؛ شـوند  گذراندن دوره هاي مختلف کار آموزي جذب بـازار کـار مـی   

موضـوعاتی کـه    .تحصـیل در مـدارس بـاالتر را ادامـه دهنـد      "خیلـی خـوب  "و داشـتن نمـرات    دهپایـان رسـاندن کـالس    با 
 ،شـیمی  ،ریاضـیات فیزیـک  ، )معمـوال انگلیسـی   (زبـان خـارجی    ،در مدارس هاپـت شـوله آموختـه مـی شـود شـامل آلمـانی       
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ــاریخ ــدماتی  ،ت ــه اي مق ــوزش حرف ــاعی ،آم ــات اجتم ــیقی ،مطالع ــر ،موس ــذهبی  ورزش و ،هن ــات م ــی  .اســتمطالع در برخ
 ،بـرمن  ،در هفـت ایالـت برنـدبورگ    .محور نیـز آموختـه مـی شـود    اري و اقتصـاد و سـایر موضـوعات کـار    انـه د ایالتها علوم خ

وجـود   اولیـه متوسـطه   ارسزاکسـن آنهالـت مـدارس هاپـت شـوله در بـین انـواع مـد         زاکسـن،  زارلنـد،  ،فورپومرن-بورگمکلن
 .وجود دارد... و قگیوناله شوله ،سکونداشوله ،ندارد و به جاي آن ابر شوله

مل رئــال شــوله هــاي اســتاندارد شــا .کننــدمــدارس رئــال شــوله آمــوزش عمــومی بیشــتري را عرضــه مــی   :رئــال شــوله
ایـن دوره از کـالس    ،در برخـی ایالتهـا کـه دوره ابتـدایی شـش سـال طـول مـی کشـد          .کالسهاي پنجم تـا دهـم مـی شـوند    

زیســت  ،فیزیــک شــیمی ،ریاضــیات ،زبــان حــارجی ،موضــوعات درســی رئــال شــوله شــامل آلمــانی  .اســتهفــتم تــا دهــم 
در برخـی ایالتهــا برخــی موضــوعات   .تاســورزش و مطالعـات مــذهبی   ،هنــر ،موســیقی ،سیاسـت  ،تــاریخ ،جغرافــی ،شناسـی 

شـش   سـه تـا  ،مطـابق بـا توانـایی هایشان   د در کالسـهاي هفـتم و هشـتم دانـش آمـوزان بایـ       .شـده انـد   جمـع درسی با هـم  
فــارغ التحصــیالن مــدارس رئــال مــی تواننــد صــالحیتهاي ورود بــه مــدارس حرفــه اي  .ســاعت دروس اختیــاري را بگذراننــد

  .کنند و عالی را کسب
ـ   :وله و گـیم نـازیوم  رئال ش - کـه   مـی شـوند  خـتم   "آبیتـور "آینـد وهـر دو بـه     شـمار مـی  ه کـاملترین دوره دبیرسـتانی ب

و بـر اسـاس تمرکـز روي     اسـت محتـواي مـواد درسـی هـر دو مـدارس فـوق یکسـان         .عـد از آن وارد دانشـگاه شـد   بمی توان 
 .علوم تجربی و ریاضیات و زبانهاي خارجی تنظیم شده اند

ــ ــازیوم ب ــه در تمــام دوره    ده گــیم ن ــددي ک ــات متع ــردارد و امتحان ــردي را در ب ــت اســتعداد ف ــه تقوی ــل روش خاصــی ک لی
یــا مــدارس  گیمنــازیوم معــادل مــدارس گرامــر در انگلســتان  .تحصــیلی انجــام میگیــرد شــهرت خاصــی پیــدا کــرده اســت 

  .استپرپ در آمریکا 
  مدارس متوسطھ دوم 

  گیمنازآلھ ابشتوفھ 
ایـن مـدارس بـه دو     .کـه از سـال یـازدهم تـا سـیزدهم طـول مـی کشـد         اسـت گیمنـازیوم   این مدارس سـطح پیشـرفته تـر   

بـه عنــوان   گیمنــازیوم عملکـرد دوگانــه کــالس دهـم   .شـود  سـاله مقــدماتی و دو سـاله صــالحیت تقسـیم مــی    مرحلـه یــک 
موفقیــت آمیــز اتمــام ســاله  هشــتدر گیمنــازیوم  .ســال پایــانی دوره متوســطه اول و ســال ابتــدایی مــدارس اپشــوفه را دارد

در گیمنـازیوم نـه سـاله تکمیـل موفقیـت       .کنـد کالس دهـم شـاگرد را مسـتحق ورود بـه مرحلـه پایـانی ایـن مـدارس مـی          
 کالسـها در مرحلـه پایـانی    .کنـد شـاگرد را بـراي ورود بـه دوره مقـدماتی ابتشـوفه صـاحب صـالحیت مـی         آمیز کالس نهـم  

موضــوعات درســی بــه شــکل آمیختــه  شــودنیــاز احســاس  اگــر جــایی .شــودســاله برگــزار مــی  بــه صــورت یــک تــرم نــیم
  .شودتدریس می 

  مدارس حرفھ ای تمام وقت 
ــه اي      ــدارس حرف ــامل م ــت ش ــام وق ــه اي تم ــدارس حرف ــی  ،م ــکده فن ــه اي  و  دانش ــگاه حرف ــتآموزش ــا   .اس ــابق ب مط

زو آمــوزش جــ) دانشــکده فنــی (اســتانداردهاي بــین المللــی طبقــه بنــدي آمــوزش آمــوزش پیوســته حرفــه اي در فخشــوله 
  .استعالی 

  بقوف فخز شولھ 
کــه منجــر بــه گواهینامــه صــالحیتهاي  .کننــدمــدارس تمــام وقتــی هســتند کــه شــاگردان را بــا چنــدین حرفــه آشــنا مــی 

صـنایع   مشـاغل در ارتبـاط بـا    ،مشـاغل مـرتبط بـا زبانهـاي خـارجی      ،این مـدارس بـراي مشـاغل تجـاري     .شودحرفه اي می 
دوره هـاي کــار آمــوزي در ایـن مــدارس از یــک    .اســتبخـش ســالمت  و  هنــري ،تمــاعیکارهـاي اج  ،اقتصــاد خانــه ،دسـتی 

  .تا سه سال متغیر است
  فخ ابرشولھ 

دانــش آمــوزان را بــا دانــش و مهارتهــاي عملــی و نظــري کــه الزمــه ورود بــه مــدارس عــالی حرفــه اي اســت   ،ایــن مــدارس
   کندآشنا می 

   سیستم دوآل در آلمان
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کــار آمــوزي خــود را در سیســتم دوآل  دوره ،ان از هــر گــروه ســنی بســته بــه شــغل خــود در آلمــان حــدود دو ســوم جوانــ
علــت نامگــذاري دوآل یــا دوگانــه ایــن اســت کــه افــراد کــار آمــوزي خــود را در دو مکــان محــل کــار و   .انــد کــردهســپري 

هــاي ضــروري بــه انتقــال دانــش و مهارت ،یافتــه آمــوزش حرفــه اي در یــک دوره ســازماناز هــدف  .آموزشــگاه مــی گذراننــد
ــه اي     ــر حرف ــال تغیی ــان در ح ــغل در جه ــک ش ــرین ی ــورت تم ــت؛ ص ــه اي   اس ــرین حرف ــن دوره تم ــد ای ــوع قص در مجم

 کــار آمــوزي تحــت یــک قــرار داد .دوره تحصــیالت اجبــاري بــراي ورود بــه سیســتم دوگانــه اجبــاري اســت .اســتضــروري 
مـی   و دو روز را در آموزشـگاه  فتـه را در شـرکت  کـار آمـوز سـه یـا چهـار روز ه     .بین کمپانی و کـار آمـوز صـورت مـی گیـرد     

هزینه هـاي آمـوزش ضـمن کـار و حقـوق کـارآموز را مطـابق بـا توافـق صـورت گرفتـه پرداخـت              ،شرکت یا کارخانه .گذراند
مقـدار حـق کـار آمـوزي هـر سـاله مطـابق بـا یـک سـوم حقـوق یـک متخصـص حرفـه اي در رشـته مـورد نظـر                   .کنـد می 
  .می یابد شافزای

ــر ــت مرکــزي  مشــاغل ب ــین دول ــه در ارتبــاط دقیــق ب ــار آمــوزي در سیســتم دوگان ــا ،اي ک ــاي  ،ایالته ــه ه صــنعت و اتحادی
  .کارگري تعیین می شوند

  شورای دائمی وزرای آموزش و پرورش آلمان)د
ــیم   ــیم و تعل ــرین شــوراي تعل ــه ت ــی بلندپای ــی ،در ســطح مل ــرانس دائم ــا  کنف ــوزش ایالته ــک  .اســتوزراي آم ــاب ی در غی

شــوراي  .مــی شــودش و پــرورش ملــی اســتانداردهاي ملـی بــه وســیله شــوراي وزراي آمــوزش و پـرورش ایجــاد   وزارت آمـوز 
ایـن شـورا یـک هئیـت مشـورتی اسـت کـه تـالش          ،دائمی وزراي آمـوزش و پـرورش خاصـیت هماهنـگ کننـده را داراسـت      

تضـمین   رونـدها و ضـروریات   ،آیین نامـه امتحانـات  ،می نمایـد مقایسـه پـذیري ملـی را از طریـق موافقتنامـه هـاي مشـترك        
  .کند

ــگ   ــی وزراي فرهن ــوراي دائم ــوزش(ش ــا)آم ــامی از وزرا و  ایالته ــاد و ادغ ــان اتح ــوري آلم ــناتورهاي   در جمه ــارتی س ــه عب ب
ــرورش  ــوزش و پ ــالی  ،مســئول آم ــدارس ع ــا (م ــی ایالتهاســت  )دانشــکده ه ــور فرهنگ ــین ام ــژوهش و همچن ــورا  .پ ــن ش ای

ــق ایالتهاســت تیجــهن ــرورش در ســال شــوراي وزراي آ .تواف ــدرال   ،1948مــوزش و پ ــوري ف ــع قبــل از تشــکیل جمه در واق
ي منطقـه اي در  مـی کـرد کشـور را از تفاوتهـا    آلمـان نـازي کـه سـعی     3آلمان در پاسـخ مسـتقیم بـه سیاسـت گالیشـایتون      

ایــن شــورا از شــوراي وزراي تربیــت آلمــان نشــات  .تاســیس شــد کنــدگــی پاکســازي نآمــوزش و پــرورش و فعالیتهــاي فره
بــا شــرکت نماینــدگانی از  در واقــع قبــل از تشــکیل جمهــوري فــدرال آلمــان ،1948فوریــه  20و  19رفــت کــه در تــاریخ گ

ــتوتگارت   ــانی دوم در اش ــگ جه ــد از جن ــان بع ــاطق اشــغالی آن زم ــد همــه من ــغالگر   .تاســیس ش ــت اش ــه دول ــد از اینک بع
کـه شـوراي    کردنـد زراي منـاطق دیگـر توافـق    و ،شوروي به وزراي تحت اشـغال خـود دیگـر اجـازه شـرکت در شـورا را نـداد       

ــدیل شــود   ــاد دائمــی تب ــک نه ــه ی ــا ب ــا را تشــکیل داده و   .آنه ــرورش ایالته ــوزش و پ ــوراي دائمــی وزراي آم ــا ش ــراي  آنه ب
  .کردندهمکاریشان یک دبیرخانه دائمی را پایه گذاري 

و از آن پـس بـرلین بـه صـورت کامـل      ایالتهـاي شـرقی بـه عضـویت شـورا در آمـده        ،1990بعد از اتحـاد دو آلمـان در سـال    
برنامـه هــاي   ،موسســات ،سـاختارها  ،کـه هــر یـک از ایــاالت   اسـت انجمنــی  ،یــن شـورا ا .نماینـدگی شـورا را برعهــده گرفـت   

  .کنددرسی و گواهینامه هاي فارغ التحصیلی مدارس و دانشگاههاي خود را هماهنگ می 
تفــاق آرا بـه تاییـد همـه اعضــاي شـورا برسـد و تنهـا زمــانی       بـه ا  دائمـی وزراي آمــوزش و پـرورش بایـد   مصـوبات کنفـرانس   

  .تبدیل به قانون می شود که در شکل قوانین و مقررات ایالتها انتشار یابد
ایسـه پـذیري کارنامـه هـا و نتـایج پایـانی تـامین اسـتاندارد کیفیـت          قوظایف این شورا عبارتند از معـین کـردن انطبـاق یـا م    

تعیــین  ،علـم و فرهنـگ   ،حمایـت از همکـاري بـین نهادهــاي آمـوزش     ،و دانشـکده هــا  آموزشـگاههاي حرفـه اي   ،در مـدارس 
تعیـین   ،تعیـین تعطـیالت رسـمی مـدارس     ،ت همگـانی در کشـور  مدت سـال تحصـیلی و طـول مـدت تحصـیال     تاریخ آغاز و 

ــاي تحصــیلی  ــه ه ــوع گواهینام ــان و  ،ن ــزینش معلم ــرایط گ ــین ش ــا  تعی ــتخدام آنه ــت و اس ــو  ،تربی ــاي ان ــین ویژگیه اع تعی

                                                             
3  -  Gleichschaltung 
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ــف تحصــیالت و      ــکال مختل ــادل ســازي اش ــه اي و مع ــاختار نظــام مدرس ــت همنواخــت ســازي س ــدارس در جه ــف م مختل
تعیــین معیارهــاي نمــره گــذاري در پیشــرفت تحصــیلی و امتحانــات دانــش   ،گواهینامــه هــاي فراغــت از تحصــیل در آلمــان

ــجویان  ــوزان و دانشـ ــدارس دوره اول مت   ،آمـ ــواع مـ ــیلی و انـ ــاي تحصـ ــین دوره هـ ــطهتعیـ ــم دروس   ،وسـ ــین حجـ تعیـ
ــازیوم   ،ریاضــیات ــدارس گیمن ــژه م ــه وی ــدارس متوســطه دوره دوم ب ــک از م ــر ی ــه ه ــان خارجــه در برنام ــین  ،علوم و زب تعی
تعیــین  ،و اعتبــار مــدارك فــارغ التحصــیالن دوره متوســطه جهــت ورود بــه دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عــالی  ویژگیهــا

ور و تعیــین سیاســتهاي کلــی در جهــت گســترش همکاریهــاي فرهنگــی و شــرایط ایجــاد مــدارس آلمــانی در خــارج از کشــ
داراي اهمیتـی   کـه  آمـوزش عـالی و سیاسـتهاي ملـی     ،علمی بین کنفـرانس دائمـی مطـابق بـا قـوانین سیاسـتهاي آموزشـی       

  .استکه با هدف اشتراك عقاید و تصمیم سازي و نمایش عالیق مشترك به وجود آمده  استملی 
 ،دانــش آمــوزان ،نس ایــن اســت کــه بــا توافــق و همکــاري در سراســر آلمــان بــراي زبــان آمــوزان وظیفــه اصــلی ایــن کنفــرا

ــان  ،فعــاالن علمــی ــري .نــدکاصــل حاز تحــرك حــداکثري اطمین ــدگی براب ــت زن ــافع ،تحصــیلی کیفی ــردن من نمایندگی ک
حصـیلی بـه منظـور    توافـق بـر روي برابـري و مقایسـه پـذیري مـدارك و مـدارج ت       ترك کشورها در فرهنـگ و ارتقـاء آن،   مش

ــدارس  ــت اســتاندارادها در م ــین موسســات    ،تضــمین کیفی ــاري ب ــاء همک ــه اي و دانشــگاهها و ارتق ــوزش حرف موسســات آم
ــی  ،علمــی و فرهنگــی ،آموزشــی ــاي دولت ــا و قرارداده ــه ه ــق نام ــ .تواف ــات بای ــهد ســطح توافق ــوآوري ب ــدان  ن و تجــارب می

ــد ــن ک .فعالیــت بده ــرانسنای ــافع تمــام   ف ــده حــافظ من ــم نماین ــر عل ــا در ام ــا  ،ایالته ــه اروپ ــوزش و فرهنــگ در اتحادی  ،آم
  .استاتحادیه همکاریهاي اقتصادي و توسعه و یونسکو 

  فرانسه -4-3
   اجتماعی و اقتصادي ،سیاسی وضعیت)الف

تشـکیل شـده    ،اسـت پارلمـان کـه شـامل مجلـس ملـی و سـنا        دولـت و  ،حکومت فرانسه جمهوري بـوده و از رئـیس جمهـور   
او  .مـی شـود  ور بـه وسـیله اکثریـت مطلـق آراء ریختـه شـده بـه صـندوق بـراي مـدت پـنج سـال انتخـاب              رئیس جمه .است

نخسـت وزیـر هـم در مقابـل رئـیس جمهـور و        .کنـد اعضـاي کابینـه را پیشـنهاد مـی      ه و بعـدا نخست وزیـر را انتخـاب کـرد   
اعضـاي سـنا    .ب مـی شـوند  اعضـاي مجلـس ملـی بـه وسـیله راي مسـتقیم مـردم انتخـا         .هم در مقابل مجلس پاسخگو اسـت 

 ،احــزاب سیاســی فرانســه عبارتنــد از جبهــه ملــی .بــه ایــن مجلــس راه مــی یابنــدنیــز بــه وســیله راي غیــر مســتقیم مــردم 
جنــبش کــارگران    ،حــزب کمونیســت   ،ســبزها  ،حــزب سوسیالیســت   ،جنــبش دموکراســی   ،اتحــاد جنــبش مردمــی   

 ،بــا توجــه بــه ایــن اصــل؛ انســه تعریــف شــده اســتفر جداســازي دولــت و کلیســا در 1905وضــعیت مــذهب در قــانون ...و
یـان را بـدون هـیچ گونـه قضـاوت در مـورد آنهـا        دولـت موجودیـت اد   .دولت به پلورالیزم فلسفی و دینـی احتـرام مـی گـذارد    

نـرخ بیکـاري    .و زبـان رسـمی آمـوزش نیـز مـی باشـد       اسـت زبـان رسـمی در ایـن کشـور فرانسـوي       .به رسمیت می شناسـد 
  .میلیون نفر می باشد 2.5که جمعیتی حدود  استدرصد  9.1در فرانسه

  اهداف و ارزشها)ب
  "برابري و برابري  ،آزادي":حرکت به سوي ایجاد و حفظ وحدت ملی و آموزش ارزشهاي جمهوري

 و سکوالریسـم  بـی طرفـی   ،عـدم تبعـیض   دسترسـی برابـر،  :آمـوزش و پـرورش   خـدمات عمـومی   حـاکم بـر   اصلی اصول چهار 
  .است

برابـري دختـر و    مدرسـه بـاز،   ،مبـارزه بـا فـرار از مدرسـه     ،که شـامل مبـارزه بـا تـرك تحصـیل در مدرسـه       برابري فرصت-1
  پسر 

در طرح مدرسـه بـاز از دانـش آمـوزان خواسـته مـی شـود کـه در روزهـاي تعطیـل در طـول سـال تحصـیلی در کـالج هـا و                
جـو اعتمـاد بـین آنهـا      زرگسـاالن و ایجـاد  ب هـدف بهبـود رابطـه بـین جوانـان و      ،در ایـن طـرح   .مدرسـه بماننـد   لیسه هـا در 

  .ورزش و تفریحات ارائه می شوند ،فرهنگ ،بسیاري از فعالیتهاي آموزشی در حوزه آموزش .است
ــا خشــونت  امنیــت در مــدارس -2 ــارزه ب ــوگیري و مب ــان حفاظــت از ،کــه شــامل جل ــا و در اینترنــت کودک ــارزه ب آزار و  مب

  .است اذیت
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بـا   نـاپلئون  پیمـان دولـت  بـر پایـه   کـه  .اسـت  فرانسـه  در عمـومی  آمـوزش و پـرورش   کلـی اصـول   سـه  یکی از سکوالریسم-3
ــ ــانون و 1801 در جماعــت مذهبی ــت کلیســا جــدایی ق ــد .اســت 1905در ســال  و دول ــی و مدرســه بای ــذهبی  خنث ــر م غی

 ،شــابهبــه طــور م .ایــن امــر در تــدریس مســائل مــذهبی در برنامــه هــاي آمــوزش ابتــدایی و متوســطه کــاربرد دارد   .باشــد
  .ممنوع استمعلمان حق صحبت از عقاید مذهبی شان را ندارند و تبلیغات مذهبی 

ــر ایــن دانــش  ،و لیســه هــامــدارس دولتــی، کــالج هــا  در":کــه شــده اســتتصــریح  2004مــارس  قــانون مطــابق ،عــالوه ب
  ".شده اند را نشان می دهد منع وابستگی مذهبی گونه هر آشکارا که هاییلباس عالئم و پوشیدن از آموزان،

  ساختار آموزشی)ج
ثبـت نـام در ایـن موسسـات الزامـی       .شـش سـاله هسـتند    موسسـات آموزشـی کـه مخصـوص کودکـان دو تـا       :مهد کودك

  .درصد کودکان سه ساله هستند 99اما پذیراي  ؛نیست
  مدرسھ ابتدایی

ــرورش در فرانســه مدرســه ابتــدایی و پــیش دبســتانی آمــوزش ابتــدایی را تشــکیل مــی دهنــد کــه ســطح او   ل آمــوزش و پ
کــه در اســت آمــوزش اجبــاري کــه در مــدارس ایتــدایی آغــاز مــی شــود شــامل دوره یــادگیري مهارتهــاي اساســی    .اســت

  .می کشد و دوسال طول استدوره انتقالی بین پیش دبستانی و دبستان  دوره پیش دبستانی آغاز می شود و
  دوره آمادگی 

  کالس اول
  ه شاملدوره پیشرفت مهارتها و دوره سوم ک

  دوره تکمیلی کالس اول 
  تکمیلی سال دومدوره 

آمـوزش   ،نوشـتن و حسـاب کـردن کـه اسـاس یـادگیري موفـق اسـت         ،در خالل دوره یـادگیري مهارتهـاي بنیـادي خوانـدن    
تفکرشــان را ایــن مهارتهــا بــه ابزارهــاي عقلــی کــه شــاگردان را قــادر مــی ســازد   ،در دوره بهبــود مهارتهــا .داده مــی شــوند

 .تغییـر شـکل مـی یابـد و انتهـاي هـر دوره یـک ارزیـابی ملـی صـورت مـی گیـرد             کننـد و خودکفـایی کسـب    ندشبهبود بخ
  .سن ورود به مدارس ابتدایی شش سال است و آموزش در مدارس دولتی به صورت سکوالر است

  دوره متوسطھ
سـطح اول کـه    .شـود  ایـن دوره بـه دو سـطح تقسـیم مـی      .آموزش متوسطه در فرانسـه شـامل یـک دوره هفـت سـاله اسـت      

و در  سال است در مدارسی به نام کلـژ انجـام مـی گیـرد و سـطح دوم کـه سـه سـاله اسـت در مدارسـی بـه نـام لیسـه             چهار 
  .انجام می گیردمدارس حرفه اي ایسه 

  ژاپن-4-3
  اجتماعی  ،سیاسیوضعیت )الف

واقــع  اقیــانوس آرام اســت در کشــوري Japan) انگلیســی بــه) (، نیپــون یــا نیهــون日本:ژاپنــی بــه(ژاپــن مجمـع الجزایــر 
ــان را از   جهــان اقتصــادي هــاي اصــلی شــمال شــرقی کــه یکــی از قــدرت  آســیاي در ــزرگ جه اســت و ســومین اقتصــاد ب

ژاپـن یــک  .صـندوق بـین المللـی پـول     بـه گـزارش   2010تریلیـون دالر در سـال    5/474 دارد تولیـد ناخـالص داخلـی    نظـر 
 .شود اداره می قانون اساسی است که برمبناي پادشاهی کشور

ــده در     ــور ش ــامال محص ــت ک ــوري اس ــن کش ــورهاي     آب ژاپ ــا کش ــی ب ــرز آب ــق م ــه از طری ــوبی ،چین ک ــره جن ــره  ،ک ک
خــود، از  دریاهــاي ، تمــامی متصــرفات فراســويجنــگ جهــانی دوم ایــن کشــور در پایــان .اســت  همســایه روســیه و شــمالی

داد و وســعت آن بــه میــزان داد، از دســت  درصــد کــل کشــور را تشــکیل مــی 45/5جملــه کشــور کــره را کــه در آن موقــع 
 .تقلیل یافت  ،آمریکا در ایالت کالیفرنیا چیزي کمتر از( کیلومتر مربع است 387000فعلی که در حدود 

 35ژاپـن بـا بـالغ بـر      پایتخـت  توکیـو  .اسـت  دهمـین کشـور پرجمعیـت جهـان     میلیـون نفـر   128در حدود  جمعیتی ژاپن با
  ].آید هاي جهان به شمار می میلیون نفر جمعیت از بزرگترین و گرانترین پایتخت
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در حقیقـت ایـن کشـور     .اسـت  خورشـید  کننـد کـه بـه معنـی خاسـتگاه      خطـاب مـی  » نیپـون کوکـو  «ها کشورشـان را   ژاپنی
در  انسـان  سـابقه سـکونت   باسـتان شناسـی   مطالعـات  .اسـت ) قطـب  خـاك  بـدون در نظـر گـرفتن   (ترین کشور جهـان   قیشر

اسـت   آتشفشـانی  اسـت و بیشـتر جزایـر آن    کوهسـتانی  ژاپـن کشـوري   .دانـد  مـی  سـنگی   پارینـه  پسـا  این کشـور را از دوران 
   .دهد زمین لرزه در آنجا روي می 1500دهد که ساالنه در حدود  نشان می آمار .تخیز اس زلزله شدته و ب

هـاي زنـده    زبـان ژاپنـی بـرخالف بسـیاري از زبـان      .کـامال متفـاوت اسـت    زبـان چینـی   و بـا  .اسـت  »ژاپنـی « مردم ژاپن زبان
ایـن زبـان اگرچـه بسـیاري لغـات       .شـود  ایـن گـروه محسـوب نمـی     ءجـز  باشـند،  مـی  هاي هند و اروپایی زبان دنیا که از شاخه

ــا ــان چینــی هــم ریشــه نیســت   ؛اســت ن چینــی گرفتــهرا از زب ــا زب ــا ایــن وجــود ب ــانی اســت مســتقل و   .ب ــان ژاپنــی، زب زب
هـاي دنیـا بـراي     یکـی از مشـکل تـرین زبـان     ءزبـان ایـن کشـور جـز     .دانسـت  توان با آن از یک ریشـه  را می اي زبان کره تنها

  .آید شمار می  خارجیان به
ــان ــه کشــوري 1945 اوت در جنــگ جهــانی دوم بعــد از پای ــن، گــام نهــادن در راه تبــدیل ب  .کــردرا آغــاز  دموکراتیــک ، ژاپ

ــی  ــانون اساس ــال   ق ــه از س ــن ک ــت     1947ژاپ ــتوار اس ــل اس ــه اص ــر س ــوده ب ــرا ب ــت :الزم االج ــی حاکمی ــرام مردم ، احت
ســــه  اســــتقالل مچنــــینقــــانون اساســــی ه .جنــــگ و کنــــاره گیــــري از هــــا انســــان اولیــــه حقــــوق بــــراي

 ..است کردهرا تصریح  قضائیه و مجریه ،مقننه شاخه
ــن یــک کشــور ــ حکومــت .اســت وريطــامپرا ژاپ ــاپارلمــانی صــورت سیســتمه در آن ب ــه در  .اســت انگلســتان ، مشــابه ب ک

ــر ت نخســ حقیقــت ــد آن را اداره مــی وزی ــور حکــومتی    کشــور نمــاد امپراطــور .کن ــا ام ــی اســت و در رابطــه ب و وحــدت مل
؛ گیـرد  صـورت مـی   کابینـه  هـا و تصـویب   س توصـیه تمامی کارهاي امپراطـور در رابطـه بـا امـور کشـوري براسـا       .قدرتی ندارد

، آکیهیتـو  امپراطـور کنـونی ژاپـن،    .هـاي سیاسـی تاثیرگـذار اسـت     بتکشـور در مناسـ   رئـیس  ور بـه عنـوان  طبا این حال امپرا
  .به عنوان یکصدو بیست و پنجمین امپراطور به تخت نشست 1989در سال 
ــر اســاس فعالیــت  سیســتم صــحنه اي در  و احــزاب سیاســی نقــش تعیــین کننــده  اســت احــزاب سیاســی حکــومتی ژاپــن ب

ــد ــد از   .سیاســت کشــور دارن ــونی، مهمتــرین احــزاب سیاســی فعــال عبارتن ــرال دمکــرات حــزب :در شــرایط کن ، حــزب لیب
ــ ــزب  دمکراتی ــد، ح ــه جدی ــزب کوم ــن، ح ــت ک ژاپ ــن کمونیس ــزب و ژاپ ــرات ح ــیال دمک ــوکرات   .سوس ــرال دم ــزب لیب ح

  .مهمترین حزب سیاسی در ژاپن است
  .استچهار ونیم درصد بوده که معادل دو میلیون و هشتصد هزار نفر  ،نرخ بیکاري در ژاپن

  ارزشها و اهداف)ب
ــن، شــهروندان  ــه ژاپ ــل ب ــت توســعه بیشــتر تمای ــک و دول ــد فرهنگــی دموکراتی ــق کــه دارن ــاي از طری ــالش ه خســتگی  ت

 .کمک می کند بشریت رفاه بهبود و صلح در جهان کمک به و است شده ساخته افراد ناپذیر
 ،تـا افـرادي را پـرورش دهدکـه بـراي عـدالت        ودبـه عـزت و وقـار افـراد احتـرام گذاشـته شـ        بایـد  ،براي تحقق ایـن آرمانهـا   

  .نیت شوندشار از خالقیت و انسارگ شوند و سرروحیه جمعی بز و صداقت
 احساســاتپــرورش  ،حقیقــت جــويو  جســت و و فرهنــگ، گســترده دانــش آوردن دســت نگــرش بــه  پــرورش )1

  .دهند را رشد می یک بدن سالم اخالق، در حالی که و غنی
ــعه  )2( ــور توس ــه منظ ــاي ب ــایی ه ــراد، توان ــه اف ــرام ب ــا، احت ــرورش ارزش آنه ــود، پ ــت خ ــرورش خالقی ــتقال روح پ و  لاس

  .می شود عملی و زندگی شغل ارتباط با تاکید بر که حالی در ارزش به کار نگرش ترویج
پــرورش  همکـاري،  متقابـل و  مـردان و زنـان، احتــرام   بـین  مسـئولیت، برابــري  عـدالت،  ارزش بــهاحتـرام   نگـرش  تـرویج  )3(

مراقبــت  ،زنــدگی هاحتــرام بــ  نگــرش پــرورش )4(  خالقیــت بــا تاکیــد بــر ارتبــاط بــا کــار و زنــدگی حرفــه اي        
  .حفاظت از محیط زیست کمک به و طبیعت از
ــرورش )5( ــرش پ ــه  نگ ــرام ب ــا و  احت ــنت ه ــگ س ــ فرهن ــه  ا،ه ــق ب ــور و عش ــه  کش ــه اي ک ــا را منطق ــرورش داده آنه ، پ

  .جامعه بین المللی توسعه صلح جهانی و کمک به تمایل به و دیگر کشورها احترام به با همراه
  ساختار آموزشی )ج
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 ،ســال مدرســه میــانی شــش ،ســال دوره ابتــداییشــش .تقســیم شــده اســت 6-3-3-4ســالهاي تحصــیلی در ژاپــن برمحــور 
 تغییراتــی هـر چنــد دولــت ژاپــن قصـد دارد در ســاختار آموزشــی   .اســتســال دوره دانشــگاه  چهـار ســال متوســطه و  شـش 

کـه   اسـت هـدف بنیـادي ایـن تغییـر ایـن       .کنـد سـال راهنمـایی را بـاهم مخلـوط     سـه  سـال ابتـدایی و    شـش و  ایجاد کنـد 
 ،دوره ابتــدایی سـه بســیاري از مـدارس خصوصــی  کننـد،  یی و میــانی بتواننـد منــابع خـود را بایکــدیگر سـهیم    امـدارس ابتـد  

  .اندکرده میانی و متوسطه را با هم تلفیق 
، علــوم ،فرهنــگ ،کودکســتانها موسســات آموزشــی هســتند کــه بــه وســیله وزارت آمــوزش  ســال 3 – 1دبســتان  پــیش

ـ فناوري و ورزش مورد نظارت قـرار مـی گیر   محـیط مناسـب    ،و بـه خردسـاالن   .اسـت جهـت کودکـان سـه تـا پـنج سـاله        .دن
  .فراهم می کندرشد فکري و بدنی آنها را شرایط داده و 

مراقبــت  اهــداف مراکــز .اســتکار و رفــاه ،مراکــز مراقبــت روزانــه تســهیالتی بــراي کودکــان تحــت نظــارت وزارت بهداشــت 
سـاله   5تـا   3کـه کودکسـتانها بـراي کودکـان بـین       بـه عنـوان نمونـه در حـالی     .اسـت از یکـدیگر   وزانه و کودکستانها جـدا ر

  .استسالگی  پنجمراکز مراقبت جهت کودکان از بدو تولد تا  .است
بــراي تــامین آمــوزش عمــومی  آمــوزش ابتــدایی در ژاپــن تحــت سیســتم آمــوزش و پــرورش اجبــاري  ســالشــش دبســتان 

بیشــتر  .موسســات آموزشــی ترکیبــی حــق تاســیس ایــن مراکــز را دارا هســتند ،ن محلــیمســئوال ،دولــت  .شــدایجــاد  پایــه
ــه بــه جــز مدارســی کــه  مــی شــوندایــن مراکــز بــه وســیله دولتهــاي محلــی ایجــاد   وســیله دانشــگاههاي ملــی و بخــش ب

  ..خصوصی تاسیس می شوند
  مدارس میانی 

 .مـی کننـد  ند توسـعه آمـوزش عمـومی را در سـال ششـم تـا سـال نهـم دنبـال          این مدارس که به متوسطه مقدماتی مشـهور 
  .استپرورش کیفیات ضروري براي شهروندي موثر ،هدف این مراکز

  سال ٣دبیرستان 
امــا ؛ اجبــاري اســت میــانیتحصــیل فقــط در دوره هــاي ابتــدایی و  .تحصــیل در دبیرســتان هــم رایگــان شــد 2010از ســال 

ومتوســطه بــا یکــدیگر اخیــرا برخــی مــدارس راهنمــایی  .متوســطه را ادامــه مــی دهنــدمــدارس درصــد دانــش آمــوزان  98
  .دوره هاي شش ساله را تشکیل داده اند وتجمیع شده اند 

  شورای مرکزی تعلیم و تربیت ژاپن)د
ــن. ــه   ،در ژاپ ــت در ژانوی ــیم و تربی ــزي تعل ــاد  2001شــوراي مرک ــاي  شــدایج ــوراي (شــوراي پیشــین  هفــتو کارکرده ش

ــادگیر ــادام العمــ يی ــوم  ،رم ــوزش عل ــه اي و آم ــان ،شــوراي برنامــه درســی ،شــوراي آمــوزش حرف ــوزش کارکن  ،شــوراي آم
ــگاهها  ــوراي دانش ــالمت   ،ش ــوراي ورزش و س ــت )ش ــم در آمیخ ــا ه ــورد     .را ب ــاي در م ــی ه ــات و بررس ــورا تحقیق ــن ش ای

ت مهـم بـا توجـه بـه درخواسـت      و سـایر موضـوعا   ورزش ،یـادگیري مـادام العمـر     ،موضوعات مهم مـرتبط بـا ارتقـاء آمـوزش    
  .انجام می دهد را وزیر

  پاکستان-5-3
  اجتماعی  ،اقتصادي ،سیاسی وضعیت)الف

طبـق   .اسـت  آبـاد  اسـالم  اسـت و پایتخـت آن    قـرار گرفتـه   آسـیا  اولین کشور جمهـوري اسـالمی اسـت کـه در جنـوب غربـی      
ــال   ــی س ــار تخمین ــدود   ) 2008( 1387آم ــی در ح ــا جمعیت ــتان ب ــور پاکس ــر    172کش ــور پ ــمین کش ــن، شش ــون ت میلی

 .اي نرخ رشد جمعیت باالیی استرود و دار جمعیت دنیا به شمار می
شــود  شــناخته مــی) پاکســتان ۀاســالمی جمهـوري :اردو بــه(» جمهـوري اســالمی پاکســتان «پاکسـتان کــه رســماً بــه عنــوان  

، از افغانســتان ، از شــمال بــاایــران از غــرب بــا .اســت خاورمیانــه ر آســیاي جنــوبی اســت و قســمتی از آن نیــز درکشــوري د
ادعـاي هندوسـتان و   مـورد   کشـمیر  ناحیـه  .مـرز اسـت   هـم  جمهـوري خلـق چـین    و از شـمال شـرق بـا    هندوسـتان  شرق بـا 

ــه طــور جداگانــه بخــش  .پاکســتان اســت ــن  هــایی از ایــن منطقــه را اداره مــی هــر دو کشــور هنــد و پاکســتان ب کننــد و ای
  .شود مرز چین اکنون توسط هند به رسمیت شناخته نمی .اند مناطق توسط خط کنترل از هم جدا شده
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رئـیس  –سیسـتم نیمـه   .شـود  بـه عنـوان دیـن رسـمی کشـور محسـوب مـی        اسـالم  اسـت و  جمهـوري فـدرال   پاکستان یـک  
عضـو اسـت    100شـامل   اي متشـکل از دو مجلـس اسـت کـه خـود شـامل سـناي پاکسـتان کـه          جمهوري شامل قـوه مقننـه  

 .شود عضو است، می 342و مجمع ملی پاکستان که داراي 
ــروالل         ــالج الکت ــط ک ــت و توس ــلح اس ــاي مس ــل نیروه ــده ک ــین فرمان ــت و همچن ــیس دول ــتان، رئ ــور پاکس ــیس جمه رئ

ــر .شــود پاکســتان انتخــاب مــی ، سیســتم ایالــت هــر .معمــوالً رهبــر بزرگتــرین حــزب در مجمــع ملــی اســت  نخســت وزی
ــع ا  ــک مجم ــابهی دارد و داراي ی ــومتی مش ــحک ــی  ی ــاب م ــتقیما انتخ ــه مس ــت ک ــالتی،  التی اس ــع ای ــود؛ در مجم ــر  ش رهب

 مجـامع ایـالتی و بـه پیشـنهاد وزرا     رؤسـاي ایالـت نیـز توسـط     .شـود  بزرگترین حزب یا ائـتالف بـه عنـوان وزیـر انتخـاب مـی      
 .شوند انتخاب می

 1326ایــن کشــور در ســال  .اســت مســلمان پاکســتان ششــمین کشــور پرجمعیــت دنیــا و دومــین کشــور دارنــده جمعیــت 
 .بــه عنــوان یــک دولــت و کشــور جدیــد و بــه عنــوان یکــی از دو قســمت هنــدوبریتانیایی شــناخته و تأســیس شــد ) 1947(

 .شود این منطقه تاریخچه کهنی از زندگی و تمدن را داراست که شامل تمدن دره سند می
ــتان دوره  ــتقالل، پاکس ــان اس ــم    از زم ــادي و ه ــامی و اقتص ــد نظ ــاي رش ــی  ه ــین ب ــدن     چن ــدا ش ــا ج ــام ب ــاتی را همگ ثب

تنهــا ن اســت و پاکســتان از لحــاظ بزرگــی نیروهــاي مســلح در رده هفــتم جهــا  .اســت از خــود، تجربــه کــرده بــنگالدش از
  .استاي  افزار هسته اسالمی دارنده جنگ رکشو

  اھداف و ارزشھای تعلیم و تربیت)ب
بـه وسـیله قـرآن و     مطـابق بـا تعـالیم اسـالم کـه      را قـادر سـازد کـه زندگیشـان را     شـهروندان پاکسـتانی   دتعلیم و تربیت بای

هـدایت نماینـد و بـراي ایـن منظـور       ،کننـد یـک مسـلمان واقعـی رفتـار     سنت وضع شده اند و به آنها می آموزنـد کـه ماننـد    
ــی       ــه درس ــوا و برنام ــدرن در محت ــی و م ــدارس دین ــه در آن م ــود ک ــی ش ــد داده م ــه رش ــتمی یکپارچ ــه سیس ــدیگر  ب یک

  .نزدیکتر می شوند
  انواع مدرسھ )ج

  .پذیر است در پاکستان، تاسیس مدارس به اشکال زیر امکان
محلــی تاســیس مــی شــود و هزینــه آن را دولــت مــی ایــن مــدارس توســط دولــت فــدرال و مقامــات  :مــدارس دولتــی -1

   .پردازد
شـهرهاي بـزرگ و پایتخـت زیـاد اسـت و مقـررات تاسـیس         این مدرسـه هـا در پاکسـتان و بـه ویـژه      :مدارس خصوصی -2

 و شـهریه  برنامـه هـاي ایـن نـوع مـدارس بـا مـدارس دولتـی ممیـز اسـت و مشـترکاتی دارد            .آنها هم بسیار ساده اسـت 
 .می کنندهم اخذ متفاوت  يها

و شـاگردان زیـادي در آنهـا تحصـیل مـی       شـوند ایـن مـدارس بـه وسـیله مسـاجد دایـر مـی         :مدارس وابسته به مسـجد  -3
 .کنند

 دهنـدي و چینـی وجـو    ،فرانسـوي  ،آمریکـایی  ،نظیـر مـدارس انگلیسـی    در پاکسـتان مـدارس متعـدد    :مدارس خـارجی  -4
 .دارد که هم اتباع خارجی و پاکستانی در آن تحصیل می کنند

 دارس شیعیان م -5
 مدارس اقلیتها  - 6
 مدارس حوزوي -7

  ساختار آموزشی)د
  دوره ابتدایی

براســاس  .در ســن پــنح ســالگی در کــالس اول پذیرفتــه مــی شــود دانــش آمــوز .دوره ابتــدایی پــنج ســال طــول مــی کشــد
د کــه مرحلــه دوم آمــوزش میــانی مــی باشــ اســتآمــوزش ابتــدایی مرحلــه اول از آمــوزش پایــه  ،مــدل اجرایــی ســه ردیــف

ــه ســطح بعــدي و دریافــت    ،در انتهــاي کــالس پــنجم )کالســهاي ششــم تــا هشــتم ( ــراي ارتقــا ب یــک امتحــان عمــومی ب
  .کنندممتاز می توانند گواهینامه شایستگی را دریافت  فقط دانش آموزان .شودگواهینامه شایستگی برگزار می 
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  دوره متوسطھ 
ــطه از دو دوره تشــکیل  ــددوره متوس ــم  .ه اســتش ــهاي نه ــازده و دوازده در   کالس ــهاي ی ــالی و کالس ــدارس ع ــم در م و ده

مرحلـه میـانی و بـه عنـوان      از مدرسـه متوسـط بـاالتر    .مـی شـود  کالجهـا و مـدارس متوسـط برگـزار     ،مدارس متوسطه عالیتر
ــی شــود  ــه مــدارس متوســطه  ،در اتنهــاي کــالس دهــم .قســمتی از آمــوزش کــالج شــمرده م در  .داده مــی شــودگواهینام

کــه پــیش نیــاز ورود بــه مراکــز آمــوزش  داده مــی شــودامــه آمــوزش متوســطه بــاالتر گواهین ،ازدهــم نیــزانتهـاي کــالس دو 
  .عالی است

 .کننـد ارائـه مـی    ه را در برخـی رشـته هـا   دوره هـاي دیـپلم دو سـال    موسسـات حرفـه اي نیـز گواهینامـه هـاي یـک سـاله و       
 ،وسسـات آمـوزش بازرگـانی صـورت میگیـرد     آموزش تجارت بـراي آمـوزش نیـروي انسـانی کارآمـد بخـش تجـارت نیـز در م        

کـه از   اسـت آمـوزش فنـی یـک سیسـتم مسـتقل       .سـاله در تجـارت ارائـه مـی دهنـد      دویکساله و دیـپلم   که گواهینامه هاي
  .راولپندي شروع به کار کرداواسط دهه پنجاه با ایجاد دو موسسه در کراچی و 

  و پرورش  شورای فدرال آموزش)ه
ایـن شـورا بـا خـود گردانـی مـالی و        .شـد ایجـاد   1975ایی و متوسـطه پاکسـتان طبـق قـانون     شوراي فدرال آمـوزش راهنمـ  

ــات در موسســات وابســته   ،اداري بــراي ســازماندهی  ،قانونگــذاري و کنتــرل مــدارس راهنمــایی و متوســطه و هــدایت امتحان
  .است شده داراي قدرت

  .استآموزش و پرورش در زمینه  ماموریت این شورا تسریع بخشیدن دستیابی به اهداف ملی
  ترکیب شورا 

  رئیس بھ انتخاب دولت فدرال 
  .دو معاون که به وسیله کمیسیون بورسهاي دانشگاهی نامزد می شوند

  .پایین تر از معاون وزیر نباشد نماینده وزارت آموزش و پرورش که از لحاظ مقام
  .باشد و اردوگاههاي نظامی که نماینده انجمنهاي اردوگاه نماینده سرزمینها

  مدیر منتخب از بین جامعه مدیران مطابق با روش مقرر
  یک مدیر منتخب از مدارس پسرانه و یک مدیر منتخب از مدارس دخترانه 

  مدیر موسسه تحقیقات اسالمی اسالم آباد
  دو عضو منتخب از مجلس سنا

  .زن باشد داز مجلس ملی که یکی از آنها بای عضو منتخب سه
  لتهاي فدرال نماینده هر یک از ایا

  جلسات شورا 
  .جلسات شورا در زمانهاي الزم برگزار خواهد شد

  .هر یک از اعضا به انتخاب شورا ریاست جلسه را برعهده خواهد گرفت ،در غیاب رئیس
  عملکرد شورا 

  .اداره و کنترل مدارس راهنمایی و متوسطه را دارد ،قانونگذاري ،این شورا قدرت سازماندهی
ــه طــور خــاص ــات  و  ،ب ــدرت برگــزاري امتحان ــدون تعصــب و در کــل شــورا ق ــه  ،توصــیف دروس امتحــانی ،ب مجــوز دادن ب

 ءراهپیمــایی و نمایشــگاههاو ســایر شاخصــهایی کــه بــراي ارتقــا ،ســازماندهی و برگــزاري ســخنرانی ،موسســات در پاکســتان
  .مدارس راهنمایی و متوسطه ضروري است

  معلمان و ممتحنان ،آموزان تنظیم و ایجاد مقرراتی براي سوء رفتار دانش
  تصمیم در مورد ایجاد و حذف پستهایی در شورا

  تصویب بودجه سالیانه 
  انتصاب قدرت و اختیارات رئیس شورا

  .رئیس شورا مطابق قانون به وسیله دولت فدرال منصوب می شود
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تخـاب مـی گـردد کـه     و در صـورت صـالحدید بـراي یـک دوره دیگـر ان      شـود رئیس براي یـک دوره سـه سـاله انتخـاب مـی      
  .سه سال طول نمی کشد

  .و باید از اختیارات الزم براي این منظور برخوردار باشد کندوظیفه رئیس شورا است که قوانین را صادقانه مشاهده 
  مالزي-6-3

  اقتصادي و اجتماعی  ،سیاسی وضعیت)الف
-Yang di) ایــن کشــور بــه دســت یــک فرمــانرواي بلندپایــه یــا  .اســت پادشــاهی مشــروطه مــالزي کشــوري بــا حکومــت

Pertuan Agong)        ه در میـان  او بـراي یـک دوره پـنج سـال     .شـود  شـود، اداره مـی   کـه از آن بـه نـام شـاه مـالزي یـاد مـی
شـود؛ چهـار ایالـت دیگـر، اسـما فرمانـدارانی دارنـد کـه در کـار ایـن انتخـاب شـرکت              نه پادشاه ایاالت ماالیایی برگزیده مـی 

 .شود به همین سبب مالزي کشوري پادشاهی شمرده می .کنند نمی
ــا      ــانی سیســتم وســت مینیســتر، ی ــازمان پارلم ــوبرداري از س ــبتاً الگ ــالزي نس ــومتی در م ــراث  ســازمان حک ــارتی می ــه عب ب

   .استعمار بریتانیا است حکومت
ــالزي  ــس م ــدگان    مجل ــس نماین ــک مجل ــامل ی ــی یع  (Dewan Rakyat) ش ــت «ن ــه مل ــنا   » خان ــس س ــک مجل و ی

ــا ــه کشور  (Dewan Negara) ی ــی خان ــس  .اســتیعن ــوي    219مجل ــک عض ــاي ت ــق هیئته ــدگان از طری عضــوي نماین
قـدرت قانونگـذاري بـین     .انـد  سـاله برگزیـده شـده   پـنج  شـوند کـه اعضـاي آن بـراي حـداکثر یـک دوره        موکالنی انتخاب می

سـال متصـدي امـور وکالـت خـود       سـه سـناتور آن بـراي مـدت    هفتـاد  تمـام   .شـود  قانونگذاران فـدرال و ایـالتی تقسـیم مـی    
نفـر از  یـک  نفـر بـه نماینـدگی از منطقـه فـدرال کوآالالمپـور، یعنـی         دوا از سـوي مجـامع ایـالتی،    نفـر از آنهـ  26که  هستند

مـالزي   انتخابـات پارلمـانی   .مـی شـوند  نفـر بـاقی نیـز توسـط شـاه منصـوب       چهـل  هـاي فـدرال البـوان و پوتراجایـا، و      حوزه
 .اسـت  برگـزار شـده   2004شـود، کـه آخـرین انتخابـات عمـومی آن در مـارس        سـال برگـزار مـی    پـنج  دست کم یکبار در هـر 

نیـز مجمـع    به بـاال باشـد تـا بتواننـد بـراي اعضـاي مجلـس نماینـدگان و نیـز بیشـتر ایـاالت و            21سن راي دهندگان باید از 
  .راي دادن اجباري نیست .ی ایالتی راي بدهندیقضا

، چهـار  2000برطبـق ارقـام آمـاري در سـال      .اسـت مالزي یـک جامعـه چنـددینی اسـت و اسـالم دیـن رسـمی ایـن کشـور          
  .و هندوئیسم بودائیسم، مسیحیت ،دین اصلی آن عبارتند از اسالم

هـایی هسـتند کـه بــا     مسـلمانها داراي رسـتورانها و فروشـگاه    .تندمـردم مـالزي افـرادي بسـیار خـونگرم و میهمـان نـواز هســ       
 .ها به بودا معتقد هستند هندوها به برهما و چینی .شوند آرم حالل مشخص می

 .هـا کـه اکثـرا مسـلمانند داراي اخالقـی خـوش و دسـت و دل بـاز هسـتند          با توجه به طبیعت بخشـنده ایـن سـرزمین بـومی    
هـاي ژاپنـی    کـه بـا توجـه بـه سـرمایه گـذاریهاي شـرکت        باشـند  شـکل کـامالً اروپـایی مـی     داراي نظم و ترتیب در کارها بـه 

 .مشهود است مکان هاها این نظم در تمام  در این کشور و نظارت و مدیریت ژاپنی
  ساختار آموزشي)ب

بودجـه ملـی   سـاالنه مبـالغ کالنـی از     از ایـن رو  اسـت؛ هـاي اساسـی دولـت مـالزي      اولویـت  کـه آمـوزش، در زمـرة   یی از آنجا
آمـوزان رده   ی و متوسـطه بـراي کلیـه دانـش    یمقـاطع ابتـدا   تحصـیل در  .یابـد  به اهـداف آموزشـی ایـن کشـور اختصـاص مـی      

سـن فـارغ التحصـیلی     .سـالگی اسـت   هفـت  سـن ورود بـه سـال اول ابتـدائی     .اسـت سـال رایگـان   هفـده  تا  هفتهاي سنتی 
ســال مالزیــایی در سیســتم آموزشــی  هفــتکــان رده ســنی کود  %97بــالغ بــر  .سـالگی اســت  بیســت و دو دانشـگاهی نیــز، 

جملـه بـاالترین ارقـام افـراد      کـه از  اسـت % 93نـرخ افـراد باسوادکشـور مـالزي بـالغ بـر       .هسـتند  مشغول بـه تحصـیل   دولتی،
بــراي  ییآمــوزش ابتــدا دولــت مــالزي بـه اجبــاري ســازي  اي نــه چنــدان دور در آینــده .بـا ســواد دنیــا، بــه شــمار مـی آیــد  

  .الزیایی مبادرت خواهد کردکودکان م
را بـه شـرح ذیـل تحـت      نظام آموزشـی مـالزي تمـامی مقـاطع آموزشـی از مقطـع پـیش دبسـتانی تـا مقطـع آمـوزش عـالی            

  :دهد پوشش قرار می
 تا شش سالگی  چهار آموزش پیش دبستانی از سن -
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   سالهفت تا پنج براي  چهاراز سن  ییآموزش ابتدا -
 سالگی تا هفده  سیزدهسن از  آموزش متوسطه مقدماتی -
 یک یا دوسال  براي مدت آموزش متوسطۀ تکمیلی، از سن -

   آموزش عالي
ی و متوســطه در یابتــدا آمــوزش دورة .مؤسســات خصوصــی مشــارکت دارنــد در نظــام آمــوزش مــالزي، مؤسســات دولتــی و

توسـط مـدارس دولتـی یـا      بـراي کودکـان مالزیـایی    ی و متوسـطه یبخـش اعظـم آمـوزش ابتـدا      .اسـت بخش دولتـی رایگـان   
امــا ســطح   ،کنــد ایفــا مــیبــه ســزایی  نقــش، لــیکن بخــش خصوصــی در آمــوزش عــالی کشــور شــود عمــومی تــأمین مــی

 .و متوسطه بسیار اندك است اییابتد همکاري بخش خصوصی در مقاطع
ونهـاي عمـومی   شـرکت در آزم  آمـوزان جهـت   بـه آمـاده سـازي دانـش     ی و متوسـطه، یهاي آموزشـی ملـی مقـاطع ابتـدا     برنامه

  .می شودمنتهی  متوسطه مقدماتی و تکمیلی وی یهاي آموزش ابتدا مشترك پایان دوره
 وپرورش شورای مشورتی آموزش)ج

ــوزش ملــی مشــورتی شــوراي ــرورش و آم ــ پ ــیس از مرکــب دبای ــراد و رئ ــر ممکــن اســت توســط کــه باشــد يدیگــر اف  وزی
  .منصوب شود

ــه شــوراي مشــورتی رجــوع کنــد وزیــر ممکــن اســت در مــورد هــر یــک از موضــوعات آ  شــوراي  .موزشــی بــراي مشــورت ب
  .کندق با فرمان وزیر بررسی بع را مطاووزیر موض مشورتی موظف است در صورت ارجاع موضوعی از طرف

ــر ــت  وزی ــن اس ــات ممک ــرکت در جلس ــد ش ــت  کن ــن اس ــدگان و ممک ــرف وينماین ــامزد ی از ط ــور در ن ــ حض ــهه  ر جلس
  .شوندب پرورش و آموزش ملی مشورتی شوراي

  قدرت قانونگذاری 
بــدون تعصــب نســبت بــه کلیــت .وزیــر ممکــن اســت قــوانینی را در ارتبــاط بــا تــاثیر گــذاري برقــوانین ایــن طراحــی نمایــد 

  چنین قوانینی شامل 
  تعداد اعضاي شورا 

  شرایط و ضوابط اداره اعضا
  جلسات و روندهاي شورا 

  کمیته هاي فرعی کمیته ها و انتصاب 
  شورا

  ر در مورد در مورد کارکردهاي شورا و مشائل دیگ
  ترکیه-7-3

  اجتماعی و اقتصادي،سیاسی وضعیت)الف
ــه  ــام رســمی  (Türkiye:کــی اســتانبولیتر ب ــا ن ــه ب ــوري ترکی ــه) جمه ــتانبولی ب ، (Türkiye Cumhuriyeti:ترکــی اس

در جنــــوب  آســــیاي کوچـــک  یـــا  آنـــاتولی  اســــت کـــه بخـــش بــــزرگ کشـــور یعنــــی    اوراســـیایی  کشـــوري 
ــام  خاورمیانــه و آســیا بــاختر ــه ن ــز ب ٔ  منطقــه در تراکیــه واقــع اســت و بخــش کــوچکی نی اي در جنــوب  منطقــه) (بالکــان ◌

 .قرار دارد) اروپا خاور
ــورهاي    ــا کش ــاور ب ــه در خ ــران ترکی ــان  ،ای ــوري آذربایج ــوان (جمه ــتان ،)نخج ــتانو ارمنس ــاوري  گرجس ــوب خ ؛ در جن

چنـین ترکیـه از شـمال    هم .اسـت   همسـایه  یونـان  و بلغارسـتان  بـا ) بخـش اروپـایی  (بـاختري   و در شـمال  سـوریه  و عـراق  با
ه دو تنگـ  .مـرز آبـی دارد   دریـاي مدیترانـه   و از جنـوب بـاختر بـا    اژه و مرمـره  ، از بـاختر بـا دو دریـاي کوچـک    دریاي سـیاه  با

  .است  نیز در اختیار ترکیه داردانل و بسفر راهبردي
  اھداف و ارزشھا )ب

 اصول آموزشی
  :کرداز جمله مهمترین اصول آموزشی کشور ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره 
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  ـ ارائه آموزش عمومی به کلیه شهروندان ترکیه اي
  وزه آموزش کشورـ رفع نیاز هاي فردي و اجتماعی در ح

  ـ آزادي انتخاب در گزینش محل تحصیل
  ـ برخورداري همگانی از حق تحصیل
  ـ ارتقاء کیفیت فرصت هاي آموزشی

  ـ ارائه آموزش همگانی در طول دوران زندگی
  ـ تبعیت از اصول اصالحی آتاتورك در حوزه آموزش نظیر ایجاد مدارس غیر مذهبی

  آموزش ـ برقراري ساختار دمکراتیک در حوزه
  ـ ارتقاء سطح کیفی رویکردهاي علمی
  ـ فراهم سازي امکانات آموزش مختلط

  ـ افزایش میزان همکاري اولیاي دانش آموزان با دست اندرکاران مدارس کشور
  اھداف آموزشی

  :دکراز جمله مهمترین اهداف نظام آموزشی کشور ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره 
  )پدر ملت ترك(در راستاي اصول ملی گرایانه و اصالح طلبانۀ آتاتورك تربیت کلیۀ افراد مملکت -
ه و نسـبت بـه جامعـه و    شـت تربیت افراد خالق، سازنده و مولـد کـه بـا ثبـات و متعـادل بـوده، بـه حقـوق بشـر احتـرام گذا           -

  .کنندمسائل و مشکالت آن احساس مسئولیت 
از دانــش و مهـارت خـاص شـغلی کـه متضـمن رفـاه فــردي و       برخـورداري  ( آمـاده سـازي شـهروندان بـراي زنـدگی آینـده       -

  )اجتماعی است
ــوزش  - ــري درحــوزه آم ــات آموزشــی یکســان صــرف  ( اتخــاذ سیاســت براب ــراد از امکان ــه اف ــورداري کلی ــژاد، ن برخ ــر از ن ظ

  )مذهبو  جنسیت
  برآوردن نیازهاي فردي و اجتماعی شهروندان ترکیه اي -
  یهاي آنانیاستعدادها و توانا ،امه هاي آموزشی بنا برعالئقجهت دهی افراد به سمت گرایش به برن -
  تاکید بر سکوالریسم و معیارهاي علمی در حوزه آموزش -
  برگزاري کالسهاي آموزشی مختلط -
  اتخاذ برنامه ریزي هاي مناسب آموزشی -
  برقراري همکاریهاي دو جانبه میان مدرسه و خانواده -
  همگانیاتخاذ و اجراي سیاستهاي آموزش  -
  ساختار آموزشی)ج

ــیش دبســتانی چهــارآمــوزش و پــرورش رســمی در ترکیــه در  دبیرســتان و آمــوزش عــالی دنبــال مــی   ،دبســتانی ،ســطح پ
  .شود

  :کردساختار آموزشی ترکیه را می توان به شکل زیر خالصه 
  آموزش پایھ 
  .استسال  چهاردهسال و سطح سنی از شش تا  هشتطول برنامه 

  آموزش متوسطھ 
  .استسالگی چهارده تا هجده از  سال و چهارل برنامه طو

  متوسطھ عمومی 
  پیش دبستانی 

سـن آمـوزش اجبـاري نرسـیده      بـه  مـاهگی را شـامل مـی شـود کـه هنـوز       72تـا   36 بـین  استپیش دبستانی که داوطلبانه 
  .است ....و کسب عادات خوب،هدف این موسسات تضمین رشد جسمانی و روانی کودکان .است

  ابتداییآموزش 



٢٨ 

 

 ،اسـت کـه تضـمین دهـد هـر کـودك تـرك دانـش اساسـی          ایـن هـدف ایـن دوره    .اسـت سـاله   چهاردهتا  هفتشامل سنین 
قـانون اساسـی مصـوب سـال      42طبـق بنـد    .را فـرا گیـرد  رفتارها و عادتهاي الزم بـراي یـک شـهروند خـوب شـدن       مهارتها،
ــوزش محــروم باشــد  1982 ــد از حــق آم ــردي نبای ــ .، هــیچ ف ــه همــین دلی ــراي همــه شــهروندان در  ب ل آمــوزش ابتــدایی ب

عقایـد مـذهبی و فلسـفی بـه روي همـه بـاز        ،جنسـیت  ،مدارس عمومی رایگان است و ایـن موسسـات بـدون توجـه بـه زبـان      
  .است

  آموزش متوسطھ 
و در دو طبقــه آمــوزش متوســطه عمــومی و آمــوزش متوســطه   اســت آمــوزش متوســطه در ترکیــه برپایــه آمــوزش ابتــدایی 

سـال طـول مـی کشـد کـه شـامل کالسـهاي نهـم تـا           چهـار مـدارس متوسـطه عمـومی حـداقل      .شـود دایت می حرفه اي ه
سـاله دارنـد کــه    پــنجبرخــی موسسـات دوره هـاي    .ســالگی را پوشـش مـی دهـد   چهــارده تـا هفـده   وسـنین   اسـت دوازهـم  

  .استشامل دوره هاي آمادگی زبان خارجی 
ــ ــوان انســانها  م ــه عن ــوزان را ب ــش آم ــه اي دان ــا   دارس حرف ــه اي را مطــابق ب ــاي حرف ــراي تجــارت و شــاخه ه ــد ب ي توانمن

وزش حرفـه  مـ موسسـات آ  .و آمـاده کـردن دانـش آمـوزان بـراي آمـوزش عـالی آمـوزش مـی دهـد          مدارس متوسطه عمـومی  
تباطــات و اطالعــات و یــک درس انتخــابی ســه  دوره هــاي فنــاوري ار،اي را نزدیــک بــه دوره هــاي عمــومی در کــالس نهــم 

دانـش آمـوزان بـه شـاخه هـاي حرفـه اي در کـالس دهـم و شـاخه حرفـه اي در کـالس یـازدهم              .می دهنـد واحدي را ارائه 
  .و در این کالسها در سال دوازدهم حضور می یابند

  شورای آموزش و پرورش ترکیھ )د
 .سـاختار ســازمانی وزارت تعلــیم و تربیــت ترکیــه مطــابق بــا قـانون وظــایف و اختیــارات وظــایف وزارت آمــوزش ملــی اســت  

  .استمطابق با این ساختار سازمانی این وزارت مرکب از پنج بخش 
  سازمان مرکزي
  سازمان استانی 
  بفی4سازمان خارجی 

  موسسات وابسته 
ــه  ــوري ترکی ــنش عمــومی جمه ــا بی ــد اســت   ،منطبــق ب ــرورش بســیار قدرتمن ــوزش و پ ــدیریت متمرکــز جهــت اداره آم  .م

ــه   ــرورش ترکی ــوزش و پ ــوراي آم ــزي ش ــل  (دهاي خــدمت اصــلی واحــ ،ســازمان مرک ــدایی و اداره ک ــوزش ابت ــل آم اداره ک
ــطه   ــوزش متوس ــت   )آم ــوراهاي ثاب ــتیبانی و ش ــدهاي پش ــتندواح ــه     .هس ــرورش ترکی ــوزش و پ ــوراي آم ــاي ش عملکرده
شــوراي آمــوزش و  .و تصــمیم ســازي کــار مــی کنــد و بیشــتر در حــوزه مشــورت علمــیاســت وابســته مســتقیما بــه وزیــر 

مـی  ضـو بـه عنـوان قـائم مقـائم رئـیس عمـل        عدو  )عضـو  چهـارده یـک رئـیس و   ( .اسـت عضو  دهپانزپرورش ترکیه مرکب از 
ادراه وارســی و  ،ادراه طــرح و بازرســی ،گــروه تشــکیل شــده کــه شــامل اداره برنامــه هــاي درســی پــنجایــن شــورا از  .کننــد

   .است کمیسیونهاي تخصصی شعبه اداره امورشورا و ،رشد مواد آموزشی
  :استبه شرح ذیل  ی آموزش و پرورش ترکیهکارکردهاي شوراي مل

چــاپ و  ،ضــمانت اجــرا بــراي مصــوبات ،برنامــه هــاي درســی و مــوارد آموزشــی ،انجــام تحقیقــات در مــورد نظــام آموزشــی
پـیش   ،توسـعه و تصـویب برنامـه هـا و کتـب درسـی       ،بررسـی  ،تهیه کتـب درسـی وکمـک درسـی مطـابق بـا برنامـه درسـی        

نظـارت بـر رونـد داخلـی و خـارجی تعلـیم و        ،ده بـه وسـیله واحـدهاي اصـلی وزارتخانـه     نویس کتب راهنماي معلم تهیـه شـ  
انجـام اقـدامات ضـروري در تعلـیم و تربیـت جوانـان        ،ارائـه نظـر در تبـادالت فرهنگـی و تفـاهم نامـه هـاي آموزشـی         ،تربیت

اطمینــان از بهبــود تصــویب برنامــه هـایی بــراي حصـول    ،مطـابق بــا اصـول جمهــوري و تحکــیم نظـم و انضــباط در مـدارس    
شــورا همچنــین تصــمیماتی در مــورد بهبــود کیفیــت تــدریس و مشــاغل مــدیریتی در   ایــن ،کیفیــت در آمــوزش و پــرورش

  .گیرد آموزش می
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  فنالند -8-3
  اجتماعی و اقتصادي  ،سیاسی وضعیت)الف

ــدین   ــر چن ــرزمینی اســت پســت، مشــتمل ب ــد س ــه فنالن ــزار دریاچــه ( دریاچ ــیش از) کشــور ه درصــد کشــور  هشــتاد و ب
 .متـر مربــع اســت  4377 مســاحت آن تـرین دریاچــه فنالنـد ســایماي بـزرگ نــام دارد کـه      بــزرگ .اسـت  جنگــل پوشـیده از 

ــا    ــوکی ب ــی ی ــز کم ــد نی ــدترین رود فنالن ــومتر درازا اســت 483بلن ــن کشــور  .کیل ــیش از   20000ای ــعتی ب ــا وس ــره ب جزی
گـرم و کوتـاه    تابسـتان  .تابسـتان فنالنـد بسـیار درخشـنده و زمسـتانش بسـیار تاریـک اسـت         .کیلـومتر مربـع دارد   100000

ــد دارد  زمســتان و ــیار بلن ــرد و بس ــوع      .س ــید طل ــام در زمســتان خورش ــاه تم ــدت دو م ــه م ــد ب ــمال فنالن ــد در ش در الپلن
 .د و در تابستان نیز دو ماه غروب را نمی بینیدکن نمی

  .دنبه علت نامساعد بودن آب و هواي شمال فنالند، جمعیت بسیار کمی در این مناطق زندگی می کن
ــوارا ،فلــزات ،مــواد شــیمیایی ،ماشــین آالت ــوازم خــانگی از مهــم  ،کاغــذ و تختــه ،ل تــرین صــادرات فنالنــد  تلفــن همــراه و ل

  .هستند
مـردم هـر چهـار سـال یکبـار       .بـاالترین قـدرت قانونگـذار در فنالنـد پارلمـان مـی باشـد        .استانی فنالند یک جمهوري پارلم

رئـیس جمهـوري    .جرایـی نیـز در اختیـار دولـت اسـت     قـدرت ا  .مـی کننـد  نماینده را بـراي مجلـس فنالنـد انتخـاب      دویست
  .می کنندساله انتخاب مردم رئیس جمهور را براي یک دوره شش  .استقالل نسبی با احترام به پارلمان دارد

ــذهب را داراســت  ــاب م ــانون آزادي انتخ ــد ق ــی    فنالن ــذهبی را تضــمین م ــه عمــل م ــه انجــام هرگون ــک ــه کن ــدون اینک د ب
  .سرکوب بشود

  .استسوئدي و فنالندي  ،زبان رسمی فنالند
  اھداف و ارزشھا )ب

آمـوزش   .المللـی سـازي هسـتند   برابـري و بـین    کارآمـدي،  ،کلمات کلیـدي در خـط مشـی تعلـیم و تربیـت فنالنـد کیفیـت       
رشــد . هـدف از ایـن برنامـه حفـظ و تعـالی سـطح مطلـوب رفـاه مـردم فنالنـد اسـت            .اسـت و پـرورش عـاملی بـراي رقابـت     

اهـداف کلـی    .خواهـد بـود   اجتمـاعی و اقتصـادي ایـن کشـور     ،اقتصادي پایدار فنالند همچنـان اسـاس تـامین رفـاه فرهنگـی     
ــ  سیاســت هــاي تربیتــی و علمــی فنالنــد هــم  ــه اروپــا اس ــا راهبــرد لیــزبن اتحادی ــن کشــور، تراســتا ب حــق اساســی  در ای

فرصـت برابـر هـر شـهروند را      دمسـئوالن عمـومی بایـ    .دسترسی بـه آمـوزش و فرهنـگ در قـانون اساسـی ثبـت شـده اسـت        
در ایـن   .ن توجـه بـه وضـعیت مـالی شـان تضـمین کننـد       در فنالند براي رسیدن بـه تعلـیم و تربیـت و رشـد خودشـان بـدو      

  .شور حق دسترسی رایگان به آموزش پیش دبستانی و آموزش پایه رایگان تضمین شده استک
شـرکت در مراکـز پـیش     .شـش سـاله ارائـه مـی دهنـد      این مراکـز آموزشـهایی جهـت کودکـان یـک تـا       در :پیش دبستانی

ــا مــدارس جــا دبســتانی اختیــاري بــوده و در مراکــز مراقبــت روزانــه   مــی مع تــامین و کالســهاي پــیش دبســتانی مــرتبط ب
ــان و :از عبارتنــد درســی زمینــه هــاي .شــود و طبیعــی،  محیطــی زیســت مطالعــات ،فلســفه و تعامــل، ریاضــیات، اخــالق زب

  .هنر و فرهنگ و و حرکتی جسمی توسعه بهداشت،
جهـت افـراد هفـت تـا شـانزده       )بروسـکولو (سـاله   نـه آمـوزش عمـومی در سراسـر فنالنـد در مـدارس جـامع        :آموزش پایه

سـالگی   هفـت کـه از   هسـتند همـه کودکـان مقـیم فنالنـد موضـوع آمـوزش اجبـاري         .اسـت رایگـان  اره می شود کـه  ساله اد
کیلـومتر اسـت کـه وسـیله حمـل و نقـل بـه طـور رایگـان           پـنج مسافت مدارس تا خانه هـا در فنالنـد حـدود    .شروع می شود

کـه مسـئول    شـود معلـم ارائـه مـی     آمـوزش بـه وسـیله یـک     ،سـال تحصـیل   شـش در خالل  .شودبه وسیله دولت تامین می 
  .استهمه دروس 

ــی ــه درسـ ــرورش  برنامـ ــوزش و پـ ــهآمـ ــامل پایـ ــوعات شـ ــر موضـ ــت زیـ ــادري: (اسـ ــان مـ ــات و زبـ ــان ) ادبیـ ــه زبـ بـ
ــدي( ــوئدي و فنالن ــان ،)س ــی زب ــر مل ــوئد( دیگ ــا س ــد ی ــارجی  ،)فنالن ــاي خ ــان ه ــات ،زب ــی، مطالع ــت محیط ــدنی،  زیس م

تربیــت  ،جغرافیــا شــیمی، زیســت شناســی،   ،فیزیــک ی، ریاضــیات،اخــالق، تــاریخ، مطالعــات اجتمــاع    یــا و مــذهب
  .اقتصاد خانه و صنعت ،هنر ،هنرهاي تجسمی ،موسیقی بدنی،
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   : ویژگیهاي مدارس جامع به شرح ذیل است
  .شرایط پذیرش وجود ندارد 

  .رایگان است
  .شودساله پیش دبستانی و یا یک سال اضافی در سال دهم  ممکن است شامل یک دوره یک

  .شودآموزش در مدرسه نزدیک به خانه ارائه می 
  .کنندهمه دانش آموزان فنالندي دوره آموزش پایه را تکمیل می  یباًرتق

  .استتکرار پایه و یا مردودي یک شکل نادر 
  دوم یا تکمیلی آموزش متوسطھ 
  متوسطھ عمومی 

 نـوزده تـا   شـانزده بـراي دانـش آمـوزان     ،تژیمناسـیوم معـروف اسـ   این مدارس که در فنالنـدي بـه لوکیـو و در سـوئدي بـه      
ایـن مـدارس وظیفـه آموزشـی مـدارس جـامع را ادامـه داده و بـه دانـش آمـوزان شایسـتگی ورود بـه              .شـود سـاله ارائـه مـی    

ســال  .تحصـیل در ایــن مـدارس بــا امتحانـات ورود بـه دانشــگاه پایـان مــی پـذیرد       .مــی کنـد مراکـز آمـوزش عــالی را اعطـا    
مطالـب   تمرکـز بـر   بـا  هـر دوره  بـراي  جداگانـه  یـک جـدول زمـانی   دوره تقسـیم مـی شـود کـه     تحصیلی بـه پـنج یـا شـش     

 اســتوابســته پیشـرفت دانــش آمـوزان و ترکیــب گروههـاي آموزشــی بـه دوره هــاي آموزشـی       .طراحــی شـده اســت  خـاص 
 .سـت ااتمـام آمـوزش پایـه     ،تنهـا شـرط پـذیرش در مـدارس متوسـطه آمـوزش تکمیلـی        .کنـد که دانش آمـوز انتخـاب مـی    

بــراي سـه ســال  دروس  .دکننـ مـدارس متوسـطه دانــش آمـوزان خــود را برطبـق نمــرات دوره تحصـیلی قبلــی انتخـاب مــی       
برنامه ریزي مـی شـود و ایـن امکـان وجـود دارد کـه تحصـیالت را در حـداقل دو سـال و حـداکثر در چهـار سـال بـه پایـان               

  .برد
  .س شاخص واحدي صورت می گیردبر اسا به دانشگاه به طور متمرکز بوده و دوامتحانات ور

  آموزش حرفھ ای
ــه اي  ــوزش حرف ــه آم ــه  اولی ــر پای ــی  ب ــه درس ــرورش  برنام ــوزش و پ ــده    آم ــراهم ش ــه ف ــال 3 - 2 وپای ــوزشآ س را  م

آمــوزش حرفــه اي اولیــه بــراي فــارغ التحصــیالن مراکــز آمــوزش   .کنــد مــی فــراهمزنــدگی  کــاري زمینــه هــاي همــه در
ــراهم   ــز ف ــی نی ــو .اســتمتوســطه تکمیل ــداف و    ش ــده و اه ــین ش ــه درســی تعی ــد برنام ــرورش فنالن ــوزش و پ ــی آم راي مل

همکــاري بــین مــدارس حرفــه اي و مــدارس متوســطه تکمیلــی عمــومی بــه   .کنــدا تعیــین مــی رمحتــواي دوره حرفــه اي 
آمــوزش منطقــه اي و  ،ویــژه در برنامــه ریــزي و تحقــق قــانون مشــترك افــزایش یافتــه و برنامــه هــاي مشــترك مطالعــاتی  

ــه ــرد  تهی ــی گی ــوزي صــورت م ــار آم ــدارس     .ک ــه دروس م ــه مطالع ــه اي را ب ــی و حرف ــوزان فن ــش آم ــه دان شاخصــهایی ک
عبـارت از شــرکت در امتحانـات ورود بـه دانشــگاه در کنـار اکتســاب مهارتهـاي شــغلی       تشــویق مـی کنــد متوسـطه عمـومی   

  .است
  شوراي ملی آموزش و پرورش فنالند)ج

ــئ    ــد مس ــرورش فنالن ــوزش و پ ــی آم ــوراي مل ــده دار    ش ــد را عه ــرورش فنالن ــوزش و پ ــعه در آم ــتولیت توس ــش  .اس بخ
ــیش دبســتانی  ــه ،مــدیریتی اش شــامل پ ــی ،آمــوزش پای ــی   ،آمــوزش متوســطه تکمیل آمــوزش بزرگســاالن و آموزشــهاي پل

مســئولیت تهیــه و تنظــیم برنامــه درسـی ملــی بــراي دوره هــاي آمــوزش پایــه و آمــوزش پایــه   .اســتتکنیـک و دانشــگاهها  
ــی و  ــورا      تکمیل ــن ش ــایف ای ــه وظ ــور از جمل ــته مح ــالحیتهاي شایس ــه اي و ص ــالحیتهاي حرف ــارچوب ص ــه چ ــتتهی  .اس

ــوزش   ــت آم ــادگیري و اصــالح کیفی ــایج ی ــیابی نت ــاتی  ،ارزش ــدمات اطالع ــامین خ ــر  و  ت ــوزش از دیگ ــت از آم ــامین حمای ت
  .استوظایف شوراي ملی آموزش فنالند 

خــدمات مــدیریتی  ،خـدمات اطالعــاتی و ارزشــیابی  ،ش حرفــه ايآمــوز ،واحــد دارد کــه شـامل آمــوزش عمــومی  پــنج شـورا 
و خـدمات   ملـی و بـین المللـی    هـاي  داده پایگـاه یـک   آمـوزش و پـرورش   ملـی  شـوراي  .اسـت آمـوزش در سـوئد    و آموزشی

شـاخص   ،مـی کنـد  را هماهنـگ   آمـوزش و پـرورش   در بخـش  شـبکه هـاي اطالعـاتی خـدمات      ،هکـرد ایجـاد   اطالع رسـانی 
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ــاي ــا و ه ــرايا داده ه ــات ب ــی طالع ــیش بین ــاي پ ــی، نیازه ــتمهاي  آموزش ــالیسیس ــش م ــراي بخ ــوزش ب ــرورش و آم  و  پ
  .می کندایجاد  آموزش راهنماهاي

  .کندکمک می  ملی آموزش و پرورش وبرابري باالتري از یک استاندارد یادگیري به دستاوردهاي ارزیابی با
  ش محور و طرحهاي ارزیابی موضوعیبخ،با ارزیابی نیاز به بهبود نظام آموزشی از طریق مقایسه

  با مقایسه نتایج آموزشی در فنالند و سایر کشورها 
این شورا همچنـین از بـین المللـی سـازي آمـوزش و پـرورش عمـومی و حرفـه اي بـا اعطـاي بودجـه بـراي فعالیتهـاي بـین               

  ..المللی حمایت می نماید
  ارزیابی آموزش

  .ی شوندشاخصهاي کمی و کیفی آموزش و پرورش تعریف م
 :به شرح زیر است خواهد شد که ارزیابی مختلف و سطوح مدارس در انواعیادگیري  دستاوردهاي 

 منظم طور به زبان مادري، ریاضیات و :آموزش پایه
 موضوعها ها و  سایر مطالب :آموزش پایه

 موضوعها  :دبیرستان
  موضوعها  رشته ها و :جوانان و بزرگساالن براي شغلی هاي آموزش

ــرو ــابی گســترده،  ژهپ ــاي ارزی ــورد ه ــوزش وضــعیت در م ــرورش، و آم ــدت پ ــه م ــال 3 -- 2 ب ــی کشــد  س ــول م ــام  ،ط انج
پایــدار  توســعه ارزیــابی1999در ســال  بــه عنـوان مثــال  ؛بــه طــور سـاالنه شــروع شــده اســت  موضــوعی ارزیــابی ،خواهدشـد 

 پرورش و آموزش در
ــد      ــورت خواه ــی ص ــین الملل ــاري ب ــیابی در همک ــهاي ارزش ــعه روش ــت توس ــاي   ( .گرف ــازمان همکاریه ــا، س ــه اروپ اتحادی

  )اقتصادي و توسعه 
 .خواهدشدتوسعه یافته  ،ارزیابی هايروش

 .در قالب شاخصها ایجاد خواهدشداطالعات 
 .دستاوردهاي یادگیري مقایسه خواهدشد

  در مدارس خود، ارزیابی روش هاي
  امارات متحده عربی-9-3

  اقتصادی و اجتماعی  ،سیاسی وضعیت)الف
ــی  ــارات متحــده عرب ــی  :محــدوده ام ــمال غرب ــمال و ش ــارس از ش ــیج ف ــی خل ــوب غرب ــوب و جن ــان ، از جن ــتان  و عم عربس

  .شود و عمان محدود می دریاي عمان و از سمت شرق به ديعربستان سعوو  قطر ، از سمت غرب بهسعودي
شـیخ راشـد بـن     بـن سـلطان آلنهیـان بـوده کـه بـا همکـاري        شـیخ زایـد   موسس و بنیان گذار حکومت امارات متحده عربـی 

شـیخ مکتـوم بـن     اولـین نخسـت وزیـر در حکومـت دولـت اتحـاد       .گماشـتند آل مکتوم به تأسـیس ایـن اتحـاد همـت      سعید
  .بود راشد

 .اسـت  و جهـان اسـالم برقـرار کـرده     جهـان عـرب   قـوي بـا سـایر    یدارد، روابطـ  فرهنـگ اسـالمی   هایی کـه در  امارات با ریشه
هـر چنـد،    .هـاي سـنتی هنـر و فرهنـگ اسـت      دولت امارات عمدتا از طریـق بنیـاد فرهنگـی ابـوظبی، در صـدد حفـظ شـکل       

ــه    ــورت گرفت ــاعی ص ــدگی اجتم ــمگیري در زن ــرات چش ــرده     تغیی ــر ک ــان تغیی ــه زن ــرش ب ــت، نگ ــت و ورزش  اس ــاي  اس ه
مسـابقات گلـف    و بیابـان کهـن دوبـی    ،گلـف  شـوند، همچـون ورزش   سـنتی کـم کـم رایـج مـی      شتر سـواري  جدیدي در کنار

) فــروردین-اســفند)مــاه مــارس ، کــه هــر ســال دری دوبــیجــام جهــان جهــان، اســب دوانــی همســابق تــرین و گــران ابــوظبی
هـاي دیگـر    در امـارات، بـر خـالف کشـور همسـایه اش عربسـتان کـه سـعی بـر جلـوگیري از رواج دیـن            [1].شـود  برگزار می

ــود دارد ، دارد ــیاري وج ــاهاي بس ــیایی   .کلیس ــیاري از آس ــه بس ــل اینک ــه دلی ــود     ب ــن دوم خ ــوان وط ــه عن ــارات را ب ــا، ام ه
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همچنــین تعــداد کمــی مرکــز و  .هــا و مراکــز فرهنگــی آســیایی بســیاري در ایــن کشــور وجــود دارد انــد، رســتوران پذیرفتــه
  .اروپایی نیز وجود دارد مدرسه

  و اھداف رزشھا ا)ب
 مسئولیت ها شهروندي و -1

   .اجتماعی و مسئولیت هاي ویت ملیه تقویت نمایندگی در
 ارزش هاي اسالم اصول و -2

  .فعالیت هاي داوطلبانه و مدارا، اعتدال، صلح ،گفت و گو در ارزش هاي انسانی تقویت
 شفافیت تعهد و-3

  .در عملکرد و شفافیت بودن اي حرفه تعهد به
 پذیري مسئولیت مشارکت و -4

  .پاسخگو آموزان دانش عملکرد براي در حالی که و پرورشنظام آموزش  در جامعه همکاري با تعهد به
 آموزش براي همه حق -5

   جامعه تشکیل دهندهفراد ا تمام فرصت ها براي برابري در نمایندگی
 کیفیت و نوآوري -6

در ســـطح  توســـعه پایـــدار دســـتیابی بـــه در بـــه طـــور مـــوثر کـــه انســـانی کـــار نیـــروي یـــکتـــامین در نماینـــدگی
  .کندمی  مشارکت رقابت جهانی

  اھداف کلی تعلیم و تربیت 
  :برخی از اهداف کلی تعلیم و تربیت امارات متحده عربی عبارتند از

  به عالوه ارزشهاي اخالقی و انسانی و پیامبر اسالم  تلقین کردن ایمان به خدا
  تلقین افتخار به ملیت عربی و میهن خود

  تضمین رشد فیزیکی، عقالنی و عاطفی دانش آموز
  فراد درباره وظایف شهروندي و سیاسی شان آموزش ا

  ن فرد براي آینده کردآماده 
  کمک به تحقق رشد جامع 

  تاکید به آموزش به عنوان یک فرایند مادام العمر
  ساختار آموزشی )ج

  سالگیچهار تا پنج کودکستان 
  سالگی یازدهتا شش ابتدایی 
  سالگی چهاردهتا  دوازدهمیانی 

  . الگیسپانزده تا هفده متوسطه 
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                        چهارمفصل 

  مقررات انضباطی
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  روشهاي تنظیم مقررات 1-4
  انگلستان -1-1-4

ــف وجــود دارد    ــوانین مختل ــی در مــورد ق ــاي کل ــرورش انگلســتان دســتورالعمل ه ــا   ؛در وزارت آمــوزش و پ ــت آنه ــا رعای ام
ــ   هیــات مــدیره بــه عهــده خــود.....مــالی و، باطی اجبــاري نیســت و بیشــتر جنبــه راهنمــایی دارد و تعیــین سیاســتهاي انض

  .یاد می شود 4و از این دستورالعملها به عنوان دستورالعمل هاي غیر الزام آور استمدارس 
اعضـا و فعالیتهـاي هـر کمیتـه را تعیـین مـی        ،کـه هیئـت مـدیره    اسـت در انگلستان هر مدرسه داراي یـک هیئـت مـدیره    "

  .استخب کمیته و منصوب هئیت مدیره هر کمیته یک رئیس دارد که منت .کند
ــدارس  ــف در م ــاي مختل ــه ه ــراي  ،کمیت ــویب ب ــه  تص ــر مدرس ــاالنه ه ــه س ــه بودج ــرایط   ،برنام ــباطی و ش ــتهاي انض سیاس

  .هستندمسئول پذیرش 
ــ" ــراي رونــدها و دوره هــاي ضــمن خــدمت سیاســتها، ددر ضــمن مــدارس بای ــار خــوب و  ءکارکنــان در زمینــه ارتقــا ب رفت

ــار ضــعیف ــ داشــته باشــند و تنبیــه رفت ــار شــاگردان  دسیاســتهاي رفتــاري بای ــه طــور گســترده منتشــر شــده و در اختی  ،ب
کارکنـان قـرار بگیـرد و آنهـا از معیارهـاي رفتـار مناسـب از نظـر مدرسـه و دامنـه مجازاتهـاي رفتـار              ي دانش آمـوزان و اولیا

ــ .ضــعیف آگــاه شــوند ــق  دمــدارس بای ــا  غ ،سیاســتهاي رفتــاري خــود را در یــک روش دقی ــز و متناســب ب یــر تبعــیض آمی
 لحـاظ جنسـیتی و همراهـی بـا معلـوالن      ،مبـارزه بـا تبعـیض نـژادي    ،ببرنـد کـه در قـوانین     علوالن حسی و حرکتی به کـار م

  .شود
ــی   ــه وس ــه طــور ســاالنه ب ــذیرش در انگلســتان ب ــوانین پ ــد   له مســئوالق ــدارس بای ــی شــوند و همــه م ــین م ــذیرش تعی ن پ

  .اشند که به طور شفاف تنظیم کندکه دانش آموزان چگونه پذیرفته شوندمجموعه قوانین پذیرش را داشته ب
در انگلســتان مــدیر مدرســه بــا همــاهنگی ســایر شــوراهاي ذیــربط وظیفــه داردکــه اهــداف کلــی و بــه خصــوص مدرســه و   

ــدوین وسیاســتها را  ــی ت ــار خــوب و اطمینــان   ،یکــی از وظــایف دیگــر مــدیر مدرســه در انگلســتان  .کنــداجرای تشــویق رفت
  .دادن که استاندادرهاي رفتاري قابل پذیرش می باشد

مـدیر در مـورد   .حفـظ نمایـد  رفتـار خـوب در همـه سـاعات در خـالل زمـان مدرسـه        نمایـد کـه شـاگرد انضـباط و     تضمین "
تصـمیم گیـري در مـورد تعلیـق یـک      تجدیـد نظـر در   امکانتصمیم گیري درباره تعلیق یک دانـش آمـوز مسـئول مـی باشـد     

  ".مدیره مدرسه وجود داردهیات ته انضباطی دانش آموز در کمی
ــ  ــراي ارتقــاء رفتــار خــوب و انضــباط در کــه سیاســتهاي  تضــمین کنــد دهیــات مــدیره مدرســه بای  مــورد طراحــی شــده ب

  .می شودشاگردان به خوبی دنبال 
تعیــین در  دکــه مــدیر بایــرا  بیانیــه نوشــتاري حــاوي اصــول کلــی ،هیــات مــدیره مدرســه بایــد از زمــانی بــه زمــان دیگــر 

 آن مطلوبیـت شاخصـهاي ویـژه و مسـائل مـرتبط بـا       همچنـین رد تاییـد قـرار دهـد و    ومـ  کنـد بـازنگري   89شاخصهاي بنـد  
ایـن شاخصـها را بـه اطـالع او برسـاند و آنهـا را در ایـن مـورد کـه ایـن            دو بایـ  به وسیله مدیر مورد بررسـی قـرار بگیـرد    باید

  .کندشاخصها مناسب است راهنمایی 
  :اي رفتاري به وسیله مدیرتعیین سیاسته

  شاخصهاي مناسب را دید  دبای مدیرمدارس مربوطه
  اقتدار و توجه مناسب در بین شاگردان  ،خود نظم دهی ءارتقا

  مانع شدن از انواع زورگویی  تشویق رفتار خوب و احترام به دیگران در حوزه شاگردان و
  .استحفاظت از هنجارهاي رفتاري که قابل پذیرش 

  .کنندینکه شاگردان وظایف و مسئولیتهاي اختصاص داده شده به آنها را در ارتباط با آموزش کامل تضمین ا
  و تنظیم شاگردان به طور متمایز 

                                                             
4  - 'non-statutory 
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مقـررات و قـوانین بـراي احکـام      وضـع مـی توانـد شـامل     اسـتفاده کنـد  ابزارهایی که مدیر مدرسه مـی توانـد در ایـن زمینـه     
  .انضباطی باشد

   .به وسیله مدیر تعیین شوند  دبایقبول  معیارهاي رفتار قابل
   :شودشر تبه صورت سند نوشتاري به صورت ذیل من دبایتعیین شده به وسیله مدیر  معیارهاي

ــ     حـداقل یکبــار   ،مـدیر مدرســه وظیفـه دارد   .سیاسـتهاي رفتـاري را منتشــر سـازد    دمـدیر مدرسـه تحــت وظـایف قـانونی بای
مـدیر   ،جـدا از وظیفـه اطـالع رسـانی     .برسـاند  اولیـا و کارکنـان مدرسـه    ،شـاگردان سیاستهاي رفتـاري را بـه اطـالع     ،در سال

  .مدرسه وظیفه دارد که سیاستهاي انضباطی را به والدین و دانش آموزان بشناساند
مــدیر ممکــن  .بسـیار مهــم اسـت   و مصــادره وظیفـه مــدیر بـراي انتشــار سیاسـت رفتــاري بــه ویـژه در ارتبــاط بـا بازداشــت     

بــراي مثــال از یــک متخصــص فنــاوري  ؛جــوي راههــایی بــراي کمــک بــه فراینــد انتشــار اقــدامات باشــدو  اســت در جســت
  . اطالع رسانی گسترده نماید ،یک سیستم با اطالعات کمک بگیرد تا

کــه تضــمین دهــد شــفافیت الزم در مــورد سیاســتهاي رفتــاري مدرســه صــورت گرفتــه و جامعــه  مــدیر مدرســه نیــاز دارد 
در  .شـود بـراي ایـن کـار ممکـن اسـت راهکارهـاي مختلفـی پـیش بینـی           .آگـاهی الزم را دارا هسـتند  هـا  مدرسه نسبت به آن

و  در بررسـی سیاسـت رفتـاري مدرسـه شـامل تنبیهـات      افـراد مـرتبط بـا مدرسـه     شروع سال تحصیلی ممکـن اسـت تمـامی    
و  بـا انتظـارات   دان نیـز بایـ  مشـارکت داشـته باشـند و شـاگردان و معلمـ      ،سایر مسائلی کـه آگـاهی از آن مـورد انتظـار اسـت     

در  .دشـو نیـز مـی توانـد شـامل ایـن جزییـات        )مدرسـه  طرحهاي،بروشـور، وب سـایت  (تشـره  ناسـناد م  .شـوند رونـدها آشـنا   
  .شودیک رونوشت سیاستهاي رفتاري مدرسه تقدیم  یک بسته آموزشی شاملد به معلمان بای ورود به مدرسه

از  دبایــ نیزآنهــا ،مــی کننــدا مســابقات ورزشــی در مدرســه حضــورپیدا یــ اگــر از دیگــر مــدارس بــه خــاطر یــک درس ویــژه
  .چگونه بر آنها تاثیر می گذارد آگاه شوند اینکه مقررات و تنبیهاتی که در مدرسه کاربرد دارد و

ــه طــور شــفاف بــراي شــاگردان   کنــدتضــمین   ،کارمنــدان ،کــه قــدرت اســتفاده از مجازاتهــاي انضــباطی محــیط مدرســه ب
  .بیان شده است خیرین و اولیا

شــفاف حــق اعمــال بــه طــور  دن دانــش آمــوزان جهــت اردوهــا فرســتاده مــی شــود بایــیدیی کــه بــراي والــرضــایتنامه هــا
  .مجازاتها را بیان کند

بـه طـور شـفاف ذکـر شـود کـه ایـن مـورد اگـر رفتـار زشـتی گـزارش              د تنبیـه حمـل و نقـل نیـز بایـ     شرکتهايدر توافق با 
  .شود کاربرد خواهد داشت

ایـن نکتـه بـراي همـه کارکنـان چـه       .کننـد کـه کارکنـان در رونـدي معقـول و متناسـب بـا شـرایط عمـل مـی           کندن تضمی
مـدیریت مدرســه بایـد شــرایط مــذهبی ،    .کــاربرد دارد مراکــز تربیـت معلــم همچنـین   و افـراد داوطلــب و چـه حقــوق بگیــر  

گ کــه ایــن کــار بــه ســختی ،امکانپــذیر اســت در مــدارس بـزر .دانــش آمــوزان را بــه اطــالع کارکنــان برســاند ........جسـمی و 
  . ؛باید از سیستم هاي اطالعاتی استفاده شود 

یـا مربیـان    ،یـا متخصصـین   ،مشـاوران مـذهبی و غیـر مـذهبی    را بـه   بایـد دانـش آمـوزان آسـیب پـذیر     کارکنـان  مجموع در 
  .ارجاع دهند .......... ،یادگیري

امـا در مـوارد بـه خصـوص کـه مشـکالتی رخ        ؛کـالس را دارا باشـند  از معلمین این انتظـار مـی رود کـه مسـئولیت مـدیریت      
  ......)مانند حضور دانش آموز نزد مشاورو(می باشد نیاز کادر مدرسه می دهد به ارجاع دانش آموز به دیگر عضو 

  .قدرت دارند تنبیهشفاف بودن درباره اینکه کدام یک از کارکنان درباره سطوح مختلف 
و  کارمنــدان پشــتیبان ،تنبیهــاتی کــه مــی توانــد بــه وســیله معلمــان کــه ابالغیــه هــا در مــورد اطمینــان دهــد دمــدیر بایــ

شـفاف   ،اسـت ویـژه ماننـد بازداشـت در اختیـار کـدام گـروه از کارمنـدان         تنبیـه مورد اسـتفاده قـرار بگیـرد و اینکـه      خیرین
  .باشد

  .کندتهاي رفتاري را براي همه فراهم ساد نسخه نوشتاري سیمدیر بای
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 ،راهنمـاي کارکنـان   مطمئن شـود نسـخه نوشـتاري خـط مشـی رفتـاري در اختیـار همـه کارکنـان از جملـه دفتـر            در بایمدی
بــه طــور شــفاف در آیــین  دیــا اصــول کلیــدي آن بایــ ایــن ســند .قــرار دارد ...کمیتــه انضــباطی و ،کتابخانــه دانــش آمــوزي

مــوز آینــده و کارمنــدان متقاضــی کــار در مدرســه اطالعــات بــراي دانــش آ ،وب ســایت ،توافــق نامــه خانــه و مدرســه ،نامــه
  .بیان شود

و  در اتــاق پــذیرش ،تــا در کــالس و اتــاق دبیــران کننــداز سیاســتهاي رفتــاري انتخــاب  را پیامهــاي کلیــدي دمــدارس بایــ
بـراي ابـالغ سیاسـت     را اثـرات راهبردهـاي مختلـف    دمـدارس بایـ   .کننـد بـه صـورت پوسـتر نصـب      اتاقهاي عمـومی مدرسـه  

  .دنمورد نظارت و ارزیابی قرار ده انضباطی
  خاصمدرسه  مجاور یک خط مشی به مدارس ابالغ 

گروههـاي همکـار تجـارب خـود را      مجـاور و سـایر   مـدارس  ؛ولـی پیشـنهاد مـی گـردد      اگر چه یک ضـرورت قـانونی نیسـت   
بهتـر سیاسـتها کمـک    ر شـناخت  ایـن اقـدام مـی توانـد بـه مـدارس د       .کننـد در زمینه سیاستهاي رفتاري با یکـدیگر مبادلـه   

در زمــانش را  قتــی دانــش آمــوزي از یــک مدرســه قســمتی از وو تبــادل نماینــدیکــدیگر  و تجــارب موفــق خــود را بــا کنــد
  .بیشتر نمایان می گرددمدرسه دیگر می گذراند مفید بودن این تبادل تجربه ، 

  ت رفتاري آگاه بودن والدین نسبت به روند ایراد انتقاد نسبت به سیاسحصول اطمینان از 
ــ  ــه بای ــک مدرس ــع آوري  دی ــدشــواهدي را جم ــد   کن ــاري باش ــد سیاســتهاي رفت ــانگر تایی ــه نش ــ  .ک ــتا بای د در همــین راس

  .کندشکایات اولیا و دانش آموزان را در مورد برنامه رفتاري به طور موثر بررسی 
و مـادري احسـاس کننـد     اگـر پـدر   .یـک رونـد کلـی رسـیدگی بـه شـکایات را دارا باشـند        دهیئت مـدیره هـاي مـدارس بایـ    

ــدامات و  ــه اق ــاتک ــت تنبیه ــه اس ــکایت    ،ناعادالن ــی ش ــق مراحل ــد از طری ــی توانن ــدم ــارمکانیزم . کنن ــراي انتش ــدارس ب  م
امـا والـدین و دانـش    ؛ معمـوال ایـن موضـوعات بهتـر اسـت بـه طـور غیـر رسـمی حـل شـود            .دارندمسئولیت قانونی شکایتها 

خـود نسـبت بـه شـکایت دربـاره موضـوعات انضـباطی آگـاه باشـند و مـدارس            آموزان نیاز دارنـد تـا نسـبت بـه حـق قـانونی      
در صــورتی کــه شــکایات مــورد تاییــد فــرار گرفــت ،   کــه کننــد ي بررســی ایــن شــکایت ایجــادرونــد مناســبی را بــرا بایــد

  .جبران مافات صورت گیرد 
  آلمان-2-1-4

  کار  ي محدوده
رابطـه قـانونی بـین     ،و قـوانین مدرسـه ماموریتهـاي آموزشـی    ند تعیـین مـی شـو    یـالتی قوانین کلی در چـارچوب قـانون ا   -1

  .والدین و سایر افراد مرتبط را مشخص می سازند ،مدرسه و معلمان
  .مقررات کلی براي همه مدارس کاربرد دارند -2
  .مقررات مدرسه را به کارببرند عمومیمفاد  باید5رفته مدارس معادل و جایگزین  هم روي-3

  مقررات تکمیلی 
  .شودتحصیلی و امتحانی در چارچوب قوانین کلی و عمومی طراحی  باید قوانین آموزشی ،در هر مدرسه-1
  .شوداعمال می  6قانون مشارکت در مدرسه مطابق بایدنفعان  مشارکت ذي-2
  .کنندمقررات مدیریتی ضروري را تایید و تصویب  دوزراي آموزش وپرورش بای ،براي اجراي قوانین حاضر-3
مقـررات مدرسـه خـود را در چـارچوب مقـررات عمـومی طراحـی و         ،درسه مـی توانـد بـا مشـورت مقامـات مسـئول      هر م -4

  .کندمقررات تکمیلی را تصویب 
  .دنرا در مقررات مدرسه بگنجانمحوطه و امکانات مدرسه  دمقامات مسئول با مشاوره مدرسه بای -5

                                                             
 مدارس والدورف ،مونتھ سوری و فری اسکول  -  ٥

رورش آلمان است کھ در آن فواید مشارکت در مدرسھ ،سازمان و درجھ مشارکت و انواع شوراھای مدرسھ قانونی کلی در آموزش و پ-  ٦
  .و وظایف آن شرح داده شده است ..)شورای مدرسھ ، والدین، معلمان و(
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عقــب مانــده و داراي اخــتالل برخــی از قــوانین بــراي آنهــا اگــر نیــاز دیــده شــود بــا توجــه بــه ویژگیهــاي دانــش آمــوزان -6
  .مستثنی شود

  قوانین 
ــه     ــوانین مدرس ــیم ق ــئول تنظ ــه مس ــوراي مدرس ــان ش ــباطی  ،در آلم ــررات انض ــاعات در ،مق ــی،س ــیص   س ــریح و تخص تف

  .استکالسهاي درس 
  فرانسه-3-1-4

  اصول
ات قــوانین مکـه یکـی از ایـن تصـمی     .کنـد ارگـانی اسـت کـه تصـمیمات اساسـی را در مدرســه اتخـاذ مـی         ،شـوراي مدرسـه  

  .استمدرسه 
  ترکیب شورا 

  مدیر مدرسه به عنوان رئیس شورا
  معلمان مدرسه

  .شهردار و مشاور شهردار که مسئول امور تحصیلی است
  .با تعداد کالسهاي مدرسه برابر هستنددانش آموزان که  ينمایندگان منتخب اولیا

  .سئول بازدید مدارس هستندنمایندگان اداري آموزش و پرورش که م
  اضافی ياعضا

  .کندبازرس آکادمی که ممکن است در جلسات شرکت 
  تیم بهداشتی مدرسه 
  کارکنان ویژه مدرسه 

  ویژگیها
  .کندشوراي مدرسه مقررات داخلی مدرسه را بررسی و تصویب می 

  .می کندشوراي مدرسه ساعات ورود و خروج دانش آموزان را بررسی و تصویب 
  ت در برنامه ریزي و رشد مدرسه و توصیه دادن در امور مرتبط با مدرسهمشارک

  بنابراین آن مسئول 
  فعالیتهاي آموزشی جهت رسیدن به اهداف ملی

  استفاده از بودجه هاي تخصیصی به مدرسه 
  فعالیتهاي فوق برنامه 

  تلفیق دانش آموزان عقب مانده 
  غذاي مدارس

  .درسه را مورد تایید قرار می دهدبنابراین شوراي مدرسه فعالیتهاي م
  ترکیه -4-1-4

ــر اداره    ــه وســیله وزی ــرورش ب ــی وزارت آمــوزش و پ ــر جهــت ســازماندهی و اجــراي   .مــی شــوددر ترکیــه در ســطح مل وزی
برنامـه هـاي توسـعه و برنامـه      ،ئه شـده بـه وسـیله وزارت مطـابق بـا سیاسـتها و اهـداف وزارت آمـوزش و پـرورش         اخدمات ار

  .استئول هاي ساالنه مس
ــود دارد     ــررات وج ــت مق ــی جه ــتورالعمل مل ــک دس ــور ی ــن کش ــباطی    .در ای ــف انض ــاي مختل ــه ه ــررات از جنب ــن مق  ،ای

  .وجنبه تجویزي دارد شدهتدوین .......ارزشیابی و ،تحصیلی
  .وجود دارد به نام کمیته انضباطی دانش آموزانکمیته اي  ،در وزارت آموزش ملی ترکیه
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  ژاپن-5-1-4
در ایــن زمینــه دز ژاپــن ، داده .مــی شــوداالت و نــواحی مقــررات انضــباطی طراحــی شــده وبــراي اجــرا ابــالغ در ژاپــن در ایــ

  .هاي بیشتري یافت نشد
  مالزي-6-1-4

ــرورش منتشــرمی شــود کــه مــدارس قــدرت جــرح و تعــدیل در    ،در مــالزي دســتوالعمل هــایی از طــرف وزارت آمــوزش وپ
ــ  متناســب  آن و ــود را دارن ــرایط خ ــا ش ــاختن آن ب ــ س ــررات نبای ــوانین و مق ــررات    دد و ق ــانون اساســی و مق ــا ق در تضــاد ب

  .وزارت آموزش و پرورش باشند
 ،کـه رفتـار خـالف ادب    کـرده در زمینه سوء رفتـار نیـز وزارت آمـوزش و پـرورش مـالزي بـه هشـت نـوع سـوء رفتـار اشـاره            

  .بزهکاري و خرابکاري از آن جمله اند ،عدم رعایت نظافت شخصی ،غیبت
  کستانپا-7-1-4

ــوانین را برعهــده دارد  شــورايدر پاکســتان  ــن اداره  از یکــی .آمــوزش متوســطه و راهنمــایی مســئولیت تنظــیم ق وظــایف ای
ن دانـش آمـوزان و امتحـان دهنـدگان و امتحـا      ،تنظـیم و اجـراي قـوانینی اسـت کـه بـراي رفتـار اشـتباه معلمـان          ،یا انجمن

ضـوابط رفتـاري    مـدارس بایـد  شـوراي  امـا   مـی کنـد؛  هایی را تنظـیم  و ایـن شـورا دسـتورالعمل    اسـت گیرندگان مورد احتیاج 
  .کند اجرا و ارزیابی ،تنظیم ،مورد احتیاج هر مدرسه را سازگار با شرایط خود طراحی

  مقررات پوشش -2-4
  ایران -1-2-4
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  و تربیتی  محیط آموزشی با  بو متناس  آراسته  ظاهري  و داراي  ساده ، و رنگ  باید از نظر دوخت  آموزان دانش  ـ لباس64 ماده
  .باشد  مدرسه

و   نیـز از لبـاس    مدرسـه   بـه   در آمـد و رفـت   ، در مدرسـه   مناسـب   از پوشـش   بـر اسـتفاده    بایـد عـالوه    آمـوزان  ـ دانـش 65 ماده
 .کنند  استفاده  تصویر و نوشته  و فاقد هرگونه  مناسب  پوشش
بایـد بــا    آنـان   لبـاس   و دوخـت   ، شـکل  اســت  آنـان   وقـار و عفـاف    ، نشـان  شبــر پوشـ   عـالوه   آمـوزان   دانـش   لبـاس  - 66 مـاده 
 .باشد  متناسب  اسالمی  شئون
  .است  مقنعه و مانتو،شلوار) 2  مقنعه و مانتو، شلوار چادر،) 1  دخترشامل  آموزان دانش  پوشش 67- ماده

اجبـار،    عـدم   رعایـت   ضـمن   مـدارس   مـدیران   اسـت   شایسـته  .اسـت   پوشـش   تـرین  و مناسـب   حجـاب   چادر بهترین -1  تبصره
 .کنند  و توصیه  تشویق  از آن  استفاده  دختر را به  آموزان  دانش

  از میــان  وجغرافیــایی  شــرایط ســنی  بــه  توجــه  دختــر بایــد ضــمن  آمــوزان  دانــش  مــانتو، شــلوار و مقنعــه  رنــگ - 2  تبصــره
  .شود  انتخاب  مناسب  هاي رنگ

  لستان انگ-2-2-4
 آرایــش و ،از جملــه جــواهر آالت را پوشـش  ابعــاد رلبــاس و ســای در انگلسـتان هــیچ نــوع قاعـده و قــانونی وجــود نــدارد کـه   

ایـن جریـان از    .هیـات مـدیره مدرسـه تصـمیم مـی گیـرد       ،در مورد قـوانین مـرتبط بـا ظـاهر     .کندموها به طور ویژه بررسی 
 و حصــول اطمینــان از اینکــه سیاســتهاي مدرســه رفتــار خــوب و اســت مدرســه حســن اجــرا درنظــارت بــر مســئولیتهایش 

  .در بین شاگردان حفظ کرده و ارتقا می بخشد  را انضباط
ه بــراي رعایــت انضــباط نکــچنا ،کنــدوشــش و ظــاهر اقــدام انضــباطی مــدیر مدرســه مــی توانــد در مــورد نقــض مقــررات پ 

پوشـش بــه   نقـض مقـررات   بـراي س العمـل مناسـبی   اخـراج را عکــ  ،بـا ایـن حـال وزارت آمـوزش انگلسـتان     ؛ مسـئولیت دارد 
  .نمی داند ،جز در مواردي که بارز و مداوم است

ــتهاي        ــد و در سیاس ــورت بپردازن ــه مش ــاهر ب ــتهاي پوشــش و ظ ــورد سیاس ــترده در م ــور گس ــه ط ــد ب ــی تواننن ــدارس م م
آنهـا بایـد    .ارائـه دهنـد  ي بـاالیی را جهـت ارزش دادن بـه پوشـش     یـد شاخصـها  آنهـا همچنـین با   .کننـد موجود تغییر ایجـاد  

کـه سیاستهایشـان معقـول و عادالنـه و بـا توجـه بـه اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر و قـانون مبـارزه بـا                کننداطمینان حاصل 
  .استتبعیض نژادي 

 .نیسـت در جهـت انتخـاب مدرسـه    والـدین   برابـر و سـدي در  اسـت  کـه انتخـاب لبـاس بـه صـرفه       کنندمدارس باید تضمین 
  .ترین لباس را به والدین نشان دهندارزش به دآنها بای

ــی         ــاي اینترنت ــه پایگاهه ــه ب ــا مراجع ــوزان ب ــش آم ــدین و دان ــه وال ــود دارد ک ــان وج ــن امک ــا ای ــاطق بریتانی ــی من در برخ
در ایــن پایگــاه هــا ي اینترنتــی لباســهاي مــدارس   .مخصــوص بــه ســفارش لبــاس مدرســه مخــتص بــه هــر دوره بپردازنــد 

  .نندانتخاب که شده تا اولیا بتوانند از بین آنها اشتگذ مختلف در انواع متنوع به نمایش
  آلمان-3-2-4

در ســپتامبر  .یــونیفرم مدرســه وجــود نداشــت2000تــا ســال  ،در آلمــان صــرفنظر از کالههــاي دانــش آمــوزان در گذشــته 
ــار در یــک مدرســه دولتــی در هــامبو  )Karin brose(کــارین بــروزه 2000 ــا شــوراي مدرســه بــراي اولــین ب رگ همــرا ه ب

ــام لبــاس مدرســه   .کــردمدرســه را طراحــی واحــد آلمــان لبــاس  ــه آن ن  ،لبــاس مدرســه .را داد) schulkleidung(وي ب
لبـاس خـود را کـه خواهـان پوشـیدن آن هسـتند از بـین یـک مجموعـه           دزیـرا دانـش آمـوزان بایـ    ؛ یونیفرم مدرسـه نیسـت  

  .اند کردهجباري برخی از مدارس دولتی پوشیدن لباس واحد را ا.لباس انتخاب نمایند
ــوان      ــت عن ــمتی تح ــان قس ــتانهاي آلم ــدایی و دبیرس ــدارس ابت ــیاري از م ــایت بس ــه (در س ــاس مدرس ــود دارد )لب ــا  .وج ب

 .نـوع و جـنس لباسـها یکسـان اسـت      ،فـرم  .صفحه اي باز مـی شـود کـه شـکل لباسـها را کشـیده اسـت       کلیک براین قسمت 
در ســایت بعضــی از مــدارس در ایــن قســمت فــرم ســفارش  .امــا دانــش آمــوزان حــق دارنــد رنــگ لبــاس را انتخــاب کننــد 

در  .در ایـن فـرم بچـه هـا بایـد رنـگ لبـاس خـود را از بـین سـه رنـگ انتخـاب کننـد              .لباس براي دانلود کـردن وجـود دارد  



۴٠ 

 

 ،تــی شــرت مدرســه ،بعضــی از مــدارس لوگــوي مدرســه خــود را بــر لبــاس .تعــداد رنگهــا بیشــتر اســت ،بعضــی از مــدارس
  .ی اندازندشلوار یا کاله م

  فرانسه-4-2-4
ــونیفرم اجبــاري نیســت   1968از ســال  ــه جــز مــوارد اســتثنایی ی ــن حــال .در موسســات آموزشــی فرانســه ب ــا ای ــت  ،ب رقاب
دانــش آمـوزان در دبیرســتانهاي نظــامی   .توجـه قــرار داده اسـت   بســیار مــوردســالهاي اخیـر   در موضــوع یـونیفرم را  ،مارکهـا 

 نولـی دانـش آمـوزا    ؛یفرم اجبـاري نیسـت  ندر مـدارس ابتـدایی پوشـیدن یـو     .ندهسـت ملزم بـه پوشـیدن لباسـهاي یکدسـت     
  .اسب هستندنملزم به پوشیدن لباسهاي م

  .رانسه دانش آموزان نباید لباسها یا کفشهاي با جلب توجه بپوشنددر ف
  .دانش آموز باید کاله خود را صبحها بردارد 

کالژهــا و  ،در مــدارس ابتــدایی ذهبی بــه شــمار مــی رودکــه یــک نشــانه مــ طبــق اصــول ســکوالریزم پوشــیدن هــر لباســی
  .همچنین پوشیدن روسري یا پیشانی بند در مدارس ممنوع است .ممنوع است لیسه ها

دانـش آمـوزي کـه     .سـیگار و مـواد مخـدر ممنـوع اسـت      ،تی شرت هایی با پیامهاي زشت و ناپسـند بـه منظـور تـرویج الکـل     
  .ده و براي بقیه روز لباس مناسب بپوشدکرمراجعه  به دفتر دچنین لباسهایی را پوشیده بای

  ".استنفرت و وابتذال است ممنوع ،لباسهایی که داراي پیامهاي خشونت بار"
  ".لباسهاي داراي عالیم نژاد پرستانه ممنوع است"

شــاهده لبــاس زیــر نبایــد قابــل م .ســانتی متــر بپوشــند)  13تــا  10(دانــش آمــوزان مــی تواننــد شــلوارهاي کوتــاه و دامــن 
 .یــا پیــراهن بـدون آســتین یــا خیلــی کوتــاه بپوشــند  ،شــلوار ،ســاحلی ،دانــش آمــوزان نمــی تواننــد لباسـهاي دکلتــه  .باشـد 

  .لباس باید شانه ها و شکم را بپوشاند
  .استدر روي پیراهن ها نباید عبارات انگلیسی نوشته شده باشد و این به منظور ارتقاء زبان فرانسه 

نظـم و نظافـت را در    داو همچنـین بایـ   .کنـد سـاده و تمیـز بـوده و نبایـد بـوي نـامطلوب سـاطع         بایـد لباس دانـش آمـوزان   
  .کندکتاب و میز خود رعایت 

  فنالند-5-2-4
  .هیچ گونه مقررات رسمی در مورد پوشش و لباس وجود ندارددر مدارس  ،در فنالند

  مالزي-6-2-4
ول زمـانی کـه در مدرسـه    طـ هـر دانـش آمـوزي در     .هسـتند ملـزم  در مالزي دانش آموزان بـه پوشـیدن لبـاس متحدالشـکل     

  .و لباس باید تمیز و مرتب باشد استبه پوشیدن یونیفرم مدرسه می باشد موظف 
دانـش   ،در طـول درس تربیـت بـدنی    .کننـد کـه یـونیفرم هـاي خـود را در خانـه شسـته و اتـو         هسـتند دانش آمـوزان ملـزم   

  .ند که به وسیله معلم ورزش تعیین می شودآموزان ملزم به پوشیدن لباسهاي ویژه اي هست
  .بسته باشد بایدکوتاه بوده و دکمه هاي آن به جز دکمه یقه  سفید و آستین دلباس پسرها بای
بـوم   دکفـش هـا بایـ    .بپوشـند  کـرده همـان طـوري کـه وزارتخانـه تعیـین      )زیتـون سـبز  (شلوار سـبز تیـره    ددانش آموزان بای

دمپـایی یـا جـوراب     ،صـندل  ،و دانـش آمـوزان مجـاز بـه پوشـیدن کفـش هـاي راه راه        جورابهـا کوتـاه و سـفید باشـد     ،سفید
  .رنگی نیستند

  .نیستاستفاده از طال و جواهر مجاز 
  .در روز جمعه هستندسامپین دانش آموزان پسر مسلمان ملزم به پوشیدن پیراهن ماالیی و کاله 
  .لباس مالیو و حجاب بپوشندد همه دختران بای به دانش آموزان دختر مسلمان حجاب توصیه شده و در روز جمعه

  مو و ناخن 
باشــد و کوتــاه مــردان همیشــه بایــد شســته و تمیــز و کوتــاه  مــوي دانــش آمــوزان بایــد مراقــب موهــاي خــود باشــند کــه  

  اینکه عبارت است از
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  .کندموها پشت یقه را لمس ن
  .نکندموها لبه گوش را لمس 

  .دیجلوي پیشانی را لمس ننما ،موها
  .ران مجاز به داشتن ریش و سبیل نیستندپس

دانش آمـوزان  ،بلنـد تـر باشـند    اگـر مـو تـا شـانه    .به دانش آموزان دختر توصـیه مـی شـود کـه موهـاي کوتـاه داشـته باشـند        
  .باید موها را با یک نار آبی تیره یا سیاه ببند

  .ممنوع است رنگ یا حنا کردن مو ،براي دانش آموزان
  .ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشد .تن ناخن بلند و رنگ کردن ناخن ممنوع استبراي دانش آموزان نگه داش

  .زنجیر و دستبند نیستند ،دانش آموزان مجاز به داشتن جواهر آالت
گوشـوراه هـاي رنگارنـگ نیـز،      .مجـاز هسـتند   ،کـه گـران قیمـت نیسـت    فقط دانش آمـوزان دختـر بـه اسـتفاده از گوشـواره      

  .مجاز نیست
  .نیستجاز مواد آرایشی م

  ژاپن -7-2-4
امـا بـه طــور   کننـد؛  از لباسـهاي متحدالشـکلی اسـتفاده     دهمـه مـدارس ژاپــن بایـ    .اسـت قـوانین لبـاس بـه فکوسـو معـروف      

  .می کنندآشکارا تنها نیمی از دانش آموزان از این لباسها استفاده 
جداگانـه اي در نظـر گرفتـه مـی     در ژاپن براي فصـل تابسـتان و زمسـتان بـه تفکیـک دختـر و پسـر لباسـهاي متحدالشـکل          

  .شود
موهــاي خــود را کوتــاه نگــاه دارنــد وداشــتن زیــور آالت در  ددر بســیاري از مــدارس خصوصــی و دولتــی دانــش آمــوزان بایــ

پیراهنهـا   .شـود  هـا بسـته   تـا بـاال دکمـه    و .یقـه دکمـه دار داشـته باشـد     دپیـراهن هـاي مدرسـه بایـ     .اسـت مدارس ممنـوع  
  .هیچ تزیینی بر لباس باشد نباید ك باشد وشده و بدون چرو باید اتو

دانــش  ،در مــدارس غیــر همســان .دشــومتنــوع عمــل مــی  زدر مــدارس ایــن کشــور دربــاره کفــش دانــش آمــوزان بــه طــر 
در  .بعضـی از مـدارس قـوانینی در مـورد رنـگ کفشـها و یـا نـوع آنهـا دارنـد           .کننـد آموزان می توانند کفش خـود را انتخـاب   

ــگ  ــراي کفشــها ابســیاري از مــدارس رن ــه  ،در بســیاري از مــدارس متوســطه .دنتخــاب مــی شــوســفید ب دانــش آمــوزان ب
  .کفشهاي بندي بپوشند دبای دختران ،در بسیاري از دبیرستانها .هستند ملزم پوشیدن کفش سیاه چرمی

  پاکستان -8-2-4
ــه مــدارس انگلیســی   ــوع مدرســه وجــود دارد ک ــذهبی  ،در پاکســتان ســه ن ــدارس اردو و مــدارس م ــدارس  .ســتندهم در م

رنـگ پیـراهن و    ،دوره ابتـدایی  انـش آمـوزان  داسـت، در  کـه متـاثر از نظـام آمـوزش و پـرورش کمبـریج انگلسـتان        انگلیسـی  
ر فصــل زمســتان بــه جــز و د اســتمقــررات لبــاس ایــن گونــه مــدارس نــوین   .اســتشــورت متــاثر از سیاســتهاي مدرســه 

ــوده و   .شــورت نمــی شــودو شــلوار جــایگزین  اتفــاقی رخ نمــی دهــدژاکــت و کــروات  جــوراب و پیــراهن معمــوال ســفید ب
در غیـر ایـن صـورت دانـش آمـوز       .موها معموال کوتـاه هسـتند و بـه طـور مـنظم شـانه مـی شـوند         .استکفش ها سیاه رنگ 

  .به خاطر سرکشی اش تنبیه می شود
عیــت طبقـه متوســط  کـه جم ایــن مـدارس   .اسـت در مـدارس اردو زبـان نیــز مقـررات لبــاس در حیطـه سیاسـتهاي مدرســه      

در مـورد  مـذهبی   اعتقـادات شـلوار بـه طـور کلـی حتـی بـراي کـالس اول نیـز بـه خـاطر           ، را تحت پوشش قـرار مـی دهنـد   
موهـاي دانـش آمـوزان نیـز در ایـن       .مـرجح اسـت   ،اسـت پوشش از مسـائلی کـه در اسـالم بـه عنـوان قـانون عفـت معـروف         

  .ملی پاکستان است می پوشند مدارس کوتاه بوده و دانش آموزان کارتوشلوار که لباس
و در عــوض از  اســت در مــدارس مــذهبی نیــز پوشــیدن شــورت و پیراهنهــاي اســتین کوتــاه در طــی دوره تحصــیل ممنــوع 
ــند     ــا در اســالم بپوش ــت و حی ــا ســنت عف ــا لباســهایی متناســب ب ــی رود ت ــوزان انتظــار م ــش آم ــ.دان ــن م ــز در ای دارس نی

  .ن را پوشش می دهدد که کلیه اجزاي بدکرتوشلوار پوشیده می شو



۴٢ 

 

برنامـه هـایی بــراي سـکوالریزه کــردن     او .اســتنـوین بــه طـور عمــده تحـت تـاثیر کمــال آتـاتورك       تــاریخ ترکیـه  :ترکیـه 
ــه صــورت داد ــه رواج داد .جامعــه ترکی ــی را در ترکی ــوع   .او لباســهاي غرب ــک ن ــه ی ــاس متحدالشــکلمــدارس ترکی ــی  لب آب

ــگ ــاه  .دارد رن ــه کوت ــوش زنان ــه شــان اســتفاده   بســیاري ا .اســتروپ ــدوزي در یق ــاي گل ــی ز پســرها و دخترهــا از طرحه م
تقریبا همه دانش آموزان شلوارهاي بلنـد مـی پوشـند و دخترهـا فاقـد هـر نـوع حجـاب یـا کـاله بـه همـراه پوششـان               .کنند

 یراهنمــایی و متوســطه داراي پوششــ ،در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه کلیــه دانــش آمــوزان در مــدارس ابتــدایی  .هســتند
  .هستنداهنگ هم
  حضور در مدرسه-3-4
  ایران -1-3-4

  اسـتفاده   مقـرر بـراي    در غیرسـاعات   حضـور در مدرسـه  (.مقـرر   سـاعات   در پایـان   از آن  و خـروج   در مدرسـه   موقـع   حضور بـه 
ــه  و موافقــت آمــوز  دانــش  ولــی  اجــازه  بــه منــوط...و  پرورشــی  فعالیتهــاي ، کتابخانــه ، آزمایشــگاه ، ورزش  از زمــین   مــدیر و ب

 ).بود خواهد  مدرسه  از کارکنان  او یا یکی  سرپرستی
  . دایر استی رسم  مدرسه  که  مدتی  در تمام  درس  و کالس  در مدرسه  حضور مرتب

  لستان گان-2-3-4
ــوب   حضــور در م-1-2-3-4 ــوزش خ ــرط آم ــیش ش ــه پ ــوزان در    و اســتدرس ــش آم ــب دان ــور مرت ــدم حض ــارتهاي ع خس

وجــه خــود دانـش آمــوزان مــی شــود بلکــه عملکــرد سـایر دانــش آمــوزان و تــدریس کارکنــان را تحــت   مدرسـه نــه تنهــا مت 
  .استیکی از شاخصهاي ارزیابی عملکرد مدارس نیز میزان حضور دانش آموزان در مدرسه  .شعاع قرار می دهد

یله دادسـتان  کـه ممکـن اسـت بـه وسـ      .اسـت ثبت کننده الکترونیکـی حضـور دانـش آمـوزان یـک سـند قـانونی        -2-2-3-4
ظهـر حضـور دانـش آمـوزان را     زا ثبـت کننـده الکترونیـک هـر صـبح وبعـد       .تقاضا شود علت عـدم حضـور توضـیح داده شـود    

  .ثبت می کند
وزارت آمـوزش و پـرورش انگلسـتان از کارتهـاي الکترونیکــی بـراي ثبـت حضـور و غیـاب دانــش آمـوزان هـم بـه دلیـل کــار             

ن و هـم بـه دلیـل تحلیـل اطالعـات و اصـالح فـوري اسـتفاده مـی کنـد؛ کـه            آمدي نظارت بر حضـور و غیـاب دانـش آمـوزا    
  .می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران در سطح ملی و منطقه اي کمک نماید 

  :کارت حضور و غیاب دانش آموزان داراي مواد زیر است 
  حاضر 
  غایب 

  قادر به حضور در یک فعالیت ویژه آموزشی 
  ر یک فعالیت ویژه آموزشی عدم توانایی به حضور د

ه و دلیــل غیبــت فرزنــد خــود را تشــریح کــردوالــدین بایــد در مدرســه حضــور پیــدا  ،اگـر در روزي دانــش آمــوز غایــب شــد 
کسـالت باشـد یـک گـواهی پزشـکی مـورد        ،علـت عـدم حضـور یـافتن وي     اگـر  .و تاریخ بازگشـت وي را اعـالم نماینـد    کنند
غیبـت و تـاخیر بـه     نامـه هـاي مـرتبط بـا     .ر حضـور در مدرسـه نیـز برقـرار اسـت     این وضـعیت در مـورد تـاخیر د    .استنیاز 

  .خانه هاي دانش آموزان پست خواهد شد
در انگلســتان بــراین باورنـد کــه جــایزه بــراي حضــور مـنظم از تحــریم بــراي عــدم حضــور در   در ضـمن در مــدارس ابتــدایی  

  .استتر سه موثرمدر
ز هفتگــی بــه خــاطر وقــت شناســی و حضــور بــه موقــع بــه دانــش آمــوزان  در برخــی از مــدارس انگلســتان جــوای-3-2-3-4

  .داده می شود
ــوزش و -4-2-3-4 ــرورشوزارت آم ــاور    پ ــن ب ــر ای ــتان ب ــتدر انگلس ــی   اس ــتمهاي الکترونیک ــتفاده از سیس ــه اس ــراي  ک ب

 مــی دهــد کــه اطالعــات ضــروري را در مــورد  بــه مــدارس چنــین سیســتمهایی ایــن تــوان را .اســتحضــور و غیــاب بهتــر 
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و در ایـن   کنـد غیبتهاي دانش آمـوزان بـدون اتـالف زمـان بـراي شـمارش افـراد حاضـر و غیبتهـاي حقیقـی ایجـاد             حضور و
دانــش آمــوزان غایــب  مسـیر وزارت آمــوزش و پــرورش و مسـئوالن نــواحی از مــدارس دو خواســته دارنـد یکــی اینکــه کـدام    

  .هستند و دیگر اینکه چرا غایب هستند
یـک کپـی چـاپ     بـا اسـتفاده از نـرم افـزاري کـه در اختیـار مـدارس قـرار دارد         کنـد توصـیه مـی    این وزارتخانه بـه مـدارس  

نگـاه دارنـد کـه شـامل اطالعـات       دشده از اطالعات مرتبط با حضـور و غیـاب دانـش آمـوزان را بـه طـور ماهانـه در نـزد خـو         
  :است ذیل 

  ورود حقیقی
  ورود با تاخیر 

  دلیل تاخیر یا غیبت 
  ت تاریخ تاخیر یا غیب
  نام شخص غایب 

  کنترل دانش آموزان 
ــ بــه دالیــل مـدارس   سیســتمهاي نظــارتی کــالس  .دکننــدانــش آمــوزان را در هنگــام درس کنتـرل   دامنیتــی و حفـاظتی بای

  .درس منحرف شده اند یک از شاگردان از بفهمند کدام تا کندبه مدارس کمک می 
  کارت حضور و غیاب 

  محتویات کارت حضور و غیاب
  :شودثبت ) ظهر زا صبح و بعد(غیاب دو بار در طول روز و در کارت ثبت حضور  دبای موارد زیر

  حضور 
  غیاب 

  حضور در یک فعالیت ویژه آموزشی در پاراگراف 
  به علت شرایط استثنایی  حضور و یا قادر نبودن به

  .حاضر به شمار می رود ،دکرترك  ،اگر شاگري مدرسه را پس از ثبت با اجازه از معلم
  غیبتهاي مجاز -5-2-3-4

  اجراهاي عمومی )الف 
کـه دانـش آمـوز تحـت مجـوز       دن غیبـت حتـی در صـورتی   کـر ، مجـاز  اگر غیبت بـه علـت شـرکت اجراهـاي عمـومی باشـد      

  .استاز اختیارات مدرسه  ،مقامات محلی به کار گرفته شده باشد
  مراقبان جوان )ب

خـود مراقبـت مـی کننـد      ي دانـش آمـوزانی کـه از بسـتگان    مدرسـه مـی توانـد مجـوز غیبـت را بـرا       ،دریک شـرایط بحرانـی  
مدرســه بایـد یـک زمــان محـدود را بـه ایـن غیبــت اختصـاص دهـد و کارهــاي         .تـا دیگــر اقـدامات انجـام شـود     کنـد صـادر  

  .تا از تحصیل عقب نماند که دانش آموز در خانه بتواند انجام دهد کندمدرسه را به نحوي تنظیم 
  تولد کودك)ج

منجـر شـود و دانـش     )مهـد کـودك مدرسـه    ( کـه بـه مراقبـت از کـودك در مدرسـه      در صـورتی ولد کودك غیبت به علت ت
  .مورد حمایت قرار می گیرد ،برگردد زودتر آموز مادر به مدرسه و آموزش تمام وقت تا آنجا که ممکن است

غیـر مجـاز محسـوب    هفتـه مجـاز بـه غیبـت نیسـت و غیبـت بـیش از آن         هجـده دانش آموزي که حامله مـی شـود بـیش از    
  .می شود

  اخراج )د
تسـهیالت جـایگزین را    داخـراج شـده انـد و مدرسـه بایـ      موقـت   این قسمت براي دانـش آمـوزانی کـاربرد دارد کـه بـه طـور      

  .براي دانش آموز اخراج شده فراهم آورد تا بتواند درس خود را ادامه دهد
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   طوالنی تعطیالت خانوادگی )ه
م خــانوادگی در زمــان آمــوزش مـدارس شــرکت کننــد کــه منجـر بــه غیبــت فرزندانشــان از   وال نبایــد در مراسـ مــوالـدین مع 

بـراي گـرفتن مرخصـی    قبـل از آن  بایـد  در صـورت درخواسـت غیبـت بـراي شـرکت در چنـین مراسـمی        وآنهـا   شودمدرسه 
  :عوامل زیر مدنظر قرار بگیرد دمرخصی بایدر بررسی هر درخواست  .کننداقدام 

  سن شاگرد
  دي مرخصیزمان پیشنها

  ماهیت خواسته والدین 
  نظم و انضباط و چگونگی حضور شاگرد در مدرسه

و شــرایط را بررســی نمــوده و تنهــا بــا حــداکثر ده روز غیبــت مجــاز موافقــت   کــردهمــدارس مــی تواننــد از والــدین دعــوت 
   کنند

دالیـل   دنـد بایـ  کردو تـاخیر  روز در مدرسـه حاضـر شـوند     دهاگر دانـش آمـوزان و خـانواده هـا نتوانسـتند سـر موعـد مقـرر         
  .خوبی براي این دیرکرد داشته باشند

  غیبت به علت بیماري )و
از دانش آموزان انتظار نمی رود در زمـانی کـه بیمـار هسـتند و بـه حـد کـافی خـوب نیسـتند چـه در بلنـد مـدت و چـه در              

ـ    یـا  وقتـی کـه دانـش آمـوزان بـه حـد کـافی خـوب شـدند           .کوتاه مدت در مدرسه حضـور یابنـد   ی اینکـه بیمـاري آنهـا جزئ
  .است می توانند در مدرسه حضور یابند

کــه والـدین یـا مراقبـان را توانمنــد سـازد کـه غیبــت فرزندشـان را بـه علــت         کننـد نظـامی را در خــود ایجـاد    دمـدارس بایـ  
د کنـ د د و تشـکیالتی را ایجـا  شـو طـول دوره غیبـت را جویـا     بایـد علـت بیمـاري را بپرسـد و     مدرسـه  .کننـد بیماري گزارش 

  .والدین بتوانند آن را به مدرسه گزارش دهند ،کرد که اگر وضعیت تغییر
بـه ایـن مفهـوم کـه برخـی والـدین ممکـن اسـت گـواهی           ؛دارا هسـتند  مدارس حق بررسی صـحت گـواهی هـاي پزشـکی را    

کی و اگــر مــدارس دغدغــه هــایی دربــاره واقعــی یــا غیــر واقعــی بــودن گــواهی پزشــ  .هــاي جعلــی بــه مدرســه ارائــه دهنــد
همچنـین صــحت میــزان غیبــت داشــته باشــند مــی تواننــد شــواهد دیگــري را عــالوه بــر گــواهی پزشــکی از والــدین دانــش   

  .آموز بخواهند
 .درخواسـت کننـد  هرچند آنها نباید هر بار که دانش آمـوز از مدرسـه غایـب شـد شـواهد اضـافی عـالوه بـر گـواهی پزشـکی           

ود کـه مـدارس دغدغـه هـایی از ایـن بابـت دارنـد کـه دانـش آمـوز بیمـار            شـ  چنین درخواستهایی تنها محدود به زمانی مـی 
  .ویا زمان مرخصی کمتر بوده استنبوده یا بیماري جزیی بوده 

ــ    در  وارد مـی آیــد،  از فشـاري کــه بـر سیســتم انتصـاب پزشــکان    دمـدارس و کارمنــدان ادارات محلـی آمــوزش و پـرورش بای
  .آگاه باشند ،قعا بیمار نیست و تقاضاي گواهی بیماري را داردزمانی که آنها درخواست دانش آموزي را که وا

ــ ــک محــدوده    دمــدارس بای ــل مــانی داشــته باشــند زیــک سیاســت دقیــق را در مــورد غیبتهــاي رخ داده در ی ــه دلی کــه ب
بــه عنــوان نمونــه ده  ؛امــا شاخصــها و شــواهد نشــانگر ایــن اســت کــه ایــن نمــی توانــد دلیــل باشــد  ؛دهــد بیمــاري رخ مــی

  .اند کردهیبت می تواند نشانگر این باشد که والدین یا مراقبان دانش آموز با پرستار مدرسه تبانی جلسه غ
بـا یکـدیگر جهـت کمـک رسـانی بـه کودکـانی کـه بـه          د و سـایر نهادهـا بایـ    متخصصـان پزشـکی   ،مـدارس  ،محلی مسئوالن

شــن اســت کــه نیــاز بــه مــدیریت  رو .دکننــهمراهــی و همفکــري  ،دنــدلیــل فقــدان ســالمتی نمــی تواننــد بــه مدرســه برو 
مطـابق قـانون از مـدارس     .هدفشـان حفـظ آمـوزش کـودك باشـد      دامـا همـه افـراد بایـ     اسـت؛ شرایط و بازتوانی یک شاخص 

  .شودو مقامات محلی در جهت نیل به این هدف پشتیبانی می 
 ،شــی بیمارســتانخــدمات آموز ،راههــاي مختلفــی بــراي حفــظ آمــوزش ایــن کودکــان وجــود دارد کــه مــدارس بیمارســتان 

  .از آن جمله هستند...یادگیري در خانه و
  فعالیتهاي ورزشی )ح
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غیبـت مجـاز محســوب    ،و اگـر در سـاعات درسـی باشـد     اسـت شـرکت در مسـابقات ورزشـی بـا مجـوز مـدیر مدرسـه مجـاز         
  .دشومی 

  شرکت در فعالیتهاي مذهبی)ط
  .دشودرصورت مجوز مدیریت مدرسه مجاز محسوب می 

  مسافرت )ي
صـورت غیبـت وي مجـاز     و در ایـن  بـرود مدرسـه دیگـري در محـل مسـافرت      بـه  دانش آموزي بـه مسـافرت رفـت بایـ    اگر د

  .شد شمرده خواهد
  تاخیر -5-2-3-4

نـد هشـدارهاي   ود و بـه افـرادي کـه دیـر مـی ر     کننـ دانـش آمـوزان جلـوگیري    از ورود بـا تـاخیر    به طـور فعـال   دمدارس بای
بـه عنـوان نمونـه     ؛ایی در مـورد بازنگـاه داشـتن ثبـت کننـده غیبـت داشـته باشـند        خط مشـی هـ   دمدارس بای .الزم را بدهند

  .در شرایطی مانند بدي آب و هوا و یا مسافت هاي دور ثبت کننده ها تا مدتی باز می مانند
  آلمان-3-3-4
  شرایط-1-3-3-4
الـزام اور مدرسـه شــرکت   در دیگـر وقـایع    بـه طـور مـنظم و در زمـان مقـرر در کـالس و       هسـتند دانـش آمـوزان متعهـد     -1

ــد  ــادگی داشــته   کنن ــوزش و شــرکت در آن آم ــراي آم ــین ب ــراي شــرکت در کــالس و   وو همچن ــادگی  ب ــالیف آم ــام تک انج
بـه   بـه وسـیله دانـش آمـوز     تخلـف از وظیفـه حضـور    .بـوده و وسـایل و تجهیـزات الزم را همـرا ه داشـته باشـند       اکافی را دار
  .نیست يتوجیه پذیر اقدام هیچ عنوان

د بــه شــرکت در آن در یــک نیمســال هـ کــه دانــش آمــوز متع هـاي اختیــاري  دورهدر دروس و حضـور یــک دانــش آمــوز   -2
  .اگر مقررات آموزشی و امتحانی دیگري صدق نکند ،شود ثبت می ،تحصیلی است

  عدم حضور در مدرسه -2-3-3-4
ــه علــت بیمــاري و ســایر وقــایع -1 ــد در مدرســه   دانــش آمــوزي کــه ب ــا  کنــدحضــور پیــدا غیــر منتظــره نتوان ــدین و ی وال

  .در روز بعد مطلع سازدرا مدرسه  دسرپرست کودك بای
در  .مـی شـود   اطـالع مدرسـه رسـانده    بـه وسـیله والـدین بـه     عدم حضـور دانـش آمـوز نیـز     این فرایند علتجهت تکمیل -2

  .شودمورد غیبتهایی که بیش از دو هفته طول می کشد مقررات دیگري اعمال می 
مدرسـه بـه    لی در مـورد ایـن وجـود داشـته باشـد کـه غیبـت بـه علـت مسـائل بهداشـتی اسـت مسـئوالن             اگر شک معقو-3

بــه وســیله د هزینــه گــواهی پزشــکی بایــ .کننــدوســیله تمــاس تلفنــی از والــدین یــک گــواهی پزشــکی را درخواســت مــی  
ــدین پرداخــت شــود ــ  در مــوارد خــاص مد .وال ــا پزشــکان رســمی نظ ــد از دانشــکده پزشــکی ی ر کارشناســی رســه مــی توان

  .بخواهد
  به دانش آموزان  مرخصی-3-3-3-4
درخواسـت مرخصـی    .دمـی شـو   اعطـاء  مرخصـی  طبـق درخواسـت پـدر و مـادر     به هر دانش آموزي تنها بـه دالیـل مهـم    -1
  .دشوبه موقع به صورت کتبی به مدرسه ارسال  دبای

ازمان کــه همردیــف مســئولیت معلــم ســیـا   معلــم کــالس مــدت دو روز از اختیــارات مرخصــی بــه دانــش آمــوز بـراي  -الـف 
  می باشد  کالس

   .استهفته در اختیار مدیر  تا دو -ب
  .استتا دو ماه در یک سال تحصیلی از اختیارات کمسیسیون مدرسه  -ج
  .استفراتر از آن در اختیارات هیئت مدیره مدرسه  -د
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ــدارد  -2 ــه وســیله  در مــورد اســتث.در ابتــداي ســال و پــس از تعطــیالت امکــان مرخصــی وجــود ن ــوري ب نائات تصــمیمات ف
  به جز موارد ج و دال .مدیر گرفته خواهد شد

ه اي کـه در یـادگیري در شـرکتها حضـور دارنـد بـا تاییـد مسـئول نـاظر آموزشـی از طـرف                -3 دانش آمـوزان مـدارس حرـف
  .دشومرخصی اعطا می  مدیر به آنها

  .دشواز وظایف آموزشی مرخصی اعطا به نمایندگان دانش آموزان ممکن است به عنوان ایفاي بخشی  -4
  معافیت -3-3-3-4
یـک دانـش آمـوز در مـوارد اســتثنایی و محـدود مـی توانـد از طـرف والــدینش از مدرسـه درخواسـت معافیـت از شــرکت            -1

ــا فعالیتهــاي  ــه عهــده مــدیر و  ،در معافیــت بــیش از دوهفتــه .مدرســه را نمایــد در آمــوزش موضــوعات درســی ی تصــمیم ب
  .است شوراي آموزشگاه

معافیــت هــاي  و اســتتصــمیم بــه عهــده معلــم  ،شــیبــه ویــژه در کالســهاي ورز ،معافیــت هــاي بــا ماهیــت پزشــکیدر-2
ــر اســاس گــواهی  ،در مــورد معافیــت هــاي بــیش از دومــاه  .دارداحتیــاج بــیش از یــک هفتــه بــه گــواهی پزشــکی   مــدیر ب

  .پزشکی تصمیم می گیرد
یـا اینکـه بــه انجـام برخـی تمرینــات     .چشـم پوشـی مــی شـود   هی پزشــکی گـوا  از ارائـه اگـر دلیـل معافیـت آشــکار باشـد     -3

  .محدود شود
بـه صـورت    دو والـدین از شـرکت در مراسـم مـذهبی معـاف مـی شـود کـه ایـن اعـالم بایـ            یک دانش آموز با اعـالم خـود  -4

  .از این امر آگاه باشند دو والدین نیز بای کتبی باشد
  کنترل -4-3-3-4
ــامل دوره ا -1 ــه ش ــرل مدرس ــد     کنت ــارکت دارن ــه مش ــاي مدرس ــوزان در دروس و فعالیته ــش ام ــه دان ــت ک ــش  .ي اس دان

قــرار تحــت نظــارت معلــم ســاعتهاي تفــریح آمــوزان در مدرســه مانــده در قبــل و بعــد از فعالیتهــاي آموزشــی و در خــالل  
  .برگشت از خانه به مدرسه نمی شود شامل راه رفت و این مقوله .می گیرند

ــین -2 ــدادهاي آموزشــی و ســایر  مدرســهمســیر ب ــایع و روی ــ وق ــز بای ــرد  دنی ــرار گی ــاي ( .تحــت نظــارت و کنتــرل ق اردوه
 کـه بـه خـاطر آمـوزش و فعالیتهـاي تحصـیلی       دانـش آمـوزان   کـه  اردوهاي آموزشی شـامل همـه سـفرهایی اسـت     )آموزشی

  اگر از خانه به مدرسه نباشد و  ،انجام می دهند
ــ  -3 ــه بای ــارتی در مدرس ــدامات نظ ــا احتســاب ته داق ــدیمی ب ــالقوه ق ــدهاي ب ــش   دی ــه دان و احســاس مســئولیت نســبت ب

 بـا  گیـرد کـه   مـانی بـه صـورت مناسـب صـورت مـی      زوظـایف نظـارتی تنهـا     .صـورت بگیـرد  آموزان و دانش آمـوزان معلـول   
  .توام شودحمایت کارکنان 

  فرانسه -4-3-4
  اصول -1-4-3-4

  .هستندملزم و مداوم در مدرسه  دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس خصوصی و دولتی به حضور مرتب
  .صورت می گیرد کنترل و تحلیل غیبتهاي دانش آموز ابتدا در مدرسه و سپس در ناحیه

  .غیبت ممکن است از راههاي مختلف مورد تنبیه قرار بگیرد که یکی از آن روشها قطع کمک هزینه کودك است
  مقررات حضور-2-4-3-4

  .شود آن قانونی مانع یمه حضور یابد مگر اینکه دلیلدر کالسها مطابق برنا ددانش آموز بای
 .شـود مسـئول و قـیم دانـش آمـوز ارائـه       مقـررات حضـور و غیـاب بـه     دمطـابق قـانون بایـ    ،در خالل ثبت نام دانـش آمـوزان  

  .می گیردنظارت و کنترل قرار  غیاب دانش آموز مورد این سند نشان می دهد که چگونه حضور و
و احکـام   مزایـاي خـانواده   تعلیـق باعـث   اسـت  خـاطر نشـان مـی سـازد کـه غیبـت از مدرسـه ممکـن        این سند به خانواده ها 

  .شود انضباطی
  .اند کردهآگاهی خود را از این قوانین اعالم  ،والدین دانش آموز با امضاي این سند
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رسـه اعـالم   خـانواده هـا دالیـل غیبـت را هـر چـه سـریع تـر بـه مـدیر مد           ددر شرایطی کـه کودکـان غایـب مـی شـوند بایـ      
  .کنند

  .کنددالیل قبل از غیبت به مدرسه اعالم  اگر آن یک غیبت قابل پیش بینی است باید آن را همراه با
  غیبتهاي مجاز -3-4-3-4

  :استدالیل قانونی براي غیبت به شرح زیر 
  )به خصوص مسري و عفونی (بیماري دانش آموز 

  شرکت خانواده در مراسم رسمی 
  نقل به خاطر تصادف  ایجاد مانع در حمل و

  .گزارش شود به دولت از طرف مدرسه دبای غیبت به هردلیل
  .گواهی پزشکی تنها در مورد بیماریهاي واگیردار مطابق با دستور قابل قبول است

  چگونگی نظارت بر حضور و غیاب-4-4-3-4
  در سطح مدرسه )الف

  .را انجام دهد معلم هر کالس مسئول است که حضور و غیاب
دانـش آمـوز جهـت اطـالع از      يمـدیر بـا اولیـا   فـورا بـه مـدیر مدرسـه گـزارش شـود و       دبای ،ورت غایب بودن دانش آموزدر ص

  .تماس بگیرد دالیل غیبت
  .یابدمی دانش آموز احضار می شود و تنبیهی به این دلیل براي او اختصاص  ،در اولین غیبت ناموجه

احضـار شـده و بـه آنهـا تعهداتشـان گوشـزد شـده و اقـداماتی کـه مـی            دانـش آمـوز   ياولیا ،پس از سه غیبت ناموجه در ماه
  .تواند بر علیه آنها صورت گیرد یادآوري می شود

مــدیر مــی توانــد از مســئول خــدمات اجتمــاعی مدرســه بخواهــد بــراي ارزیــابی موقعیــت بــه محــل اعــزام شــده و وضــعیت  
  .ی قرار دهدسفامیل و خانه را مورد برر

  آموزشه دارادر سطح بازرس )ب
ــازرس ا مــدیر مدرســه، شــد در مــاه غیبــت دانــش آمــوز بــیش از چهــارنیم روز اگــر  ه و مــدیر خــدمات اجتمــاعی اداره دارب

  .در جریان می گذارد آموزش و پرورش را
بـه آنهـا تنبیهـات قضـایی و      دات آنهـا را یـادآور شـده   هـ تعبازرس اداره مجـددا بـه خـانواده دانـش آمـوز هشـدار مـی دهـد و        

  .دکنزد می اداري را گوش
  رئیس شورا براي اقدامات شایسته و احکام مقتضی در جریان گذاشتن

  .دنلیست دانش آموزان ساکن در شهر را هر سه ماه در اختیار شهرداري قرار ده بایدآنها 
  مالزي-5-3-4

  حاضر شوند در مدرسه  طبق ساعات مقرردر طول روزهاي درسی  دهمه دانش آموزان بای -1
سرپرسـت یـا پزشـک     ،د بایـد از طـرف پـدر و مـادر    کننـ ه دلیل بیمـاري در کالسـها غیبـت مـی     دانش آموزانی که ب -2

 .نامه اي براي معلم پایه بیاورند
مدرسـه نامـه اي بـه سرپرسـت ارسـال خواهـد        ،اگر دانش آموزان به مدت سـه روز بـدون عـذر موجـه غایـب باشـند       -3

اقـدامات   ،اگـر بـاز خبـري نشـد     ،سـال خواهـد شـد   نامـه اي ار دوبـاره   ،دریافـت نشـد   از طرف آنهـا  اگر پاسخی ،کرد
 .شدیدتر همچون حذف نام آنها انجام خواهد شد

 .کنندمحوطه مدرسه را بدون کسب اجازه از مدیر یا معاون ترك دانش آموزان اجازه ندارند  -4
مدرسـه   دقیقـه قبـل از اولـین زنـگ در     پـنج دانش آموزان اجازه ندارند با تـاخیر بـه مدرسـه بیاینـد و بایـد حـداقل        -5

 .حضور داشته باشند
  .خواهد شد برخورد اقدامات انضباطیبا با آنها  ،دانش آموزانی که بدون عذر موجه با تاخیر می آیند - 6
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  ژاپن-6-3-4
غیبتهـاي فـراوان در صـورت     .مدرسـه را در جریـان غیبـت فرزنـدان خـود قـرار دهنـد        ،با تلفـن یـا نامـه    ددر ژاپن والدین بای

  .یر برسدبه تایید مد دادامه بای
ــا   دانــش آمــوزان  .دکنــغیبــت احتیــاج دارد کــه در کالســهاي تابســتانی شــرکت   بیســتدر ســال تحصــیلی دانــش آمــوز ب

  .احتیاج به تکرار پایه دارند ،غیبت 25مدارس فشرده با 
  .غیبت محسوب میشود ءد جزشوروزهایی که دانش آموز اخراج می 

  .معاف نمی کند.........پروژه ها و ،تکالیف درسی غیبت دانش آموز را از انجام وظایف تحصیلی همچون
در کـارت گـزارش    یبتهـا همـه غ  .در مـدارس تابسـتانی محسـوب نمـی شـوند      الزامـی  سیسـتم حضـور  ء غیبتهاي موجـه جـز  

  .شوند مشخص می
ـ والدین اگر فرزندانشان احتیاج بـه تـرك مدرسـه پـیش از موعـد مقـرر دار       ـ ن م یـا تلفنـی اعـال    کتبـی را بـه صـورت    آن دد بای

  .کنند
در بـه موقـع    ورود و خروج بـه موقـع در مـدارس ژاپـن از اصـول اساسـی شـمرده مـی شـود و از والـدین خواسـته مـی شـود             

  .کنندبه مدرسه همکاري فرزندان خود  فرستادن
  فنالند-7-3-4

  .مگر اینکه براي آنها معافیت صادر شده باشدکنند، دانش آموزان باید در مدرسه شرکت 
ـ  معلـم ایـن اختیـار را     .علـت تـاخیر خـود را بـراي معلـم شـرح دهـد        دا تـاخیر وارد کـالس مـی شـود بایـ     دانش آموزي که ب

  .کنددارد که تاخیرهاي مکرر را به عنوان غیبت ثبت 
  .اگر دانش آموزي به علت بیماري غایب بود باید مسئوالن مدرسه را مطلع سازد

  .نش آموز را در جریان قرار داددا ياگر دانش آموزي بیش از سه روز غایب بود باید اولیا
مـی   ایجـاد مـدیر گـزارش ضـمیمه غیبـت را      .شـود  مجوز تا سه روز غیبت از رئـیس مدرسـه و رئـیس گـروه درخواسـت مـی      

برنامــه بـا کمـک معلمـان تهیــه     .چگونــه دانـش آمـوز بـین درســهایش مراقبـت شـده اسـت      کـه   کـه در آن شـرح داده   نـد ک
  .شد خواهد

  .مجوزها با دلیل قابل قبول داده می شود .دشودرخواست می  مجوز غیبت به صورت نوشتاري
  .می شود امضاغیبت دانش آموزان کوچک به وسیله والدین و سر پرستان گواهی 

و  کـرده  بـا دکتـر و یـا پرسـتار ارتبـاط برقـرار       داگر غیبت به دلیـل بیمـاري بـیش از سـه روز طـول بکشـد دانـش آمـوز بایـ         
  .اوردآنها را براي مدرسه بی یهتایید

ـبهه اي وجـود داشـته باشـد، شـوراي آموزگـاران یـا آموزگـار دانـش آمـوز مـی توانـد بـا                 اگر در مورد دلیل غیبـت شـک و ش
  .کندوالدین دانش آموز یا مرکز نگهداري مکاتبه 

  پاکستان-8-3-4
نمــی مطــابق بــا قــوانین فــدرال ، کــل جلســات را در ســال تحصــیلی حضــور داشــتهدرصــد  75دانـش آمــوزي کــه کمتــر از  

  .کندتواند در امتحانات شرکت 
بـراي مرخصــی   درخواســتها امـا ؛ نــام دانـش آمـوز از مدرســه حـذف خواهــد شـد     ،روز غیبـت متنــاوب در مـاه   دهدر صـورت  

  .به دالیل واقعی قابل بررسی است
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  ترکیه-9-3-4
  شرایط -1-9-3-4

بـه   مگـر اینکـه  مدرسـه حضـور یابنـد    همه دانش آموزان مـدارس ابتـدایی و متوسـطه ملـزم هسـتند کـه بـه طـور مـنظم در          
  .یک عذر موجه داشته باشند تشخیص مدرسه

مگــر اینکــه عــذر مــوجهی داشــته   ،دکننــوالــدین نیــز ملــزم هســتند از حضــور فرزنــد خــود در مدرســه اطمینــان حاصــل   
 ت وغیبتهــاي طـوالنی بــر روي پیشـرفت تحصـیلی دانــش آمـوز تــاثیر گـذار اســ      .باشـند یـا فرزنــد آنهـا تعلیــق شـده باشـد     

  .کننددر صورت غیبت دانش آموز به وسیله ایمیل یا تلفن به مدرسه اطالع رسانی  وظیفه والدین است که
  تعاریف -2-9-3-4

کــالس مــی دیــر دقیقــه در 10دقیقــه در کــالس حضــور نــدارد یــا بــا بــیش از  دهزمــانی کــه دانــش آمــوز بــیش از  :غیبــت
  .رسد

ت مجـاز دارد کـه کـامال در غیبـت محـق اسـت و شـامل مـوارد زیـر          زمـانی گفتـه مـی شـود دانـش آمـوز غیبـ        :غیبت مجاز
  است 

فعالیتهــاي  ،برنامــه هــاي مــذهبی ،مســافرت و مراســم خــانوادگی ،بــه علــت بیمــاري غیبتهــایی اســت کــه غیبتهــاي مجــاز
  .می باشد ،دکرقرار مالقاتهاي پزشکی که نمی توان در بعد از مدرسه برنامه ریزي  ،مورد حمایت مدرسه

مجـوز   دابتـدا دانـش آمـوز بایـ     کنـد خـود شـرکت مـی     يها و مراسـم خـانوادگی کـه دانـش آمـوز بـه همـراه اولیـا        در گردش
ــاورد    ــه دســت بی ــا مراســم ب ــا امضــاي معلمــان خــود یــک هفتــه قبــل از مســافرت ی ــراي  .غیبــت را ب حــداکثر مرخصــی ب

  .گیرند مسافرتها و مراسم نزدیک به امتحانات مورد تایید قرار نمی .استمسافرت ده روز 
   :غیبتهاي غیر موجه شامل موارد زیر هستند

 ،دیـدن خویشـان و دوسـتان در فرودگـاه     ،دیـر رسـیدن بـه سـرویس یـا اتوبـوس       ،خوابیـدن بـیش از حـد    ،گریز و پرسه زنـی 
  .مراقبت از خواهران و برادران و نگهداري از کودکان مراسمی که مورد حمایت نیستند،

  تکمیل ساختن کار-3-9-3-4
بایـد کارهـاي تحصـیلی و تکـالیف خـود را کـه       بـه مدرسـه برمـی گردنـد      وزانی که پس از غیبت پیش بینـی نشـده  دانش آم

  .انجام نداده اند به اتمام برسانند
فعالیتهــاي  کــرده انــد، بایــددانــش آمــوزانی کــه در فعالیتهــاي مــورد حمایــت مدرســه همچــون مســابقات ورزشــی شــرکت 

  .خود را به طور کامل انجام دهند
د کننـ اگـر والـدین ارتبـاط برقـرار ن     ،دنـ و علـت غیبـت دانـش آمـوز را شـرح ده      کـرده دین باید بـا مدرسـه تمـاس برقـرار     وال

  .شد اقدامات انضباطی متناسب در نظر گرفته خواهد شد و غیبت دانش آموز به عنوان گریز تلقی خواهد
سـتند کـه در آن دالیـل و تاریخهـاي غیبــت     والـدین مـی تواننـد دانـش آمـوزان را بـا نوشـته اي امضــا شـده بـه مدرسـه بفر          

  .است شده دانش آموز شرح داده
همــه کالســهاي دوره تحصــیلی تــا زمــان عزیمــت بــه ســفر یــا گــردش علمــی یــا مســابقه ورزشــی   د دردانــش آمــوزان بایــ

  .دکننشرکت 
بـه مسـئول   یـک گـواهی کتبـی معافیـت     بایـد  د کنـ اگر دانش آموز به علـل پزشـکی نمـی توانـد در درس ویـژه اي شـرکت       

ــد شــامل   .بهداشــت مدرســه داده شــود  ــت بای ــواهی معافی ــه   گ ــاریخی ک ــین ت ــت و همچن ــان شــده جهــت معافی ــل بی دلی
  .آموزش می تواند به طور طبیعی آغاز شود باشد

  غیبت بیش از حد-4-9-3-4
ردوهــاي اداره بایــد همــه غیبتهــا را شــامل ا .س دانــش آمــوز تــاثیر بگــذارددرکــه ممکــن اســت بــه طــور جــدي در غیبتــی 
اولیـا مـی تواننـد تقاضـا کننـد حضـورهاي        .دکنـ ثبـت  .......فعالیتهـاي مـورد حمایـت مدرسـه و     ،سفرهاي خـانوادگی  ،ورزشی
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 ؛ عـالوه بـر ایـن   داشـته باشـند   ،حـد اسـت  ند غیبـت دانـش آمـوز بـیش از     شـد ثبت شده فرزندشان را هر زمـانی کـه مطلـع    
  .اشت مدرسه باید والدین را در جریان بگذاردغیبت در هر ترم د پانزدهوقتی که دانش آموز بیش از 

وي دربـاره علـل    يمـدیر بـا مالقـات بـا دانـش آمـوز و اولیـا        مشـاور و  معلمـان دانـش آمـوز،    :جلسـه  بیسـت غیبـت بـیش از   
  .می کنندغیبت وي به بحث و بررسی می پردازند و در مورد اقدام متناسب با آن تصمیم گیري 

  تاخیر -4-9-3-4
  .تاخیر اتوبوس یا قرار مالقات پزشکی استکه در نتیجه  ستاتاخیري موجه  -1
  .لمان باید تاخیرهاي ناموجه را به دفتر گزارش دهندمع-2
پـس از مدرسـه و تعلیـق مـی توانـد بـراي دانـش آمـوزانی کـه تـاخیر            نگـه داشـتن دانـش آمـوز    اقدامات انضباطی شـامل  -3

  .در نظر گرفته شود ،را به طور پیوسته ادامه می دهند
  بیهنتشویق و ت-4-4
  ایران -1-4-4
 : و تشویق  ترغیب -2 

تأییـد   و بـا   را تهیـه   هـایی  برنامـه   خـویش   وظـایف   صـحیح   انجـام   بـه   آمـوزان  دانـش   ترغیـب   باید بـراي   مدیرمدرسه 71-  ماده
 .اجرا کند  مدرسه  شوراي
قــرار   مــورد تشــویق زیــر  روشــهاي  دهنــد، بــه مــی  انجــام  نحــو شایســته  بــه خــود را  وظــایف  کــه  آمــوزانی  دانــش 72-  مــاده

 :گیرند می
 . آموزان  در حضور دانش  در کالس  شفاهی  تشویق -1
 . آموزان  دانش  در حضور کلیه  آغازین  در مراسم  شفاهی  تشویق -2
 .آموز  دانش  ولی  به  آن  و اعالم  در کالس  و شفاهی  کتبی  تشویق -3
 . آموزان دانش  در حضور کلیه  یو شفاه  کتبی  تشویق -4
 . آموزان  دانش  در حضور همه  مدیر مدرسه  تقدیر با امضاي  یا لوح  جایزه  اعطاي  -5
 . و پرورش  آموزش  اداره  تقدیر از طرف  لوح  و اعطاي  کتبی  تشویق -6
 . و فرهنگی  ، آموزشی تربیتی  در اردوهاي  شرکت  براي  معرفی  -7
   و پرورش  آموزش  عالی  شوراي  برابر ضوابط مصوب  آموزي  دانش  هاي اننش  اعطاي -8

ــد   اتخــاذ تصــمیم -  تبصــره ــم 1در مــورد بن ــا معل ــی  ب ــوز و بنــدهاي  دانــش  و مرب  و  مــدیر مدرســه توســط 5  لغایــت 2  آم
 . خواهد گرفت  انجام  مدرسه  از تأیید شوراي  پس 7و  6  بندهاي

 :شود  رعایت  باید موارد ذیل  تشویق  وعهرن  در انجام 73- ماده
 ، امیــد، تعــاون  روح و  شــده منجــر  آمــوزان  دانــش در  درونــی  انگیــزش و  تشــویق  بایــد بــه  مدرســه  تشــویقی  هــاي برنامــه -1

 .دهد  توسعه  را در آنان  و جدیت  کار و کوشش  به  عشق
 .استخود   قبلی  با وضع  در مقایسه  وي  پیشرفت  میزانآموز و  دانش  و کوشش  سعی ، در تشویق  اصلی  مالك -2
 .باشد  روشن  آموزان سایردانش شود و می  تشویق  که  فردي  براي  آن  علت  پذیرد که  انجام  اي گونه  باید به  تشویق -3
  مـورد توجـه    آن  تربیتـی  و  آموزشـی   آمـوز باشـد و ارزش    دانـش   و ذوق  بـا سـن    شـود بایـد متناسـب    مـی   تهیه  که  جوایزي -4

 .قرار گیرد
نحـو    حضـور اولیـا بـه    عـدم   شـود و در صـورت    درج  آمـوزان   دانـش   تحصـیلی   بایـد در پرونـده    مهـم   هـاي  تشـویق   خالصـه  -5

 .برسد  آنان  اطالع  به  مناسب
ــد هــا تشــویق  شــود و در اعمــال  آمــوز دیگــري تحقیــر دانــش  نبایــد ســبب  آمــوزي دانــش  هــیچ  تشــویق -6 و   تبعــیض نبای

 .شد  قائل  آموزان دانش  بین  استثنایی
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 : تنبیه -3
  شــوراي شــود مــدیر، مــی  محســوب  خــود تخلــف  وظــایف  انجــام  بــه  نســبت  آمــوزان  دانــش  انگــاري و ســهل قصــور -74 مــاده

و  یابنـد و درجسـت    آگـاهی   محصـل   موقعیـت  و  از وضـع   تنبیـه   هرگونـه   از اعمـال   موظفنـد قبـل    مربیـان  و  معاونـان  ، مدرسه
 .کنند  اقدام  آن  رفع  به  نسبت برآیند و  تخلف  علت و  انگیزه  جوي
ــد توجــه  تنبیــه -75 مــاده ــش  بای ــراي  مناســب  و زمینــه  خــود جلــب  اشــتباه  آمــوز را بــه دان ــارمطلوب  را ب   در وي  ایجــاد رفت
  باشـد تـا موجـب   متکـی   رفتـار  تغییـر   مناسـب   از الگوهـاي   و اسـتفاده   مـی عل  هـاي  یافتـه   بـه   باید  تنبیه  لذا اعمال ؛دکن  فراهم
 .نشود  بر تکرار اشتباه  آموز و اصرار وي دانش  تجري
  افتــد، بارعایــت ، درآنهــا مفیــد و مــؤثرنمی تربیتــی  هــاي جــویی هــا و چــاره راهنمــایی  کــه  متخلفــی  آمــوزان دانــش -76 مــاده

 :گیرند قرار می  مورد تنبیهزیر   از روشهاي  یکی  به  تناسب
 . طور خصوصی  به  تذکر و اخطار شفاهی -1
 .مربوط  کالس  آموزان در حضور دانش  تذکر و اخطار شفاهی -2
 .آموز  دانش  ولی  اطالع با  پایه  متعدد دریک  وجودکالسهاي  در صورت ، تغییر کالس -3
 .آموز  دانش  ولی  به  و اطالع  اخطار کتبی  -4
 .روز  سه  مدت  آموز، حداکثر براي دانش  ولی  قبلی  با اطالع  از مدرسه  موقت  خراجا -5
 .دیگر  مدرسه  به  انتقال -6

و   اسـت   ممنـوع   تنبیـه   جهـت   درسـی   تکـالیف   و تعیـین   بـدنی   تنبیـه  ، اهانـت   دیگـر از قبیـل    تنبیـه   هرگونـه   اعمال -77 ماده
 .شد  قائل  واستثنایی  تبعیض  آموزان  نشدا  نباید بین  تنبیهات  در اعمال

و  4  مــدیر و بنــدهاي  برعهــده 3مربــوط و بنــد   و مربــی  معلــم  بــر عهــده 2و  1  در بنــدهاي  منــدرج  تنبیــه  اعمــال -78 مــاده
  اداره  اخـذ موافقـت   ، مدرسـه   برتأییـد شـوراي    عـالوه  6درمـورد بنـد    . مدیراسـت   عهـده  بـر   مدرسـه   شـوراي   از موافقت  پس 5

 . است  نیز ضروري  وپرورش  آموزش
ــاده ــتانها -79  م ــتانهاي در دبیرس ــته  و هنرس ــه  وابس ــه   ب ــایر وزارتخان ــا، س ــازمانها ه ــز و س ــته مراک ــه  غیروابس ــوزش  ب  و  آم

  بـه   مدرسـه   آمـوز از یـک   دانـش   انتقـال  ، نظـایر آن  یـا   فردبـودن   منحصـربه   علـت   بـه   کـه   آموزشـی   وسـایر واحـدهاي    پرورش
  بــه  نســبت  پــرورش و  آمـوزش   اداره  بــا موافقــت  مدرســه  شـوراي  ، اســتمرار تخلــف  ، در صــورتیسـت ن  دیگــر ممکــن  مدرسـه 

 .کند می  اقدام  مدرسه  آموزاز آن  دانش  اخراج
را   ولــی  بایــد قبالحساســیتهاي قرارگیــرد،  فرزنــدش  تخلــف  آمــوز درجریــان دانــش  ولــی  اســت الزم  کــه  درمــواردي - تبصــره
 .قرار داد  رفتار فرزندش  او را در جریان  مناسب  با روش  آنگاه وکرد   بررسی
  تشــخیص نهایــت و شــود  منتقــل دیگــر  مدرســه  بــه  اي از مدرســه  تخلــف  علــت  بــه  آمــوزي دانــش  کــه صــورتی در -80  مــاده
تأییـد   بـا  شـود،  مـی  دیگـر   آمـوزان  دانـش   و گمراهـی   انحـراف   زنـد و موجـب   مـی   را بـرهم   وتربیتی  آموزشی  نظم  که شود  داده

  آموزشــی  ناحیــه یــا  منطقــه  از حضــور در مــدارس  اول  نوبــت مربــوط در  و پــرورش  آمــوزش  اداره  و موافقــت  مدرســه  شــوراي
  مــدارس  از حضــور درکلیــه ،دکنــ مــی  تعیــین  اســتان  پــرورش و  آمــوزش  کــل اداره  کــه مــدتی تــا  دوم  نوبــت  بــراي مربــوط و

 .گیرند  برعهده  از مدرسه  بیرون را  فرزند خویش  تربیت و  تعلیم  شود که می  او خواسته  اولیاي از شود و می  محروم
 :پذیرد  زیر انجام  نکات  باید با رعایت  نامه آیین  این مقرر در  انضباطی  تنبیهات  اعمال -81  ماده

 .باشد  کننده  اهو آگ  باید روشنگرانه  انضباطی  تنبیه -1
 .شود  آموز توجه دانش  و اجتماعی  ، خانوادگی ، سنی و روانی  شرایط جسمی  به  -2
  رعایــت  تنبیـه   اجــراي در  مناسـب   تــدریج و  ترتیـب  و باشــد  ، متناسـب  شــده  آمــوز مرتکـب   دانـش   کــه  بــا تخلفـی   تنبیـه  -3

 .شود
 .شود  و روشن  بیان او  آموز و ولی  دانش  براي  مدرسه  خیرخواهی -4
 .باشد  و منطقی  ، نزدیک تنبیه  و اجراي  تخلف  وقوع  بین  زمانی  فاصله -5



۵٢ 

 

 .کند  خودراجبران خلفت  شودکه  خواسته او و از دشو  ارائه آموز دانش  به  تخلف  جبران  هاي شیوه -6
 .شود  اجتناب  ضروري جز در موارد  جمعدر حضور   آموز حفظ شود و از تنبیه  دانش  آبروي ، تنبیه  در اجراي -7
 : انضباطی  در ارتباط با مقررات  مدرسه  وظایف -4

را   بــدنی  تنبیــه  کنــد وممنوعیـت   آگـاه   مــوارد انضــباطی  بـه   خـود را نســبت   همکــاران  اســت  موظـف   مدیرمدرســه -82  مـاده 
  گــزارش  منطقـه   پـرورش و   آمـوزش   اداره  بـه   الزم  مو اقـدا   اطـالع   را جهــت  مراتـب  ، تخلـف   مشـاهده   تـذکر دهـد و درصـورت   

 .دهد
ــار دانــش  آن  و نتیجــه  شــده  اعمــال  و تشــویق  تنبیــه -83  مــاده ــد در دفتــر انضــباطی   در رفت   درج  آمــوزان دانــش  آمــوز بای

 .قرار گیرد  مورد توجه  انضباط وي  نمره  شود و در تعیین
  بــراي  نامناســبی  امحــاء خواهــد شــد تــا ســابقه  تحصــیلی  هــر ســال  آمــوز در پایــان دانــش  و تنبیــه  تخلــف  ســوابق -  تبصــره

 .نماند  آموز باقی  دانش
ـ   قضـایی   مراجـع   طریـق  از  جرمـی   اتهـام   بـه   آمـوزي  دانـش   چنانچـه  -84 ماده  ، از آزادي  پـس  شـود،   بازداشـت   طـور موقـت  ه ب

  مـدت  .شـود  مـی  اجـرا   و پـرورش   آمـوزش   از تأییـد اداره   پـس   کنـد کـه   یمـ  تعیـین  را  وي  تحصـیل   ادامه  نحوه  مدرسه  شوراي
 .شود می  محسوب  تحصیلی  وقفه  عنوان  آموز به  دانش  بازداشت

ــا  اســت  موظــف  مــدیر مدرســه -85 مــاده و   آمــوزان دانــش  وظــایف ، آمــوزان  دانــش  شــوراي و  ، مربیــان معلمــان  همکــاري ب
 و  آمـوزان   دانـش   فهـم  و  سـن   تناسـب   را بـه   نامـه  آیـین   ایـن  در  شـده   بینـی   پـیش   هـاي  از تنبیه  ها و اجمالی تشویق  چگونگی

  .دهد  آموزش  آنان  به ،شرایط  اقتضاي  به
  انگلستان-2-4-4
  تشویق -1-2-4-4

ــف  ــا زبــان و حرکــات در دروس و محــیط آموزشــگاه آغــاز مــی    :کلیــات)ال ــا تشــویق ب  بــه ،دشــوتشــویق در انگلســتان ب
سیسـتم رسـمی تـري از پـاداش هـا نیـز        .رفتـاري کـه مثبـت تشـخیص داده شـد مـورد تشـویق قـرار مـی گیـرد          که  طوري

  مورد استفاده قرار می گیرد که شامل 
  مژده گانی  ،کارت پستال هاي تبریک

  نامه هاي رسمی به والدین 
  .گواهینامه هایی که نشانگر همیاریهاي سازنده به جامعه مدرسه باشد

  جشن با حضور والدین س لمجا
  امتیازات ویژه 

ه از بانـک جـوایز مدرسـه خریـداري     جایزه در مورد دانش آمـوزان کـوچکتر مـی توانـد شـامل سـتاره هـاي طالیـی باشـد کـ          
  .شود می

توصـیه مـی شـود کـه بـه کسـانی کـه         .یـا مدرسـه باشـد    ،کـل کـالس   ،جوایز و پاداش ها می تواند بـراي یـک دانـش آمـوز    
کــه  بــه طــوري .دشــوبیشــتري مبــذول  توجــه ،انــد کــردهیــا هنجارهــاي کمتــري را رعایــت  ،داشــتهقــبال رفتــار ضــعیفی 

ــاداش دریافــت مــی   ــه    .د یکســان نیســتندکننــشــاگردانی کــه همیشــه پ ــاداش دادن ب ــین پ ــراي ایجــاد تعــادل ب تــالش ب
 .اســتهـم  مکننـد   بـه طـور تـدریجی رفتـار خـوب را کسـب مـی        کـه  کودکـانی کـه همیشـه رفتـار خـوبی دارنـد و کسـانی       

یی دریافـت مـی   دریافـت نامـه هـا و تلفنهـا    نـد بـه بهبـود رابطـه بـا والـدینی کـه        که اشاره شد این مطلب می توا همانطوري
  .کندکه مدام از کارهاي فرزندانشان شکایت دارد کمک  کنند

یـق یـک سیسـتم    کـه ایـن کـار مـی توانـد از طر      .تحـت نظـر بگیرنـد   هر گونه الگوهـاي در حـال ظهـور را    د کارمندان نیز بای
قومیـت و نیازهـاي آموزشـی ویــژه     ،جنسـیت  ،در ارتبـاط بـا سـن    .ضـبط معمـولی یـا از طریـق ممیـزي رفتـار سـاالنه باشــد       

  .بدون تعصب صورت بگیرد اقدام مناسب و دبای.....و
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ر بـراي مثــال اگــ ؛ اصــی از رفتـار مــورد اسـتفاده قــرار بگیــرد  بـراي مقابلــه بـا جهــت خ   مــی توانــد تشـویق از ســوي مدرسـه  
جـوي راههـایی بـراي تشـویق دانــش     و  داشـته باشـد در جســت   زورگـویی مدرسـه اي دغدغـه هـایی در رابطـه بــا تعصـب و      

یـا اگـر دغدغـه     .کننـد تـا آنهـا بـه طـور فعـال بـا ایـن رفتـار هـا مقابلـه            اسـت آموزانی که بیشتر تماشاچی منفعـل هسـتند   
هاي ورزشـی بیرونـی وجـود داشـته     ادحلهـاي کـار و رویـد   یـا در م  ،در رفـتن یـا آمـدن بـه مدرسـه     هایی در مورد سوء رفتـار  

  .ممکن است تشویق به کار گرفته شود تا دانش آموزان نمایندگان خوبی براي مدرسه باشند ،باشد
  تشویق در دوره ابتدایی)ب 

 کالس  در داخل کالمی تشویق
 رفتار خوب اشاره به •
 و غیره "انجام شد به خوبی":نگفت / اشاره / لبخند •
  ي دانش آموزانکتابها در ظرات نوشته شدهن •

  اهداي ستاره 
کــه نامشــان و دلیــل آن را در کتــاب  کنــدیــک دانــش آمــوز را بــراي گــرفتن جــایزه نــامزد  ددرپایــان هــر هفتــه معلــم بایــ

  .که بتوانند ببینندنمایش داده می شوداهداي ستاره بنویسید که در مقابل ورودي والدین 
  زدادن مسئولیت به دانش آمو

  .نام دانش آموزان در روزنامه هر هفته نمایش داده می شود
  .نام دانش آموزان در وب سایت مدرسه قرار داده می شود

  نیمکت جشن 
فرصــت نشســتن در نیمکــت جشــن در روز  ،دانــش آمــوزانی کــه بــه طــور مســتمر در روشــی قابــل قبــول رفتــار مــی کننــد

   .کنند دوشنبه را پیدا می
بـه بیـرون بـرده     در روزهـاي غنـی سـازي    ،وزانی کـه بـه طـور مسـتمر در نیمکـت جشـن هسـتند       دانـش آمـ  روز غنی سازي 

  .وزهاي غنی سازي سه بار در سال اتفاق می افتدر.می شوند
  جمعه سرگرمی 

 ،کـه شـامل بازیهـا    کننـد د در فعالیتهـاي ویـژه شـرکت    نـ همـه دانـش آمـوزانی کـه رفتـار خـوبی دارنـد مـی توان         ،در جمعـه 
  .می شود..استفاده از سالن ورزشی و ،انه آراممطالعه در کتابخ

ــرد ، سیســتم      ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدارس انگلســتان م ــه جهــت تشــویق در م ــدم سیســتم دیگــري ک شایســته و ع
ــارت      .شایســته اســت  ــد ک ــود را انجــام دهن ــل وظــایف خ ــور کام ــه ط ــد و ب ــه برخــورد نماین ــوز مودبان ــش آم ــر دان ــه اگ ک

  .رفتار نمایند ، کارت عدم شایستگی می گیرند شایستگی و اگر به طور نامناسب 
  عدم شایستگی   نمره  شایستگی

کـــار خوب،رفتـــار ،یـــونیفرم ،مراقـــب 
ــک     ــاالن ،کم ــه همس ــبت ب ــودن نس ب
ــوزش    ــري آمـــ ــنیدن و پیگیـــ ،شـــ

  ،رفتارهاي خوب 

صــحبت در کــالس ،فریــاد کشــیدن      یک
ــونیفرم و  ، ــتن ،یـ ــاال را نبسـ ــه بـ دکمـ

پوشــش نامناســب ،عــدم توجــه بــه     
  و رفتارهاي نامناسب دیگران 

کارخیلی خـوب ،انجـام دادن بـه موقـع     
ــاال در آزمــون ،تکلیــف  وظــایف ،نمــره ب

  موفقمنزل خوب ،ورزشکار بسیار 

تکـرار اهانــت ،عقایـد غیــر رضــایتبخش     دو
بـی تفـاوت   بـی ادبانـه ،  و اخـالق  رفتار ،

  بودن و عدم احترام به وسایل 
کار و رفتار عـالی ،کـار برجسـته ،رفتـار     

ــته ــالی در    برجسـ ــیار عـ ــرات بسـ نمـ
  آزمونها 

رفتـــار بســـیار منفـــی ،ثبـــات رفتـــار   سه
ناشایسـت،اثر منفـی ،زبــان بـد و منفــی    
ــام     ــدم انجـ ــی ،عـ ــویی فیزیکـ ،زورگـ
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  آموزش و نقاشی روي دیوار
  

احکـام انضـباطی بـه معنـی حکمـی اسـت کـه بـه          .در انگلستان بـراي اصـالح رفتـار از احکـام انضـباطی اسـتفاده مـی شـود        
 در حـال تحصـیل اسـت رفتـار او را از زیـر اسـتانداردها و شاخصـهاي        یل مـی شـود تـا در هـر مدرسـه اي کـه او      شاگرد تحم

  .ساندبه باالي آن بر رفتاريمطلوب 
  بخش اعمال احکام انضباطی-2-2-4-4

  کلیات )الف 
ی از ایـن احکـام   کـه یکـ   .کاربرد دارد،مـورد شـاگردان اعمـال مـی شـود      در ابطـه بـا احکـام انضـباطی کـه     راین بخش در  -1

  .استتعلیق 
  شرایط )ب

  :استاعمال احکام انضباطی در صورت دارا بودن سه شرط زیر قانونی 
زامـات قـانونی قـدغن و ملغـی نباشـد و در همـه شـرایط معقـول باشـد          توسـط ال شـرایط قـانونی باشـد و     یکی اینکه در تمام

حکـم انضـباطی را بـه غیـر از زمـانی کـه مـدیر         کـادر مدرسـه حـق اجـراي     يکه هیچ یـک از اعضـا   استو دومین شرط این 
  .که براي مدیر پذیرفته شده باشد استندارد و آن در شرایطی  کندتعیین می 

که هـر اقـدام انضـباطی بایـد در محوطـه مدرسـه و در زمـانی باشـد کـه دانـش آمـوز تحـت کنتـرل              است سومین شرط این 
  .استقانونی مدرسه 

  :باطی شاخصهاي زیر باید تشکیل شده باشددر تعریف تناسب و معقولیت حکم انض
  ؟استتنبیه متناسب با شرایط ویژه مورد را دارا  ،اعمال اقدام انضباطی آیا )الف
  شرایط ویژه عبارتست از  )ج

  سن شاگرد
  نیازهاي ویژه دانش آموزان

  عقب ماندگی هاي شاگردان
  .استضرورتهاي مذهبی که شاگرد دارا 

  .در مقررات آموزش و پرورش انگلستان آمده استانواع عقب ماندگی هاي ذهنی 
  شرایط بهبود )د

 مدرسـه یــا بحــث رســمی در  کارکنــانیکـی از راههــاي اجــراي حـدود متناســب مجازاتهــا اســتفاده از جلسـات کــار آمــوزي    
بـراي  ( .نمایـد در مـورد رفتارهـاي سـطح پـایین توافـق ایجـاد       ایـن عمـل مـی توانـد      .اسـت شکلهاي مختلف سـوءرفتار   مورد

هـدف از   )نیـاز بـه ارجـاع و مداخلـه    ( یـا اینکـه سـوءرفتارهاي حـاد کـدام هسـتند؟       و )مثال چرا به سرزنش آرام نیـاز داریـم  
اطمینـان  و آسـتانه مناسـب بـراي ورود بـه آنهـا      کـه از سـهم متناسـب و برابـر مجازاتهـاي متفـاوت        اسـت این کارآموزي این 

  .شود حاصل
معلمــان و سـایر کارکنــان  کــه کـدام موضــوعات مـی توانــد بوسـیله     م کننـد  تنظــیمـدارس بایـد سیســتمهاي ارجاعشـان را    

   .استقرار بگیرد و در کدام موارد نیاز به ارجاع به مسئوالن باالتر  مورد بررسی مدرسه 
پروتکلهـاي بیرونـی بـا پلـیس محلـی و خـدمات جوانـان متخلـف          ،در صـورت بـروز حـوادث بسـیار جـدي      مدارس می توانند

  :ممکن است به شکلهاي زیر ارجاع به مقام باالتر ،دانش آموز درگیرسته به ماهیت مشکل و شرایط ب .داشته باشند
  مشاوره با والدین 

  مشارکت نهادهاي چندگانه 
  )کارت و کتاب(استفاده از سیستمهاي گزارشهاي پیاپی 
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کـه بـه معنـاي کمـک بـه       اسـت یـک برنامـه مدرسـه محـور     کـه  )معنـوي  مراقبـت  برنامـه  ( 7معنـوي  مراقبـت وایجاد برنامـه  
ایـن برنامـه هـدفهاي دقیـق و عینـی را بـراي        .اسـت عـاطفی و اجتمـاعی شـان     ،دانش آموز بـراي بهبـود مهارتهـاي رفتـاري    

ایـن برنامـه بـه ویـژه      .ودك در جهتی که بایـد باشـد و والـدین و کـودك را در شناسـایی ایـن هـدفها مشـارکت مـی دهـد          ک
مفیــد  ،در حــال بــدتر شــدن اســت و در خطــر اخــراج دائمــی هســتنداعدي بــه صــورت تصــبــراي کودکــانی کــه رفتارشــان 

آگــاه  دبایــ مســئوالن منطقــه اي و دیگــر نهادهــاي همکــار .عملــی و بــا موافقــت والــدین باشــد ،آن مــی توانــد کوتــاه. اسـت 
ــند ــرا       باش ــداوم اج ــه و م ــور عادالن ــه ط ــا را ب ــد مجازاته ــاز دارن ــان نی ــدکارکن ــ  .کنن ــدارس بای ــ  دم ــه جانب ــرات هم ه اث

 .نیازهـاي آموزشـی ویـژه و عقـب مانـدگیها مـورد نظـارت قـرار دهنـد          ،جنسـیت  ،قومیـت  ،مجازاتهایشان را با توجه بـه سـن  
برابـري نـژادي و برابـري عقـب مانـدگی مـورد نیـاز         ،بـه عنـوان قسـمتی از برابـري جنسـیتی      ،بـراي نمونـه   ،چنین اطالعـاتی 

فاده از تنبیـه هـا در ایـن سـبک ممکـن اسـت مـدارس را بـه         د کـه شکسـت در نظـارت براسـت    نمدارس باید آگـاه باشـ   .است
  .چالشهاي حقوقی بکشد
ثبــت  ،بــه کــار بگیرنــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه نمودارهــا راسیســتم هــاي نظــارتی مختلفــی مــدارس ممکــن اســت 

ایـن نکتـه    .کـرد یـا نظـارت بـر رفتـار خـاص اشـاره        رونـدهاي پیوسـته   ،اطالعات به وسیله سیسـتم هـاي فنـاوري ارتباطـات    
ایـن نـوع    .رفتارهاي دلخـواه و غیـر دلخـواه ثبـت وضـبط شـوند تـا ارزیـابی متعـادلی بـه دسـت بیایـد             دکه بای استنیز مهم 

کــه کنــد  ده و در ضــمن تعیــینکــرشناســایی  تنبیهــاتمشــترك را بــراي صــدور  و مکانهــاي اطالعــات مــی توانــد زمانهــا
  .مداخله کارکنان در چه زمانی مورد نیاز است

و بـه   کنـد مـورد پیشـرفت مـدارس تقویـت      داده هـا بـه طـور مـداوم مـی توانـد خبرهـاي خـوب را در         وري و تحلیـل جمع آ
ــان   ــا کارکن ــد و بحثهــایی ب ــابی مــدارس کمــک مــی نمای ــدین ،مســئوالن ،دانــش آمــوزان ،شــکل خــود ارزی موسســات  ،وال

  .کندمی چندگانه درباره الگوي رفتار ضعیف و گام برداشتن براي مقابله با آن ایجاد 
جمـع آوري اطالعـات ضـروري در    د هـدف بایـ   .بـا فشـار کـاري کارکنـان در ذهـن طراحـی شـود        دسیستم هاي نظـارت بایـ  

  .کارآمدترین و به روز ترین روش اداري باشد
  جلوگیري از مجازاتهاي شدید و ذخیره آنها براي رفتارهاي سوءجدي و مزمن 

  جلوگیري از تنبیهات دسته جمعی 
بـه عنـوان   (یـک نتیجـه منطقـی از رفتـار نامناسـب دانـش آمـوز باشـد         ، تنبیهـات اسـتفاده از   دان دارد بایـ تا جـایی کـه امکـ   

نمونـه دانـش آمـوزي کـه تکلیـف خــود را در کـالس بـه پایـان نرسـانده معلــم از او مـی خواهـد کـه در وقـت اســتراحت در              
  ).کالس مانده و تکلیف خود را به انجام برساند

اینکـه دانـش آمـوزان و دیگـران از اشـتباهات یـاد بگیرنـد و اینکـه آنهـا چگونـه مـی تواننـد رفتـار               بـراي  تنبیهاتاستفاده از 
  .کنندبد خویش را اصالح 

  .دشوبه شیوه اي آرام و کنترل شده استفاده  تنبیهات
  .استفاده نکنیدمجازاتهاي حیوانی و تحقیر آمیز را 

  .است قطعی و اجتناباطمینان بدهید که استفاده از تنبیه ها 
چنانچــه دانـش آمــوزان بـین رفتارشــان و اثـرش برخــود و     .کننـد تـالش کنیــد بـین مفهــوم تنبیـه و انتخــاب رابطـه برقــرار     

  .به طور قابل مالحطه اي مسئولیت رفتار خویش را بر عهده خواهند گرفت کننددیگران رابطه اي را مالحظه 
بــراي مثــال یــادآوري قــانون و ؛ اســتفاده قــرار بگیرنــدکــه ســطوح مــداخالت پــایین اســت مــورد  نبایــد در جــایی تنبیهــات

نـه یـا بـه     کـه آیـا تنبیـه مـورد نیـاز اسـت یـا        کننـد بررسـی   بایـد کارمنـدان   .فرستادن یک پیام غیر کالمی مورد نیاز اسـت 
از طریـق یـک بحـث گروهـی در مـورد تـرمیم روابـط یـا یـک           جاي تنبیه می توان اثر رفتار سـوء دانـش آمـوزان را بـه آنهـا     

  .بازتاب داد شته از مشکلنو
                                                             

٧  - Pastoral care  
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اصـل اساسـی ایـن اسـت کـه شـاگردان        .کننـد رفتـار اسـتفاده مـی     سـوء  برخی از مدارس از روشهاي ترمیمـی بـراي اصـالح   
  .و حق بدهند تا از حسابشان براي اقدامات آسیبزا برداشت شود حسابی باز کنندبراي اقدامات خود 

  وسیله مدارس نمونه هایی از تنبیه هاي به کار گرفته شده به)ه
  در رو  موعظه و نصحیت رو

  )در کالس(حذف از گروه 
  حذف از درس خاص یا گروه همساالن

  حذف از دسترسی به سیستم فناوري اطالعات مدرسه
  .حذف از دسترسی به گردشهاي مدارس یا وقایع ورزشی که عنصر ضروري برنامه نیست

  حذف از صبحانه یا ناهار مدرسه
  در مدرسه انجام یک وظیفه مفید 

  بازداشت 
  اخراج موقت 

  اخراج دایم
  .ممنوع است تنبیه بدنی اکیدا

  دانش آموزان در مدرسه بازداشت توضیحات ویژه در مورد 
پـس از جلسـات مدرسـه در برخـی      هجـده سـال  کارمندان مدرسه داراي قـدرت قـانونی بـراي بازداشـت دانـش آمـوزان زیـر        

  .تندهسروزهاي آخر هفته و روزهاي غیر آموزشی 
  بازداشت ها در صورتی قانونی هستندکه 

  .آگاه باشند تنبیهوالدین و دانش آموزان از استفاده مدرسه از بازداشت به عنوان یک 
  .کندساعت آگاه  24مدرسه والدین را نسبت به بازداشت فرزندشان ظرف مدت 

مـوارد   شـامل  کنـد نـش آمـوزان اقـدام    زمانهایی بیرون از وقت طبیعی مدرسـه کـه مـدیر مـی توانـد نسـبت بـه بازداشـت دا        
  :زیر است

  .هر روز مدرسه که شاگرد مجوزي براي غیبت کردن ندارد-1
  انتهاي هفته -2
  روزهاي غیر آموزشی یا روزهاي کار آموزي -3

  .مدیر مدرسه می تواند به کارمندان قدرت بازداشت دانش آموزان را بدهد
  .نیستنیاز  براي بازداشت دانش آموزان رضایت والدین مورد

  .دکنمدرسه باید براي بازداشت دانش آموزان به صورت معقول عمل 
  آلمان-3-4-4
  انتظارات از دانش آموز-1-3-4-4

  قوانین کلی 
  .در کالس باشند بایدنجاه دقیقه و دانش آموزان راس ساعت هفت و پ مدرسه راس ساعت هفت باز شده•
   ها در سطل زبالهپاکیزه نگاه داشتن مدرسه و قرار دادن آشغال•
  .دکننمنصفانه به یکدیگر کمک و  دوستانهدانش آموزان باید •
  .دکننمشکالت را از راه مسالمت آمیز و بدون خشونت حل  بایددانش آموزان •
  .تهدید و باج خواهی ممنوع است•
  .دنکربا دقت از وسائل مدرسه مواظبت •
  .درسی خاموش باشد و کنار گذاشته شود در ساعات بایدهمه وسائل الکترونیکی مانند موبایل •
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  .سائل خطرناك و سایر و سایل مانند لیزر ممنوع استآوردن و•
  .کنندبه مالکیت افراد احترام گذاشته و از وسایل آموزشی با دقت و ظرافت استفاده  بایددانش آموزان •
  ترك کردن مدرسه درپایان روز•

  رفتار در کالسها
وجــود  قواعــدنمایش داده شــده مــا بــه دنبــال دیگــر در اتــاق .اعمــال مــی شــود کــالس مقــررات کــالس هــاي درس، در •

  .دارد
  .شروع و پایان کالسها با زنگ مدرسه خواهد بود•
  .کننددانش آموزان باید صبحانه را در کالس و با هم میل •
  .کالس باقی می مانند در روزهاي بارانی دانش آموزان در اوقات تفریح•
  .تحت هدایت معلمان مورد استفاده قرار بگیرندرایانه ها باید •

  رفتار داخل ساختمان مدرسه 
  .مدرسه ساختمان طریق از با آرامش و بی سر و صدا راه رفتن •
  پاکیزه نگه داشتن سرویسهاي بهداشتی •
  هل ندادن و تنه نزدن در درگاه ،عدم ازدحام•
  داختن اشیا داخل ساختماننبازي نکردن با توپ یا نی•

  و در ساعات تفریح ساختمان حیاط ار در رفت
  .دانش آموزان سریعا باید به بزرگتر در مدرسه اطالع دهند ،اگر افرادي در مدرسه در خطر بودند•
  .د و از درختها باال نروندکننبا گیاهان و حیوانات در مدرسه با احترام برخورد  بایددانش آموزان •
  .دکننچوب و بلوط پرتاب  ،برف ،گلوله،دانش آموزان اجازه ندارند سنگ•
  .در ایستگاه دوچرخه بمانند و استفاده از آنها در داخل مدرسه مجاز نیست باید...اسکیت و ،اسکوتر ،دوچرخه•

  انتظارات از والدین دانش آموزان 
  .را به داخل مدرسه بیاورند والدین نباید ماشین هایشان•
  .سیگار بکشندوالدین نباید در داخل ساختمان و حیاط مدرسه •
  .دخانیات و مواد مخدر در مدرسه ممنوع است ،مصرف الکل•
  اقدامات تربیتی -2-3-4-4
ــربخش      -1 ــدامات تربیتــی اث ــه دیگــر اق ــل بررســی اســت ک در آلمــان درخواســت اقــدامات انضــباطی تنهــا در صــورتی قاب

  .نباشد
امات تربیتـی جهـت اصـالح دانـش آمـوزان      تـا از اقـد   شـود با توجه به اصول آمـوزش و پـرورش بـه معلمـان توصـیه مـی        -2

  .سن و شخصیت دانش آموزان تناسب بیشتري دارد ،که با وضعیت کننداستفاده 
کـه   اسـت سـوءرفتار دانـش آمـوزان بـه خـاطر یـادگیري گروهـی و یـادگیري در کـالس           دیـده شـده اسـت    به طـورمکرر  -3

  .د بررسی قرار بگیردکه علت ویژه این سوءرفتار باید مور کند می را تولید این رفتار
  تشویق-3-3-4-4

مـی تواننـد   بـراي رفتـار ممتازشـان یـا دسـتاوردهاي برجسـته شـان         اندانـش آمـوز   .اسـت ابزارهاي مهم تربیتـی   ازتشویق و 
در مدرسـه هـا تاکیـد فراوانـی بـر پـاداش بـراي         .گیرنـد بقرار قـدردانی مـورد تشـویق و   از طریق لوح تقـدیر یـا جـوایز عینـی     

د کــه نـ آنهــا بـر ایـن باورنــد کـه پاداشـها اثــر انگیزاننـده بـر رفتــار دارنـد و کمـک مــی کن         .شـود بــت مـی  تقویـت رفتـار مث  
  .شمند ببینندزکودکان رفتار خوب را ار
مـورد اسـتفاده قـرار     و یـا رفتـار خـوب    تالشـها  ،کـار  ،رفتـار مثبـت  قطعـات  بـراي پـاداش دادن بـه     محاسن یا شایستگی هـا 

بـا رفتـار خـوب    را سـتاره هـا    بایـد کـالس یـک نمـودار سـتاره دارد کـه دانـش آمـوزان        در مـدارس ابتـدایی هـر     .می گیرند
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بــه دانــش آمــوزانی کــه امتیــازات امتیــازات جمــع آوري شــده و مطــابق بــا آنهــا در نشســت روز جمعــه   .کننــدجمــع آوري 
ــثال  خاصــی ــد  ......و 20 ،10م ــه دســت آورده ان ــاییب ــه ه ــی  گواهینام ــ  .شــوداعطــا م ــدارس متوســطه نی ــش در م ــه دان ز ب

امتیـاز بـه دسـت آورده     150یـا   100زات خاصـی اعطـا مـی شـود کـه بـا جمـع زدن امتیـازات بـه افـرادي کـه            اآموزان امیت
  .دشوباشند گواهینامه اعطا می 

در درســی مشــخص بــه تشــخیص  ،موضــوعی بــه دانــش آمــوزانی کــه عملکــرد مــوفقی را در پایــان ســال تحصــیلی  یزجــوا
  .دشوعطا می داشته باشند ا ،علم مربوطهم

  :بنابراین سه نوع تشویق وجود دارد
  تشویق هفتگی براي دانش آموزان ابتدایی 

  گواهینامه براي امتیازات در ابتدایی 
  شایستگی و امتیازات در متوسطه

  ابزارهاي انضباطی-4-3-4-4
طراحــی شــده ابزارهــاي انضــباطی بــراي ایجــاد یــک محــیط اموزشــی منضــبط و حفاظــت از افــراد بــه طــور مناســب  )الــف

آنها می توانند بـراي رفـع نقـص انجـام وظیفـه بـه وسـیله دانـش آمـوزان بـه خصـوص در مـورد ااخـالل در کـالس هـاي                .اند
  .مورد استفاده قرار بگیرند یا تخطی از وظایف و مقررات مدرسه مدرسه یا حوادث دیگر

  .اقدامات انضباطی شامل موارد ذیل است)ب
  نوشتن مالمت نامه -1
  ه کالس یا گروه دیگر انتقال ب-2
  هفته  محرومیت از مدرسه و فعالیتهاي آن به مدت دو روز تا دو-3
  تهدید به اخراج از مدرسه -4
  اخراج از مدرسه -5
  تهدید به محرومیت از تمام مدارس دولتی در کشور -6
  ممنوعیت از تمام مدارس دولتی در کشور -7
  .تنبیه بدنی جایز نیست)ج

  اصول تشریفاتی 
  .در تمام شرایط متناسب با رفتارهاي دانش آموز باشد بایددام انضباطی اق-1
  ، به جز در مواردي که سوءرفتار براي هر دانش آموز وجود دارد نیستاقدامات دسته جمعی مجاز -2
 ،کـه در تصـمیم گیـري مـوثر اسـت     ایشـان  هبـه دانـش آمـوز و والـدینش بـراي ارائـه دیدگاه       بایـد قبل از اقدام انضـباطی  -3

  .ر باعث می شود دانش آموز یا معلمش به مشاوره اعتماد کنند و خواستار آن شوندانجام این کا .فرصت داد
صـحبتهاي اولیـاء دانـش آمـوز شـنیده شـود        بایـد  قبل از تصمیم گیـري در مـورد اقـدامات انضـباطی در شـوراي معلمـان      -3

  .که دانش آموز مشکل تعارض با والدین نداشته باشد یمتا مطمئن شد
  .از اقدامات انضباطی که به وسیله دادستان در مقابله با جرایم و جنایات صورت می گیرد نمی توان مانع شد-4

  مالمت نامه و توبیخ رسمی 
مـی  کـه در ایـن کـالس تـدریس      هسـتند اعضـاي ایـن شـورا معلمـانی      .اسـت مرجع تصمیم در این مورد شـوراي کـالس   -1

  .کنند
  وه دیگرگر یا انتقال دانش آموز به کالس

  .استاین مطلب از اختیارات شوراي معلمان 
بـا رفتـارش موجـب ایجـاد     مـوزانی صـورت مـی گیـرد کـه بـه طـور اساسـی         آاقدام به انتقال دانش آمـوز در مـورد دانـش    -1

  .شوداختالل در کالس و جریان یادگیري سایر دانش آموزان می 
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  اخراج موقت از مدرسه
  .استهفته طول می کشد در اختیارات شوراي کالس  تا دو اخراج موقت از مدرسه که از یک روز-1
ــا فعالیــت مجــدد  اســت اخــراج از مدرســه ممکــن اســت شــامل یــک موضــوع درســی باشــد کــه دانــش آمــوز موظــف   -2 ب

  .کنددانش آموز محروم می تواند در کالسها و دروس دیگر شرکت  .دکنموضوع را جبران 
  .بار باشد چهارنمی تواند بیش از تعداد دفعات اخراج موقت در سال تحصیلی  -3
  .شودبه صورت فوري تشکیل  بایددر موارد اضطراري جلسه شورا براي محرومیت دانش آموز -4

  اخراج دایم 
  .شودبا تهدید به اخراج پیش بینی  بایداخراج دایم از مدرسه قبال -1
  .تصمیم گیري می شوددر مورد اخراج در شوراي مدرسه  ،پس از تهدید به اخراج به وسیله معلم-2
بــه تاییـد شــوراي مدرسـه برســد و قبــل از آن بـه والــدین فرصــتی داده     بایــدتصـمیم بــه اخـراج دانــش آمــوز از مدرسـه    -3

  .کنندمی شود تا نقطه نظرهاي خود را بیان 
دیـد  یـا حقـوق دیگـران را ته   این اقدامات تنها زمـانی مجـاز هسـتند کـه دانـش آمـوز رفتـار سـوء منفـی و مکـرر داشـته            -4

  .کندو به دیگران اسیب جدي وارد  کرده
  اخراج از کلیه مدارس دولتی 

  .صورت گیرد توسط قانون با تذکر قبلی بایداین کار -1
ــه مــدارس  -2 ــه اخــراج از کلی ــدتصــمیم ب ــر    بای ــه تصــویب شــوراي معلمــان رســیده باشــد و همچنــین مــورد تاییــد وزی ب

  .آموزش و پرورش نیز قرار بگیرد
اج از کلیــه مــدارس دولتــی در صــورتی اتخــاذ مــی شــود کــه دانــش آمــوز خــاطی بــه عنــوان عنصــري  تصــمیم بــه اخــر -3

اقــدامات اصــالحی  بایــدو نیســت در ایــن مــورد اخــراج از مــدارس کــافی  .مخــرب در مــدارس عمــومی تشــخیص داده شــود
  .اداره رفاه جوانان تقاضا می شود تا اقدامات مقتضی صورت پذیردمناسب صورت گیرد که از 

  فرانسه -4-4-4
  انتظارات از دانش آموزان-1-4-4-4

  :در کالس
  .اند باید آن را در محل خود قرار بدهند کردهاستفاده  آموزشی در بیرون از کالس وسایلدانش آموزانی که از 
  .بدون داد زدن و تنه زدن باشد بایدحرکت در ساختمان 

  .استاسکیت و دوچرخه در مدرسه ممنوع  ،استفاده از اسکوتر
  :کتابخانه

  .نوشیدن و خوردن در کتابخانه ممنوع است
  )کوسن وغیره  ،کتا ب(.قرار داده شود ددرمحل خو باید وسایل
  .دشوجود نقص جریمه مالی درخواست خواهد سالم به کتابخانه برگردد و در صورت  بایدکتابها 

  تجهیزات 
  .دانش آموزان در مقابل تجهیزات و استفاده از آن مسئول هستند

  .دشوجبران  بایدآسیب به وسایل 
  استفاده از اینترنت 

ــه رعایــت   ــت ملــزم ب ــتافــراد در مدرســه قبــل از اســتفاده از اینترن شــبکه هــا و خــدمات چنــد  ،شــرایط اســتفاده از اینترن
  .هستند ،که در مدرسه مقرر شده رسانه اي،
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  تشویق -2-4-4-4
  .ندببیتدارك  ،زم بداندمقررات داخلی مدارس می تواند هر نوع تشویقی را که ال

  نظارت -3-4-4-4
کـه بـه وسـیله شـوراي     اسـت  مدرسـه   خـدمات عمـومی  نظـارت بـر    مدیر مدرسـه مسـئول سـازماندهی بهینـه     ،قانون مطابق

  .استمعلمان تعیین شده و شامل ورود و خروج دانش آموزان و ساعات تفریح 
  نظارت در مدرسه 

در مـورد   بایـد  ،وقتـی ایـن کـار کـافی نبـود      ،دانـش آمـوز بـه دسـت بیـاورد     شـناخت کـافی از    بایـد هر معلم و تیم معلمـان  
  .کردعلل رفتار دانش آموز بررسی شود و معلم و تیم آموزشی در مورد ابزار مناسب تصمیم گیري خواهد 

  .تنبیه بدنی ممنوع است
  .یک دانش آموز نمی تواند از کل زنگ تفریح به عنوان تنبیه محروم شود

  .در پی داشته باشداطی و آسیب به دانش آموزان می تواند مجازاتهاي خاص خود را نقض مقررات انضب
  با توجه به جرائم تنبیهات -4-4-4-4

  مدارس ابتدایی
  اشتباهات

  دلیل مقابل مقامات مسئول در مدرسه بدوننافرمانی ساده و آرام 
  مجازات  

  ،ریحاتلغو کردن تف ،مقداري نصیحت ،در مدرسه ابتدایی به ویژهجریمه 
  عمل

  دانش آموزي که می خواهد گوش ندهد  :خارج کردن کلمات ناپسند
  پچ پچ مداوم در کالس درس  

  مجازات 
  از تفریح یا گزارش کلمات اضافی به پدر و مادر  کردنمحروم  ،جداسازي ساده افراد از یکدیگر

  عمل 
  .دشواي کالس می که موجب اختالل در فعالیتهمحصل در مدرسه  وسایل آموزشیفقدان مکرر 

  مجازات 
  دادن هشدار  ،انجام تنبیهات کوچک،)با تذکر دادن در مورد امور کالس(صحبت با والدین 

  عمل 
  درك نمی شود  یا اکثریت دانش آموزان کالس جا از زبان خارجی که به وسیله معلمهباستفاده نا

  اقدام انضباطی
در صـورت تکـرار از پـدر و مـادر      .شـود مـی شـود صـحبت     ریسکـه تـد  زبـان فرانسـه یـا زبـان خـارجی      بـه  کـه   ضروریست

  .شودو با تکرار مجدد دانش آموز یک روز اخراج می  شودساده استفاده می  تنبیه هاي دعوت شده یا از 
  عمل 

  .دشوکه باعث سرو صدا و اختالل در کالس  جایی غیر مجاز در کالسهجاب
  اقدام انضباطی

اگـر چیـزي تغییـر نکـرد     )نابـالغی و نـاپختگی  بـه سـن و    باتوجـه بـه  (،اسـتفاده بـا احتیـاط    ،ساده تنبیهات ،در مدارس ابتدایی
اول اینکه یک دانـش آمـوز مـی خواهـد خشـونت سـاده و بـدون تحریـک انجـام دهـد و مـا مـی تـوانیم              : دو فرض وجود دارد
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تحریـک و عـدم احتـرام    (و وقتـی دانـش آمـوز خواسـت قـدرت معلـم را بـه چـالش بکشـد          .چند روز تنبیه را در نظر بگیـریم 
  .می شود و در نتیجه خطر تنبیه و جریمه وجود دارد )نافرمانی آشکار (پس از آن وارد طبقه )

  عمل 
  فریاد زدن در کالس 

  اقدام انضباطی
یـک روز اخـراج در صـورت تکـرار     )بـه اخـراج  (احتمـاال هشـدار کتبـی     ،صـحبت بـا والـدین    نیاز بـه معـذرت خـواهی فـوري،    

  براي اولین بار
  عمل 

  همراه با اختالل و تحریک انجام ندادن کار و تمرینات کالسی 
  اقدام انضباطی
ــدماتی ــدین  ،بحــث مق ــوت از وال ــه اخــراج  ،ســپس دع ــات ،هشــدار ب ــت از امکان ــا دو روز   ،محرومی ــک ت ــه ی در صــورت ادام

  اخراج یا بیشتر در صورت داشتن قصد بی احترامی 
  عمل 

  ن به سایر دانش آموزا آب دهان انداختن
  اقدام انضباطی

حـداقل در حضــور کـالس معــذرت خـواهی شــفاهی     بایــدتفریحـات و ورزش لغــو شـده و دانــش آمـوز     ،در مـدارس ابتــدایی 
شـد و در صـورت    ارتبـاط بـا والـدین نیـز در نظـر گرفتـه خواهـد       و  کنـد  نماید و نسبت به جبران واقعـه اتفـاق افتـاده تعهـد    

  .یا دو روز اخراج در نظر گرفته خواهد شدتکرار و یا رفتار خشمانه همراه با آن یک 
  عمل 

 .و بــدون ضــربه باشــدتهــاجم یــک جانبــه و بــی پــرده نســبت بــه یــک دانــش آمــوز کــه جراحتــی در پــی نداشــته باشــد    
  ).استمسئولیتی مشترك پیشرفته  در مقیاسنزاع و جدال تشخیص (

  اقدام
  تنبیهات و اقدامات انضباطی در مدارس ابتدایی

یـک تـا سـه روز     ،هشـدار بـه اخـراج در صـورت لـزوم      ،گـو بـا والـدین   و  گفـت  ،کردنادار به معذرت خواهی و،تنبیهات عادي
پـس از سـه   }ضـربه آرام {تغییـر کـالس   :در مـورد آسـیب واقعـی   ( خشـونت هـاي بـزرگ و آسـیب زا      ،اخراج در صورت لزوم

و  .مـی کنــد کالس تغییـر  ،شـود  احتمـاال منجــر بـه خسـارت یـا خطــر واقعـی حتـی اگـر از آسـیب اجتنــاب        یـا چهـار اقـدام    
  .اقدامات انضباطی که در جریان بود ادامه می یابد

  عمل 
  .که قابل دیدن و شنیدن باشد و اقتدار معلمان و کارمندان مدرسه را به چالش بکشد ادعاي نافرمانی

  اقدام انضباطی
دو روز اخـراج در صـورت تکـرار و تـا      یـک یـا   ،محرومیـت از امکانـات   ،تهدیـد بـه اخـراج    ،گو بـا والـدین  و  فراخواندن و گفت

   .یک هفته در صورت اختالل عمده در کالس درس یا بی احترامی
  عمل 

یا گم شـدن وسـایل دانـش آمـوزان کـه بـه وسـیله یکـی از دانـش آمـوزان دسـتبرد زده شـده باشـد و بـه وسـیله دو                 ننبود
  .دیده شده باشد شاهد
  اقدام

  برگرداندن اموال مسروقه 
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  عمل 
  خشونت آمیز  سرقت غیر

  اقدام انضباطی
یـک روز   .جبـران مـی شـود   عـذر خـواهی    بـا  کـه  اسـت هشـدارجهت اشـیاء کـم ارزش     .هشدار به اخراج و یک هفتـه اخـراج  

تــا  پـانزده  روز اخـراج مخصـوص اشـیاء بـا ارزش بـین       چهـار یــک تـا   .اسـت یـورو قیمـت    پـانزده اخـراج مخصـوص اشـیا بـا     
یـورو بیشـتر شـکایت بـه     صـد  و  اسـت دالر  پنجـاه تـا صـد   مخصـوص اشـیا بـین     هفتـه اخـراج  ه یـک تـا د   .استیورو  پنجاه

  می شودمراجع قضایی ارسال 
  عمل

  دبیرستان یا مدرسه فنی و حرفه اي قبل از به پایان رسیدن دوره تعلیق ،عمل برگشت به مدرسه
  اقدام انضباطی

در ورود و ( دو روز اخـراج اضـافی   )ی شـود مدرسـه بـه اطـراف آن هـدایت مـ      دانـش آمـوز از  ( هشـدار   اخراج و اخـراج نهـایی  
 )در هنگــام ورود بــه مدرســهبــه هــر دلیلــی  ،در صــورت درگیــري بــا دانــش آمــوز دیگــر(دوهفتــه اخــراج اضــافی  ،)خــروج

در مــورد اخیـر ممکــن اســت اقــدام   )کنــداگــر داخـل مدرســه باشــد و مشـکالتی بــراي رفــت و آمــد ایجـاد    (اخـراج قطعــی  
  .در نظر گرفته شود ،کنندو مادر دانش آموز در مدرسه عصیان می  پدرخصوصا در مواردي که  قانونی
  عمل 

  خاص  نژادپرستانه نسبت به یک جامعۀ و عقاید صحبتها
  اقدام انضباطی

روز تــا ســه هفتــه اخــراج بـا ارائــه نامــه عــذرخواهی از شــخص یــا   ســه ،انعکـاس تــاریخی ناهنجــاري ناشــی از نــژاد پرسـتی  
کــه افکــار و صــحبتهاي نــژاد پرســتانه همــراه بــا اعمــال  ج تــا اخــراج قطعــی در صــورتیاز یــک مــاه اخــرا ،اشــخاص هــدف
  )پرتاب سنگ ،پرتاب آب دهان ،توهین( .خشونت بار باشد

  عمل 
تنبیهـات کمتـر و   (دسـت آوردن منـافع   بـه   جهـت  اتهام نژاد پرسـتی زدن بـه یکـی از کارمنـدان بـراي تضـعیف قـدرت آنهـا        

  )نمره بیشتر
تفــریح یــا بــه دســت  ،خشــونت جهــت آســیب دیــدن ،غلــط اتهامــات دروغــین ســرقت،همــه اتهامــات ایــن رده عبــارت از 

  آوردن منافع 
  اقدام انضباطی

 بایـد خـود جـدي بـود     اتهـام او اگـر در   ،دکـر اگر دانش آموزي یکی از کارمندان را بـه اتهـامی همچـون نـژاد پرسـتی مـتهم       
ــ  ( .شـواهد و دالیـل مسـتند خــود را بیـاورد      نکــرداگـر دانـش آمــوزي شـواهد کـافی را ارائـه       )ادي از افـراد شـهادت تعـداد زی

   شودمجازاتهاي زیر می تواند در مورد وي به اجرا 
 )بــا معـذرت خــواهی  اتهـام زدن در شــکل اعتـراض  ( یــک روز اخـراج  )کنایـه زدن  بـراي برچســب زدن انـدك و یــا   ( هشـدار 

هفتـه اخـراج اگـر اتهـام زنـی در راهـرو        یـک تـا دو   )در صـورت تکـرار بـدون معـذرت خـواهی فـوري      (دو تا چهار روز اخراج 
تکــرار ایــن مســائل باعــث ، یــا اینکــه دانــش آمــوز آن را بــه صــورت شــایعه در کــل کالســها گســترش دهــد باشــد و حیــاط

  .تحمیل مجازاتهاي شدیدتر بر دانش آموز خطاکار خواهد شد
  عمل 

  توهین به کارمندان با صداي بلند و واضح 
  اقدام انضباطی

  دارس ابتداییدر م



۶٣ 

 

سـه روز اخــراج در صـورت عــدم    ،بـا معــذرت خـواهی دیرهنگــام  دو روز اخــراج  یـک روز اخـراج بــا معـذرت خــواهی فـوري،    
تهدیــد یــا حرکــات  ،تکــرار تــوهین .شــودتوانــد تــا یــک هفتــه اخــراج از مدرســه تشــدید   مــی مجازاتهــا ،معــذرت خــواهی

  .ناپسند و زشت
  عمل 

  دبیرستان یا مدرسه فنی  ،در اختیار داشتن سالح در مدرسه
  اقدام انضباطی

یـک تـا دو روز    ،یـک روز اخـراج در صـورت رفتـار پرخاشـگرانه      ،بـه پـدر و مـادر    بـه حـذف موقـت از مدرسـه     شفاهی اخطار
علــت اســتفاده از ســالحهاي خطرنــاك بــا  یــک هفتــه تــا یـک مــاه اخــراج بــه  ،اخـراج در صــورت اســتفاده از چــاقو و تکــرار 

  و یا معرفی به خدمات اجتماعی در اقدامی هماهنگ با پدر و مادر دانش آموزامکان گزارش به پلیس 
  عمل 

  .تهدید یکی از دانش آموزان در برابر دانش آموزان دیگر که کامال فیزیکی است
  اقدام

دو تـا سـه روز اخـراج در     )نـه سـالگی  (یـک روز اخـراج فـوري     )هشـت سـالگی   تـا سـن  ( ،هشدار به اخراج موقت بـه والـدین  
  تکرار بدون توجه به سن و تغییر کالس یا مدرسه در صورت تکرار در مرتبه دوم  صورت
  عمل 

اخــاذي و ســوء اســتفاده  ،گــروه ارعــاب :ارزشــها ،زور گفــتن بــه یکــی دیگــر از دانــش آمــوزان بــراي بــه دســت آوردن اشــیاء
  جنسی 
  اقدام 

  مجموعه اي از مجازاتها اعمال می گردد 
  هشدار امکان گزارش انضباطی ،اخراج قطعی پس از تکرار ،وجه به جدي بودنیک ماه اخراج با ت دو روز تا

   عمل
  تهدید جدي یکی از کارکنان مدرسه 

  اقدام
ــوزان    ــش آم ــراي دان ــدامات انضــباطی همچــون دو روز اخــراج ب ــا ،ســاله هشــتمجموعــه اي از اق ــک م ــزارش ی ه اخــراج گ

  انضباطی همراه با پیگرد قانونی 
  عمل 

  .اشاره باشد مورد)اگر عامل به مذهب و ملیت قربانی(هدید و زور و بدون ضربه هاي فیزیکی تحقیر همراه با ت
  اقدام انضباطی

  یک روز تا یک ماه اخراج 
  عمل 

  ضربه علیه یکی از دانش آموزان با آسیب 
  اقدام 

  دو روز تا سه هفته اخراج با توجه به نتایج آسیبها 
  عمل 

  حقیر همراه با اسیب ت
  اقدام
  گزارش انضباطی و پیگرد قانونی  ،فته اخراج تا اخراج قطعیدو ه



۶۴ 

 

  عمل 
  خشونت فیزیکی علیه کارکنان مدرسه

  اقدام انضباطی
  اخراج قطعی و پیگرد قانونی  ،دوهفته اخراج

  عمل
  .....و تحقیر ،توهین ،تکرار اعمال یادشده

  اقدام انضباطی
  در مدارس ابتدایی 

  مالی پدر و مادر یک تا شش هفته اخراج یا مجازات احت
  عمل 

  خشونت فیزیکی شدید علیه یکی از کارمندان مدرسه
  اقدام انضباطی

  به اضافه اقدام قضایی  گزارش انضباطی ،اخراج قطعی
  عمل 

  فرد بالغ  حمله با سالح به دانش آموز یا
  اقدام انضباطی

  گزارش انضباطی انتقال به دادستانی  ،اخراج قطعی
  مدارس متوسطه 

  عمل 
  .دشوو صدا و اختالل در کالس  ایی غیر مجاز در کالس که باعث سرجابج

  اقدام انضباطی 
  با خطر تنبیهات مربوط به آن )نافرمانی آشکار( ،تغییر کالس ،اگر ادامه یافت و اخراج از کالس

   عمل 
  انداختن به سایر دانش آموزان آب دهان 

  اقدام انضباطی 
  در صورت تکرار یک هفته اخراج یک تا سه روز اخراج بسته به شرایط و 

  عمل 
  .تهاجم یک جانبه و بی پرده نسبت به یک دانش آموز که جراحتی در پی نداشته و بدون ضربه باشد

  ).استمسئولیتی مشترك پیشرفته  تشخیص نزاع و جدال در مقیاس(
  اقدام

ــه اخــراج یــک هفتــه اي  ــه میــزان خشــونت   ،هشــدار ب ــ بســته ب ــراي آســیب ی ا تکــرار در نظــر گرفتــه مجــازات بیشــتري ب
وقـوع معلمـین مدرسـه حـق دارنـد بـراي جلـوگیري از         عـالوه بـراین در زمـان حادثـه و در لحظـه      ،کـالس تغییر  .خواهدشد

  .کنندرا آرام دانش آموز پرخاشگر  ،حمله
  آسیب زدن

ــ     ــق مح ــه اســتفاده از تعلی ــوزش متوســطه صــورت گرفت ــدهاي انضــباطی موسســات آم دودتر در فرانســه اصــالحاتی در رون
  .شده و و بیشتر به اخراج دائم روي آورده شده و تاکید بیشتر بر پاسخگویی دانش آموزان است

  اصالحات صورت گرفته 



۶۵ 

 

  . به کار گرفته می شودهاي انضباطی به طور خوکار  زیر روند موارددر 2011از سپتامبر 
  :طی اتوماتیک نگرددبه مسائل ذیل توجه داشته باشد تا دچار روندهاي انضبا بایددانش آموز 

  .مقابل کارکنان مدرسه استفاده می کنند وقتی که دانش آموز از کلمات زننده در
  .جدي را علیه کارکنان و دانش آموزان دیگر انجام دهد اگر دانش آموزان عملی

مــدیر  بایــد وقتـی دانــش آمــوز عمــل پرخاشــگرانه جـدي را علیــه کارکنــان و دانــش آمــوزان انجــام دهـد کــه درایــن مــورد   
  .کندبا شوراي انضباطی رایزنی  بایدمدرسه 

  :ارس متوسطه فرانسه عبارتند ازروشهاي انضباطی به کار گرفته شده در مد
بــراي نمونــه وقتــی کــه دانــش آمــوز (  .شــوداگــر تهدیــد دانــش آمــوز اجرایــی نیــک روز تــا یــک هفتــه تعلیــق یــا اخــراج 
  )عصبانیت کم و گذرا از خود نشان می دهد 

سـابقه دار  همـراه مـی شـود و     کـه تهدیـد بـا هـدایت خاصـی      هنگـامی  (شـود که تهدیـد عملـی    هفته در صورتی وبیش از د
یک ماه اخراج در صورتیکه تهدید با چاقو باشـد و اخـراج دائـم وقتـی صـورت مـی گیـرد کـه تهدیـد بـا اسـلحه گـرم             ) .است
  .باشد

  عمل 
  رسا توهین به کارمندان مدرسه با صداي بلند و اقدام انضباطی 

هفتـه اخـراج در صـورت     یـک تـا دو   ،دو روز تا یک هفته اخراج مطابق بـا واژه هـاي بـه کـار رفتـه و معـذرت خـواهی فـوري        
  یا بیشتردر صورت تشدید شرایط  ،دوهفته تا یک ماه با عدم معذرت خواهی ،پوزش خواهی با تردید و دیر هنگام

  عمل 
  حمل سالح

  اقدام انضباطی
 )در صـورت تکـرار در مرتبـه هـاي اول    (دو تـا سـه روز اخـراج     )چـاقوي بـزرگ   (روز اخـراج   یـک  )چـاقوي کوچـک   (هشدار 

یـک مـاه اخـراج در صـورت اسـتفاده از اسـلحه گـرم بـدون مهمـات و آسـیب            ،یک هفته اخراج براي کـارد بـزرگ و سـنگین   
   . اخراج قطعی با گزارش در صورت استفاده از سالح گرم آماده شلیک،زدن

کـه دانـش آمـوزي حامـل سـالح گـرم اسـت         کننـد سـایر کارکنـان مدرسـه شـک      زمـان کـه مـدیر و    هـر که در  یدر صورت
و کمـد قفلـدار خـود را نشـان     کنـد  خـود را بـاز   کیـف   دانـش آمـوز  کـه  کننـد  مطالبـه   ،براي بررسی وجـود سـالح  د نحق دار
دو نـوع اقـدام دسـت بزنـد     کارمنـد مدرسـه مـی توانـد بـه       ،و پوشش خـود را بـردارد و در صـورت امتنـاع دانـش آمـوز      بدهد 

  .یا یک هفته دانش آموز را اخراج کند یا با پلیس تماس بگیرد و
  عمل 

  .تهدید یکی از دانش آموزان در برابر دانش آموزان دیگر که کامال فیزیکی است
  اقدام

 تــا دوهفتــه در صــورت اجــراي نمایشــی و  .کــه تهدیــد عملــی بــه نظــر نرســد  یــک روز تــا یــک هفتــه اخــراج در صــورتی 
اخـرج قطعـی    .کـه تهدیـد بـا اسـتفاده از چـاقو باشـد       یـک مـاه اخـراج در صـورتی    ، همچنین اگر احتمال زیاد به نظـر برسـد  

ــا اســتفاده از ســالح گــرم   ــد ب ــا حتــی مصــنوعی  در صــورت تهدی ــا  واقعــی ی ــانونی در صــورت آســیب رســاندن ی و اقــدام ق
   .کشتن
  عمل 

ــ  اخــاذي و ســوء اســتفاده  ،گــروه ارعــاب:ارزشــها ،ت آوردن اشــیاءزور گفــتن بــه یکــی دیگــر از دانــش آمــوزان بــراي بــه دس
  جنسی 
  اقدام 

   .شودمجموعه اي از مجازاتها اعمال می 



۶۶ 

 

  هشدار امکان گزارش انضباطی  ،اخراج قطعی پس از تکرار ،دو روز تایک ماه اخراج با توجه به جدي بودن
  عمل  

  .یدگی می شوددآسیب به  پا که منجر ضربه علیه یکی از دانش آموزان با
  اقدام

  سه روز اخراج تا اخراج قطعی با توجه به نتایج آسیبها 
  عمل

  .....تحقیرو ،توهین ،تکرار اعمال یادشده
  اقدام انضباطی

  اخراج یک ماه تا اخراج قطعی به اضافه روندهاي قانونی
  قرارداد با والدین

ر خـود یـا مطـابق درخواسـت برخـی مقامـات ماننـد        ابتکـا  بـه  بـه وسـیله رئـیس شـوراي کـل      این قراداد مسئولیت می تواند
   :عرضه شود یا قیم قانونی کودك در موارد زیروالدین  بازرس آموزش به ،شهردار، مدیر

  غیبت از مدرسه 
  اختالل در عملکرد مدرسه 

  یا مشکالت دیگر در صورت نبود والدین
  محتواي قرارداد

  و ارائه وضعیت والدین و فرزند  کندیت می دالیل و حقایقی که از استفاده از این قرارداد حما
  یاد آوري تعهدات دارندگان حق سرپرستی دانش آموز

  تعهد از والدین براي غلبه برمشکالت مشخص شده در قرارداد 
  .کندابزارهاي حمایتی و رفاه اجتماعی که شوراي کل می تواند براي حل مشکالت استفاده 

نگذارنـد تـا   ا مفـاد قـرارداد را زیـر پـ    بـدون دلیـل قـانونی     انـد کـه   کـرده را امضـا  ایـن  در این سند یاد آوري شده اسـت کـه   
 .دچار مجازاتهاي ناشی از آن نشوند

  فنالند-5-4-4
  دوره پایه 

مـی توانـد بـا احکـام انضـباطی ذیـل        ،فنالنـد رفتـار نامتناسـب بـا قـوانین نشـان دهـد        دانش آموزي که در مـدارس ابتـدایی  
 ،حــق داشــتن محــیط یــادگیري ســالم را دارنــد آســیب جســمانی چــون ارس ایــن کشــور در ضــمن در مــد .رو شــوده روبــ

مـدیر   ،معلـم  ،درشـرایط سـخت   .هـیچ کـس حـق خشـونت علیـه شـخص دیگـر را نـدارد         .اسـت خشونت و زورگویی ممنـوع  
  .یا والدین می توانند با پلیس تماس بگیرند

عواقـب رفتـار ناپسـند دانـش آمـوز را بـه        بایـد بت نـش آمـوز را مـورد نصـیحت قـرار دهـد و در ایـن صـح        معلم می توانـد دا 
  .وي گوشزد کند
  .محروم کنددرس کالس دانش آموز را از باقیمانده  معلم می تواند

  .کند بدهد و دانش آموز را رسما توبیخ مدیر یا معلم می تواند به دانش آموز اخطار کتبی
  .کندمدیر یا معلم می تواند با اولیاي دانش آموز صحبت 

  .کندمدرسه با حمایت انجمن مدرسه می تواند دانش آموز را به طور موقت از مدرسه اخراج مدیر 
  .کندمدیر مدرسه می تواند دانش آموز خاطی را اخراج دائم 

در ضـمن اگــر مـدیر تشــخیص دهـد رفتــار دانــش آمـوزي تهدیــد آمیـز و خشــونت بــار اسـت و موجــب ایجـاد خطــر بــراي        
  ..کندانش آموز را بدون تشکیل جلسه شوراي مدرسه اخراج می تواند این د ،دیگران می شود
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  در مدارس متوسطه 
پلــیس بــراي  و در ضــمن اگـر نیــاز باشــد در دو دوره بـا   اســت در دوره متوسـطه نیــز احکـام انضــباطی ماننــد دوره ابتـدایی    

  .شد برخورد با دانش آموز خاطی مکاتبه خواهد
  مالزي -5-4-4
  کلیات -1-5-4-4

 ،احکام،ســوءرفتار،ین انضــباطی از چنــد محــور تشــکیل شــده انــد کــه عبارتنــد از نظــام شایســته و ناشایست در مــالزي قــوان
  .مشاوره و پیشگیري از مواد مخدر  ،هدایت

  8نظام شایسته و ناشایسته-2-5-4-4
ام هـر روز انجــ  ،و بـه وسـیله همـه مـدارس دولتـی      .شــدآغـاز   2001در مـدارس مـالزي از سـال    نظـام شایسـته و ناشایسـت    

و آنهـا بایــد ســعی کننـد بهتــرین باشــند تـا درجــه خیلــی     کســب کننــدنمـره   100 بایــدهمــه دانـش آمــوزان   .مـی پــذیرد 
سـعی   بایـد دانـش آمـوزان    ،بـراي جلـوگیري از عالئـم جریمـه     .التحصـیلی آنهـا ثبـت شـود     غخوب یا خـوب در گـواهی فـار   

دانـش آمـوز کـار خطـایی انجـام دهـد براسـاس میـزان          هـر بـار کـه    .کننـد کنند که مقررات مدرسه را در همه زمانها رعایت 
ــاز کســر خواهــد  ــه در فعالیتهــاي تحصــیلی   خطــا از وي امتی ــه طــور فعاالن ــل اگــر دانــش آمــوزي ب ــه  ،شــد و در مقاب برنام

  .دشبه وي امتیازاتی اعطا خواهد  کندمعنوي و فرهنگی شرکت  ،درسی
کـه پـس از تاییـد در     کننـد  پیشـنهاد  دانـش آمـوز امتیـاز   دانـش آمـوزان دیگـر ممکـن اسـت بـراي یـک        و  معلم پایـه  ،مربی

اخـالق و شخصــیت   ارزیـابی  .ده اسـت شــصـفحه انضـباط مدرسـه ثبـت خواهــد شـد و فـرم ویـژه اي بــه ایـن منظـور تهیـه           
خــوب یــا رضــایتبخش بــه وي بــه مجمــوع نمــرات کســب شــده در یــک ســال    ،و دادن عنوانهــاي عــالییــک دانــش آمــوز 

  .بستگی دارد
انـد عنـوان عـدم لیاقـت مـی گیرنـد و بـراي اقـدامات بیشـتر بـه            کـرده امتیـاز و یـا کمتـر را کسـب      60کـه   دانش آمـوزانی 

  .مشاوران معرفی می شوند
اخطـار کتبـی گرفتـه و والـدین آنهـا       ،ضـمن دریافـت عنـوان عـدم لیاقـت      کـرده انـد  امتیاز کسـب   50زیر  دانش آموزانی که

  .شود گو میوبه مدرسه احضار و با آنها بحث و گفت
  :کندداشت ممکن است مدرسه احکام زیر را بر وي تحمیل  60اگر دانش آموزي به مدت دو ماه نمره زیر 

  هفته  تعلیق از خوابگاه به مدت دو
  اخراج از خوابگاه 

  حذف از امور خیریه 
  هشدار نهایی 

  اخراج از مدرسه 
 کـردیم ش از همـه مـا ایـن سیسـتم را آغـاز      هدف اصلی این سیستم کنتـرل مشـکالت انضـباطی دانـش آمـوزان اسـت و بـی       

  .تا یک شهروند مالزیایی خوب بسازیم
  :نمونه هایی از اعمالی که نمره لیاقت می آورد

  امتیاز 10تا 3.بازگرداندن اشیایی که پیدا می کنند
خسـارات وارده بـه هـر بخـش از مدرسـه بـه خصـوص اگـر پـاي خسـارت جـانی و مـالی              مطلع کـردن مسـئوالن مدرسـه از   

  امتیاز  10تا  3.ر میان باشدد
  امتیاز 10تا  3 افتخار آوري براي مدرسه در مسابقات مختلف ملی و منطقه اي

                                                             
٨ -merit and demerit sistem 
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  امتیاز 10تا  3افتخار آوري در مسابقات پیشرفت تحصیلی 
  امتیاز 10تا  3.....کمک به قربانیان سیل و زلزله و

  امتیاز 10تا  5 حضور مرتب در مدرسه
  امتیاز 10تا 5 درسهمشارکت والدین در امور م
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  امتیاز عدم لیاقت  اقدام  رفتار مجرمانه

  حمله و آسیب به معلمان ،تهدید
  حمله و آسیب به کارکنان ،تهدید

  حمله و آسیب به دانش آموزان ،تهدید
  اخاذي

  تجاوز به عنف
  سرقت

  )در مقیاس بزرگ (شرط گذاري  ،قمار بازي

  گزارش به پلیس
  10  چرخاندن در مدرسه

   
  امتیاز منفی  اقدام  ف سیگار و مواد مخدرمصر

  10  چرخاندن در مدرسه ،گزارش به پلیس  توزیع استنشاق و تزریق ،عرضه ،فروش
     

  امتیاز منفی  اقدام  زورگویی
  10  تعلیق از مدرسه ،گزارش به پلیس ،چرخاندن در مدرسه  ارتباطی ،کالمی ،فیزیکی

  
  امتیاز منفی  اقدام انضباطی  ناپسندعمل 

  ه و کنار هم نشستنبوس
  خلوت کردن

  آوردن مواد زشت و ناپسند
  توزیع مواد زشت و ناپسند

  در خفا انجام دادن
  استفاده از کلمات زشت

  نقاشی و نوشتن کلمات و تصاویر زشت
  تماشاي ویدئوهاي زشت
  رابطه با جنس مخالف
  رابطه مشکوك با هم

  10  شالق زدن

  
  امتیاز منفی  اقدام  خرابکاري

  مدرسه و آزمایشگاه ،موال کالسصدمه به ا
  معلمان و خوابگاه ،خسارت به اموال مدیر

  خسارت به اموال غذا خوري
  خسارت به تجهیزات سایبري در مدرسه

  بریدن گیاهان مدرسه
  خسارت به تجهیرات ورزشی

  خسارت به خودروهاي معلمان
  خسارت به وسایل نقلیه دانش آموزان

  غرامت
  گزارش به پلیس

  درسهچرخاندن در م
  امتیاز منفی 10تا 5
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  امتیاز منفی  اقدام  ایجاد عدم اعتماد
  شکستن اعتماد

  دروغ
  مسئولیت نداشتن

  دن نام مدرسه و کارکنان آنکرآلوده 
  فریب دادن و تقلب وکپی ،با صداقت نبودن

  هشدار
  تعلیق از مدرسه

  دادگاه
  درخواست غرامت

  امتیاز 10و  5تا  3

  
  از منفیامتی  اقدام   عدم پوشش مناسب

  ناخن بلند
  نقاشی ناخن
  موهاي بلند 

  مدهاي مو
  سبیل و ریش 

  طبق مقررات باشد بایداستفاده از البسه 
  آوردن جواهرات

  برداشتن ابرو
   استفاده از آرایش

  یا ناخن، سبیل  بریدن مو
  برگرداندن به خانه

  قیمتی و جریمه ءضبط جواهرات و اشیا
  .....ماندن در کالس و

  

  5تا  3

  
  امتیاز منفی  م اقدا  رکت سیاسیمشا

  شرکت در جمع
  تبلیغات انتخاباتی به نفع یک کاندیدا

  تبلیغات سیاسی

  10  گزارش به بخش مربوطه 

  
  امتیاز منفی  اقدام   سایر موارد 

  از رئیس وجوزدعوت از دوستان به مدرسه بدون 
  پرتاب کاغذ در کالس

  ن کار کالسی دانجام ندا
  غیر مرتبط با کار کالسی.......استفاده از کتاب طنز و

  ممنوعه ءاستفاده از اشیا
  جویدن آدامس

    

  .نگرش خود را تغییر ندهد ممکن است به مدرسه دیگري تبعید شود اگر دانش آموز
  اقدام پیگیر  اقدام   امتیازات جمع شده 

  مشاوره    30تا  20
  مشاوره ،نامه به پدر و مادر  هشدار نخست   55 تا 35
  تعلیق از مدرسه   دار دوم هش  95تا  60

  تغییر و اخراج از مدرسه   آخرین اخطار  بیش از صد
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هـدف از ایـن برنامــه    .اسـت مصـرف مـواد مخـدر     ءآمـوزش مبـارزه بـا سـو     ،یکـی از شاخصـهاي قـوانین انضـباطی در مـالزي     
ء ه جهـت مبـارزه بـا سـو    کـ  اسـت والـدین و معلمـان    ،بـراي دانـش آمـوزان   .......آگاهیهـا و  ،آن دسته دانـش  تامین ،در مدارس

  .نیاز استمصرف مواد مورد 
  :آموزش مبارزه با مواد مخدر می تواند شامل موارد ذیل باشد

  مصرف مواد  ءدانش آموزان در زمینه مبارزه با سو..فهم و ،آموزش درك
نـی تقویـت   جسـمانی و روا  ،عـاطفی  ،رشد سرمایه انسـانی کـه مـی توانـد اعتمـاد بـه نفـس دانـش آمـوزان را از نظـر روحـی           

  .کند
  خوب اخالقی در بین دانش آموزان رفتار شایسته و ارزشهاي  ،ایجاد فرهنگ سالمت

  .تامین جایگزین هاي مناسب به منظور جلوگیري از در گیر شدن دانش آموزان در داروهاي غیر مجاز 
  پاکستان-6-4-4
  پاداش -1-6-4-4

  :شود رعایت بایداش در پاکستان در مدارس متوسطه قوانین زیر جهت ارائه پاد
  .و امتحانات تکمیلی و ویژه جهت دادن پاداش لحاظ نمی شوند اساس امتحانات ساالنه داده می شود پاداشها بر

  .پاداشها براساس شایستگی تعیین شده مطابق نمرات به دست آمده داوطلبان داده می شود
مقـام   ،رئـیس  .کاندیـدا بـدون سـهم بنـدي داده مـی شـود      پـاداش بـه هـر دو     ،اگر دو کاندیدا با هم در یک رده قرار گرفتنـد 

  .استو دادن کمک هزینه تحصیلی  تشویق ،شایسته اي براي تشخیص مجازات اضافی
جــوایز و کمــک هزینــه شایســتگی بایــد در گروههــایی تعیــین شــود کــه حــداقل امتیــاز آنهــا در امتحانــات   ،ســه مقــام بــاال

  .است 2000پایان دوره میانی و متوسطه 
  تحصیلی  بورس

و داوطلـب نمـی توانــد بـه هـیچ خـدمتی در طــول       اسـت جـایزه بـورس تحصـیلی موضـوع موافقتنامــه امضـا شـده بـا شــورا        
  .کل مبلغ دریافتی را بازپس دهد بایداگر چنین نبود  تحصیل مشغول شود و

  .تا بتواند کمک هزینه تحصیلی را دریافت کند کندشصت درصد نمره را کسب  بایدداوطلب 
بـه طـور طبیعـی     تحصـیل در دوره متوسـطه بـاالتر    بـراي  انـد  کـرده طلبانی کـه نمـره الزم در کـالس دهـم را کسـب      داوبه 

  .شودبورس دو ساله اعطا می 
  .دارد بستگی ادامه اعطاي بورس به عملکرد درخشان دانش آموز در دوره تحصیل

نامــه لیاقــت بــه ســه نفــر اول در گــروه در رایانــه شخصــی و جــایزه نقــدي مــدال و گواهی ،گواهینامــه لیاقــت ،اعطـاي مــدال 
  .شودهر سال بدون توجه به جنسیت اعطا می 
  .صالحیت مدال را داراست کرده داوطلبی که شصت درصد نمره را کسب

  .دشوبه داوطلبان مدارس خصوصی نیز در صورت دارا بودن شرایط مدال اعطا می 
کــامپیوتر شخصــی اعطــا کننــد وم بــاالترین امتیــاز را کســب دانــش آمــوزانی کــه در امتحانــات نهــایی متوســطه اول و دبــه 
  .شودمی 

  .می شودجایزه نقدي اعطا  به دانش آموزان اول تا سوم هر گروه
  مجازات -2-6-4-4

در پاکستان براي دانـش آمـوزي کـه از نظـر مدرسـه گناهکـار شـمرده مـی شـود ابتـدا جریمـه در نظـر گرفتـه مـی شـود و                
کنـد  مـی شـود کـه اگـر در طـی ایـن دوره نتوانسـت رفتـارش را اصـالح           رشـرط برخـوردا  سپس به مدت شش مـاه از عفـو م  

   هفتـه از مدرســه تعلیــق  در قـدم بعــدي دانـش آمــوز بـه مــدت دو    .مـی گــردد  بیـه شــده یـا از موسســه آموزشـی تعلیــق   نت
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 شـورا یـک رونوشـت آن بـه تاییـد     و در قدم آخـر شـخص خـاطی بـه طـور دائـم از موسسـه اخـراج مـی شـود کـه             می شود
  .استدر مورد مدارس غیر دولتی این مساله از اختیارات رئیس موسسه  .برسد

  موقتی و دائماخراج 
بـه زمـان سـال    دوره غیبـت از امتحـان    .حضـور در امتحانـات شـورا اسـت    بـه معنـی از دسـت دادن یـک سـال      موقتی اخراج 

نقضـاي دوره اخــراج موقـت دانــش   پــس از ا .شـود داردکــه حکـم انضــباطی بـه دانــش آمـوز تحمیـل مــی     بسـتگی  تحصـیلی  
نـه هزینـه ثبـت نـام      .شـود  جوي ثبت نام در هـر موسسـه مجـوز دار زیـر نظـر شـورا کـه بخواهـد مـی         وجست شایسته ،آموز

  .خرج می شود و نه ثبت نام دانش آموز در موسسه اخراج کننده باقی می ماند
کـه تصـمیم    زش و پـرورش قـرار بگیـرد و در صـورتی    یک کپی از نامه اخـراج موقـت و یـا دائـم در اختیـار شـوراي آمـو       باید 

  .شودشورا از این امر مطلع  بایدموسسه مورد بازنگري قرار گرفت 
  شوراي موسسه

د کـه بـه وسـیله مـدیر     مدرسـه باشـ   شـامل حـداقل دو عضـو ارشـد از کارمنـدان      هر موسسـه بایـد داراي یـک شـورا شـامل     
رئـیس شـورا    بایـد مـدیر   .شـوراي مدرسـه مـورد بررسـی قـرار بگیـرد       بـه وسـیله   بایـد اخراج موقت و دائم  .می شوندمنصوب 

بـه وسـیله موسسـه در اختیـار شـوراي آمـوزش        بایـد نـام اعضـاي شـورا     .کنـد به عنوان مشـاور عمـل    بایدباشد و دیگر اعضا 
  .و پرورش قرار بگیرد
ــ  کنــدضــوابط رفتــاري را تنظــیم  بایــدشــوراي دبیرســتان   ،وزانی مطیــع و ســختکوشو تــالش نمایــد آنهــا را بــه دانــش آم

  .کندوانسانی به معنی واقع کلمه تبدیل  شهروندانی مسئول و صلح دوست ،همراهانی قابل اعتماد و مفید
  امارات متحده عربی-7-4-4
  تعاریف-1-7-4-4

مشـاهده و شناســایی   بزنـد و بتـوان   هرعمـل و یـا اقـدامی کــه از دانـش آمـوز در داخـل مدرسـه یـا اطــراف آن سـر          :رفتـار 
  .و آثاري از آن برجاي بماند و تدابیري جهت افزایش احتمال روي دادن آن و یا کاهش آن اندیشیده شود دکر

 بزنـد و آثـار آن در داخـل مدرسـه از بعـد مـادي و اجتمـاعی        هر فعالیتی کـه انجـام گیـرد یـا عملـی کـه سـر        :رفتار مثبت
  .گام باشدباقی بماند و با اهداف و لوایح و مقررات تربیتی معمول در آن هم

بزنـد و آثـار آن در داخـل مدرسـه از بعـد مـادي و        هـر فعـالیتی کـه انجـام گیـرد یـا عملـی کـه سـر          :رفتار غیـر مثبـت  
  .باقی بماند و با اهداف و لوایح و مقررات تربیتی معمول در آن همگام باشد اجتماعی
آموزشــها و تعلیمــات آموزشــی را و  کنــددانــش آمــوز را ملــزم بــه رعایــت نظــم مدرســه مــی   :رفتــاري در مدرســهانضــباط 

  .داده و در داخل مدرسه و محیط آن یا آنچه معادل آن است کاربرد دارد
کـه همـه افـراد مشـغول در مدرسـه را در برمـی گیـرد و در مـورد          اسـت  مربـی یـا مـدیر   روشهاي تربیتـی   :راهنماي رفتاري

تغییـر   بایـد باط در مـورد آنچـه منفـی اسـت و     آنچه به رفتار دانش آموزان با هـدف تشـویق آنچـه مثبـت اسـت وتحقـق انضـ       
  .می باشد ،نماید

دقــت و هدفمنــد بــراي ایجــاد تغییــر در الگوهــاي رفتــاري منفــی بــراي کــاهش  اکــه بــروشــهاي تربیتــی  :اصــالح رفتــار
  .شوداحتمال وقوع و تکرار آن برنامه ریزي می 

  .یش احتمال تکرار آن است روشهاي رفتاري که به دنبال ایجاد رفتار مثبت و افزا :تقویت رفتار
یکــی از کمیتــه هــاي اداره مــدارس اســت کــه در مــورد مشــکالت دانــش آمــوزان از بعــد تحصــیلی و    :کمیســیون آمــوزش

 بایـد کـه علیـه دانـش آمـوزان بـی انضـباط بـه کـار گرفتـه مـی شـود             یروشـهای  گو می پردازد و دروفتاري به بحث و گفتر
  .شودمقررات توجه  به احکام این

  .هستندمدرسه هاي دولتی که تابع وزارت تعلیم و تربیت  :همدرس
  .استهر دانش آموزي که در مدارس دولتی وزارت تعلیم و تربیت مشغول  :دانش آموز
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  .هر کسی که در مدرسه کار می کند :کارمندان مدرسه
بنــا بــر تصــمیم  کــهکــه مقصــود از آن اعمــالی اســت کــه بــه دانــش آمــوز بــی انضــباط اختصــاص دارد   :خــدمات اجتمــاعی

ــا هــدف اصــالح رفتــار دانــش آمــوز در هنگــام تحصــیل در   شــوراي تربیتــی و موافقــت ناحیــه آموزشــی و اطــالع والــدین  ب
  .مدرسه صورت می گیرد

  اهداف مقررات -2-7-4-4
  :کندکه رفتار دانش آموزان را در داخل مدرسه را براي اطمینان از موارد زیر کنترل این مقررات قصد دارد 

و  کـرده تعیـین  تهیـه مـی نمایـد    بـراي بـه دسـت آمـدن محـیط تربیتـی ایمـن         راالزامـی  بطی که قـوانین و مقـررات   ضا -1
  .کند در آن معیارهایی را براي تحقق نظم و ارزشهاي مدرسه تعیین

  ایجاد یک محیط تربیتی مناسب براي دانش آموزان و کارکنان مدرسه براي دستیابی به اهداف علمی و تربیتی  -2
ــا -3 ــوزان     ءارتق ــش آم ــرویج آن در میــان دان ــاي مثبــت و ت ــت و کاســتن از      رفتاره ــا تشــویق و مراقب و تضــمین آن ب

  مشکالت رفتاري با تمام امکانات تربیتی ممکن 
حـوزه تعلـیم و تربیـت کـه بـا رفتـار دانـش آمـوز          بـراي مجریـان  مطابق بنیانهاي تربیتـی مناسـب   تامین روشهاي شفاف  -4

  .سروکار دارند
ــه وســیله آموزشــها   ش -5 ــدین ب ــش آمــوزان و وال ــه دان ــت   ،ناســاندن نظــم و انضــباط ب ــدارس و اهمی خصوصــا در داخــل م

  دادن التزام به آنها تا تحقق انضباط درونی شده 
  ماده سوم

در ادراه مدرسه الزامیست که در هـدایت دانـش آمـوز بـه قواعـد تربیتـی و رفتـاري کـه اهـداف ایـن مقـررات را محقـق مـی              
  .عمل شود ،ه آنچه رفتار دانش آموزان را به بهترین نحو راهنمایی می کندسازد و ب

  ماده چهارم 
 از طریـق روشــهاي گونــاگون  بایـد رفتــار دانـش آمــوز در موقعیــت هـاي مختلــف مدرسـه تحلیــل شــده و رفتارهـاي مثبــت     

  .این مقررات باشد مطابق بایدو هر دو  شودجهت رفتارهاي منفی تدابیر الزم اجرا  شده وپشتیبانی و تقویت 
  ماده پنجم

  تقویت رفتارهاي مثبت 
   استجاهایی که نیاز به تقویت -3-7-4-4

  و آداب و رسوم مدرسه برتري آشکار در دستیابی به ارزشها
  دانش قدردانی ازدانایی و  سطح باالیی از موفقیت و انگیزه براي دانستن و دوستداري

  ن به تعاون و وفاداري و تعلق به وطن برتري آشکار در امانت و صداقت و ارزش داد
  د از عقب ماندگی و شکست تحصیلی موفقیت تحصیلی و پیشرفت بع

  نظم در انجام وظایف تحصیلی و رفتار صحیح با امکانات مدرسه و سعی در حفظ آنها 
  شرکت مثبت و فعال در فعالیتها و مسابقات مدرسه 

  لیت وئظرفیت رهبري و تمرین مهارت تعاون و قبول مس
  محلی جامعه مدرسه و در تاثیر مثبت با ها و برنامه اجراي پروژه مشارکت در

  نزدیک شدن دانش آموزان به رفتار مثبت بعد از اصالح رفتار منفی
  دوم 

  روشهاي تشویق رفتارهاي مثبت -4-7-4-4
ي و همچنــین منطقــه بـه تناســب ســن دانــش آمـوز و مقطــع آموزشــی و  و  مدرســه ،تشـویق دانــش آمــوز در سـطح کــالس  

  .روشهاي زیر صورت می گیرد بارفتاري که از وي سرزده 
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انجـام رفتـار صـحیح بـه وسـیله یکـی از کارکنـان مدرسـه صـورت مـی            بعـد از  تشویق و تحسـین کالمـی کـه بالفاصـله     -1
  .گیرد

   . عبارات تشویقی در دفاتر دانش آموزان -2
  .دشو شده و به دانش آموز یا اولیا اهدا میو لوح تقدیرکه از طرف مدیر مدرسه صادر  تقدیر نامه -3
  . قرار دادن اسم دانش آموز و تصویر وي در لوح افتخار در سطح کالس و مدرسه -4
  .شر می سازدتمجالت یا مجالتی که مدرسه من ،روزنامه ها ،رادیواز طریق  به درخواست مدرسه قدردانی -5
  .ز طریق سایت اینترنتی مدرسه و تصویر دانش آموز و قدردانی از وي ا نامچاپ  -6
  .و ممتاز در مراسمی در مدرسه  تکریم دانش آموزان الگو -7
  و همایش هاي دانش آموزي یا سفرهاي خارجی یا هیئت هاي دانش آموزي رسمی نشستها ، نمایندگی مدرسه در جلسات -8
  جوایز عینی و پاداشها به اشکال مختلف  -9
   ضوابط تقویت رفتار مثبت4-7-4-4
  .تقویت رفتار باید مستقیما در پی رفتار مطلوب بیاید-1
  .فرصت تشویق براي همه به صورت عادالنه وجود داشته باشدباید -2
  .تشویق باید با نوع و درجه رفتاري که مورد تشویق قرار می گیرد هماهنگی داشته باشد-3
  . در پاسخ به رفتار دانش آموز باشد نه خود دانش آموز بایدتشویق -4
  )کالمی و غیر کالمی ( .معنوي  هم و باشد مادي هم بایدتشویق -5
  .عدم زیاده روي در به کاربردن روشهاي تشویق -6

  ماده ششم 
  رفتار منفی اصالح روشهاي -5-7-4-4

  :کندکه اصالح رفتار ضرورت پیدا می  جاهایی)الف
  .صف صبحگاهی بدون عذر  درتاخیر

   . از مدرسه رفرا ،لیبه مدرسه نیامدن در روزهاي متوا
  . عدول دانش آموز از نظم مدرسه و تعلیمات آموزشی و اداري و اخالل در کالس

  . نوشتن و غیره ،آسیب رساندن به امکانات مدرسه و اموال عمومی به وسیله تخریب
  . تخریب یا سرقت اموال مدرسه و دیگران

   . خشونت لفظی یا فیزیکی علیه معلمان و کارمندان مدرسه
  .رفتار خالف عفت عمومی و آزار دهنده اجتماعی 

  . دن نشریات یا تصاویر خالف عفت عمومی در مدرسه یا ترویج آنهاکروارد 
  .ارتکاب عملی که صداقت و احترام را مختل می سازد

دن مـواد خطرنـاك یـا ممنوعـه و مخـدر در تمـام اشـکال آن داخـل         کـر و بـدل   سیگار کشـیدن یـا داشـتن یـا تـرویج یـا رد      
  .محوطه مدرسه 

پذیرفتـه شـده در کشـور و نیـز     رسـوم  و  آداب ،مبـانی نظـم عمـومی    ،ارزشـهاي شـریعت اسـالمی    ،توهین به ادیـان آسـمانی  
  .مذهب و قومیت می شود ،نژادي براساس جنسیت ضیآنچه سبب ظاهر شدن مظاهر فتنه و تبع

  .....ادبی و ،علمی  ،اجتماعی ،سیاسی توهین به نمادهاي
  ح رفتار منفیروشهاي اصال)ب

  .شودشرایطی که منجر به رفتار منفی می دور کردن 
  :درمانهایی که در ذیل می آید دن روشها و پیشگیریها وکرپیروي 

  مقررات وسیستم مدرسه  شناساندن
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  و پرروش آنارزشها  استقراربرنامه ریزي و اجراي برنامه ها و فعالیتهاي ویژه براي 
  نش آموز و همچنین نیازها و مشکالت وي و ارتباط آن با رفتار منفی ویژگیهاي رشدي دا در نظر گرفتن

  فردي و جمعی  راهنمایی و مشاورهبرنامه ریزي و اجراي برنامه هاي 
  تاکید مستمر بر شعار نمونه خوب در بین معلمان و دانش آموزان 

  .می کندن را تقویت ایجاد برنامه ها و فعالیتهایی که از رابطه بین خانه و مدرسه حمایت کرده و آ
  ضوابط اصالح رفتار منفی)ج

  بررسی خطاي رخ داده 
ــر اســاس احتــرام   ــا دانــش آمــوز ب ــه تعامــل ب ــه جــاي  شخصــیت و ب ــه روشــهاي تشــویقی ب احساســاتش و رحجــان دادن ب

  روشهاي تنبیهی 
  .در آن رخ داده و ادامه یافته است در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوالی که اشتباه

  رتباط روشهاي اصالح رفتار با تشویق مثبت ضرورت ا
  .می کندبه کارگیري تنها یک روش براي اصالح رفتار اثر آن را کمرنگ 

  .درجه بندي در روشهاي اصالح رفتار یکی از اصول تربیت موفق است
  .نشوید متوسل توهین و تحقیر ،تمسخر ،اذیت ،بیرحمی به 

  . خود او روي رفتار دانش آموز متمرکز شوید و نه روي
  .با نوع و درجه رفتار تناسب داشته باشد بایدروشها 

  .مراعات کردعدل و انصاف را  باید در رفتار با دانش آموزان
  .نیازهاي ویژه را مدنظر داشته باشدبا مرحله رشد دانش آموز تناسب و  بایداقدام صورت گرفته 

  .به تکرار و شدت رفتار باشدت دانش آموز هماهنگی داشته و با توجه بیعطبا  بایداقدام 
ــا نظــام انضــباطی تطــابق داشــته باشــد و روشــها در مــورد رفتــارمنفی دور اندیشــی در تطبیــق  اشــتراك مســاعی در  کــه ب

  اجرا 
روحـی و مـادي    ،اجتمـاعی  ،قبـل از اقـدام انضـباطی مشـکالت دانـش آمـوز را از جمیـع جهـات تربیتـی          بایـد شوراي تربیتی 

  .کندبررسی 
  .جلوگیري شود از اعمال زیر صالح رفتار نامطلوباز جهت ا باید

  و انواع و صورتهایش تنبیه بدنی در تمام اشکال 
  از خوردن غذا  کردنمحروم 
  دانش آموز به نوشتن تکالیف اضافی به عنوان تنبیه  کردنمجبور 

  دانش آموز  يتمسخرو استهزا
  نمرات دانش آموز یا تهدید به آن  کردنکم 

  ساعت آموزشی ر طول اخراج از مدرسه د
  نقض مقررات 

ــا انضــباط رف   ــن  تــدر مــورد دانــش آمــوزانی کــه در مدرســه مخالفــت ب اري را شــکل مــی دهنــد طبــق مــوازینی کــه در ای
   .می شودمقررات آمده است رفتار 

  ماده نهم 
  تخلفات انضباطی و طبقه بندي آنها

  تخلفات درجه اول
  تاخیر در مراسم صبحگاهی و عدم شرکت در آن

  خیر درآمدن در سرکالس بدون دلیل قابل قبولتا
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  غیبت از مدرسه بدون دلیل قابل قبول
  نیاوردن کتابها و وسایل درسی بدون عذر قابل قبول

  رفت و آمد در سر کالس بدون اجازه 
  وظایف درسی  یا ندادن دادن اهمال در انجام

  عدم رعایت روشهاي صحیح در به کارگیري امکانات مدرسه 
  )مانند فلش و ماشین حساب( الکترونیکی همراه یا تجهیزات  ورود تلفن

  تخلفات درجه دوم
  نوشتن روي دیوار و وسایل مدرسه 
  فرار از مدرسه در طول روز مدرسه 

   دعوا و تهدید گفتاري و عملی معلمان
  عدم رعایت نظم رفتاري و تربیتی مدرسه 

  سبک صدا کردن معلمان و همکاران در مدرسه با روشی زننده و
  سازمان براي تعلیمات درسی  يعدم رعایت آموزشها و راهنمایی ها

  جعل امضاي والدین در مکاتبات و مراسالت ویژه بین خانه و مدرسه 
  تخلفات درجه سه 

  .باشدمخالف آداب عمومی یا نظم عمومی در مدرسه انجام آنچه 
  خطر بدون توجیه یا سالح گرم یا مواد پر در اختیار داشتن ابزار تیز

   تجهیزات مدرسهبر یا تخریب  خسارت زدن
  خسارت زدن یا تخریب اموال همکاران

  ظاهر و رفتار ،تخلف آشکار از ارزشها و عادات مدرسه در بعد پوشش
  تخریب و یا خسارت زدن به اتوبوس مدرسه  ،دست زدن

  اموال مدرسه یا کارمندان و همکاران کردنخارج 
  مصرف سیگار داخل مدرسه

  مواد غیر مجاز یا علیه نظم عمومی یاار داشتن رسانه هاي الکترونیکی در اختی
  عرضه یا ترویج یا توزیع مواد یا اطالعات غیر مجاز

  .هر چه شبیه به این مقررات استو 
  تخلفات درجه چهارم

  تهدید کارکنان مدرسه به هر وسیله
  انجام اعمال منافی اخالق و اذیت و آزار جنسی 

  تخلفات درجه پنجم
  دینی و اجتماعی  ،تعرض به نمادهاي سیاسی

  .ترویج هر چیزي که مخالف ارزشهاي اخالقی یا آداب یا نظام اجتماعی باشد
  و مواد روانگردان داخل مدرسه ترویج یا استعمال مواد مخدر  ،در اختیار داشتن

  حضور در مدرسه همراه با تحت تاثیر بودن از مواد مخدر و روانگردان
  ه کارکنان مدرسه تخلف عملی علی

  جعل اسناد و مدارك رسمی به ویژه اسناد مدرسه 
  .قومی در مدرسه شود ،توهین به ادیان آسمانی و هرچیزي که می تواند موجب فتنه مذهبی

  ارتکاب اعمال جنسی منافی اخالق همچون تجاوز یا رابطه جنسی 
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  .کندارتکاب هر گونه عملی که عفت عمومی را خدشه دار می 
  گیري سالح گرم داخل مدرسه به کار

  .و آنچه به این تخلفات شبیه است
  .یر منضبط رفتاري متناسب با درجه مخالفتش به کار گرفته شودغعلیه دانش آموز  بایدکه  یروشهای

  تخلفات درجه اول
  دانش آموز غیر منضبط توسط معلمشفاهی به  هشدار

  ز تکرار تخلف هشدار کتبی به دانش آموز از طریق معاون مدرسه بعد ا
تـا تثبیـت نظـم     ضـرورت پیشـگیري در آینـده    دعوت از والـدین و اخطـار شـفاهی نسـبت بـه رفتـار دانـش آمـوز متخلـف و         

  مقرر
  تخلفات درجه دوم 

دعـوت از والـدین و اخطـار کتبـی نسـبت بـه رفتـار متخلـف و          .براي دانش آموزي کـه بـار اول مرتکـب خطـایی شـده اسـت      
  .در آینده  ضرورت عدم تکرار این رفتار

  .ه استکردعذر خواهی دانش آموز نسبت به کسی که به او توهین 
  تنبیه کتبی بعد از تکرار مخالفت 
و ایـن امـر    .بـه خـدمات اجتمـاعی بـرود     بـه مـدت سـه روز    دانـش آمـوز مجبـور اسـت کـه     بار دوم در حالت تکرار مخالفـت  

  .به والدین باشد به توصیه شوراي تربیتی و موافقت ناحیه آموزشی و هشدار باید
  تخلفات درجه سوم

  دعوت از والدین با توجه به محتویات تخلف و اخطار کتبی به ضرورت عدم تکرار رفتار متخلفانه دانش آموز
  ده کرعذر خواهی دانش آموز از کسی که به او توهین 

  به دانش آموز نسبت به عدم تکرار تخلف و التزام به انضباط رفتاريکتبی هشدار 
  در صورت تکرار تخلف مسطح دو

ملــزم    روز در مدرســه  پــنجبــراي مــدت خــدمت اجتمــاعی انجــام عــالوه بــر آنچــه در ســطح اول ذکــر شــد دانــش آمــوز بــه 
بنــا بــر توصـیه شــوراي تربیتــی و موافقــت ناحیــه آموزشــی و اخطـار بــه والــدین و همــراه بــا التــزام    ،و ایــن بایــد مـی شــود 

  .دانش آموز به تحصیل همراه با خدمات اجتماعی است
  تخلفات درجه چهارم

  سطح اول تخلف 
  .شودکه درباره دانش آموز اتخاذ می  یو مطلع ساختن ایشان از مضمون تخلف و نوع تنبیهات دعوت از والدین

ده همـراه بـا اخـذ تعهـد کتبـی از دانـش آمـوز نسـبت بـه عـدم تکـرار تخلـف و             شـ خواهی از شخصی کـه بـه او تـوهین    عذر
  رعایت نظم و انضباط رفتاري

روز بـا یکـی از مقامـات اجتمـاعی داخـل امـارات پایـان مـی          پـنج بـا اعمـال خـدمات اجتمـاعی در مـدت      وظیفه دانش آموز 
ه شـوراي تربیتـی و موافقـت ناحیـه آموزشـی و اخطـار بـه والـدین و یـک هشـدار کتبـی باشـد             این باید بنا بر توصـی  و پذیرد

  .که در صورت تکرار مجدد هر کدام از تخلفات به مدرسه دیگري منتقل خواهد شد
  سطح دوم در تکرار تخلف

ــ انتقــال دانــش آمــوز بــه مدرســه دیگــر در محــدوده   ــر اعتمــاد منطقــه آموزشــی بــه توص یه شــوراي ناحیــه آموزشــی بنــا ب
ــا       ــده بن ــل ش ــه از آن منتق ــه اي ک ــه مدرس ــد از آن ب ــال تحصــیلی بررســی شــده و بع ــارش در خــالل س ــه رفت ــی ک تربیت

  برگردد  بردرخواست والدین از شوراي تربیتی و موافقت ناحیه آموزشی
  تخلفات درجه پنجم
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دانــش آمــوز از  ،اخطــار بــه ولــیو  بنــابر توصــیه شــوراي تربیتــی و موافقــت ناحیــه آموزشــی :در مرحلــه تعلیمــات اجبــاري
ــدهمــدت تحصــیل بــراي  مدرســه دیگــري کــه بــه وســیله   و در ســال آینــده در مــی شــودســال تحصــیلی محــروم  باقیمان

  .داده می شودفرصت براي ثبت نام مجدد  ،منطقه آموزشی تعیین می شود
صــت الحــاق بــه آموزشــهاي جــدایی پایــانی از مــدارس دولتــی و در دســترس بــودن فر  :در مرحلــه تعلیمــات غیــر اجبــاري

  ) آموزش بزرگساالن و آموزشهاي ویژه ،آموزش در منزل (دیگر
  ماده دهم 

شــیوه هــاي بــه کــار گرفتــه شــده در ســطح دوم نســبت بــه دانــش آمــوز متخلــف زمــانی کــاربرد دارد کــه در هنگــام ســال  
  .صیلی تخلف مجددا تکرار شودحت

  مقررات عمومی:یازدهم
بـا توجـه    بـه جـز تخلـف درجـه اولـی کـه       مـوز بایـد از طریـق شـوراي تربیتـی مدرسـه باشـد       اتخاذ هر روش علیه دانش آ-1

ــه  ــانون نظــائرش وجــو ب ــن ق ــاتی کــه درای ــدارد و  دتخلف ــه جــاي آن از ضــوابن ــدایت مــدیر اســتفاده   و روشــهایی طب ــا ه      ب
  .به شکل فردي و فوري و با توجه به تخلفات ارتکابی صورت گیرد بایدکه آن روشها  می شود

  .گیرد در پرتو معیارهاي زیر صورت می اصالح رفتار صدور تصمیمات خاص براي -2
  سن دانش آموز

  درجه تخلف
  تکرار تخلف از سوي دانش آموز

  ضرر ناشی از تخلف 
ــایع و     -3 ــورد وق ــق نوشــتاري در م ــد از اجــراي تحقی ــف بع ــوز متخل ــش آم ــه دان ــات اتخــاذ تصــمیمات انضــباطی علی تخلف

  .استبا تصمیم شوراي تربیتی  اتشمنسوب علیه او و اثب
ارتکـاب دانـش آمـوز بـه تخلـف نتیجـه عـدم مراعـات قـوانین ایـن مقـررات توسـط کارمنـدان و               اثبات شود در حالتی که-4

  .با متخلف برخورد خواهد شدمدیر مدرسه باشد 
افی بـودنش  بیشتر از بـین روشـهاي خـاص بـراي هـر سـطح از سـطوح مختلـف درجـه یـک وقتـی کـه کـ              یکی یا ياجرا -5

  .استمجاز  شددر جدول رفتار دانش آموز ثبت 
  .دانش آموز را از لحاظ وضعیت فردي قبل از اختصاص یکی از سطوح به وي مورد مطالعه قرار داد باید -6
مشــاور و مــددکاراجتماعی مــورد بررســی  قبــل از رفــتن بــه نــزدبایــد  ،وضــعیت فــردي دانــش آمــوز داراي رفتــار منفــی -7

  .قرار گیرد
کمیســیون تربیتــی  ،اگـر رفتــار صـورت گرفتــه از ســوي دانـش آمــوز در همــان حـال یــک جـرم جنــایی محســوب باشـد      -8

ارجـاع دانـش آمـوز بـه منظـور       .اقـدام مـی کنـد   مدرسه به ارجاع دانش آموز بـه ارگـان خـاص تحقیـق در منطقـه آموزشـی       
شـروط بـه اینکـه اثبـات وجـود رفتـار مغـایر بـا         م ،شـود تحقیق جزایی مانع اتخاذ اقدامات مبتنـی بـر ارزیـابی علیـه او نمـی      

  .نگردد منوط نظم و انضباط مدرسه به تعلیق جرم جزایی
دانــش آمــوز بــه آن ، و تخصصــی باشــد بــه مراکــز خــاص در مــواردي کــه رفتــار یــک دانــش آمــوز نیازمنــد تحویــل وي -9

 نیــا تکنیکهــاي روا ،یــا اعتیــادهماننــد تکنیکهــاي تــرك ســیگار ؛ مراکــز بــه منظــور معالجــه و ارزیــابی معرفــی مــی شــود 
ــی   ــاي تخصصــی دولت ــه وزارت بهداشــت و ســایر تکنیکه ــانی وابســته ب ــر مســتلزم توصــیه    .درم ــن ام ــه ای ــدیهی اســت ک ب

ــی و موافقــت منطقــه آموزشــی و  ــه مدرســه از ســوي     شــوراي تربیت ــوز و گــزارش ب ــش آم ــاي دان ــز موافقــت کتبــی اولی نی
  .استانش آموز به اجراي برنامه هاي اصالح رفتار دستگاه اجرایی ذیربط به منظور ملزم ساختن د

اشـیاء بـه کـار گرفتـه شـده در حـین ارتکـاب بـه تخلـف برحسـب مـورد و براسـاس تصـمیم شـوراي                ،مصادره تجهیزات-10
  .تربیتی مدرسه و ابالغ کتبی به والدین مبنی بر تسلیم مواد در پایان سال تحصیلی به والدین پایان می رسد
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فقـدان و یـا خسـارت وسـیله اي شـده اسـت والـدین و خـود وي ملـزم بـه پرداخـت             ،موجـب تخریـب  ه دانش آموزي کـ -11
هزینه هاي آن هستند و هزینه هـاي خسـارت بـا توجـه بـه مـدارك و مسـتندات مویـد آن وهمـراه بـا رعایـت عوامـل مـوثر              

  .در آن تعیین می شود
ــع   -12 ــولی وض ــی مت ــواحی آموزش ــردنادارات و ن ــر  ک ــاي الزم ب ــه ه ــدارس   برنام ــل م ــاعی داخ ــدمت اجتم ــین خ اي تعی

  .هستند
  ماده دوازدهم

بـا راي شـوراي تربیتـی بـه مـدت سـه        ،می توان دانش آموزي را کـه بـراي پاسـخگویی بـه رفتـار منفـی حاضـر شـده اسـت         
  .کردروز از حضور در کالس منع 

  ماده سیزدهم
  .ان تخلف باید از مجراي شوراي تربیتی تصمیم گرفتمیزدر تعیین 

  هاردهمماده چ
اقـدامات تنبیهـی علیـه بـدترین تخلفـات       ،اگر دانش آموز دچار خطایی شود کـه همزمـان شـامل چنـدین نـوع تخلـف شـود       

  .و همراه آن باید اقدامات علیه تخلفات دیگر وي صورت بگیرد وي صورت می گیرد
  ماده پانزدهم

مسـتند شـود و ایـن مسـتندات      بایـد  ،تمامی اقداماتی که بـراي اصـالح رفتـار یـک دانـش آمـوز متخلـف صـورت مـی گیـرد          
  .به همراه پوشه آن نزد معاون و مشاوره مدرسه نگهداري می شود

  ماده شانزدهم
یـا ولـی او مـی توانـد یـک هفتـه پـس از تـاریخ         خـود وي   ،رفتـار علیـه او صـورت گرفتـه     دانش آموزي کـه اقـدامات اصـالح   

شــکوائیه بررســی شــده و بــه نماینــده وزراتخانــه  .نــدکنــزد مــدیر منطقــه آموزشــی دادخــواهی  ات علیــه ويماتخــاذ تصــمی
  .مجازات در نظر گرفته شده را کاهش دهدمی تواند  در صورت لزوم نماینده وزارتخانه .نشان داده می شود

  ماده هفدهم 
  .شودي آنها و تمامی کادر اداري و آموزشی مدرسه ابالغ می اولیا ،این مقررات به دانش آموز

  ترکیه-8-4-4
  .استه مقررات انضباطی به ارزیابی و نظارت و رشد دادن به رفتارهاي دانش آموز معروف در ترکی

  تشویق-1-8-4-4
بـه وزارت آمـوزش و پـرورش وابسـته انـد تشـویق بـه وسـیله ارزیـابی و نظـارت            در مدارس دولتی و غیر انتفـاعی کـه رسـماً   

  .معلم و مدیر مدرسه صورت می پذیرد ،ااولی ،و رشد دادن رفتارهاي دانش آموز با همکاري خود دانش آموز
ن در صـورت نیـاز بـا مراکـز تحقیقـاتی و موسسـات دیگـر همـاهنگی         ارفتارهـاي دانـش آمـوز    براي تشـخیص منبـع و منشـأ   

   .آمد به عمل خواهد
  توقعات از دانش آموز -2-8-4-4

  .کنددر مدرسه و کالسها به طور منظم و مرتب شرکت ) الف
ــراد جامعــه و جمهــوري ترکیــه  فرامــوش نکنــد کــه تمــام  )ب ــه .هســتند دوســتان مدرســه اي ماننــد خــودش یکــی از اف ب

  .حق و حقوق آنان احترام قائل شود ،شخصیت
  .دخوش بینانه و محترمانه برخورد کندوستان و کسانی که در اطرافش هستند  ،نمسئوال ،مدیران ،با معلمان )ج
  .ددروغ نگوید و راستگو و امین باش) د
  .آرام باشد و از گفتار و روشهاي خشن بپرهیزدمالیم و  )ه
  .کندشرکت  ،در تمام فعالیتهاي فرهنگی و اجتماعی که از طرف مدرسه برگزار می شود )و
  .دکنرا دوست بدارد و به مطالعه عادت  کتابها )ز
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  .الش کندخیلی تو براي رشد و توسعه دادن آنها  کندتاریخی و آثار هنري محافظت  ،از زیباییهاي طبیعی )ح
  .کندرا مانند اموال خود بداند و از آنها محافظت  مدرسه اش ،مردم اموال و اشیا )ط
  .کنداستفاده ن مشروبات الکلی و مواد دیگري که باعث اعتیاد می شود ،از سیگار )ي
نمادهـا  دن اتحـاد ملـی و کشـوري اسـت ملحـق نشـود و از       کـر به فعالیتهاي سیاسی کـه اهـدافش از بـین بـردن و نـابود      )ك

ــد  ــل ن  .و ســمبولهاي سیاســی اســتفاده نکن ــاي سیاســی حم ــآرم و پالکارده ــداف سیاســی دارد و  کن ــه اه ــایی ک د و رفتاره
  .امنیت و سالمت مدرسه را از بین می برد انجام ندهد

  .ار بگیردکبشریت به شکلی مفید به  ملت و ،قوه بدنی و ذهنی و عاطفی خود را براي وطن )ل
  .دکنبت به اصالحات آتاتورك اعالم دارد و برخالف آن رفتار نوفاداري خود را نس )م
  .دکنملی و معنوي پیروي  ،از هنجارهاي جامعه مانند ارزشهاي فرهنگی )ن
  تشویق و رفتارهاي مورد تشویق -3-8-4-4

  .رفتارهاي دانش آموزان به وسیله کمیته انضباطی مدرسه مورد ارزیابی قرار می گیرد) الف
  .کمتر باشد 4500از  بایدن هرکدام و در دروس دیگر نیز 5500 باید نمره ادبیات ترکی 8لی ا 4در کالسهاي 

باشـد تقدیرنامـه    84099تـا   7000، جمـع معدلشـان   ه انـد در کلیـه دروسـی کـه در تـرم جـاري گذرانـد      ان اگر دانـش آمـوز  
  .می گیرند

  .تقدیر نامه می گیرند ،به باال باشد 8500آنهایی که معدلشان از 
افرادي کـه در هـر سـه سـال تحصـیلی در هـر نیمسـال بـه طـور متنـاوب تقـدیر نامـه گرفتـه انـد بـه معنـاي موفقیـت                   )ب

  .استالعاده  فوق
بـا مـدرك موفقیـت قـدردانی      ،آنهایی که در هر سه سـال تحصـیلی در هـر تـرم بـه طـور متنـاوب تشـکرنامه گرفتـه انـد          )ج

  .می شوند
  :د زیر تعلق می گیردتشویق به غیر از موفقیتهاي درسی به موار

  .کننددانش آموزانی که در مسابقات کشوري و بین المللی شرکت و رتبه اول تا پنجم را کسب  )الف
ــرادي )ب ــه در همایشــهاي فرهنگــی  اف ــد  ،ک ــت نشــان دهن ــري موفقی ــاعی و هن ــاریخ جلســات .اجتم ــره در  ،ت درجــه و نم

  .انضباطی دانش آموزان ثبت است پرونده
  هاي منفی دانش آموزان چگونگی تنبیه رفتار

بــه غیـر از رفتارهـاي منفــی   (دانـش آمـوزانی کـه در مــدارس راهنمـایی هسـتند اگــر رفتارهـاي منفـی از آنهــا سـر بزنـد          -1
  .مدرسه در مورد آنان اجرا خواهد شد و تعویض تذکر شان مذمت،نسبت به ویژگیهای )ناشی از دوره بلوغ

د شـو سـت تـا نظـم جامعـه حفـظ شـده و عـالوه بـر ایـن دانـش آمـوز متوجـه             و برخوردها بازدارنـدگی ا  اهداف این تنبیهات
بـه علـت اینکـه دروان    ، د ایـن رفتارهـا را در جهـت مثبـت تغییـر بدهـد      کنـ که چه نـوع رفتارهـایی از او سـر بزنـد و تـالش      

  .اطالعات وي را باال برد بایدبراي اصالح رفتار دانش آموز ، بلوغ دوران رشد دانش آموز است
  .شد دت تنبیه به صورت تذکر اجرا خواهددر این م

بـه وي بگویـد کـه چـرا رفتارهـاي منفـی        بایـد تذکر لفظی شامل مالقـات معلـم بـا دانـش آمـوز اسـت و معلـم         :تذکرلفظی
  .وي دارند که انتظار چه نوع رفتارهایی را از کننداز او سر می زند و به او تفهیم 

در داده مـی شـود    بترتیـ  ه یافـت بـین معلـم و دانـش آمـوز مالقـاتی      اگـر رفتارهـاي منفـی دانـش آمـوز ادامـ       :اخذ تعهـد 
  .کندکه رفتارهاي ناشایست خود را اصالح  کندنتیجه این مالقات دانش آموز تعهد می دهد و امضا می 

د و در کنـ دانـش آمـوز را احضـار     يمعلـم مـی توانـد اولیـا     ،رفتارهـاي منفـی دانـش آمـوز ادامـه یافـت       اگر :مالقات با اولیا
نــوع و چگـونگی تنبیهــات را بــه   ،واقــب رفتارهـاي ناشایســت دانــش آمـوز  ن مدرســه حضــور دارنـد ع سـه اي کــه مسـئوال  جل

جلسـه شـده و در صـورت     اگـر والـدین دانـش آمـوز حضـور بـه هـم نرسـاندند ایـن مـورد کتبـا صـورت             .تـذکر دهـد   والدین
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گـزارش همـراه بـا ارزیـابی دقیـق رفتارهـاي       که مـدارك نوشـته شـده در آن موجـود اسـت بـا یـک         را ادامه معلم پرونده اي
  .کنددانش آموز به کمیته انضباطی ابالغ می 

بـه دانـش آمـوز    از طـرف مـدیریت مدرسـه نامـه اي      مجـدد آن در قبـال رفتارهـاي منفـی و تکـرار شـدن       :مذمت و مالمت
  .استکه حاوي توبیخ کتبی داده می شود 

  مدرسه دیگر براي ادامه تحصیل انتقال دانش آموز از یک مدرسه به  :تعویض مدرسه
  رفتارهاي مستحق تنبیه -4-8-4-4
  و تکرار آن به موقع سرکالس حاضر نشدن بدون عذر موجه-1
  غیبت غیر موجه -2
  نگهداري مواد غیر مجاز در کمدها  ،گاهیدر مدارس خواب-3
  استفاده از مواد ممنوعه در مدرسه -4
  حیط مدرسه مها و میز ،دن دیوارهاکرکثیف -5
  زیر پا گذاشتن آداب و رسوم عمومی -6
   برنگرداندنت تسلیم نکردن یا سر وقو یا آزمایشگاه گرفته شده  که از کتابخانهرا آالت و ادواتی  ،لوازم ،کتاب-7

  رفتارهاي در خور مذمت و مالمت 
  ن و همساالن امعلم،بی احترامی و رفتار خشن نسبت به مدیران -1
  کالس و جلوگیري از تدریس و فعالیتهاي دیگر برهم زدن امنیت و سالمت -2
  تقلب در امتحان و جعل مدارك رسمی  ،دروغ گفتن و دادن اطالعات غلط به مدیریت مدرسه و عادت به آن-3
   ها کت در مراسمرعدم ش-4
  عدم رعایت مقررات پوشش -5
  سیگار کشیدن -6
  دعوا-7
  رساندن آسیب به لوازم و ادوات مدرسه-8
  ون اجازه از اموال دیگران استفاده بد-9

  آسیب رساندن به اشیا و لوازم سایر دانش آموزان -10
  انجام فعالیتهایی که سیر فعالیتهاي درسی و غیر درسی را تغییر دهد -11
  استفاده بدون اجازه و غیر آموزشی از وسایل و اماکن مدرسه-12
  در مدارس خوابگاهی بدون اجازه شب را بیرون ماندن -13
  رفتارهاي مستحق تعویض مدرسه-5-8-4-4
مخالفـت بـا قـانون اساسـی و اصـول و ارزشـهاي ملـی دموکراتیـک و الئیـک و دولـت برخاسـته از             بـراي  تشویق و ترغیـب -1

  عدالت اجتماعی
  و تبلیغ آن تهمت و افترا  ،تجاوز ،حقارت -2
  همراه داشتن  به مدرسه آوردن وراي کشمکش و ضرب و جرح ساخته شده که ب را آلت و ادواتی-3
  ایجاد آتش سوزي در مدرسه و اطراف آن  -4
  تبلیغات سیاسی و مذهبی در مدرسه و اطراف آن -5
  جمع آوري پول جهت موسسات و احزاب -6
  افکار سیاسی و اعتقادي  ،جنسیت ،نژاد ،زبان علتمذمت افراد یا گروهها به -7
  امکانات و محیط مدرسه عمدي تخریب -8
  ا هاموال دیگران و استفاده بدون اجازه از آن ضرر رساندن به -9
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معلمـان و دیگـر کارکنـان مدرسـه حملـه ور شـدن و تبلیـغ و تـرویج ایـن نـوع            ،در خارج از محیط مدرسـه بـه مـدیران   -10
  رفتارها 

  دفعات متعدد  بیرون از خوابگاه ماندن درشب درمدارس خوابگاهی  -11
  عکس حاضر شدن در امتحان به جاي دیگري و بال-12
  ترغیب دیگران به استفاده از مواد الکلی و اعتیاد آور-13
  مصرانه مخالفت کردن ،با مقررات پوشش و ظاهر-14

  در تنبیه مدنظر قرار گیرد بایدمالحظاتی که 
  حالت روحی فرد در هنگام تخلف -1
  وضعیت عمومی در داخل و خارج از مدرسه -2
  سن و جنسیت -3
  روس سبت به دموفقیت و عالقه ن-4
  وضعیت موفقیت فرهنگی و اجتماعی در مدرسه -5
  آیا دانش آموز در سال قبل تنبیه شده ؟-6
دانـش آمـوز بـه مراکـز بهداشـتی و درمـانی معرفـی مـی          ،رفتار دانش آموز اگـر بـه خـاطر مسـائل روحـی و روانـی باشـد       -7

  .شود
  .شودرفتارهاي منفی و تنبیهات آن مشخص -8
و یـا داخـل از مدرسـه مرتکـب جرمـی مـی شـوند و ایـن جـرم بـه مـدیریت مدرسـه اعـالم              دانش آموزانی کـه در خـارج   -9

   .کندربط منتقل  می شود مدیر می تواند در صورت لزوم آن را به مقامات ذي
  .تذکر مذمت و مالمت دانش آموز از طرف کمیته ارزیابی رفتارها صورت می گیرد ،تنبیهات– 10
  .بار اجرا نمی شود ر منفی بیش از یکتنبیهات به خاطر تکرار شدن رفتا-11
  .در سیستم مدرسه و پرونده اي که اطالعات دانش آموز در آن است ثبت و ضبط می شود تنبیهات-12
ولــی تعـویض مدرســه بــه   ؛مالمــت و تـذکر اســت انجــام مـی دهــد   ،کــه مربــوط بـه مــذمت را مـدیر مدرســه تنبیهـاتی   -13

  .شودوسیله کمیته ارزیابی شهرستان اجرا می 
ــویض   -14 ــه وي تع ــه مدرس ــوزي ک ــش آم ــدان ــدیریت      ش ــه م ــازگردد ک ــی ب ــه قبل ــه مدرس ــد ب ــی توان ــرطی م ــه ش ده ب

  .دنشهرستان و استان نظر مثبت بده ،آموزش و پرورش،مدرسه
 ،مـدیر مدرســه در صــورت لــزوم بعــد از گــرفتن دفاعیــه از دانــش آمــوز خــودش مــی توانــد تنبیــه را بــه صــورت تــذکر  -15

  .هدمذمت و مالمت انجام د
تنبیـه شـده باشـد دیگـر      ،مالمـت و یـا تعـویض مدرسـه     ،مـذمت  ،دانش آموزي کـه در سـال تحصـیلی بـه شـکل تـذکر      -16

  .تقدیر و مافوق موفقیت به وي داده نمی شود ،برگه تشکرنامه
ابــالغ حکــم پــنج روز کــاري بعــد از ات اتخــاذ شــده در دانــش آمــوز در طـول  مولـی دانــش آمــوز مــی توانــد بـه تصــمی  -17

کــه در مــورد را تنبیهــاتی  مــی کنــدمــدیر مدرســه اعتراضــاتی کــه در مــورد تنبیهــات شــده مــورد بررســی  .کنــدض اعتــرا
روز کـاري بــه کمیتــه   پــنجدر طـول  ي کـه در مــورد اعتراضـات پرونــده بیـان شــده    اتعـویض مدرســه اتخـاذ شــده بـا ادلــه    

  .اجرا نمی شودمادامی که نتیجه اعتراضات نیامده تنبیهات  .ارزیابی شهرستان می فرستد
  ژاپن-9-4-4
  قوانین تادیب و تنبیه بدنی1-9-4-4

ور آمـوزش، معلمـان و مـدیران مـدارس اجـازه دارنـد       ظـ در صـورت لـزوم و بـه من    :قانون آموزشـی مـدارس   11بند  .1
 .اما تنبیه بدنی مجاز نیست؛ که دانش آموز را بر اساس قوانین دولت مورد تنبیه قرار دهند
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در صـورت تنبیـه توسـط مـدیر یـا معلـم بایـد فـاکتور سـن و بلـوغ دانـش آمـوز              :دارسقانون انضـباطی مـ   13بند  .2
 .مد نظر قرار گیرد

 :وزارت دادگستري عناوین قانون گذاري شده توسط .3
 آسیب رساندن به دانش آموز همانند لگد زدن و یا سیلی زدن ممنوع است. 
    ــدنی شــناخته شــده ــه عنــوان تنبیــه ب ــدنی دانــش آمــوز شــدن ب در صــورت  .ممنــوع اســت وموجــب درد ب

ــت      ــدنی نیس ــر ب ــورد نظ ــه م ــانونی، تنبی ــکل ق ــه ش ــه ب ــحیح تنبی ــراي ص ــه   .اج ــم در تنبی ــاي مه فاکتوره
 .استانضباطی، سن، بلوغ دانش آموز، مکان، زمان و اهمیت خطاي مرتکب شده 

  رفتن دانـش آمـوز پـس از اتمـام مدرسـه تنبیـه بـدنی محسـوب نمـی شـود و از جملـه قـوانین            شدن از مانع 
 .دارد بستگی مدت زمان معطلی دانش آموز به تشخیص معلم .انضباطی قانونی است

               ندادن اجازه رفتن به دستشـویی و یـا صـرف ناهـار دانـش آمـوز مـی توانـد بـه عنـوان تنبیـه بـدنی محسـوب
 .شود

      ــدنی ــه ب ــه عنــوان تنبی ــد ب ــی نظمــی در کــالس نبای ــردن آشــفتگی و ب ــین ب ــراي از ب اســتفاده ازخشــونت ب
 .شودشناخته 

              ممکن است دانش آمـوزان بـه خـاطر خطـایی مجبـور بـه انجـام کارهـایی از قبیـل نظافـت و تکـالیف اضـافی
 .شوند

 دستورالعملهاي بازبینی شده وزارت آموزش و پروش .4
دانــش آمــوزان را در مدرســه ایفــا مــی کننــد بایــد اجــازه زدن ضــربه هــاي  ياز آنجــایی کــه معلمــان نقــش والــدین و اولیــا

را بـراي فرزنـدان خـود در نظـر     بیـه هـایی   نهمـانطور کـه والـدین گـاهی اینگونـه ت      .دانـش آمـوز داشـته باشـند    مالیم را بـه  
اینگونـه   .به معلمان باید اجـازه تنبیـه داده شـود حتـی اگـر خشـونت معلـم بـه بـدن دانـش آمـوزان اعمـال شـود             می گیرند، 
ــال زور ــوز      اعم ــده و در آم ــوزان ش ــش آم ــل دان ــرل کام ــب کنت ــم موج ــط معل ــرا  توس ــل اج ــتش قاب زدن از روي  "و  اس

البتـه معلمـان بایـد حقـوق شـناخته شـده دانـش آمـوزان توسـط مـدیر را محتـرم شـمرده و تـا               .نامیـده مـی شـود    "محبت
  .حد ممکن از اعمال زور و خشونت علیه دانش آموزان خودداري کنند

  سیستم عدم لیاقت 
دانـش آمـوزان درجـه     .طراحـی شـده اسـت    )راهنمـایی (نی در مـدارس میـا  این سیسـتم بـراي کنتـرل رفتـار دانـش آمـوزان       

نشـان عـدم لیاقـت دریافـت      پـنج وقتـی دانـش آمـوز     .کننـد  عدم لیاقت را به خاطر رفتارهـاي ناشایسـت خـود دریافـت مـی     
پــس از پایـان بازداشــت بــه   .و پـس از مدرســه صــورت مـی گیــرد   اســتت عبازداشــتها یـک ســا  .بازداشــت مـی شــود  ،دکنـ 
عـدم لیاقـت    ،اگـر یـک دانـش آمـوز بـیش از حـد       .کننـد ن فرمـی داده مـی شـود کـه بایـد آن را امضـا       دانـش آمـوزا   ياولیا

  .کنندخواسته می شود که به مدرسه آمده و در شوراي معلمان شرکت  از سرپرستان دانش آموز ،داشته باشد
د و کننـ کنتـرل   پیگیـر  را بـه طـور   دانـش آمـوزان  تـا رفتـار    کنـد هدف این سیستم این است که به معلمـان و مـدیر کمـک    

  .کنندمشکالت رفتاري آنها را پردازش 
  عفو مشروط 

را بـراي ادامــه   انتظــارات مدرسـه باشــد مـدیر ممکــن اسـت یــک وضـعیت مشــروط     کمتــر از حـد وقتـی رفتـار دانــش آمـوز    
  .تحصیل وي به وجود بیاورد

  تعلیق 
فعالیتهــاي مدرســه /ز شــرکت در کالســها ا در خــالل دوره تعلیــق تعلیــق از مدرســه بــه معنــی آن اســت کــه دانــش آمــوز 

  .بودن در محوطه نزدیک مدرسه منع شود ورزشها و/محور 
دهــد کــه در  د و ایــن اخطــار را مــیکنــرا از محــیط مدرســه حــذف مــی  مخــرب و خطرنــاك دانــش آمــوز بــالقوه ،تعلیــق

  .دشو اخراجدانش آموز به طور دائم از مدرسه صورت تکرار ممکن است 
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ست به خـاطر تخطـی از مقـررا ت مدرسـه یـا رفتـاري کـه ممکـن اسـت از نظـر مـدیر مدرسـه نامناسـب              دانش آموز ممکن ا
دارد کـه مـی توانـد دانـش آمـوز را بـه طـور        بسـتگی  بـه نظـر مـدیر    نامحـدود بـوده و   تعلیق  .دشوتشخیص داده شود تعلیق 

  .کندکوتاه مدت و بلند مدت را تعلیق  ،دائم
کـه بسـته بـه میـل خـود مـی تـوان مدرسـه          اسـت  ته اختیـاري از طـرف مدرسـه   پیشنهاد ترك مدرسه یـک خواسـ   :اخراج

  .و این پیشنهاد را رد کرد موافقت نکرد بنابراین می توان، را ترك کرد
اما در صورتی که تـا زمـان مقـرر شـده بـه صـورت اختیـاري مدرسـه را تـرك نکـرده و بـه فـرد گفتـه شـود کـه از مدرسـه                 

  .تخاب ندارد در واقع با اخراج شدن فرقی ندارداخراج می شوید، چون دیگر قدرت ان
بنـابراین اخـراج تحـت شـرایط     ؛ اخراج از مدرسه یک اقدام جدي اسـت کـه دانـش آمـوز از حـق تحصـیل محـروم مـی شـود         

  .سخت در مدرسه مورد تقاضا قرار می گیرد
یرفتــه شــود کــه امکــان در صــورتی کــه تحصــیل اجبــاري باشــد، پذ  حتــی اگــر در دادگــاه و در مــورد اخــراج از مدرســه و 

اصـالح دانـش آمــوز وجـود نداشـته و بایــد از مدرسـه بیـرون رانــده شـود، بــاز هـم در حکـم ذکــر مـی شـود کــه بایـد ایــن             
بـه طـور عینـی الزم اسـت کـه سـبکی و سـنگینی رفتـاري کـه قـانون را نقـض             .انتخاب براي دانش آموز وجود داشـته باشـد  

وي، ابـراز پشـیمانی دانـش آمــوز، اینکـه آیـا در تنبیهـات مالیـم قبلــی        کـرده، شخصـیت دانـش آمـوز، رفتارهــاي همیشـگی      
  .هدایت شده یا نه و غیره به صورت کامل و مجزا مورد بررسی قرار گیرد

ــه چنــین پیشــنهادي را از     ــر تــرك اختیــاري مدرســه، دلیــل ارائ در صــورت موافقــت نکــردن بــا پیشــنهاد مدرســه مبنــی ب
در ایــن هنگــام در  .بــا مدرســه قاطعانــه صــحبت کنــد شبــه همــراه والــدین وزدانــش آمــ مدرســه خواســته و الزم اســت کــه

در مــورد مســیر زنــدگی پــس از ایــن و  شنظــر د و احســاس ویخواهــد رســ فــردمــورد زیانهــایی کــه از تــرك مدرســه بــه 
دولتـی اسـت بـا انجمـن نظـارت بـر        فـرد همچنـین اگـر دبیرسـتان     .آوردن مثالهایی از این دسـت بـا مدرسـه صـحبت کنـد     

  .رسه مشورت کرده و بهتر است که از طریق این انجمن صحبت کندمد
  .د، پس از آن امکان شکایت به دادگاه و دعوي حقوق به شکل قانونی وجود دارداز مدرسه اخراج ش فردحتی اگر .

    ـ  -) تـرك مدرسـه  (تـرك تحصـیل درصـورت تــرك تحصـیل دانـش آمـوز آن مدرســه      -صـورت رسـمی   ه اخــراج ب
اسـم دانـش آمـوز از مدرسـه اي کـه ثبـت نـام کـرده         ) بـه صـورت رسـمی   (صـورت اخـراج   ترك مـی شـود امـا در    
امکـان پـذیرفتن دانـش آمــوز بـا وجـود سـابقه تحصــیلی اش و بـاز گشـت او بـه مدرســه           .اسـت حـذف مـی شــود   

  .وجود دارد
 توبیخ 
  ــاوره،      –حــبس ــاق مش ــوز در ات ــش آم ــه در آن دان ــده ک ــافه ش ــات اض ــه تنبیه ــز ب ــه نی ــراَ حــبس در مدرس  اخی

 .کتابخانه، اتاق کنفرانس و غیره به تنهایی مجبور به درس خواندن می شود
  ایـن سـرزنش انـدکی    (مـی کنـد   ) سـرزنش (سـت کـه مـدیر مدرسـه فـرد را نصـیحت       زمانی ا–راهنماییهاي خاص

 ).با سرزنش کارمندان دولتی متفاوت است
 ــه     در ــدیر مدرس ــط م ــوبیخ توس ــق و ت ــیل، تعلی ــرك تحص ــباطی ت ــدامات انض ــان اق ــگاه   می ــیس دانش ــا رئ در ( ی

  .دمی شواعمال ) استدانشکده ها رئیس دانشکده که نماینده رئیس دانشگاه 
        ــش ــتثنایی بخ ــدارس اس ــین م ــی و همچن ــایی دولت ــدایی و راهنم ــدارس ابت ــراي م ــیل ب ــرك تحص ــین ت همچن

ت ابتـدایی و راهنمـایی کـه دانـش آمـوزان آنهـا هنـوز در سـن مدرسـه هسـتند رخ نمـی دهـد هـر چنـد در صـور               
ارس دولتــی و غیــر تعلیـق و حــبس در مـد   .غیـر دولتــی بـودن بــه نظـر مــی رسـد کــه ایـن مســئله اتفـاق بیفتــد      

  .دولتی براي تمام دانش آموزانی که در سن مدرسه هستند اعمال نمی شود
  ــر اســاس قــوانین آموزشــی مــدارس، تو مــدارس ابتــدایی و  قــف حضــور و اخــراج موقــت دانــش آمــوز بــه عــالوه ب

تــاري مغـایر انجــام داده، بــا حفـظ انضــباط دانــش آمـوز و محفــوظ داشــتن حـق تحصــیل ســایر     راهنمـایی کــه رف 
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ــدام     دانــش آمــوزان، تصــمیمات اجرایــی بــه ولــی دانــش آمــوز اطــالع داده مــی شــود و نمــی تــوان آن را یــک اق
  .انضباطی دانست

 ود کـه مدرسـه   جز ترك تحصیل و اخـراج مـواردي نیـز وجـود دارد کـه در آن بـه دانـش آمـوز توصـیه مـی شـ           ه ب
ممنـوع  ) شـووا  22ام سـال   26قـانون  ( قـانون آموزشـی مـدارس    11همینطـور تنبیـه بـدنی در بنـد      .را ترك کنـد 

نی کـه تنبیـه بـدنی اعمـال کننـد، مغـایر بـا مجازاتهـاي انضـباطی و اخالقـی عمـل کـرده انـد              مسـئوال . شده است
ــدن   .جــرم اعمــال خشــونت ( ــه ب ــم ب ــردن ضــربه و زخ ــرك تحصــیل،  در صــورت .)جــرم وارد ک ــه پیشــنهاد ت ی ک

ــوزه قضــایی       ــه ح ــدامات را ب ــن اق ــد ای ــه بای ــد، آن مدرس ــی رخ ده ــه اي دولت ــوبیخ و حــبس در مدرس ــق، ت تعلی
تخطـی نشــود، در صـورت مشـاهده و یــا     هحتـی اگــر از قـوانین مدرسـ    .انجمـن نظـارت بـر مدرســه گـزارش دهـد     

ــدامات انضــباطی در مــورد شــخص   ــانونی اق ــدام غیــر ق ــه اق ــال در ؛ اعمــال خواهــد شــد گــزارش هرگون ــراي مث ب
دانشگاه و دبیرسـتان در صـورت دسـتگیر شـدن دانـش آمـوز بـراي حمـل و یـا مصـرف مـواد و الکـل، امکـان دارد              

  ).مرجع(را براي دانش آموز اجرا کند) ترك مدرسه(که مدرسه نیز مجازات ترك تحصیل
 طی اسـت بلکـه بـه صـورت رسـمی و اداري      انضـبا  تنبیـه نـه تنهـا یـک    ) به زور از مدرسـه بیـرون انـداختن   ( اخراج

ــ     جـز در مواقـع فـارغ التحصـیلی، تــرك تحصـیل و مـرگ و در مـوارد نپـرداختن شــهریه و         ه نیـز ثبـت مـی شـود ب
گذشتن ترم تحصیلی و غیبـت دانـش آمـوز ثبـت نـام شـده در طـول مـدت دوره یـا تـرم و عـدم بازگشـت وي تـا              

  .دآن مدت و یا غیبت طوالنی مدت، اخراج اعمال می شو
  وسایل ممنوعه در مدرسه 5-4
  .در ایین نامه اجرایی به طور مشخص در این مورد ، اطالعاتی یافت نشد :ایران-1-5-4
  انگلستان -2-5-4
  وسایل ممنوعه -1-2-5-4

ــات  ــش    مصــرف مشــروبات الکلــی در مدرســه و در خــالل اوق ــه غیــر از دان ــانون ب ــن ق ــا ممنــوع اســت و ای تحصــیلی مطلق
  .دگان از مدرسه مانند اولیا را نیز در برمی گیردبازدیدکنن ،آموزان

و حتــی آوردن آن نیــز بــه مدرســه  کننــد بــه شــاگردان اجــازه داده نمــی شــود ســیگار و مــواد مخــدر را در مدرســه مصــرف
ایـن امـر بـه اطـالع      درصـورت یافـت شـدن ایـن مـواد در نـزد دانـش آمـوزان آنهـا توقیـف و مصـادره شـده و             .اسـت ممنوع 

  .والدین می رسد
دخانیـات ومـواد مخـدر بـراي      ،در مدارس این کشـور برنامـه هـاي جـانبی دربـاره آگـاهی بخشـی نسـبت بـه مضـرات الکـل           

  .در ناهار و عصرانه مدارس نوشیدنی هاي غیر الکلی ترویج می شوداست و دانش آموزان و والدین فراهم 
و ماننــد آن  ، اقــالم ارزشــدارزنجیــر ،چینــیســتاره  ،کبریــت ،فنــدك ،چــاقو ،از دیگــر اقــالم ممنوعــه مــی تــوان بــه اســلحه

  .در ضمن دانش آموزان مجاز به آوردن وسایل تفریحی خود به مدرسه نیستند مگر به درخواست معلم .دکراشاره 
 اسـت ممنـوع  ... و اقـالم ارزشـدار جـواهراتی همچـون گوشـواره      ذکر است که در بیشـتر مـدارس ایـن کشـور بـه همـراه       قابل

نـام خـود را در آن    واهد پول بـه مدرسـه بیـاورد بایـد آنـرا در یـک پاکـت مهـر و مـوم شـده بگـذارد و           و اگر دانش آموزي بخ
  .کندهک 

  .استآدامس  و شیرینی ،بازیهاي الکترونیکی ،اسباب بازي ،طال و جواهرات
  سیستم نظارت -2-2-5-4

معلمـان و   ،مـدیر  .ر بگیـرد تحـت نظـ   بـه خـاطر انجـام یـک عمـل ممنوعـه       را مدرسـه مـی توانـد دانـش آمـوز      ،طبق قـوانین 
بــه دلیــل  اودر جاییکــه بــه  جــوي امــوالش را بــدون رضــایتو  ســایر کارکنــان قــدرت قــانونی نظــارت بــر شــاگرد و جســت

  .داشتن مواد ممنوعه مشکوك هستند دارند
  الکل و اجناس مسروقه  ،سالح سرد و گرم ،مواد ممنوعه عبارتند از مواد مخدر



٨۶ 

 

  .دکنمخل انضباط را توقیف  ده غیر قانونی ومدرسه می تواند اموال یافت ش
مدارس مـی تواننـد در صـورت نیـاز حتـی بـدون مشـکوك بـودن از فلزیـاب بـراي بررسـی وجـود اسـلحه بـه همـراه دانـش                 

  .کنند آموزان استفاده
 نــدوظیفــه دار ،مــدارس قــدرت ایجــاد قــوانین انضــباطی در مــورد رفتــاردانش آمــوزان را دارا هســتند و بــه عنــوان کارمنــد  

  .کنندکارمندان و بازدیدکنندگان را حفظ  ،امنیت شاگردان
  .مراقب شاگردان باشد بایدهریک از کارمندان مدرسه 

ــاگــر دانــش آمــوزي نظــارت مدرســه را رد کنــد از ورود او   ــوگیري خواهــد شــد ب ــوانین ایمنــی و بهداشــت  .ه مدرســه جل ق
 ض خطراتــی کــه در تعــارض بــا ایمنــی و بهداشــت آنهــامعــر تــا دانــش آمــوزان و کارکنــان را از کنــدمدرســه را ملــزم مــی 

  .استدور نگه دارد و قوانین معقول یکی از شرایط پذیرش است 
  .دانش آموز باید قوانین مدرسه را بپذیرد و تخطی از آن جایز نیست

  وارسی با رضایت 
  .مدارس ملزم به گرفتن رضایتنامه کتبی از شاگردان براي این نوع تحقیق و تفحص نیستند

  =پ
ــدمــدارس  ــواد و وســایلی    سیاســتهاي رفتــاري خــود را شــفاف ســاخته و  بای ــد چــه م ــدین بفهمان ــوزان و وال ــش آم ــه دان ب

  .ممنوعه هستند
آمــوزش  بایــدد کــه دانــش آمــوزي مــواد قــدغن شــده را در تملــک خــود دارد کــراگــر یــک عضــو ســتاد مدرســه مشــاهده 

مجــازات  بایــدمعلـم   ،د و در صـورت رد آن بــه وسـیله شــاگرد  کنــمناسـب را بــه او بدهـد تــا مـواد ممنوعــه را از خـود جــدا     
  .مناسب را هماهنگ با سیاست رفتاري مدرسه به عمل بیاورد

  وارسی بدون رضایت 
  درچه زمان ؟

  .دالیل منطقی به دانش آموزي براي حمل مواد ممنوعه مشکوك باشیدبا وقتی که شما 
الزامـی بـراي تـامین قـدرت بـه صـورت        .ه از ایـن قـدرت را دارا باشـد   اسـتفاد  تصمیم بگیرد که چـه کسـی اختیـار    بایدمدیر 

  .کتبی وجود ندارد
نیـاز ندارنـد کـه کسـی      کـه مـدیران   مـی کنـد  بیـان   ،قـانون  .کننـد د به عهـده گـرفتن ایـن قـدرت را رد     نکارمندان می توان

  .غیر از کارمندان امنیتی و انضباطی مدرسه وظیفه تفحص را برعهده بگیرند
ــ  جــو بــراي امــوال و  بــراي مثــال یــک عضــو ســتاد مدرســه قــدرت جســت رنــد؛درت وارســی برخــی مــوارد را داکارمنـدان ق
  .اما قدرت وارسی جهت چاقوها و اسلحه را نداردرد؛ مسروقه را دا

  .کندامنیتی مدرسه را ملزم به وارسی  يمدیر می تواند اعضا
کارمنـد رسـمی    بایـد فـرد شـاهد وارسـی     ،کنـد ص از یـک شـاگرد تفحـ    ،کـه کارمنـد مدرسـه نیسـت     اگر یک نیروي امنیتی

  .دارد زیرا شناخت بیشتري از شاگرد؛ مدرسه باشد
  مکان بازرسی 

در جــاي دیگــري کــه کارمنــد مدرســه قــدرت قــانونی   بازرســی فقــط در محــیط مدرســه مــی توانــد صــورت بگیــرد یــا -1
  . موزيآدر گردشهاي مدارس یا در شرایط کاربراي مثال ؛ کنترل دانش آموز را دارد

  .قدرت فقط در بریتانیا کاربرد دارد-2
  در خالل بازرسی بدنی 

فقـط لباسـهاي بیرونـی کفایـت مـی       ،ضـروري لباسـهاي دانـش آمـوز را کـامال حـذف نمایـد        می کنـد شخصی که بازرسی را 
  .نماید
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شـود   یده مـی بالفاصـله روي پوسـت قـرار نـدارد ایـن لبـاس روي لبـاس زیـر پوشـ          کـه  اسـت منظور از لباس بیرونی لباسـی  
  .استروسري و چکمه  ،دستکش ،کفش،و شامل کاله

  قفسه و کمد  ،که شاگرد در ظاهر کنترل آن را برعهده دارد شامل میز استاموال شاگرد شامل کاالهایی 
  .اموال دانش آموز فقط می تواند در حضور شاگرد و دیگر اعضاي ستاد مورد بازرسی قرار بگیرد

شـامل درآوردن لبـاس و گشـتن جیبهـا مـی شـود امـا         ،رت تحقیـق شخصـی را مـی دهـد    قدرت بازرسی بـدون رضـایت قـد   
  .شخصی با قدرت بیشتري است ،یک بازرسی صمیمی نیست 

  قفل و میز 
د میزهـا و کمـد شـاگردان را بـراي هـر مـاده اي کـه در توافـق نامـه داشـتن آن ممنـوع                 مطابق با قـانون مـدارس حـق دارـن

  .شده جست و جو کنند
  سی پس از بازر

  قدرت براي به دست آوردن و مصادره اموال مسروقه 
امـوال  و  ءامحـا  ،قـانون ایـن اجـازه را بـه کارمنـد مـی دهـد کـه احکـام انضـباطی همچـون ضـبط             ،مطابق با مقررات مـرتبط 

  .کندممنوعه را به صورت یک اقدام انضباطی به شاگرد تحمیل 
ء مـواد مکشـوفه کـه نتیجـه بازرسـی      حفـظ و یـا امحـا    ،درهمسئوالن مدرسه می توانند بـه صـالحدید خـود نسـبت بـه مصـا      

آنـرا   بایـد کـه تصـور مـی شـود اسـلحه بـه همـراه دانـش آمـوز اسـت            جـایی  .کننداقدام  ،شرایط استبا رضایت و متناسب با 
  .کردبه پلیس منتقل 

ــاع     ــی شــود دف ــا م ــه از آنه ــد از شــکایاتی ک ــی توانن ــادر مدرســه م ــانون از اعضــاي   .کننــداعضــاي ک ــن ق ــر ای ــادر در ه ک
  .معاضدت نماید ،مصادره گردیده اند خسارت اموالی که،مسئولیتی در اقداماتی که علیه آنها براي فقدان

  اقالم مکشوفه براساس قانون بازرسی بدون رضایت 
کـه بـه دالیـل منطقـی بـه آنهـا مشـکوك         توقیـف کنـد   را شخصی که بازرسـی را صـورت مـی دهـد مـی توانـد هـر چیـزي        

داروهـاي   ،الکـل  ،اسـلحه  ،چـاقو ( .نـد ه ادر یـک واقعـه مجرمانـه مشـاهده شـد     و  اقـالم ممنوعـه هسـتند   ء است کـه آنهـا جـز   
  )اقالم مسروقه  و غیر مجاز

  .جو مشروب کشف شد می توان تصمیم به حفظ یا امحاء آن گرفتو  وقتی در جست
  آلمان -3-5-4

اشــیا ممنوعــه بــه  ءانون فــدرال آلمــان جــزتمــام وســایلی کــه در قــ .ق قــانون آوردن اســلحه بــه مدرســه ممنــوع اســتطبــ
آوردن  ،مــواد محرکــه ،تیرهــوایی ،اســلحه گــرم ،بــه ویــژه انــواع چاقوهــا؛ شــوند مشــمول ایــن قــانون مــی ،شــمار مــی آینــد

  .استاسلحه هاي اسباب بازي و اسلحه هاي تقلبی به مدرسه ممنوع 
ممنـوع   ،کیبـات انفجـاري اسـتفاده مـی شـود نیـز      بـاروت و مـواد شـیمیایی کـه بـراي سـاخت تر       ،آوردن ترقـه بر ایـن   عالوه
  .است

  .سال اجازه ندارند فندك و یا کبریت با خود به مدرسه بیاورند هجدهدانش آموزان زیر 
  .همچنین آوردن وسایل لیزري براي انداختن نور لیزر به چشم ممنوع است

ده گـم شـ   يگـوي اشـیا   درسـه جـواب  زیـرا م شـود؛  پـول فـراوان بـه مـدارس جلـوگیري مـی        و قیمـت  از آوردن وسایل ذي
  .و مسئولیت آن را نمی پذیردنیست 

در ارتبـاط بـا نوشـیدنی     .اسـت جویدن آدامس در قسمتهایی از مدرسـه کـه بـا موکـت یـا فـرش پوشـیده اسـت نیـز قـدغن           
  .مجاز استفقط در حیاط مدرسه  یهاها در برخی آیین نامه ها آمده که نوشیدن
طبـق   .اسـت و مشـروبات الکلـی در محـدوده مدرسـه ممنـوع       مصـرف مـواد مخـدر    ،ردر همه آیـین نامـه هـا کشـیدن سـیگا     

  .سال اجازه ندارند در اماکن عمومی و در انظار عمومی سیگار بکشند هجدهافراد زیر  ،قانون حمایت از جوانان
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  فنالند-4-5-4
مــدارس فنالنــد یــک  .اســتمــواد مخــدر و مســکرات در ســاعات مدرســه ممنــوع   ،مــواد محترقــه ،همــراه داشــتن ســیگار 

  .برنامه دارویی براي پاسخ به مشکالت مرتبط با مصرف مواد دارد
  ژاپن-5-5-4

  :آوردن وسایل ذیل به طور کلی در مدارس ممنوع است 
  داروها و محرکها 

  فندك و مانند آن  ،سیگار
  نوشیدنیهاي الکلی 

  مواد و ابزارهاي غیر اخالقی و هرزه نگاري 
  هر نوع سالح 

  ترقه 
  و چاق

  .یک اخراج فوري قرار می گیرد در معرضرا به همراه داشته باشد  مذکورهر دانش آموزي که وسایل 
در اختیـار   .سـال یـک عمـل غیـر قـانونی اسـت      بیسـت  و نوشیدن مشـروبات الکلـی بـراي افـراد زیـر      در ژاپن کشیدن سیگار 

  .داشتن تنباکو و الکل زمینه را براي تعلیق و اخراج فراهم می سازد
  مالزي -6-5-4

  و یا تصاویر زشت یا ناپسند به قصد توزیع یا تماشا فیلم و سی دي ها  ،آوردن مجالت
  مشروبات الکلی و مواد مست کننده ،مواد مخدر ،سیگار

معلمــان و کارمنــدان مجــاز بــه  ،مطــابق قــانون هــیچ کــدام از افــراد حاضــر در مدرســه شــامل والــدین  شــایان ذکــر اســت
  )1993قانون کنترل دخانیات مصوب ( .کشیدن سیگار نیستند

  .توزیع و یا فروش سیگار نیستند ،دانش آموزان مجاز به خرید
  .دانش آموزان حتی مجاز به استفاده از سیگار در محیطهاي اطراف مدرسه هم نیستند

  .شوندبار در حال استفاده از مواد مخدر دیده شوند از مدرسه اخراج می پنج شاگردانی که 
  طال و جواهر  ،مواد آرایشی

  موبایل و وسایل الکترونیکی 
  امارات متحده عربی -7-5-4

  .مواد مخدر و روانگردانها ممنوع است ،سیگار ،مسکرات ،موبایل و تجهیزات الکترونیکیدر مدارس امارات آوردن 
  استفاده از وسایل دیجیتالی 6-4
  .لبی یافت نشد در ایران در این زمینه در مقررات اجرایی مدارس مط:ایران-1-6-4
  انگلستان -2-6-2

  .استفاده از موبایل در کالس دارد کردنهر مدرسه سیاست رفتاري شفافی در قدغن 
تحـت کنتـرل کارکنـان باشـد، اسـتفاده       از موبایـل در خـالل کـالس بـه جـز مـوارد فـوري کـه آن هـم          بایـد دانش آمـوزان ن 

  .کنند
  . مگر با اجازه معلمیلمبرداري استفاده کنند عکس یا فدانش آموزان نباید از موبایل براي گرفتن 

دانــش آمــوزان اجــازه اسـتفاده از موبایــل در مــوارد خــاص همچــون اسـتفاده از آن بــه عنــوان یــک ابــزار   در برخـی مــدارس  
در مــورد اســتفاده از  .مــی کنیــدیــا اطــالع از پیامهــاي مهــم همچــون بیمــاري یکــی از اعضــاي خــانواده را پیــدا   آموزشــی 
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نـوان یـک وسـیله آموزشـی دیـدگاههاي مثبتـی وجـود دارد کـه اسـتفاده از ایـن وسـیله مـی توانـد دانـش بـه                موبایـل بـه ع  
  .کندروز را براي دانش آموزان ایجاد 

اجـازه داشـتن موبایـل داده     ،سـاله بـه خـاطر در معـرض خطـر بـودن       13تـا   7در این کشور در برخـی مـدارس بـه دختـران     
  .تلفنهاي موبایل باید در سر کالسهاي درس خاموش باشدشود و این یک حالت ایمنی دارد و  می

  . در طول درس مجاز نیست مگر با اجازه معلم وسایل دیجیتالی مانندآیپاداستفاده از 
  .این وسایل را نباید با شبکه اینترنت مدرسه ارتباط داد

  .قانون کپی رایت نباید با تبادل غیر قانونی فایلها شکسته شود
  ژاپن -3-6-4

در خـالل سـاعات کالسـی اسـتفاده از موبایـل بـدون       . شـود وارد ضـروري از تلفـن در اتـاق مـدیر مدرسـه اسـتفاده مـی        در م
  .استمجوز مدیر قدغن 

  .همه دانش آموزان باید موبایلهاي خود را به معلمان کالس در صبح تحویل داده و پس از کالس تحویل بگیرند
اده از آن در ســاعات آموزشــی دســتگاه تلفــن همــراه مــورد نظــر مصــادره در صــورت اســتفاده نامناســب از موبایــل یــا اســتف

  .می شودشده و به مدیر مدرسه تحویل 
  آلمان -4-6-4

در دبیرسـتانها نیـز اسـتفاده از موبایـل در      .اسـت در مدارس ابتـدایی بـه همـراه داشـتن موبایـل و وسـایل دیجیتـالی ممنـوع         
شـود   اگـر دیـده یـا شـنیده     کننـد، خـود را در کـالس درس خـاموش    دانـش آمـوزان بایـد موبایـل      .حین درس ممنوع اسـت 

والــدین او مــی تواننــد  .موبــایلش توســط معلــم توقیــف مــی شــود ،ن درس از موبایــل اســتفاده مــی کنــدکــه کســی در حــی
  .فرداي آنروز به مدرسه بیایند و موبایل را تحویل بگیرند

  فرانسه-5-6-4
ــگ تلفــن همــراه مخــل کــالس درس   ــین دار فــن همــراهتل .اســتصــداي زن ــد بــه عنــوان وســیله تقلــب در   دورب مــی توان

 .ان امانــت گرفتــه شــده باشــد  تلفــن همــراه ممکــن اســت ســرقتی باشــد و از ســایر دانــش آمــوز   .امتحــان اســتفاده شــود
 اسـتفاده از تلفنهـاي همـراه مـی     .شـود شرایط وقتـی بحرانـی تـر مـی شـود کـه پیامکهـاي نادرسـت بـه سـایر افـراد ارسـال             

  .مشکالت انضباطی به وجود آورد علمی ارزشمند بوده و همچنین می تواند ظلحا تواند از
دانش آموزان مجاز بـه اسـتفاده از تلفـن هـاي همـراه در سـاعات آموزشـی و اوقـات تفـریح نیسـتند مگـر اینکـه از مـدیریت              

اگــر  .موش باشــدبایــد در طــول روز روشــن و در طــی ســاعات آموزشــی خــا  تلفــن همــراه .آموزشــگاه مجــوز داشــته باشــند
اگـر دانـش آمـوز     .کنـد نبایـد در نظـم کـالس اخـتالل ایجـاد       ،دانش آموزي مجوز استفاده از تلفـن همـراه را بـه دسـت آورد    

  .شودنظم کالس را مختل ساخت الزم است که تلفن همراه خاموش شده یا توقیف 
  .در منابع مقررات پاکستان ، چیزي در این مورد یافت نشد :پاکستان -6-6-4
  .استدر مالزي استفاده از موبایل در سر کالسهاي درس ممنوع  :مالزي-7-6-4
امـا امـروزه ایـن دیـدگاه وجـود دارد      اسـت؛  اه قـدغن  ، اسـتفاده از تلفنهـاي همـر   در ترکیـه مطـابق بـا قـانون     :ترکیه-8-6-4

باشــد ضـمن آنکــه   کـه اســتفاده ار تلفنهـاي همــراه مـی توانــد کمـک خــوبی در جهـت اطــالع والـدین از وضــعیت فرزنـدان       
دگیري در عصــر تصــویري و قابلیتهــاي فنــاوري اطالعــات موبایــل مــی توانــد بســیاري از خواســته هــاي یــا ،امکانــات صــوتی

  .قائل شده است فاوتمانند موبایل ت یبین استفاده صحیح و ناصحیح از ابزارهای جدید را تحقق بخشد و
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  قرارداد و مسئولیتهاي والدین -7-4
   .قررات انضباطی ایران اطالعاتی در این مورد یافت نشد در م:ایران-1-7-4
  انگلستان-2-7-4

  با والدین قراردادها
  ت امناي مدرسه یئیا مسئوالن محلی و ه ،ست بین والدین یا قیما توافقنامه اي ،والدین قرارداد با

ت محلـی بـراي اصـالح رفتـار     ی هسـتند کـه بـراي همکـاري مدرسـه و مقامـا      آنهـا راههـای   .قرارداد والدین یک تنبیـه نیسـت  
  .کودك یا حضور او در مدرسه و به منظور جذب حمایت عملی از مدرسه و مقامات مسئول محلی طراحی شده اند

ن مدرسـه و مسـئوال   .ارائـه شـود   ،قرارداد با والدین می تواند بـه مـادر، پـدر و قـیم قـانونی کـه بـا کـودك زنـدگی مـی کنـد           
الـدین ومراقبـان صـحبت کننـد کـه هرکـدام چـه کمکـی مـی تواننـد بـراي اصـالح             محلی معموال سعی می کنند بـا همـه و  

والـدین یـا مراقبـان مـی تواننـد بـه طـور جداگانـه          ،بـا توجـه بـه شـرایط    . ضـور وي در مدرسـه کننـد   رفتار دانـش آمـوز و ح  
  .قرارداد را امضا کنند

آنها قصد دارند که رابطـه کـاري مثبـت را بـین      .کند را کمک قرارداد با والدین قصد دارد از والدین حمایت و والدین و فرزندان
د آنهـا را  کننـ و سعی  کنندد که بتوانند با فرار از مدرسه و مشکالت رفتاري مقابله ایجاد کننن محلی و خانواده مسئوال ،مدرسه
  .دنحل کن
وقــت بــه  ســر روزد کــه برخــی کارهــا را انجــام دهنــد کــه فرزندانشــان هــر کننــوالــدین موافقــت مــی  ،ایــن قــرارداد طبــق

ــر دو  ــیده و ه ــه رس ــه   مدرس ــه مدرس ــار ب ــه یکب ــدهفت ــا   بیاین ــوز را امض ــش آم ــاري دان ــزارش رفت ــو و گ ــورد نم ده و در م
  .دنمشکالت رفتاري افزایش یافته دانش آموز به بحث وبررسی بپرداز

د و کسـی نمــی  مقامـات محلــی امضـا مـی شــو    والـدین و  ،رفتـاري یــک قـرارداد داوطلبانـه اســت کـه بـین مدرســه      قـرارداد 
و شانسـی بـراي حمایـت     کنـد هرچنـد آن مـی توانـد بـه والـدین کمـک        .کنـد تواند والدین را مجبور به امضاي ایـن قـرارداد   

آنهـا بایـد    ،اگـر والـدین تصـمیم گرفتنـد کـه ایـن قـرارداد را امضـا نکننـد          .بیشتر دانش آمـوز جـدا از آموزشـش فـراهم آورد    
ن راه را بـا بحــث و بررسـی بــا مســئوال   و ایــن کننــدر دانــش آمـوز خــود پیـدا   راههـاي دیگــري بـراي اصــالح رفتـار و حضــو   

ــار دانــش آمــوز    .کننــدمدرســه و مقامــات محلــی پیــدا  ــدام صــورت نگرفــت و بهبــودي در رفت ــن اق  مشــاهده نشــداگــر ای
دادگـاه   مقامات محلی راههاي دیگري را براي انجـام اقـدام علیـه والـدین در نظـر مـی گیرنـد کـه مـی توانـد دادخواسـت بـه            

علیه والدین به منظـور وادار سـاختن آنهـا بـه حضـور در کالسـهاي والـدین بـه منظـور بررسـی رفتـار دانـش آمـوز و حضـور               
  .نامنظم وي باشد

ــراردا  ــق ق ــه طب ــد و    در جلســاتی ک ــا فرزندانشــان دارن ــه ب ــاره مشــکالتی ک ــد درب ــی توانن ــدین م ــود وال ــی ش  د تشــکیل م
  .کنندآنها شود و سودمند است بحث  کمکهایی که می تواند از طرف مدرسه به

  آلمان -3-7-4
ــان   ــاي آلم ــک از ایالته ــر ی ــت      در ه ــده اس ــی ش ــیش بین ــی پ ــوابط خاص ــرایط و ض ــه ش ــررات مدرس ــتفالیا  .در مق در وس

قبــول  .معلمــان و تــا حــدودي دانــش آمــوزان در قــرارداد رفتــاري بــه طــور شــفاف بیــان شــده اســت ،مســئولیتهاي والــدین
همچنـین قراردادهـاي فـردي نیـز وجـود      . اسـت ور واضـح بیـان شـده بـه عنـوان قسـمتی از قـرارداد        که به ط مقررات مدرسه

دانـش آمــوزان تعهـدهاي محکــم    ،در ایـن قراردادهــا  .زا و انحرافــی کـاربرد دارنــد  دارد کـه بـه ویــژه در مـورد رفتــار مشـکل    
در  .کننـد و دانـش آمـوزان حفـظ     معلمـان  ه و ایـن پیشـرفت خـود را بـا کمـک اولیـاء،      کـرد می دهند کـه پیشـرفت    رفتاري

  .مقررات مدرسه به کارگرفته شود با همان زمان تعیین می شود که چگونه و چه وقت ابزارهاي مرتبط مطابق
ــا    معلمــان و والــدین ترغیــب مــی ،در برنــدبورگ ــا جهــت همکــاري ب شــوند تــا قراردادهــاي نزدیــک رفتــاري و یــادگیري ب

  .کنندبا یکدیگر براي دستیابی به اهداف مدرسه توافق  یدباقسمتهاي مرتبط  .یکدیگر داشته باشند
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ــونی ــه ،در ساکس ــرا      ،حس ــی اج ــان آموزش ــنهاد متخصص ــاس پیش ــاري براس ــادگیري و رفت ــاي ی ــورگ قرارداده ــی مکلنب م
والـدین و معلمـان طراحـی     ،در برخی مدارس روي توافـق نامـه هـایی کـار مـی کننـد کـه مخصـوص هـر دانـش آمـوز           . شود

گیرنـد تـا    و در هـر نیمسـال مـورد بـازنگري قـرار مـی       همـه قابـل مشـاهده اسـت    شـده و بـراي   گذاشـته  شده و به نمـایش  
  .باشندوالدین از آنها آگاهی فعال داشته 

  یک نمونه از قرارداد 
  به عنوان مدرسه تعهد می دهیم که 

  .کنیمجلسات آموزشی را برگزار 
  .جلسات آموزشی در زمان مقرر و به موقع برگزار شود

  .ه دنبال رفتار با احترام با دیگران هستیمبما 
  .ما دانش آموزان را مطابق عملکردشان مورد تشویق قرار می دهیم

  .مهربان هستیم ما درباره مشکالت شخصیتی مرتبط با دانش آموزان
  .می کنیمدانش آموز صحبت  در موقع مشکالت با اولیاي

  .کنیمان آگاه می ما والدین را درباره مدرسه و به ویژه رشد فرزندانش
کـه کـودکم    و تضـمین مـی نمـایم   کـرده  معیارهـاي مدرسـه در خانـه حمایـت      و از مقـررات کـه  می دهنـد  اولیاء تعهد  همه

  .کندو از ناسزا استفاده نمی  را رعایت کرده در برخورد با دیگران ادب و احترام
  .می کنیماده با کودکمان استف )هم فیزیکی و روانی(ر خشونت آمیز غیاز رفتارهاي ما 

  .ما کودکمان را جهت رسیدن به نظم و انضباط در مدرسه کمک می نماییم
  .به مالکیت دیگران مورد تشویق قرار می دهیم شتناحترام گذا ما کودکمان را جهت

  .کنیمما براي کودکمان در منزل یک فضاي کار صلح آمیز و شفاف مهیا می 
  .را به طور دقیق انجام دهدما کودکمان را تشویق می کنیم تکالیف خود 

  .ما از فرزندمان می خواهیم که همیشه وسایل مورد نیاز خود را به کالس بیاورد
  را سر موقع به مدرسه می فرستیم ما فرزندمان 

ده و در صـورت داشـتن پیغـامی از مدرسـه بـه سـرعت بـه        کـر ما بـه طـور مرتـب صـندوق پسـتی و ایمیـل خـود را بررسـی         
  .آن پاسخ می دهیم

  .کنیمفرزندمان را تبدیل به یک الگوي مثبت می  ما
  .کنیمانجمن اولیا و مربیان شرکت می  ما به طور مرتب درصورت آگاهی در

  و مدیر مدرسه امضا والدین
  فرانسه -4-7-4
  اصول -1-4-7-4

ماننـد  ( قرارداد مسئولیت والدین مـی توانـد بـه وسـیله رئـیس شـوراي عمـومی بنـا بـه درخواسـت خـود یـا برخـی مقامـات               
  در صورت به والدین یا سرپرستان قانونی ارائه شود )شهردار بخشدار و یا ،رئیس موسسه ،س آکادمیرباز

  غیبت از مدرسه 
  اخالل در عملکرد یک موسسه آموزشی

  یا سایر مشکالت 
  .ت استاین قرارداد تعهدات والدین را خاطر نشان ساخته و شامل اقدامات ترمیمی و اجتماعی براي اصالح وضعی
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  اطالعاتی براي والدین-2-4-7-4
بـه اطـالع والـدین یـا سرپرسـتان      از طریـق پسـت آن را    بایـد  ،کنـد وقتی رئیس شـورا بخواهـد از قـرار داد والـدین اسـتفاده      

یـا در صـورت عـدم توافـق مشـاهدات       کـرده آنهـا یـک مهلـت پـانزده روزه دارنـد تـا قـرارداد را امضـا          .ونی کودك برسـاند قان
  .دنی را ارائه دههایپیشنهاد بیان کرده و دالیل امتناع را شتهشتراك گذاخود را به ا

  محتواي قرارداد 
  دالیل استفاده از این قرارداد و نمایش وضعیت دانش آموز و اولیا 

  یادآوري تعهدات اولیا 
  تعهدات اولیا براي فائق آمدن بر مشکالت 

  .دید استکه تا یک سال قابل تم استماه شش مدت اولیه قرارداد 
  ......و

  مجازاتها -3-4-7-4
در صورت عـدم انجـام تعهـدات بـه وسـیله پـدر و مـادر بـدون دلیـل قـانونی و مشـروع در قـرارداد امضـا شـده توسـط آنهـا                 

  :رئیس شورا می تواند
  .کندپرداخت مزایاي خانواده را تعلیق 

  .شودنمزایاي موجود به سرپرست پرداخت  تمام یا قسمتی از می تواند دستور بدهد به دادگاه نوجوانان دادخواست
  .وارد شدن دادستان عمومی که می تواند تحت تعقیب کیفري قرار بدهد

  همکاري با پلیس -8-4
  انگلستان-1-8-4

  جانب پلیس حمایت از
سـیاري از مـدارس و گروههـاي مـدارس افسـر پلـیس اختصاصـی دارنـد کـه          ب .وب داردسـ هر مدرسه یـک پلـیس مـرتبط من   

دولـت انگلســتان در   .یـا در مدرسـه تحـت قــرارداد امنیتـی مـدارس مــی مانـد       کنــدب از مدرســه بازدیـد مـی   بـه طـور مرتـ   
پلـیس بـه عنـوان نمونـه مـی توانـد بـراي         .تالش است که پلیس مـدارس در مدرسـه بـه عنـوان یـک هنجـار پذیرفتـه شـود        

  .گشت زنی بپردازدزه کاري به بنظارت و مراقبت از شاگردان و مبارزه با باند ها و سایر اشکال 
ــه اشــکال مختلــف   ــا پلــیس ب ــیش از پــنج هــزار مدرســه در طــرح   .صــورت مــی گیــرد ،درمــدارس انگلســتان همکــاري ب ب

ایـن طـرح مـی توانـد از شـدت یـافتن مشـکالت نوجوانـان و جوانـان           .انـد  کـرده مدرسه سـالم بـا همکـاري پلـیس شـرکت      
ورت حضـور تمـام وقـت یـا بازدیـدهاي مـنظم بـه منظـور         ایـده قـراردادن پلـیس در مدرسـه بـه صـ       .کنـد بزهکار جلوگیري 

پلـیس در مدرسـه    حضـور  .اسـت  جلـوگیري از فـرار از مدرسـه و ایجـاد رابطـه بـین جوانـان و پلـیس         ،مقابله با رفتارهاي بـد 
  .به طور قابل مشاهده در مدرسه دیده می شود

  مزایاي حیاتی وجود افسران پلیس در مدارس
  افزایش دسترسی 

  بهبود روابط
  معلمان و جامعه  ،افزایش حس امنیت براي شاگردان

  بهبود حضور در مدرسه 
  در مدرسه  کاهش سطح رفتارهاي ضعیف و خالف

  نقش پلیس در مدرسه
  )دالت ترمیمیع ،ایمنی و رفتار در مدرسه ،انضباط ،مقابله با جرم و جنایت( ایمنی جوانان
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ــوان    ــراد ج ــدگی اف ــت زن ــش و کیفی ــود در دان ــت از بهب ــه درســی(حمای ــه ،برنام ــوق برنام ــه ،ف ــاي مدرس ــت  ،انجمنه حمای
  )آرامبخش

  )کار با دیگر نهادها  ،کر اشتراکیف( کارپیشگیرانه چند نهادي و راهبردي 
  کار در عمل 
هرچنـد در برخـی منـاطق بـه      .اسـت خـود آن مدرسـه    ،بـه طـور تـاریخی منبـع مـالی نیـروي پلـیس مدرسـه         :تامین بودجه

بودجـه   .شـود میـان مدرسـه و نیـروي پلـیس تقسـیم      نصـف، نصـف   بـه صـورت    بایـد امین بودجـه  سمتی رفته اند که ایـن تـ  
  .شودسازمان بهبود رفتار و تیمهاي حمایت از رفتار و آموزش تامین  می تواند از طریق

ضـمن خـدمت برخـی برنامـه هـاي قـراردادي نیـز بـه          ،برخـی غیـر رسـمی    .روشهاي آمـوزش پلـیس مـدارس متنـوع اسـت     
  .از مدارس سالمتر طراحی شده استوسیله گروهی 
  :انواع فعالیتها

  کمک به امن تر ساختن محیط مدرسه 
از طریـق   راامنیـت مدرسـه    را در اختیـار پلـیس قـرار مـی دهـد کـه       امکـان ایـن  گشت زنی در راهروهـا و محوطـه مدرسـه    

  .دبهبود بخشو واکنش سریع  شناسایی و برخورد با مزاحمان
ــدام علیــه رفتارهــاي ضــد اج  ــار ضــد اجتمــاعی   :تمــاعیاق ــه موضــوعاتی همچــون رفت ــابی و پاســخ ب ــویی ،ارزی آزار و  ،زورگ

  .شود بار می تواند در قلمرو نقش پلیس محسوب خشونت حوادث و ساختن یقربان ،اذیت
 افسـر پلـیس   ایـن دامنـه یـک    در .دنـ کن را تسـهیل مـی   در مـدارس  ترمیمـی  عـدالت  هـاي  شـیوه  همچنـین  افسران پلیس

حـل   هـاي  تکنیـک  گسـترده تـر از   اسـتفاده  از و قربانیـان  مجـرمین  بـین  میـانجیگري  در نقـش رهبـري   تنبه دست گرف با
  .کندحمایت می  تعارض

گروههــاي داوطلــب و نهادهــاي عمــومی بــراي  ،را تســهیم ســاخته و بــین جامعــه خــودافســران پلــیس مــی تواننــد دانــش 
  .کنندتسهیل اجراي قانون ارتباط برقرار 

ـ  مدرسـه  رنامـه درسـی  ب در مـی توانـد   پلـیس  و آمـوزش و   اجتمـاعی  بهداشـت  شـهروندي و  آمـوزش  درس کمـک بـه   رايب
سـوء اسـتفاده    هـا،  جـاده  شـهروندي، ایمنـی   مهـارت هـاي   مثبـت و  رفتـار  موضـوعاتی از قبیـل   در قالـب  اقتصـادي  پرورش

  .کندفعالیت  فعالیت هاي جنایی و پیامدهاي حاصل از تصمیمات ،دختران از
بـا   بایـد  ،عضو ارشد کارکنان مدرسـه کـه در مـورد خـط مشـی مبـارزه بـا مـواد مدرسـه مسـئول اسـت            :درمبارزه با مواد مخ

 .د کـه در مـورد موضـوعات مـرتبط بـا سـوء مصـرف مـواد بـه تبـادل تجربـه بپردازنـد            کنـ  توافـق و  کـرده پلیس ارتباط پیـدا  
   .کندبه طور مداوم ادامه پیدا  بایداین رویکرد 

  آلمان-2-8-4
  ضوعات مجرمانه همکاري در مو

  آموزش ایمنی خیابان 
در دهـه هـاي زیـادي برنامـه آمـوزش ترافیـک در یـک         .آموزش ترافیـک در مدرسـه یکـی از سـنتهاي قـدیمی آلمـان اسـت       

در مصـوبه کنفـرانس دائمـی وزاري آمـوزش و پـرورش       .ارتباط نزدیک بـا انجمـن ایمنـی خیابـان آلمـان صـورت مـی گرفـت        
  .از ماموریتهاي آموزشی تشخیص داده شده است ه عنوان قسمتیآموزش ایمنی خیابان ب ،آلمان

و مــاموران  در چنـدین واحــد آموزشــی بــه طـور عملــی و نظــري بــه وسـیله معلــم مدرســه    ،دانـش آمــوزان در دوره ابتــدایی 
  .پلیس راهنمایی با چالشهاي ایمنی در معابر آشنا می شوند

  از سوء مصرف مواد پیشگیري
اینکــه  دلیـل و بــه  نقـش مهمــی دارنـد   خصوصــا مـواد جدیــد  ،ر مبـارزه بــا سـوء مصــرف مـواد   دمعلمـان در مـدارس آلمــان   

  .شوداستفاده می  براي تبادل تجربه از متخصصان پلیسدر نتیجه دانسته هاي آنان ممکن است کامل نباشد 
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  جلوگیري از خشونت 
د و ایـن  کننـ ح مـدارس اجـرا مـی    اي مشـترکی را بـراي مبـارزه بـا خشـونت در سـط      هـ  طـرح  هـا مدرسه و سـایر نهاد  ،پلیس

  .دشوروانی و کالمی می  ،خشونت هم شامل خشونت فیزیکی
ــاري    ــا مدرســه همک ــه ســطح پیشــگیري ب ــیس در س ــدپل ــی کن ــاعی   .م ــاي اجتم ــوزش مهارته ــامل آم ــه ش  ،ســطح اول ک

 جــرم شــامل تضــعیف مجــرم بــالقوه از وقــوعســطح دوم کــه  .اســت....مبــارزه بــا فقــر و اســترس و افــزایش ســطح آگــاهی و
  .در سطح سوم نیز مسئوالن مدرسه به همراه پلیس باعث تضعیف رخ دادن حوادث خواهند شد .است

  مالزي -3-8-4
و کمـک بـه جلـوگیري از فعالیتهـاي     متوسـطه  افـراد پلـیس ملـبس بـراي تلقـین انضـباط در بـین دانـش آمـوزان           ،در مالزي

موسـس آن سـاختن شـهروندانی مسـئول در آینــده     هــدف اساسـی ایـن پلـیس طبـق اظهــارات      .منفـی بـه وجـود آمـده انـد     
دانش آموزانی بـراي ایـن کـار انتخـاب مـی شـوند کـه تسـتهاي بـدنی را بـا موفقیـت پشـت سرگذاشـته و مصـاحبه را                .است

  .کنندبا موفقیت طی 
  .و بحث در مدارس حضور می یابد مبارزه با جرم ،پلیس با اجراي برنامه هاي پیشگیري ،در مالزي

  ضد زورگویی سیاستهاي-9-4
  انگلستان -1-9-4

د و بـه طـور عمـدي از لحـاظ     شـو تکـرار مـی    اوقـات رفتاریست کـه از یـک فـرد یـا گـروه سـر مـی زنـد و بیشـتر           ،زورگویی
 زورگـویی بـراي نمونـه   (مـی توانـد در اشـکال مختلـف رخ بدهـد       زورگـویی  .روحی و عاطفی به دیگر افـراد صـدمه مـی زنـد    

بـه وجـود مـی آیـد؛ بـراي نمونـه       و اغلـب بـا تعصـب علیـه گروههـاي دیگـر        )اینترنـت  یـا  سایبري از طریق پیامهـاي متنـی  
مـذهب یــا جنسـیت یـا فرزندخوانـدگان و ممکــن اسـت بـه خـاطر تفاوتهــاي واقعـی بـین کودکـان انگیختــه            ،اسـاس نـژاد  بر

  .شود
ــار ضــد اجتمــاعی  زورگــویی ــاثیر مــی گــذارد در جامعــه کــه  اســتیــک رفت س انگلســتان در مــدار .بــر روي همــه افــراد ت
 .امــا همیشــه خطــر رخ دادن زورگــویی در مــدارس وجــود دارد ؛ دشــومراقبــت از یکــدیگر تشــویق و تــرویج مــی   احتــرام و

کــه دانــش آمــوزان بتواننــد  اســتحمــایتی و مراقبتــی  ،سیاســتهاي ضــد زورگــویی مــدارس ایجــاد محــیط ایمــن از  هــدف
  .درسه به طور کامل بهره مند شوندو بتوانند از فرصتهاي م کنندبدون ترس و زورگویی زندگی 

  زورگویی نمونه هایی از-2-1-9-4
بـدیهی   و گرفـت  نظـر  در "حملـه "عنـوان  بـه  این را مـی تـوان   .چیزها پرتاب و تف کردن ،هل دادن ضربه زدن، ،مشت زدن )1

  .تلقی شود یک جرم جنایی می تواند به عنوان حمالت فیزیکی ینجدي تر است
قفلهـا و درگیـري در مهمـانی     ،کمـدها  ،کیفهـا  ،هجـوم بـردن بـه اتاقهـا    ،انـداختن آنهـا بـه اطراف    خسارت زدن به اموال یا-2

  ها در خوابگاهها 
و  پخــش شـایعات مخــرب  ،شـناس مــاس هـاي نا ت ،نوشــته هـا یــا متـون مبتـذل    ،نوشـتار نامهربانانـه   دن،کــراذیـت   ،نجـوا -3

  . نقاشی هاي دیوراي توهین آمیز
  تعرض جنسی  ،نسیساختن کامنت هاي نامناسب ج -4
  اشخاص با استفاده از تهدیدهاي زبانی و حرکتی  کردنمنزوي -5
ساختن کامنت هاي تبعیض آمیز جنسـی و نـژادي بـا ایـن ادعـا کـه قربـانی آن را بـه عنـوان یـک شـوخی تلقـی خواهـد              -6

  .دکر
قـومی و مـذهبی متعلـق بـه      ،جنسـی  ،ایمیـل و اینترنـت بـراي تـوهین بـه افـرادي کـه از نظـر نـژادي          ،استفاده از موبایـل -7

  .سایر گروهها هستند
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بـه حاشـیه    د و گروههـاي مـورد هـدف زورگـویی را    اراثراتی روي حضـور و دسـتیابی قربانیـان در مدرسـه مـی گـذ       زورگویی
مـی توانـد اثـرات بـد روانـی داشـته باشـد         زورگـویی  .داشـته باشـد  اثـر منفـی   ند روي زندگی برخی از آنهـا  امی راند و می تو

   امـا مقـررات قضـایی     ؛یـک جـرم قضـایی نیسـت     زورگـویی اگرچـه   .شـود  منجـر  رین حالت به خودکشی فرد قربـانی و در بدت
  .دشووجود دارد که اینترنت و پیامک را هم شامل می  تهدید و آزار ،اي براي ضرب و شتم ویژه

  غیر قابل قبول است ؟ زورگوییچگونه شفاف می شود که 
 .مشـخص مـی سـازد کـه در ضـوابط رفتـاري مدرسـه قـرار دارد         طـرق مختلـف   ازرا  زورگـویی مدرسه عـدم تحمـل خـود از    

دارد و یــا در مقابــل  قصـد ایــن اســت کــه در شــاگردان فرهنگـی را پــرورش بدهــد کــه آنهــا را از سـکوت در مقابــل زور بــاز   
معلمـان   .اسـت شـاگردان و دوسـتان اقـدامی مثبـت      د کـه کمـک بـه یکـی از    کنـ و این فرهنگ را نهادینـه مـی   زور بایستند 

  .کنندآماده باشند تا رفتار بد را تحت نظارت قرار دهند و از آنچه باعث زورگویی می شود جلوگیري  باید
  سایبري  زورگویی -3-1-9-4

بیـرون   در یـا ه اسـت کـه   کـرد سـایبري فـراهم    زورگـویی رشد سریع و گسترش دسترسـی بـه فنـاوري ابـزاري جدیـد بـراي       
ی زورگــوی .آزار و اذیــت و یــا جعــل هویــت باشــد ،ممکــن اســت شــامل تهدیــد يســایبر زورگــویی .از مدرسـه رخ مــی دهــد 

تعصـب محـور بـر طبـق تبعـیض جنسـیتی و یـا نـژادي          زورگـویی سایبري ممکـن اسـت شـامل اشـکال تـوهین عمـومی یـا        
  .باشد

رگســاالن و والــدین و دیگــر بز ،ســایر همکــاران ،مــواردي هــم بــوده کــه کارکنــان بــه وســیله دانــش آمــوزان فعلــی و ســابق
  .از طریق سایبر مورد زورگویی واقع شده اند ،ند ناشناس باقی بمانندکردافرادي که سعی می 

ســایتهاي  ،وب ســایت هــا ،چــت رومهــا ،محیطهــاي یــادگیري مجــازي ،ی ســایبري ازطریــق ایمیــلزورگــویمــوارد زیــادي از 
  .شده استدوربینهاي دیجیتال گزارش  و تلفنهاي همراه و ثابت ،اجتماعی شبکه هاي

  زورگوییپیشگیري از 
آگــاه بــوده و نســبت بــه سیاســت مدرســه نســبت بــه عــدم  زورگــوییاز موضــوع  بایــدهمــه کارمنــدان مشــغول در مدرســه 

مرتبـا ایـن پیـام را     بایـد کارکنـان  .اشـراف داشـته باشـند    ،وقتی کـه آن بـه طـور مسـتمر گـزارش مـی شـود        زورگوییتحمل 
 اقــدام مثبــت در جهــت جلــوگیري از آن بایــدغیــر قابــل قبــول اســت و  گــوییزورکــه  کننــدبــراي دانــش آمــوزان تقویــت 

  .صورت بگیرد
  ....ساعت تربیت بدنی و ،در سطح کالس و در خالل کالس

ــت و       ــورد حمای ــود دارد م ــا وج ــورد آنه ــویی در م ــر زورگ ــد خط ــی کنن ــه احســاس م ــش آمــوزانی ک ــردي دان در ســطح ف
  .راهنمایی بیشتري قرار می گیرند

 گیرنـد و راهبردهـایی را فـرا    مـی کننـد مـورد مشـاوره و حمایـت قـرار مـی        زورگـویی  بـه دیگـران   ی که نسـبت دانش آموزان
  .می گیرند که رفتار بدشان را تحت کنترل دربیاورند و از حوادث بیشتر جلوگیري شود

 ،ناهـار  زمانهـاي  .آسـیب پذیرترنـد   زورگـویی مدرسه تشخیص مـی دهـد کـه زمانهـایی وجـود دارد کـه کودکـان نسـبت بـه          
د تـا از برخـورد در ایـن زمانهـا جلـوگیري      شـو ایجـاد   ترتیبـاتی  بایـد  .غـاز و پایـان زمـان آمـوزش از آن جملـه انـد      آ ،صبحانه

  .شود
همچنین محلهـایی در مدرسـه وجـود دارد کـه حـوادث و زورگـویی در آنجـا بیشـتر رخ مـی دهـد و بایـد اطمینـان حاصـل              

  .منع شده اندشود که شاگردان از دسترسی به این مکانها 
ــان ــه کودکـ ــا   بـ ــردن بـ ــحبت کـ ــان صـ ــورد در کارکنـ ــوادث مـ ــویی    حـ ــه زورگـ ــوط بـ ــهمربـ ــه  کـ ــا را تجربـ                           آنهـ

  .، تشویق می شوندباشند آگاه از آن ممکن است آنها که این یا و اندکرده
  .منیت وجود دارداز کودکان به طور منظم نظر سنجی می شود تا فهمیده شود که چه مقدار احساس ا

  شرکت والدین
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در اولـین فرصـت مدرسـه را مطلـع سـاخته و آمـاده شـوند تـا بـا           بایـد مـی شـوند    زورگـویی والدینی که فرزندانشان قربـانی  
  .محیطی ایمن را براي فرزندشان آماده سازند ،همکاري مدرسه

 زندمدرسـه رامطلـع سـا    بایـد  ،مـی کنـد  ی زورگـوی شـان نسـبت بـه دیگـران     داگر والـدینی عقیـده دارنـد فرزن    ،به طور مشابه
  .ه و رفتار دانش آموز تغییر یابدکردو از حوادث بیشتر در آینده جلوگیري کند تا مدرسه برنامه اي تهیه 

  مدیریت حوادث 
قـاطع و قطعـی در مبـارزه بـا هـر نـوع زورگـویی کـه شـاهد آن هسـتند و یـا بـراي آنهـا گـزارش شـده                 یاقدام بایدمدارس 

  .ندانجام ده ،است
  :شود انجام بایدزیر در این راستا  اقدامات
  .به وسیله کارمندي که نزدیک به صحنه است مورد بررسی قرار گیرد بالفاصله بایدحادثه 

  .شودگزارش شفافی از حادثه تهیه شده و به مدیر ارائه 
  .کندمدیر باید با تمامی مرتبطین صحنه تماس برقرار 

  .والدین باید آگاه شوند
  .به طور مناسب و با همفکري همه اجزاي مرتبط صورت بگیرد بایدتنبیهی اقدامات 

  اقدامات پس از حادثه براي دانش آموز قربانی
  .دلسوزانه و حمایتی را براي دانش آموزانی که قربانی زورگویی شده اند، انجام دهد ،اقدام فعال بایدمدرسه 

  :شخص خواهد شدکه شامل موارد زیر استماهیت ویژه پاسخ به وسیله نیازهاي ویژه دانش آموز م
  حادثه و تامین امنیت کودك کردناقدام فوري براي متوقف 

  .ده باشدکرتقویت مثبت که گزارش حادثه صحیح باشد و مطالب را به درستی گزارش 
  .نیست زورگویانهاطمینان دادن این نکته که قربانی مسئول رفتار 

  رراهبرهایی براي جلوگیري از حوادث بیشت
 همدلی و همدردي 
 مشاوره 
 دوستی 
 ابراز وجود آموزش 
 اضافی نظارت / نظارت 
 گروه پشتیبانی یک ایجاد 
 و مشاوره همتا  همکالسی میانجیگري 
 پدر و مادر از جمله به / اطالع رسانی  
 به شرطی که این( قربانی و تخلفم بین بزرگسال میانجیگري 

 )ندهد شافزای را قربانی آسیب پذیري
  اقدامات براي متخلف

وادار بـه یـک رفتـار قابـل قبـول       مسـاله محـور و حمـایتی    ،بـا رویکـردي عملـی    متخلـف زورگـو را   دانـش آمـوز   بایدمدارس 
  .کنند

 در حال پیشرفت زورگو حادثه کردن متوقف اقدام فوري براي
 خود را که است پیام تقویت براي زورگویی با تعامل 

 غیر قابل قبول است است و سهمقررات مدر نقض رفتار
 امتیازات صبحانه و / ناهار از از دست دادن 

 معلم سر / روزانه  گزارش
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 گروه / کالس از حذف 
  مدرسه فعالیت هاي از یا و ورزش درشرکت  ازجلوگیري 
  پدر و مادراطالع به  
 جایگزین رفتارهاي آموزش / مشاوره  
 به شرطی که این( قربانی و تخلفم بین بزرگسال میانجیگري 

 ) یت باشدامن براي قربانی
 اخراج ثابت هاي دوره 
 باشد خشونت شامل ممکن است که در موارد شدید( دائم محرومیت( 
 شویقبه منظور ت کودکان براي تقویت مثبت / پاداش 

  قبول قابل غیر رفتار آوردن در و تحت کنترل تغییر
  .بود به طور ساالنه خواهد زورگوییاي مدرسه در مورد ارزیابی و بازنگري سیاسته ،نظارت

  فنالند-2-9-4
  زورگویی سیاستهاي ضد

گونــه  یچمـدارس هـ   .اسـت  زورگـویی یکـی از شاخصـهاي مقـررات انضـباطی در آمـوزش و پـرورش فنالنــد سیاسـتهاي ضـد         
ــی   ــاعات آموزش ــویی را در س ــا زورگ ــرد    ی ــد ک ــل نخواهن ــه تحم ــاي مدرس ــویی .در اروده ــامل ا زورگ ــاذيش ــه ،خ  ،حمل

سـال   15ایـن کـار حتـی اگـر عامـل آن زیـر        .مـی شـود  ) از طریـق پیامـک و یـا اینترنـت      (ارتباطی  زورگوییپرخاشگري و 
 .شودجرم محسوب می  ،باشد

بــا بودجــه وزارت آمــوزش و  وســیله دانشــگاه ترکــوبــه  نــام کیــوا تحقیــق محــور بــه زورگــوییدر فنالنــد یــک برنامــه ضــد 
 .رات آن به وسیله یک آزمایش کنترل شده تصادفی بزرگ به اثبات رسیده استاث شود؛ کهاجر می  پرورش

همـه   ،اقـدامات جهـانی   .ی مـورد توجـه قـرار داده اسـت    زورگـوی برنامه کیـوا اقـدامات مشـخص و جهـانی را بـراي مبـارزه بـا        
ظرفیـت سـازي    ر گـذاري و آنهـا بـه تالشـهاي انجـام شـده بـراي تـاثی        .دانش آموزان را در مدرسه مورد توجه قرار مـی دهـد  

ــار کــردن در روشــهاي ســازنده اشــاره دارد و مســئولیت عــدم تشــویق    ــراي رفت و حمایــت از  زورگــوییدر دانــش آمــوزان ب
 .بر عهده می گیرد قربانیان را
هـر مـورد ویـژه در بحثهـاي فـردي و      . انجـام شـد  صـی  خمـورد توجـه مـدارس قـرار گرفـت اقـدامات مش       زورگوییزمانی که 

چنـد طرفـدار اجتمـاعی همتایـان قربـانی دعـوت شـدند تـا از          .دانـش آمـوزان هـدف صـورت گرفـت      یم کیوا وگروهی بین ت
یـک بخــش ثابـت کـار مــدارس     .برنامـه کیــوا یـک پـروژه یــک سـاله نیسـت      .کننـد  همکالسـی هـاي قربـانی خــود حمایـت    

  .است
  آلمان -3-9-4
  زورگوییتعریف -1-3-9-4

یـا دیگـران را بـه روشـهاي گونـاگون       ،مـی زنـد یـا باعـث نـاراحتی مـی شـود       آن فـرد آسـیب    رفتاري است کـه در  زورگویی
  .می کندامنی  احساس تهدید یا ناقربانی به طوري که فرد  ،کشی قرار می دهدمورد بهره 

  :زورگویینمونه هایی از 
  ن تآب دهان انداخ ،هل دادن مردم ،لگد زدن ،ضربه زدن-1
  ین توهو  نامگذاري ،طعنه زدن ،توهین ،اذیت-2
  منزوي ساختن و مانند آن  ،ارعاب-3
  ونت بارپخش شایعات یا نوشتن نامه هاي خش-4
  هر نوع استفاده نامناسب از تکنولوژي اطالعات مانند کامپیوتر و تلفنهاي موبایل -5
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  صدمه زدن یا مخفی کردن اموال دیگران  ،مصرف کردن-6
  زورگیري -7
  امناسب جنسی شخصی در یک راه ن کردنصحبت کردن یا لمس -8

  :دیگر اشکال زورگویی عبارتند از
  جنسی  زورگویی

ــوعشــامل توجــه ناخواســته و ناخوشــایند از  ــن نــوع از  .جنســی نامشــروع ن کالمــی در یــا  مــی توانــد فیزیکــی زورگــوییای
خصـمانه یـا    ،هرگونـه رفتـار نامشـروع جنسـی کـه یـک جـو تهدیـد آمیـز          .زمینه هـاي جنسـی یـا ابزارهـاي جنسـی باشـد      

  .دشوجنسی تلقی  زورگوییمی تواند به عنوان  ،کندن آمیز را براي قربانی ایجاد توهی
  نژادي زورگویی

 ،رنـگ کـه اعتـراض قربـانی را برانگیختـه و جـو تهدیـد آمیـز        و  قومیـت  ،عمـدي مـرتبط بـا نـژاد     رفتار یا عمل آسـیب زننـده  
  .می کندخصمانه و یا توهین آمیز خلق 

کــه شــامل طیــف  اعتقــاد و عقایــد افــراد رخ مــی دهــد ،مــذهب بــه خــاطر ییزورگــو :فرهنگــی یــا مــذهبی زورگــویی
  و ملیتهاي مختلف اومانیستها ،گسترده اي از مذاهب و عقاید می شود مانند گروههاي اقلیت

  به یک شخص عقب مانده یا داراي اختالل  زورگویی :به عقب مانده ها زورگویی
کـه بـا اسـتفاده از فنـاوري الکترونیکـی رخ مـی دهـد اشـاره          زورگـویی  بـه هـر شـکل از    زورگوییاین نوع  :سایبري زورگویی

شـبکه هـاي    ،گـو وتاتـاق گفـ   ،پسـت الکترونیـک   ،عکـس یـا ویـدئو کلیپهـا     ،شـامل پیـام متنـی    دارد کـه بـه عنـوان نمونـه    
  .است........وب سایت شخصی و ،وبالگها ،عکس ،وب سایت هاي اجتماعی ،پیام هاي فوري ،اجتماعی

  :گیرد میدر نظر هاي ذیل را براي این کار مدرسه تضمین 
  .کندیک توافقنامه را به منظور دسترسی به کامپیوتر امضا  باید ،همه دانش آموزان و کارکنان

همه ارتباطـات الکترونیکـی اسـتفاده شـده در سـایت مدرسـه یـا بـه عنـوان فعالیتهـاي مدرسـه در خـارج از سـایت مدرسـه               
  .استتحت نظارت 

  .می شوددانش آموزان به سایتهاي غیر مجاز قدغن و فیلتر  کلیه دسترسی هاي
  .از خط مشی مدرسه در ارتباط با تلفنهاي موبایل آگاه باشند بایدهمه دانش آموزان 

  .کنندنسبت به قانون آگاه بوده و در هنگام مشکل مطابق آن عمل  بایدکارمندان 
  .آگاه شود سایبري زورگوییرخدادهاي جدي مانند  از بایدپلیس همیشه 

بــه آسـیب هــاي طــوالنی مــدت   ومــی توانــد بـه خــود انگــاره و اعتمــاد بـه نفــس کــودك و نوجـوان لطمــه بزنــد     زورگـویی 
  .عاطفی و حتی خود کشی منجر شود

  :مدرسه زورگویی را به صور زیر تشخیص می دهد
  .از دانش آموز به دانش آموز ،از دانش آموز به کارمند ،از کارمند به کارمند

   زورگوییت مدرسه در ارتباط با مقررا
هـر دانـش آمـوز در مدرسـه احسـاس امنیـت و راحتـی        همـه قـدمهاي معقـول را بـردارد تـا مطمـئن شـود کـه          بایدمدرسه 

ـ داراي تجر ،هسـتند  زورگـویی صـورت مـی گیـرد و یـا شـاهد       زورگـویی نسـبت بـه آنهـا    کسانی کـه   .کندمی  ه بـد عـاطفی   ب
یـک جـرم ویـژه جنـایی      زورگـویی اگـر چـه    .کنـان مدرسـه مـی توانـد معنـا دار باشـد      و اثـر آن بـر خـانواده و کار    می شوند

  .کاربرد داشته باشد ،اما قوانینی وجود دارد که می تواند براي رفتارهاي آسیب زا و تهدیدگر ،نیست
 .کنندتایید و تقویت  زورگوییجامعه قوانین مدرسه را در مورد  يمدرسه انتظار دارد که همه اعضا

 .آموز حق لذت بردن از یادگیري و اوقات فراغتش را بدون ترس و ارعاب دارد هر دانش
ل مــتح ،نباشــدهیچگونــه اظهــارات و اقــدامات نامهربانانــه را حتــی اگــر قصــد آســیب زدن هــم   ،جامعــه مدرســه ياعضــا

 .نخواهند کرد
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ــانی   ــرد زو ،شــدن اســت زورگــوییکنــار ایســتادن در هنگــامی کــه شخصــی در حــال قرب رگــو و تقویــت آن حمایــت از ف
  .است

  .را سریعا به مقامات مسئول گزارش دهند زورگویی بایددانش آموزان 
  .شد همیشه جدي گرفته خواهد زورگویی

 زورگوییراههاي پیشگیري یا کاهش 

 ،کننـد  حمایـت الزم را تـامین   ،اعتمـاد و مراقبـت در مدرسـه فـراهم شـود و کارمنـدان موفقیـت را جشـن گرفتـه          ،جو بـاز 
بـه صـحبتهاي دانـش آمـوزان گـوش       ،کننـد ا پیش بینی کـرده و انضـباط را بـه طـور حسـاس و عادالنـه برقـرار        مشکالت ر

 .ن مدرسه را در جریان مشکالتشان قرار دهندمسئوالکه  کنندداده و دانش آموزان را تشویق 
لـف انضـباطی بـه    شـد و آن یـک تخ   هـیچ وجـه در مدرسـه تحمـل نخواهـد     بـه   زورگـویی آگاه شوند که  بایددانش آموزان 
 .دشوو وي نهایتا اخراج می رد همه تنبیهات انضباطی در مورد دانش آموز زورگو کاربرد دا .شمار می رود

 حقوق و وظایف متقابل 10-4
 انگلستان-1-10-4

   متقابلحقوق و مسئولیتهاي 
  مدرسه 

  حق 
بـه آن   بایـد کـه   شـاگردان و الـدین   همـراه بـا اینکـه   شفاف ساختن جایگـاه قـانونی مدرسـه بـراي نظـم دهـی بـه شـاگردان         

  .خط مشی احترام بگذراند 
  مسئولیت 

  .تضمین اینکه همه افراد مشغول در مدرسه درباره اصول خط مشی رفتاري مدرسه مورد مشورت قرار میگیرند 
  حق 

  قوانین و ابزارهاي انضباطیبه اجرا درآوردن سیاستهاي رفتاري مدرسه شامل 
  مسئولیت 

  به طور شفاف براي تضمین نظم، احترام و انضباطایجاد و ارتباط 
  حق 

یله دانــش آمــوزان و والـدین ،اگــر والــدینی مقــررات  سوءاســتفاده بـه وســ  تحمـل نکــردن خشــونت، رفتارهـاي تهدیــد آمیــز،  
اگــر رفتـار بــد آنهـا ادامــه یافــت   .مدرسـه را رعایــت ننمـود ، مدرســه مـی توانــد از ورود آنهــا بـه محوطــه جلـوگیري نمایــد      

  .ق پیگرد قانونی می شوند مستح
  مسئولیت 

اسـت و رفتارهـاي خـوب را    ....تضـمین اینکـه خـط مشـی رفتـاري مدرسـه بـر علیـه تبـیعض نـژادي ، طبقـاتی ، جنسـیتی و            
  .در بین آحاد جامعه ارتقا می دهد

  
  

  والدین
  حق 

  ،کمک به اجراي خط مشی هاي رفتاري مدرسه
  مسئولیت 

  وزشی و قدرت انضباطی کارکناناحترام به خط مشی رفتاري موسسه آم 
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  حق 
  آگاه بودن نسبت به پیشرفت شاگردانشان 

  مسئولیت 
دن کــردرونــی و  ت مــرتبط بــه رفتــارانشــان بــراي پیــروي منطقــی از دســتور العملهــاي مدرســه و موضــوعاکمــک بــه فرزند

  مقررات مدرسه
  حق 

  .حترام باشند انتظار والدین از مدرسه براي اینکه فرزندانشان سالم ،ایمن و مورد ا
   مسئولیت 

  .به مدرسه بفرستند براي اینکه فرزندانشان هر روز سروقت،با لباس مناسب،تغذیه  از والدین  انتظار مدرسه
  حق

  .شکایت از مدیر ، مدیران و دولت ، اگر والدین این باور را داشته باشند که مقررات انضباطی مدرسه نامعقول است 
  مسئولیت 

  ر جهت حمایت از تقویت رفتار مثبت فرزندشان همکاري با مدرسه د
  حق 

  شکایت از اخراج فرزندشان به هیئت مدیره مدرسه و در مورد اخراج دائم به کمیته شکایت مستقل 
  مسولیت 

  شرکت در جلسات مورد تقاضاي مدرسه در مورد رسیدگی به وضعیت فرزندشان 
  
  

  براي دانش آموز 
  اجازه به دیگران براي دریافت آموزش :قابل متدریافت آموزش خوب مسئولیت :حق 
  امحافظت از دیگران :مسئولیت متقابل ایمن بودن مدرسه :حق 
  زورنگفتن به دیگران :مسئولیت متقابل مورد زورگویی قرار نگرفتن :حق 
  اجازه دادن به دیگران براي فعالیت بی وقفه در صلح :متقابل مسئولیت فعالیت در صلح :حق 
  پاداش دادن به دیگران و افتخار به موفقیتهاي آنان : مسئولیت متقابلتن براي موفقیتهاي پاداش گرف:حق
  مراقبت از وسایل و سهیم نمودن دیگران: مسئولیت متقابلاستفاده از وسایل و مواد مورد نیاز :جق

  . شتند وقتی که نیاز دادر حد توانایی کمک به دیگران :مسئولیت متقابل انتظار کمک از دیگران :حق 
  
   

ــات ــذکور      :مالحظ ــت م ــه اي هســتند و لیس ــتان نمون ــرورش انگلس ــوزش و پ ــیله وزارت آم ــه وس ــده ب ــرح داده ش ــوارد ش م
ــدارس     ــود م ــد و خ ــی باش ــویزي نم ــدتج ــان را  بای ــها و انتظارتش ــی   ارزش ــاي شخص ــو ویژگیه ــار را در پرت جامعه و ،از رفت

  .توافقنامه مدارس محلی تعیین نمایند
ــوق و مســئولیتها دو ــدارس   حق ــی در حالیکــه م ــک ســکه هســتند یعن حــق اجــراي سیاســتهاي انضــباطی را دارا   ،طــرف ی

  .این مطلب می تواند به عنوان یک مسئولیت تلقی گردد ،هستند
دیدگاهاي اثرگذار به مفهـوم انضـباط بـه وسـیله تعـادل سـالم بـین حقـوق و مسـئولیتهاي کارکنـان برپایـه احتـرام متقابـل              

  .بنا می شوند
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ـها و انتظـارات مدرسـه بـه طـور مناسـب بـه اولیـا دانـش آمـوزان منتقـل گـردد تـا آنهـا               این نکته  نیز مهم می باشد که ارزش
  .نمایند بتوانند توافقنامه با والدین را محکم و داراي ضمانت اجرایی
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                         پنجمفصل 

  مقررات تحصیلی
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  مقدمه 
در ایـن فصـل مقـررات تحصـیلی شـامل      ؛م درفصل گذشـته بـه مقـررات انضـباطی پـرداختی     

شرایط ثبت نام و پـذیرش دانـش آمـوزان در مقـاطع مختلـف تحصـیلی و نحـوه ارتقـا دانـش          
  . آموزان مورد بررسی قرار می گیرد 

  
  
  
  
  مقررات تحصیلی -1-5
  ایران -1-1-5

   آموزان  دانش  تحصیل  ادامه و  نام  شرایط ثبت
ــاده ــت -27 م ــام  ثب ــش  ن ــوزان دان ــراي  آم ــه  ب ــک  ورود ب ــر ی ــاي از دوره  ه ــدارس  تحصــیلی  ه ــل  در م ــور  داخ ــل کش ــا اص   ب

 .گیرد می  صورت) 38( یا گذرنامه  شناسنامه  با اصل) 37(از کشور  خارج  و در مدارس  شناسنامه
  مدرسـه   بـه   مدرسـه   کیـ  از مـذکور   آمـوز پایـه    دانـش   و انتقـال   دبسـتان   اول  آمـوز در پایـه   دانـش   نـام  ثبـت   هنگام -28  ماده

درظهــر   مطابقــت  بــا قیــد تــاریخ آمــوز را دانــش  شــرط ســنی  صــحت ، شناســنامه  از رؤیــت  بایــد پــس  مــدیر مدرســه دیگــر،
  آمـوز ضـبط و نگهـداري    دانـش   تحصـیلی   مـذکور بایـد درپرونـده     گـواهی  .کنـد  و امضـا   ،گـواهی  شناسـنامه  ) فتـوکپی (تصویر 

 .شود
  از سـوي   شـده   تنظـیم   بهداشـتی   ، کـارت  ابتـدایی   اول  آمـوز در پایـه   دانـش   نـام  ثبـت   بایـد هنگـام    مـدارس   ــ مـدیران  29 ماده

 .کنند  آموز ضبط و نگهداري  دانش  تحصیلی  و در پرونده  را مطالبه  مراکز بهداشتی
  نوآمــوزان  شـنوایی  و  یبینــای ، تحصـیلی   و آمـادگی   جســمانی  سـالمت   ســنجش  طـرح   کـه   منــاطقی و در شهرسـتانها  - تبصـره 

  کـه   عـادي   در مدرسـه   آمـوزان  دانـش   نـام  ثبـت   بـودن   و بالمـانع   سـالمتی   گـواهی   ارائـه  شـود،  مـی  اجـرا   دبستان  ورود به  براي
 . است  شود، ضروري صادر می  سنجش  هاي توسط پایگاه

 وجـه   هرگونـه   دریافـت  و  آمـوزان  دانـش   نـام  ثبـت   بـراي   شـرط معـدل    و تعیـین   ، مصـاحبه  ورودي  آزمـون   برگـزاري  -30  ماده
  آمـوزي  و نبایـد دانـش    نیسـت  مجـاز   نـام   ثبـت  در زمـان )  درسـی   و کتابهـاي   حـوادث   بیمـه   مربـوط بـه    جز وجـوه   به(  اجباري

 )39.(شود  محروم  نام مذکور از ثبت  دالیل  به
 .خود خواهند بود  مربوط به  مقررات  تابع  نام ثبت  حیثاز هستند  و ضوابط خاص  قانون  داراي  که  مدارسی - تبصره

 از  نام ثبت و بود خواهد  دراولویت ، تراست نزدیک  مدرسه  به  آنان  سکونت  محل  که  آموزانی دانش  نام  ثبت -31 ماده
 . است  در بالمانعکار پدر یا ما  محل  به  نزدیک  هستند در مدرسه  دو شاغل هر  آنان  والدین  که آموزانی دانش
  دهنـده   نشـان   در هـردوره   تحصـیلی   پرونـده  .شـود  مـی   تشـکیل   تحصـیلی   آمـوز پرونـده   هـر دانـش    براي  در مدرسه -32  ماده

  ، شــامل نــام  ثبــت  نامــه در شــیوه  منــدرج  بــر مــدارك  بــود و بایــد عــالوه خواهــد  دوره  آمــوز در آن دانــش  تحصــیلی  وضــعیت
ــه ــاي کارنام ــنوات  ه ــل  س ــان  قب ــیلی دوره  هم ــد   تحص ــز باش ــراي .نی ــش ب ــوزان  دان ــایی  دوره  آم ــیلی  راهنم ــود   تحص وج
  ســوم  پایــه  یــا موقــت  مئــدا  ، وجــود گواهینامــه متوســطه دوره  آمــوزان دانــش  و بــراي  ابتــدایی  پــنجم  پایــه  تحصــیلی کارنامــه

 .دارد  ضرورت  تحصیلی  در پرونده  تحصیلی  راهنمایی
  ورودي  درامتحــان  بــا شــرکت  یــا برابــر مقــررات  خــارجی  تحصــیلی  مــدارك  از ارزشــیابی  بــا اســتفاده  کــه  افــرادي -  تبصــره

 .ندارند  قبل  سنوات  تحصیلی  کارنامه  نیاز به شوند، می  تحصیل  ادامه  به  موفق
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و   شناسـنامه  فاقـد   کـه   آمـوزي   دانـش   از ولـی   بـا اخـذ تعهـد کتبـی      توانـد در مـوارد اسـتثنایی    مـی   مـدیر مدرسـه   -33  ماده
  قبیـل   ایـن   تحصـیل   ادامـه  .کنـد  نـام   ثبـت   مـاه   یـک   مـدت   مشـروط حـداکثر بـراي     صـورت ه ب  از وي  است  تحصیلی  مدارك
ــه  عــدم  در صــورت  آمــوزان  دانــش ــرورش  آمــوزش  اداره  خــاص  کمیســیون  موافقــت  بــه  و تحصــیلی  هــویتی  مــدارك  ارائ   وپ
در دفتـر آمـار     وي  مشخصـات   درج و  قطعـی   نـام   ثبـت   بـراي   اسـت   آمـوز موظـف    دانـش   و در هـر صـورت  خواهد بـود  منوط 
 .کند  تسلیم  مدرسه  خود را به  وتحصیلی  هویتی  مدارك  امتحانی  نوبت  از اولین  تا قبل

 ، بــااســت  نــاقص  ارزشــیابی  جهــت  وي  جیخــار  تحصــیلی  مــدارك  کــه  آمــوزي  دانــش  تحصــیل  و ادامــه  نــام  ثبــت -  تبصــره
  خــارج  مــدارس  پــرورش و  آمــوزش  کــل  از اداره  نامــه و اخــذ معرفــی  خــارجی  تحصــیلی  مــدارك  ارزشــیابی  تأییــد کمیســیون

ــات  از شــروع  ازکشــورتا قبــل ــانی  امتحان ــان  چنانچــه . اســت  بالمــانع  پای ــات  تاپای ــاه  امتحان   یقطعــ  تحصــیلی  پایــه  خــرداد م
  نشـود، امتحانـات    مشـخص   سـایر مقـررات    رعایـت  از کشـور بـا    خـارج  مـدارس   وپـرورش   آمـوزش   کـل   آموز توسط اداره  دانش

شــهریور   آمـوز در امتحانـات    دانـش   و چنانچـه  خواهـد شـد    محســوب  پایـه   تعیـین   امتحـان   عنـوان   بـه   خـرداد و شـهریور وي  
 .کند  شرکت  نوبتی  یک  صورت  تر به پایین  پایه  دروس  در امتحان  ایهپ  تعیین  تواند جهت می نشود  قبول  ماه

 . است  آزاد ممنوع  مستمع  آموز بصورت  دانش  پذیرفتن -34  ماده
ـ    نـام   ثبـت   غیـر از محـل    در محلـی   ضـرورت   بـه   کـه   آموزي  دانش -  تبصره   کـارت   ارائـه  توانـد بـا   بـرد مـی   سـر مـی  ه خـود ب

  یکــی  درس  ازکالســهاي ،)مقصــد(  وپــرورش  آمــوزش  از اداره  نامــه و بــا اخــذ معرفــی  تحصــیلی  یــا گــواهی  مدرســه  شناســایی
 .کند  استفاده  موقت  صورته جدید ب  در محل  از مدارس

ــدگان -35  مــاده ــا  ســوادآموزي  نهضــت  تحصــیلی  مــدارك  دارن ــت ب ــه مــی  شــرایط ســنی  رعای ــد ب ــل  شــرح  توانن ــه  ذی   ادام
 :دهند  تحصیل

  دوم  پایـه   امتحـان  در یـا  و دهنـد   تحصـیل   و ادامـه   نـام   ثبـت   ابتـدایی   دوم  در پایـه   مقـدماتی   دوره  تحصـیلی   مـدرك  با - الف
  نـام   ثبـت   ابتـدایی   سـوم   در پایـه   احـراز شـرایط قبـولی     و در صـورت   کـرده   شـرکت )  سـوم   پایـه   ورود بـه   عنـوان   بـه (  ابتدایی

 .کنند
 .کنند  نام  ثبت  ابتدایی  چهارم  در پایه  تکمیلی  دوره  تحصیلی  مدركبا  - ب
 .کنند  نام  ثبت  ابتدایی  پنجم  درپایه  پایانی  دوره  تحصیلی  مدرك با - ج

 )40:(زیر خواهد بود  شرحه ب  روزانه  در مدارس  نام  ثبت شرایط سنی -36  ماده
 : ابتدایی  دوره -  الف

و در   تمـام  سـال  نـه   شـهري   در منـاطق   و حـد اکثـر آن    تمـام   سـال  شـش   دبسـتان   اول  در پایـه   نـام   ثبـت   سـن   حد اقـل  -1
 .خواهد بود  تمام  سال یازده  و عشایري  روستایی  مناطق

ــداکثر ســن -2 ــت  ح ــام  ثب ــدایی  در دوره  ن ــاطق  ابت ــهري  در من ــارده   ش ــالچه ــام  س ــاطق  تم ــتایی  و در من ــایري  روس   وعش
 .خواهد بود  تمام  سال نزدهشا
 : تحصیلی  راهنمایی  دوره -  ب

 17و  16، 15  ترتیــب  بــه  شــهري  در منــاطق  تحصــیلی  راهنمــایی  و ســوم  ، دوم اول  هــاي در پایــه  نــام  ثبــت  حــد اکثــر ســن
 )41.( است  تمام  سال 19و 18 ،17  ترتیب  به  و عشایري  روستایی  و در مناطق  تمام  سال

 : متوسطه  دوره -  ج
ــام  ثبــت  حــداکثر ســن ــه  ن ــیش  و دوره  متوســطه  و ســوم  دوم ، اول  هــاي در پای و   روســتایی ، شــهري  در منــاطق  دانشــگاهی پ

 . است  تمام  سال 21و  20، 19، 18  ترتیب  به  عشایري
  درمراکــز آموزشــی  کــه  جســمی  معلــول  آمــوزان  دانــش  ســنی  حــداکثر ســقف  بــه  دوســال  تحصــیلی  در هــر دوره - 1 تبصـره 
 .شود می  دارند اضافه  اشتغال  تحصیل  به  خاص
 .خواهد بود  مهرماه  اول ، نام  ثبت  آموز جهت  دانش  سن  محاسبه  ـ مالك2 تبصره



١٠۵ 

 

ــام  مجــاز ثبــت  حــداکثر ســن  رعایــت  شــهر و روســتا بــراي  تعیــین  ـــ مــالك3 تبصــره ــود  کشــوري  ، تقســیمات ن  .خواهــد ب
ــتاها درطــول  برخــی  هچنانچــ ــال  روس ــه  تحصــیلی  س ــه  منضــم  شــهري  محــدوده  ب ــش  تحصــیل  شــوند ادام ــوزان دان   آن  آم
  .بود روستا خواهد  شرایط سنی  مطابق  تحصیلی  دوره  آن  تاپایان ، مناطق
در   شـرایط سـنی    رعایـت با انـد،  کـرده   تحصـیل   تـرك   کـه   وظیفـه   نظـام   غیرمشـمول   آمـوزان   مجدد دانـش   نام  ـ ثبت4 تبصره

 . است  مربوط بالمانع  تحصیلی  پایه
  در مـدارس  سـایر شـرایط صـرف     بـا رعایـت    اسـت   شـده   قبـول   کـه   اي پایـه   همـان  آمـوز در   دانـش  مجدد  نام  ثبت - 37 ماده

 )43(. است مجاز  متفرقه  صورته یا ب  غیرانتفاعی
  رسـند، تـابع   مـی   عمـومی   وظیفـه   خـدمت   مقـرر در قـانون    مشـمولیت   سـن   بـه   کـه   پسـري   آمـوزان  دانـش   نـام  ثبت -38 ماده

 .شود می  ابالغ  پرورش و  آموزش  وزارت  از طریق  وظیفه  نظام  با هماهنگی  که  است  هایی نامه و شیوه  مقررات
  تحصـیل   تـرك   وظیفـه   نظـام   از نظـر مقـررات    مشـمول   آمـوزان   بیشـتر دانـش   و  متـوالی   مـاه   سـه   غیرموجـه   غیبـت  -39 ماده
 .شود می  تلقی

 .شود نمی  محسوب  تحصیل  ترك  موجه  غیبت و  تحصیلی  وقفه -  تبصره
دو   تحصــیلی  راهنمــایی و  ابتــدایی  هــاي در دوره  تحصــیلی  پایــه مجــاز در هــر  مــردودي  حــداکثر تعــداد ســالهاي -40 مــاده
 )44.(کند  نام ثبت  پایه  در همان  سال  سومین  تواند براي می  نیشرایط س  رعایت با آموز بود و دانش خواهد  سال

  بـود بــه  خواهنـد  مجـاز  دارنـد   اشـتغال   تحصـیل   بـه   خـاص   مراکـز آموزشـی   در  کـه   جسـمی   معلـول   آمـوزان   دانـش  - تبصـره 
 .کنند  تکرار پایه  عادي  آموزان  بیشتراز دانش  سال یک  مدت
  اسـت   نشـده   نـام   ثبـت   بـه   موفـق   تحصـیلی   یـا نیمسـال    سـال   از شـروع   قبـل   موجـه   دالیـل   بـه   کـه   آمـوزي   دانش -41  ماده
در  .دهـد  تحصـیل  و ادامـه   کـرده  نـام   ، ثبـت  محـل   پـرورش  و  آمـوزش   اداره  خـاص   بـا اخـذ مجـوز از کمیسـیون     اتواند صـرف  می

 .شود استناد می  خاص  کمیسیون رأيو   نامه شماره  دفتر آمار به  مالحظات  موارد در ستون  اینگونه
  مــدارس  پــرورش و  آمــوزش  کــل  اداره  از طریــق  خــارجی  تحصــیلی  مــدارك  از ارزشــیابی  پــس  کــه  آمــوزي  دانــش -  تبصــره

نـدارد و   نیـاز   پـرورش  و  آمـوزش   اداره  خـاص  ازکمیسـیون   اخـذ موافقـت    شـود بـه   مـی   معرفـی   نـام   ثبـت   جهت ازکشور  خارج
 .بود خواهد  بالمانع  تحصیلی  از سال  در هر زمان  وي  امن  ثبت
 .پـذیرد  مـی   معتبرصـورت   اقـامتی  و  هـویتی   مـدارك   براسـاس   ایـران   مقـیم   خـارجی   اتبـاع   آمـوزان  ازدانـش   نـام  ثبـت  -42 ماده

  مـورد تأییـد وزارت    اقامـت   زهاجـا   داراي بایـد   خـارجی   از کشـورهاي   وپناهنـدگان   شـدگان   رانـده  ، ایـران   مقـیم   افراد خـارجی 
 .کشور باشند

از   درخــارج  اقامـت  یــا و  بیمـاري  ، مدرسـه   بــه  دسترسـی   ماننـد عــدم   عللـی   بــه  کـه   آمــوزي دانـش   تحصـیلی   ــ پایــه 43 مـاده 
از   سـوزي   وآتـش   ، زلزلـه  سـیل  از قبیـل   در اثـر حـوادثی    وي  تحصـیلی   شـود یـا مـدارك     وارد مدرسـه   موقـع   به  کشورنتوانسته

  قابــل  مـدارك   کـه   آمـوزي  دانـش   تحصـیلی   پایـه   و همچنـین   اسـت   او ایجـاد شـده    تحصـیل   در ادامـه   اي وقفـه  یـا   رفتـه   بـین 
از   شــده  انجــام  هــاي و بررســی  نــام  ثبــت  متعــارف  ســن  حــداقل  بــا رعایــت  ابتــدایی  در دوره ،نــدارد  ارزشــیابی  جهــت  قبـولی 

  مدرسـه   شـوراي   رأي  دفتـر آمـار بـه     مالحظـات   شـود و در سـتون   مـی   تعیـین   مدرسـه   وسـط شـوراي  ت  معلمـان   شوراي  سوي
  و توانـایی   متعـارف   سـن   حـداقل   بـه   بـا توجـه    تحصـیل   ادامـه   متقاضـی   و متوسـطه   راهنمـایی   هـاي  دوره در .شـود  استناد می

  صــورت در و  دهکــر  مــورد نظــر شــرکت  پایــه  ورودي  ندر امتحــا  محــل  وپــرورش  آمــوزش  اداره  توانــد بــا معرفــی مــی خــود
  بـه   تـا پـنجم    اول  هـاي  پایـه  بـراي   ابتـدایی   در دوره  متعـارف   سـن (  .دهـد   تحصـیل   بـاالتر ادامـه    در پایـه   شرایط قبـولی  احراز

  اول  هـاي  پایـه   بـراي  و  امتمـ   سـال  13و11،12  راهنمـایی   تـا سـوم    اول  هـاي  پایـه   بـراي  و  تمـام   سـال  10و9و 8و 7و 6  ترتیب
 )45(.)است  تمام  سال 16و15، 14  متوسطه  تا سوم
  درصــورت  منطقـه   همــان دیگـر در   مدرسـه   بــه  مدرسـه   از یــک  تحصـیلی   سـال   در جریــان  آمـوزان   دانــش  انتقـال  44-  مـاده 

ــا  مــدیر مدرســه  موافقــت ــک  ســایرمقررات  رعایــت مقصــد ب ــ  و ناحیــه  منطقــه  و از ی ــواحی  منــاطق ســایر  هب ــوزش  و ن و   آم
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 خواهــد  بالمــانع  پایــانی  امتحانــات  از شــروع  قبــل  مــاه  مقصــد تــا یــک  و پــرورش  آمــوزش  اداره  موافقــت  صــورت در  پــرورش
 .بود

ــات -1  تبصــره ــور از امتحان ــانی  منظ ــوع  پای ــن  موض ــاده  ای ــام م ــالی  ، در نظ ــات  س ــال  امتحان ــر س ــام  آخ ــالی و در نظ  - نیمس
 . است  نیمسال  پایان  امتحانات  واحدي
  از انتقــال  پــس  مــاه  بایــد حــداکثر تــا یــک  آمــوزان  دانــش  گونــه  ایــن  امتحــانی  هــاي و نمــره  تحصــیلی  پرونــده -2  تبصــره

 .شود  ارسال جدید  مدرسه  آموز به دانش
  منطقـه   از یـک   مـاه  خـرداد   نهـایی   از امتحانـات   پـس   آخـر متوسـطه    سـال  آزاد  داوطلبـان  و  آمـوزان   دانـش   انتقـال  -3  تبصره

 .است  مبدأ بالمانع  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  کمیسیون  موافقت با  موجه عذر  دیگر مشروط برداشتن  منطقه  به
و   تحصــیلی  ایــهپ  یــک  دروس  کلیــه  گذرانــدن  بــه  روزانــه  مــدارس  بــه  بزرگســاالن  مــدارس  آمــوزان  دانــش  انتقــال -45  مــاده

ــام  ســایر ضــوابط ثبــت و  شــرایط ســنی  داشــتن ــه  مــدارس  ن ــش انتقــال . اســت  منــوط روزان ــه  روزانــه  مــدارس  آمــوزان  دان   ب
 . است  بالمانع  بزرگساالن  مدارس پایانی  امتحانات  از برگزاري  قبل  ماه تا یک  بزرگساالن  مدارس
  بزرگسـاالن   مـدارس   بـه   روزانـه   مدرسـه   شـرایط تحصـیل    دادن  دسـت  از  علـت   بـه   کـه   متوسـطه   دوره  آمـوزان  دانش -  تبصره
 . را نخواهند داشت  روزانه  مدارس  به  بازگشت  اجازه شوند، می  منتقل

 :بود زیرخواهد  شرح  به  متفرقه و)  شبانه(  بزرگساالن  در مدارس  نام  ثبت  شرایط سنی -46  ماده
ــه  و متوســطه  تحصــیلی  راهنمــایی  هــاي در دوره  بزرگســاالن  مــدارس در  تحصــیل  ســن  حــداقل -1   ســال 16و14  ترتیــب  ب

 .بود خواهد  تمام
ــا  در شــرایط خــاص -1  تبصــره ــرورش  آمــوزش  اداره  خــاص  مجــوز کمیســیون ب ــوان مــی  مــوردي  صــورت  بــه  محــل  وپ از   ت

 .دکر  نام  ثبت  بزرگساالن  درمدرسه راندارد،  شرط سنی  حداقل  که  آموزي  دانش
 هـر  بـا   مـردود متوسـطه   آمـوز  دانـش  و دهـد  مـی   را از دسـت   روزانـه   در مدرسـه   شـرایط تحصـیل    که  آموزي  دانش -2  تبصره
 .کند  نام  ثبت  بزرگساالن  تواند درمدرسه می  سنی

  بــراي  ســن  حــداقل . کشــور مجــاز نیســت  داخــلدر   پـنجم   اســتثناء پایــه  بــه  ابتــدایی  در دوره  متفرقــه  امتحــان  برگـزاري  -2
  بــه  مــذکور نیــازي  در امتحانــات  شــرکت  و بــراي  اســت  تمــام  ســال ده  ابتــدایی  پــنجم  پایــه  متفرقــه  در امتحانــات  نــام  ثبــت
  قبـل   پایـه   قبـولی   کارنامـه   ارائـه   وجـود نـدارد ولـی     هـا شـرط سـنی    درسایر پایـه  .نخواهد بود  قبل  سنوات  قبولی  مدارك  ارائه

 . است  ضروري
  مــاه مهــر  اول در  تمــام  ســال 18 ) جــامع(  تحصــیلی  راهنمــایی  دوره  متفرقــه  در امتحانــات  نــام  ثبــت  بــراي  ســن  حــداقل -3

  راهنمـایی   و دوم  اول  هـاي  پایـه   قبـولی   مـدرك   ارائـه   تواننـد بـدون   مـی   ابتـدایی   پـنجم   پایـه   قبـولی   کارنامـه   و دارندگان  است
 .کنند  شرکت آزاد  داوطلب  صورت  به  تحصیلی  راهنمایی  دوره  نهایی  درامتحان

  آنـان   بـراي   لـیکن   اسـت   بالمـانع   متفرقـه   امتحانـات  در  وظیفـه   نظـام   مشـمول  پسـر   داوطلبـان   شـرکت  و  نام  ثبت  -1  تبصره
 .شد نخواهد صادر  تحصیلی  معافیت
 .شود می  تلقی  تحصیل  ترك  وظیفه  نظام  نظر مقررات از  متفرقه  تحاناتدر ام  شرکت -2  تبصره
ــاده ــدیر – 47  م ــه م ــک   اســت  موظــف  مدرس ــا ی ــاه  حــداکثر ت ــس  م ــال  از شــروع  پ ــده ، تحصــیلی  س ــه  تحصــیلی پرون   کلی

  او بـه   هـدایت   بـه   نسـبت  ،باشـد   شـده   نـام  ثبـت   مقـررات   بـرخالف   آمـوزي  از دانـش   و چنانچـه  کنـد  را بررسـی   آمـوزان  دانـش 
 .کند اقدام  استحقاقی  پایه

  یـا ســالهاي   سـال   در همـان   آمـوزي  شـود دانـش    مشـخص   تحصــیلی  سـال   از شـروع   مـاه   یـک   اگـر بعـد از گذشـت    -  تبصـره 
 گــزارش  رشو پــرو  آمــوزش  اداره  را بــه  بایــد موضــوع  ، مدیرمدرســه اســت  شــده  نــام  ثبــت  مقــررات  بــرخالف  قبــل  تحصــیلی

ــ ــن در .دکن ــه ای ــرورش  آمــوزش  مــوارد اداره  گون ــه  نســبت  وقــت  اســرع در  اســت  موظــف  و پ   تحصــیلی  سرنوشــت  تعیــین  ب
 .کند  اقدام ذیربط  مراجع  از طریق  موضوع  آموز و پیگیري دانش

 خاص  آموزان  دانش  براي  ویژه  تسهیالت
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ــه  کــه  آمــوزانی  دانــش -48  مــاده ــل  ب ــوط، مســابقات  آموزشــی  هــاي در المپیادهــا و دوره  شــرکت  از قبیــل  وجــهم  دالی   مرب
  ســوم  نهــایی  در امتحانــات  شــرکت بــه  موفــق  وپــرورش  آمــوزش  اداره  خــاص  کمیســیون  تشــخیص  بــه  و نظــایر آن  ورزشــی

ــان  قبــولی .کننــد  شــرکت  بعــدي  امتحــانی  تواننــد در نوبــت شــوند مــی نمــی  و متوســطه  تحصــیلی  راهنمــایی  عنــوان  بــه  آن
 .خواهد شد  محسوب  قبل  نوبت  امتحانات در  قبولی 

و  دشـو  مـی  شـهید، اسـیر یـا مفقـود      تحصـیلی   سـال   آنهـا در طـول    اول  درجـه   از بسـتگان   یکـی   کـه   کسـانی   کلیه -49  ماده
خـرداد یـا شـهریور      امتحانـات  از آغـاز   قبـل   اهمـ   یـک   آنهـا در فاصـله    اول  درجـه   از بسـتگان   یکـی   که  آموزانی دانش  همچنین

  امتحـانی   هـاي  برنوبـت   عـالوه  تواننـد  افـراد مـی    قبیـل   ایـن  .مـردود نخواهنـد شـد     امتحـانی   نوبـت   شـود در آن  مـی   فـوت   ماه
 .کنند  شرکت مجاز  با غایبین  دیگر همراه  امتحانی  نوبت  مذکور دریک

 .شود نمی  متوسطه  دوره  نهایی  سدرو  شامل  ماده  مفاد این -  تبصره
  و یا اوراق  برگزار نشده  طبیعی  بالیاي یا  غیرمترقبه  حوادث  از قبیل  مختلف  علل  به  آنان  امتحانات  که  آموزانی دانش -50 ماده

  در اولین  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  کمیسیون تأیید با توانند می  داخلی  امتحانات در  هشد  معدوم یا مفقود  آنان  امتحانی
 .کنند مجدد شرکت  در امتحان  امتحانات  ایام  از پایان  پس  حداکثر تا یکماه و  فرصت
  پرورش و  آموزش  عالی  شوراي  معین  کمیسیون  بر عهده  امتحانی  نوبت  تعیین و صدور مجوز  نهایی  امتحانات مورد در -  تبصره

 .خواهد بود
  نامه  آیین  در این  برموارد مندرج  عالوه  محل  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  کمیسیون  تواند با موافقت  می  همدرس -51  ماده

  :شود  آموز قائل  دانش  زیر را نیز براي  تسهیالت
  مجاز و نظایر آن  تاز دفعا  بیش  یا مشروطی  مردودي ، سن کبر  از قبیل  مختلف  دالیل  به  که  آموزي  از دانش  نام  ثبت -1

 . است  داده  را از دست  روزانه  در مدرسه  شرایط تحصیل
  به  امتحان  برگزاري -3.نیست  درکالس حضور  به قادر  خاص  بیماري  علت  به  که آموزي دانش از حضوردرکالس بدون  نام ثبت -2

  بالعکس یا  شفاهی  جاي  به  کتبی  بخش  نمره  کردن  نجایگزی ، اضافی  وقت  غلط، دادن  امالء صحیح ، اي چند گزینه  صورت
   )بدنی  تعادل  عدم ، بدنی يناسازگار ، حرکتی  اختالالت(افراد   جسمانی  شرایط خاص  به  با توجه  داخلی  درامتحانات

 . نیست  مدرسه  امتحانی  حضور در جلسه  قادر به  که  آموزي  از دانش  از مدرسه  در خارج  غیرنهایی  امتحان  برگزاري -4
 ازشــروع  قبــل  مــاه حــداکثر یــک  نیســت  نهــایی  صــورت  آنهــا بــه  امتحــان  کــه  از موعــد در دروســی  پــیش  اخــذ امتحــان -5
 .خواهد کرد  عزیمت از کشور  خارج  خود به  والدین  اتقاق  به  ضرورت  به  که  آموزي  از دانش  پایانی  امتحانات 

 . است  داشته  موجه  غیبت  هماهنگ  در امتحانات  که  آموزي  دانش از  اخذ امتحان -6
یـا    سـال  5/5کشـورها   در آن  دبسـتان   ورود بـه   سـن   از کشـور کـه    خـارج   ایرانـی   در مـدارس   نـام   ثبـت   سن  حداقل -52  ماده

شـوند در    از کشـور مـی    خـارج   نـی ایرا  مـدارس  وارد  سـالگی  5/5در   کـه   آمـوزانی   دانـش  .خواهـد بـود    سـال  5/5  کمتر اسـت 
از   خــارج  ایرانــی  را در مــدارس  دبســتان  اول  پایــه دهنــد کــه  تحصــیل  کشــور ادامــه  داخــل  تواننــد در مــدارس مــی  صــورتی

  کــه  مجــاز اســت  کشــور درصــورتی  داخــل  مــدارس  اول  پایــه  بــه  آمــوزان  دانــش  قبیــل  ایــن  انتقــال .باشــند  کشــور گذرانــده
ــان  اولیــاي ــت  آن ــاي نهادهــا و ، کارمنــد دول ــدگیهاي  اســالمی  انقــالب  ارگانه ــر و نماین ــران  اســالمی  جمهــوري  در دوای در   ای

 .باشد  یافته  خاتمه  تحصیلی  سال  از پایان  قبل  آنان  مأموریت و  دیگر کشورها بوده
 :دهند  تحصیل  زیر ادامه  از روشهاي  یکی  توانند به می  کرده  ازدواج  آموزان  دانش -53  ماده

 .دکنن  شرکت  متفرقه  در امتحانات  مقررات  طبق -1
 .کنند  تحصیل  بزرگساالن  در مدارس  مقررات  طبق -2
ــتن  درصــورت -3 ــنی  داش ــرایط س ــدارس  ش ــه  در م ــت  روزان ــام ثب ــد  ن ــدون کنن ــالس  و ب ــد ، حضــور در ک ــایرین مانن در   س

 .کنند  شرکت  امتحانات
  روزانـه   مـدارس  در  ماننـد سـایرین   ، آمـوزان  بـا دیگـر دانـش     ازدواج  از ابـراز مسـائل    و خـودداري   کامـل   سـادگی   یـت با رعا -4
 .دهند  ادامه  تحصیل  به
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و   پایه تکرار ، مدرسه  به  دسترسی  عدم  از قبیل  مختلف  دالیل  به  که  تحصیلی  راهنمایی و  ابتدایی  آموز دوره دانش - 54  ماده
  در امتحانات  قبولی  تواند در صورت خود قرار دارد، می تحصیلی  پایه  متعارف  باالتر از سن  در شرایط سنی  تحصیلی  قفهو

  یا مدرسه  قبلی  باالتر در مدرسه  پایه  در امتحانات  تحصیلی  سال  همان  ماه درشهریور ،14  کل  معدل  با حداقل  خردادماه
  پایه  به  احراز شرایط قبولی  در صورت کند و  شرکت  نوبتی  یک  صورت  به  است  کرده نام  ثبت  تحصیل  ادامه  براي  که  جدیدي

 )46( .ارتقاء یابد  بعدي
  به  تحصیلی  راهنمایی  دوره ) بزرگساالن(  شبانه  آموزان  و دانش  ابتدایی  پنجم  پایه  متفرقه  آزاد امتحانات  ـ داوطلبان1 تبصره
 .نخواهند بودمجاز   ماده  این مفاد از  دهاستفا

  و راهنمایی  ابتدایی  دوره  امتحانات  نامه در آیین  همانند شرایط مندرج  ماه شهریور  در امتحانات  شرایط قبولی -2  تبصره
 با  هماهنگ  و در امتحانات  مدرسه  تأیید شوراي با  داخلی  توانند در امتحانات می  ماه شهریور  موجه  غایبین .خواهد بود  تحصیلی

 .دکنن  مجاز شرکت  غایبین  در امتحانات  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  تأیید کمیسیون
  هر نیمسال در  همچنین کنند و تحصیل  بزرگساالن  مدارس در  آموزان  از سایر دانش  بیش  سال مجازند یک  ایثارگران -55  ماده

  )47.(دکنن  انتخاب مجاز  واحدهاي  از سقف  بیش  درسی  عنوان  یک  تابستانی  دوره یا
  انگلستان -2-1-5

در  .هسـتند هیئـت مـدیره هـاي مـدارس موظـف بـه پیـروي از قـانون          روسـاي نـواحی و   ،بر طبق قانون پـذیرش در مـدارس  
تـه  در جلسـات کمی  بایـد همچنـین چـه کسـانی    و  عضـو باشـند  در کمیتـه   بایـد این قانون مشـخص شـده کـه چـه کسـانی      

یـک پرونـده پـذیرش کـه کلیـه       .دو پرونـده از دانـش آمـوزان داشـته باشـند      بایـد مـدارس   ،مطـابق بـا قـانون    .کننـد شرکت 
 مشخصــات شخصــی دانــش آمــوزان در آن ثبــت شــده و دیگــري پرونــده حضــور دانــش آمــوزان در ایــامی کــه مدرســه بــاز 

  .است
ــاله      ــه هرس ــرد ک ــی گی ــورت م ــتورالعملی ص ــق دس ــوزان طب ــش آم ــذیرش دان ــویب   پ ــرورش آن را تص ــوزش وپ      وزارت آم

درخواسـت هـر دانـش آمـوز را بـراي ثبـت نـام         کنـد این دستورالعمل طراحی شده تا هـر سـاله بـه مـدارس کمـک       .می کند
آمــوزش وسـیعتر و موضــوعات خــدمات کودکــان ارتبــاط   ،موضــوع ثبــت نـام در حــول محــور مدرســه ده و بــین کــربررسـی  
 .دکننــدانــش آمــوزان فراینــدهاي ثبــت نــام را بــه خــوبی درك   ی شــود تــا والــدین وشــر مــتآن همچنــین من .دکنــایجــاد 

  .استهیات مدیره مدرسه مسئول تعیین و تبیین سیاستهاي مرتبط با پذیرش دانش آموز در مدرسه 
بـراي همــه  تـا رونـدهاي پــذیرش در مـدارس را     اســتوزیـر آمـوزش و پــرورش انگلسـتان در حـال حاضــر در حـال بررسـی       

 600 ،اسـت صـفحه   1300همـراه بـا مقـررات جـاري کـه بـیش از        .شـفاف تـر و سـاده تـر بسـازد      ،عادالنـه تـر  ادرها پدر و م
وناعادالنـه   پرهزینـه  ،گـیج کننـده   ،رونـدها پیچیـده   .شـود اضـافه مـی   به وسـیله روسـاي نـواحی     بند ضروري به این مقررات

  .است
 مسـائل زیـر در نظـر گرفتـه شـود      بایـد  بروکراسـی اداري  همـراه بـا کـاهش    .کنـد دو نوع مقـررات خلـق    بایدتغییرات جدید 

:  
  .تعداد مدارس بیشتري را براي دانش آموزان بیشتري فراهم می کند کهکیفیت باال  مدارس با دافزایش تعدا

در  کـه بـه شـاگردان فرصـت مـی دهـد کـه وقـت کمتـري         صـورت گرفتـه   درطـی سـال جـاري     درخواسـت هـا  رونـد  بهبود 
  .تلف نماید جهت یافتن مدرسه جدید

   .ثبت نام وجود دارد بیش از حد تقاضايوقتی در مدرسه  ،اولویت دادن به فرزندان کارکنان مدرسه
 فتن فرزنـدان نیروهـاي نظـامی حتـی اگـر کـالس بـیش از ظرفیـت قـانونی خـود یعنـی           بـا پـذیر   ،تقویت تعهـد بـه نظامیـان   

  .نفر بشود 30
  .نفر متجاوز بشود 30حتی اگر از ظرفیت قانونی کالس یعنی  ،چند قلوها در کالس پذیرفته می شوند دوقلوها و

  دن مقامات محلی از استفاده از قرعه کشی در سطح منطقه کرممنوع 
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بـه جـاي هـر    (پـذیرش هـر هفـت سـال      مقـدمات  کاهش بوروکراسی با ملـزم سـاختن مسـئوالن منطقـه اي بـه مشـورت در      
  .اگر تغییراتی پیشنهاد نشد )سه سال

محــدودیت  .علیــه تصـمیمات مــدارس ابتـدایی و متوســطه دارنـد    نظــر خـواهی  سـی روزه بــراي تجدیـد  والـدین یـک فرجــه   
ــی ــواهی        ،ده روزه فعل ــر خ ــد نظ ــرعت تجدی ــه س ــازد ب ــی س ــدین را وادار م ــدوال ــته  .کنن ــال گذش ــارم   ،درس ــک چه ی

  .درخواستهاي تجدیدنظر نتوانست کاري از پیش ببرد که موجب اتالف هزینه و وقت شد
ــازتر از پــیش باشــد بایــدپــذیرش شــرایط جدیــد  ــذیرش    .ب در حــال حاضــر فقــط تعــداد کمــی از مــردم مــی تواننــد بــه پ

  .کنند که این غیر عادالنه است دسترسی پیدا
  .داشته باشندمربوطه پذیرش براي گروه سنی  یک تعداد بایدهمه مدارس 

  .دبه اولیا مشورت بدهن هستنددر مدارسی که آنها مسئول  بایدمسئوالن پذیرش 
  .استمصاحبه براي پذیرش دانش آموزان ممنوع 

  .کنندشرایط عادالنه پذیرش را در مدارس تضمین  بایدمسئوالن 
  .کنندی از فرایند پذیرش د پرداخت کمکهاي داوطلبانه را جزئمسئوالن محلی و هیئت مدیره هاي مدارس نبای

ــا اســناد وزارت آمــوزش و ــ مطــابق ب ــاره پــذیرش در بایــده پــرورش انگلســتان یــک سیســتم عادالن  اطالعــات شــفافی را درب
  .والدین قرار دهد اختیار

ــی  ــه بایــدمســئوالن محل ــدین مشــورت دهنــد و کمــک نماینــد کودکــان در همــه ســنین در حــوزه آنهــا   ب وقتــی کــه  ،وال
  .اولویتهاي مدارس منتشر گردید

کـه وظیفـه اش تمرکـز بـر حمایـت       در صورت تفویض این وظیفه آنهـا مـی تواننـد آن را بـه یـک تشـکیالت تفـویض نمـوده        
  .از اولیا جهت هدایت در مسیر فرایند پذیرش در مدارس باشد

اگر )به عنوان نمونه دوچرخه سوراي و راه رفتن (است مدرسه  سالم و متناسب با ارتقاء حمل و نقل دولت انگلستان مشتاق به
        در آینده گزینه هاي رفت و آمد سالم را انتخاب د از کودکی با دوچرخه و راه رفتن به مدرسه بروندکننکودکان عادت 

که تشکیالت پذیرششان کودکان را به رفت و آمد سالم  کنندتضمین  بایدمسئوالن پذیرش  استو تا آنجا که مقدور  می کنند
  .کندتشویق می 

و هرعملـی کـه مـی    اسـخ دهنـد   بـه درخواسـتهاي والـدین در مـورد قـانون مـدارس در حـوزه شـان پ         بایـد مسئوالن محلـی  
  .دالیل آن نیز آورده شود ،که اقدامی صورت می گیرد ر این مورد انجام دهند و در جاییتوانند د

  .همبستگی اجتماعی را در رابطه با پذیرش ارتقا دهند بایدهئیت مدیره هاي مدارس 
  مقررات الزامی کلیدي

ــراوان و عــدم ک   ــا آزادي ف آزادي جــذب و گــزینش  ،ن محلــیمســئوال نتــرلمــدارس آکــادمی کــه مدارســی در انگلســتان ب
  .کارمندان و توانایی تغییر طول دوره هاي آموزشی هستند مقررات خاص خود را براي پذیرش دارند

برسـد کـه نیـاز بـه انطبـاق بـا قـوانین مخصـوص بـه خـود را            سـتان بـه تاییـد مسـئول ا    بایـد مقررات پذیرش در آکادمی ها 
یعنـی هـیچ دانـش آمـوزي     (.گـروه سـنی مربـوط پـذیرش داشـته باشـند       اددانش آمـوز تعـد  معـادل  بایـد مـدارس   همه .دارند

بـه طـور طبیعـی    کـه  مطلـب در قـانون بـا عنـوان یـک گـروه سـنی از شـاگردان         ن ایـ  .)نباید از حق تحصـیل محـروم گـردد   
گــاهی اوقــات ممکــن اســت الزم باشــد مــدارس بــیش از یــک تعــداد مجــوز داشــته   .پذیرفتــه خواهنــد شــد معــروف اســت

  .اشندب
پـس از اینکـه چنـین     .آمـوزان ثبـت نـام بـه عمـل بیاورنـد       بـا توجـه بـه ظرفیـت بـرآوردي از دانـش       بایـد پذیرش  مسئوالن

ی کـه  بـه خـوبی بتواننـد بـه والـدین      ادرات تـا  شـود بـراي والـدین منتشـر     اطالعـات آن همزمـان   بایـد  ،کاري صـورت گرفـت  
ــاالتري از آنهــا مــی توا .مشــاوره بدهنــد تند،ســهــدف تشــکیالت پــذیرش ه شــده را در نظــر  رفیــت بــرآوردظننــد ســطح ب

  .بگیرند
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مگـر   کننـد مدارس حـق ندارنـد بـیش از تعـداد اعـالم شـده ثبـت نـام         ،وقتی که تعداد پذیرش به وسیله مدرسـه اعـالم شـد   
طـی   اثـر منفـی بـر روي مدرسـه در     ،مدرسـه تشـخیص بدهنـد کـه پـذیرش بـاالي تعـداد مصـوب         یـا اینکه مسـئول ناحیـه   

  .نخواهد داشت اثرات مخربی ندارد و همچنین روي مدارس همجواردرازمدت 
طبــق وظــایف  .کننــدمــدارس فنــی یــا آکــادمی بیــان  ،دولتــیمکــانی خــود را از بــین مــدارس  والــدین حــق دارنــد الویــت
کـه بـیش از یـک مکـان مـی توانـد        درجـایی  .بـر همـاهنگی تشـکیالت پـذیرش اثـر بگـذارد       بایـد قانونی اولویتهاي والـدین ن 

بـه عنـوان نمونـه اگــر آدرس    اسـت؛  وظیفـه تطـابق درخواسـتها بــا یـک ارائـه واحـد بـر عهـده تشــکیالت طـرح           ،ائـه شـود  ار
  .در اطالعاتی که از خانواده می گیرند شفاف بسازند بایدمسئوالن محلی  ،خانواده اي تغییر یافته

اولویتهـا بـدون دلیـل واقعـی اجـازه       ییـر تغ اها تاییـد شـد روسـاي نـواحی نبایـد بـه      که اطالعات بسته شـد و تقاضـ   در جایی
  .بدهند

تلفنــی بــه عنــوان  کــه نبایــد از مصــاحبه رو در رو یــا بــه ایــن معنــااســت؛ مصــاحبه بــراي پــذیرش دانــش آمــوزان ممنــوع 
مصــاحبه بــراي مــدارس شــبانه روزي بــه   .اســتفاده کــرد ،ابــزاري بــراي اینکــه جــایی بــراي کــودك در نظــر گرفتــه بشــود 

ــایی  ــنجش توان ــور س ــدغن     منظ ــبانه روزي ق ــاي ش ــتقرار در محیطه ــراي اس ــوزان ب ــش آم ــتدان ــت   نیس ــاحبه جه ــا مص ی
 د در یـک بخــش شــامل لی مجـاز جهــت انتخـاب مطــابق اســتعدا  سـنجش اســتعداد کـودك در یــک موضــوع خـاص بــا شــک   

  .شد این موارد نخواهد
ق نامـه خانـه و مدرسـه ابـزاري     توافـ  .بشـود مشـروط  پذیرفتن یک دانش آموز نباید بـه امضـاي توافـق نامـه خانـه و مدرسـه       

  .استمفید براي اشتغال بیشتر والدین در تعلیم و تربیت 
  .کنندمدارس مجاز نیستند از پذیرش دانش آموزان با مشکالت رفتاري خودداري 

 تاییـد  .ئن شـوند تـا شـاخص ثبـت نـام بـیش از انـدازه مرتفـع شـود         از آدرس والـدین مطمـ   بایـد محلی و پـذیرش   مسئوالن
  .باشد پرداخت مالیات صورتحساب  ن است به وسیله قبض آب و برق ،اجاره نامچه ،مکآدرس م

ــوزانی    ــش آم ــدین دان ــن اســت از وال ــذیرش ممک ــات پ ــد مقام ــت کنن ــذیرش دریاف ــا   تقاضــاي پ ــاکن بریتانی ــوز س ــه هن ک
نکـه تقاضـاي   مقامات مسئول پذیرش نمی دانند کـه کـودك مـورد انتظـار اسـت کـه در بریتانیـا سـاکن باشـد یـا ای           .نیستند

اینهـا مســائلی   .چــه صـورت شــرایط ورود داده مـی شــود   یـا در  ،ورود یـا تـرك بریتانیــا موفقیـت آمیــز بـوده اســت یـا خیــر     
  .رسی قرار بگیرندبردر بررسی تقاضاها مورد  بایدهستند که 

ــدینی از    ــا وال ــا هســتند ی ــدین آنهــا شــهروندان بریتانی ــانی کــه وال ــذیرش کودک ــراي پ ــه  دیگــرکشــورهاي  محــدودیتی ب ک
  .وجود ندارد )بدون توجه به هدف از اقامت( ،شان می دهدنرا سکونت  شان مهر تایید گذرنامه

حـوزه اقتصـادي ایـن اتحادیـه و فرزندانشـان در هـر سـنی و فرزندانشـان کـه بـه طـور             ملیتهـاي  ،تحت قانون اتحادیـه اروپـا  
ــا ــداف اقتصــادي قانونمنــد ب ــی شــوند  اه ــت بر ،وارد انگلســتان م ــا را دارا هســتندحــق اقام ــد از حــق   .یتانی ــی توانن آنهــا م

  .به مانند یک شهروند لذت ببرند ،آموزش در بریتانیا
بریتانیـا بـه تحصـیل    دولتـی  نکـرده باشـند نمـی تواننـد در مـدارس       آوردهقـانونی را بـر   يسایر دانش آموزان اگـر نیازمنـدیها  

ــراین اســاس دانــش آمــوزان زیــر  ؛ بپردازنــد ــام کننــددر موسســا بایــدســال  16ب ــدون  .ت خصوصــی ثبــت ن دانــش آمــوز ب
اگــر چنــین دانــش آمــوزي در مــدارس  .در مــدارس دولتــی باشــد مگــر در برنامــه هــا ي تبــادل شــرایط اقامــت نمــی توانــد

  .داقدام قانونی کن ه و اداره مهاجرت می تواند علیه ويکرداو از مقررات تخطی  بوددولتی 
مدرسـه وظیفـه    ،خـود بـراي اجـراي طـرح مبادلـه معلـم بـه خـارج مـی رود          مـادر  که دانش آموز بـه همـراه پـدر و    درجایی

  .کنددارد جاي وي را در بازگشت تامین 
  .بین والدین گروههاي مختلف اجتماعی تبعیض قائل شوند بایدمدارس ن

ــذیرش ن  ــراي پ ــدارس شــبانه روزي ب ــدم ــوزان   بای ــش آم ــاتی از دان ــه اطالع ــددرخواســت هرگون ــین مصــاحبه  کنن و همچن
شاخصـهاي پـذیرش خـود را مطـابق دسـتورالعملها اعـالم        بایـد مـدارس شـبانه روزي نیـز    . اسـت ایـن مـدارس ممنـوع     بـراي 
  .کنند



١١١ 

 

   مسیحیمدارس 
هـدف ایـن مـدارس    .ش مـی نماینـد   پـذیر  در مدارس مسیحی ،نیـز دانـش آمـوزان را از گروهـاي مختلـف دینـی و غیردینـی       

ــا    ــه ش ــویق هم ــیحیت ،و تش ــول مس ــه اص ــوزش برپای ــامین آم ــیحیت در   ت ــادي مس ــمات عب ــرکت در مراس ــراي ش گردان ب
ــا  در برخــی مــدارس مســیحی .مدرســه و کلیســا مــی باشــد ــاال بــودن تقاضــاها ، اولولیــت پــذیرش ب کاتولیــک در صــورت ب

  .دانش آموزان از خانواده هاي کاتولیک خواهد بود 
  
  
  

  پذیرش در دوره ابتدایی 
ن محلـی یـا هیـات مـدیره مدرسـه یـا تشـکیالتی        کـه مسـئوال  ی پذیرش در مـدارس بـه وسـیله مسـئوالن پـذیرش      خط مش

ــابی ــرد ن ــی گی ــام   .بین شــکل م ــاتی ش ــد حــاوي اطالع ــن خــط مشــی بای ــداد شــاگردای ــا  ل تع ــذیرش مطــابق ب ــورد پ ان م
  .استطبق با تعداد شاگرد و اندازه کالس نبه عنوان ظرفیت مدرسه م تعداد پذیرش هاي .باشددستورالعملها 

 کندده و توصیف کرروند درخواست را تشریح  بایدخط مشی پذیرش  .ه دوره ابتدایی وجود نداردگزینش علمی براي ورود ب
شاخص پذیرش می تواند باشد و یا اینکه مدرسه  نزدیکی به مدرسه به عنوان نمونه؛ چگونه ظرفیت ها اختصاص داده می شود

مطابق با قانون  بایدشاخصهاي پذیرش  .درسه هستندشان در مهایکه هم اکنون خواهرها و برادر کنداز دانش آموزانی پذیرش 
 و )2005(ض در عقب مانده ها یعدم تبع ،)1998(حقوق بشر ،)1975(تیی، تبعیض جنس)1976(ض نژادي بارزه با تبعیم

  .باشد)2006(ري بقانون برا
مــذهبی  مــی تواننـد در تشــکیالت پذیرششـان بــه اعضـاي یــک گـروه    مدارسـی کـه بــا شـاخص مــذهبی تعریـف شــده انـد      

ــا ســایر قــوانین اص اولویــت بدهنــد ایــن قــانونخــ تشــویق مــی شــوند تــا  فرقــه ايهــر چنــد مــدارس  ،نــدارد تعارضــی ب
ــرراتدر ــان  مق ــوزان پذیرشش ــش آم ــذیرش   را از دان ــان پ ــه ادی ــردههم ــهدر  و ک ــت  مدرس ــب جمعی ــه  تناس ــل منطق را  ک

  .دنبازتاب بده
اطالعــاتی تهــاي مــدیره بایــد راجــع بــه نحــوه پذیرششــان ن محلــی و هیئمســئوال )2008(تحــت قــانون اطالعــات مدرســه 

پـذیرش بـراي    تن محلـی تحـت یـک قـانون ویـژه موظفنـد اطالعـاتی دربـاره مقـررا         به عنـوان نمونـه مسـئوال    .کنند منتشر
در آیــین نامــه هــاي  بایــدعــالوه بــراین خــط مشــی پــذیرش دانـش آمــوزان  کننـد؛  همـه مــدارس در منطقــه شــان منتشــر  

کـه تقاضـاهاي    در جـایی . کننـد الـدین مـی تواننـد اولویتهـاي خـود را بـراي مدرسـه فرزندشـان بیـان          و .مدارس چاپ شـود 
کمتري وجود دارد همـه دانـش آمـوزان متقاضـی پذیرفتـه مـی شـوند ولـی در جاییکـه تعـداد تقاضـاها بـیش از حـد اسـت               

ــو   ــی ش ــه م ــوزانی پذیرفت ــش آم ــد   ندان ــانامه دارن ــق تقاض ــویتري طب ــرایط ق ــه ش ــدر .د ک ــادو  پ ــدن  م ــورت رد ش ر در ص
  .دارندفرجام خواهی  تقاضاهایشان حق

  شروع مدرسه
ــاه مــارس   ســپتامبر و در برخــی دیگــر در مــدارس ابتــدایی در پــذیرش در برخــی ــه بعــد از تعطــیالت کریســمس و م ژانوی

. نـد مـی کن برخـی از مـدارس دانـش آمـوزان را زودتـر از سـن تحصـیالت اجبـاري پـذیرش           .بعد از عید پاك اتفاق مـی افتـد  
 9در گــزارش نهــایی رز هاپیشــنهاد .سیاســتهاي پــذیرش زودتــر از ســن قــانونی توســط نــواحی و مــدارس تعیــین مــی شــود 

آغــاز کــه کودکــان متولــد تابســتان بایــد دوره ابتــدایی را در ســپتامبر پــس از چهــارمین ســال تولدشــان    مــی کنــداشــاره 
ــد  ــت کنن ــه را    را و دول ــه مدرس ــاي کودکانیک ــه ه ــه هزین ــامین هم ــه ت ــ    ب ــان آغ ــال تولدش ــارمین س ــپتامبر چه          ز ادر س

قـدرت اولویـت دادن بـه     ، مسـئوالن پـذیرش در مـدارس بـا تقاضـاي بـاال       ، ق بـا قـانون  مطـاب  .متعهـد مـی کنـد    ،می کننـد 

                                                             
٩ -‘Rose Review  
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حمایــت  و ســایر کودکــان نیازمنــد کودکــان در مرکــز پرورشــگاهی،بچــه هــاي در مراکــز عمومی(توجــه  نیازمنــدکودکــان 
  .دارنددر ولز نیز مسئوالن محلی این قدرت را  .ارا هستندرا د)اجتماعی 

  :است که عبارتند از  کردهرا براي دسترسی عادالنه به آموزش معرفی شاخصهایی  2006قانون آموزش و پرورش 
  .ویتهایشان براي مدرسه فرزندانشان وظیفه مقامات محلی براي تامین مشورت و یاري والدین در بیان اول جایابی

  د مجدد بر عدم انتخاب دانش آموز براساس تواناییتاکی
  ممنوعیت مصاحبه با دانش آموزان و والدین 

  .عهده دار هستند معرفی قدرت جدید بر انجمنهایی که کار نظارت بر پذیرش دانش آموزان را
  تقویت وضعیت مقررات پذیرش مدارس

  انگلستان ضوابط اجرایی
در هنگـام تنظـیم   سـایرگروههاي ذینفـع    و تعامـل والـدین  بـا   یـد  بااسـت کـه   ش وظیفـه مسـئوالن پـذیر   به عنوان جایابی ●

  .صورت بگیرد  مقررات پذیرش به منظور تامین نیازهاي جوامع محلی
  تقاضاها  کشوري براي  نپذیرفتن هماهنگ  تاریخ یک  متحدتر با تجویز و ایجاد سیستم ساده تر●
والـدین و جوامـع محلـی عادالنـه بـودن سیاسـتهاي پـذیرش در هـر         نماینـدگان   نحـوي کـه  بـه   اصالح انجمنهاي پـذیرش ●

  .کنند منطقه را بررسی
محـدوده محـل جغرافیـایی شـان باشـد و       بهبود روندها به شـکلی کـه والـدین خودشـان متقاضـی مدارسـی بشـوند کـه در        ●

  .مسئولین نخواهند والدین را مجبور به ثبت نامفرزندشان در مدرسه اي نمایند
  ولزضوابط اجرایی 

 ،کــه قــوانین پــذیرش شــفاف شــودهــدف از قــانون پــذیرش در ولــز همچــون انگلســتان ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل   
  .عینی هستند و تا آنجا که ممکن است اولویتهاي والدین را برآورده می سازند عادالنه و

  حمایت مالی از خانواده هاي دانش آموزان 
ولتـی انگلسـتان و ولـز و مـدارس بـا اعطـاي کمـک در ایرلنـد شـمالی          هیچ هزینـه اي بـراي سـاعات آموزشـی در مـدارس د     

  .گرفته نمی شود
آموزشــی کــه کــال  )کــه در انگلســتان و ولــز کــاربرد دارد(1996قــانون آمــوزش و پــرورش مصــوب  450و  451مطــابق بنــد 

یــا قســمتی از  یــا عمــدتا در بیــرون از مدرســه اتفــاق مــی افتــد کــه قســمتی از برنامــه درســی بــراي امتحانــات مــی باشــد 
هزینـه هـا نمـی    . شـود یا قسـمتی از آمـوزش مـذهبی اجبـاري اسـت بایـد بـه طـور رایگـان تـامین            ،برنامه درسی ملی است

  .شودابزار و سایر تجهیزات استفاده  ،کتب ،تواند براي مواد
والـدینی کـه    دکننـ شـفاف   بایـد امـا آنهـا    ؛والـدین بخواهنـد تـا بـه مدرسـه کمـک داوطلبانـه بکننـد         مدارس ممکن اسـت از 

  .فرزندانشان از فرصتهاي آموزشی محروم نمی شوند ،نخواهند یا نتوانند کمک مالی بکنند
خـانواده هـایی کـه فرزنـدان زیـر شـانزده سالشـان از آمـوزش تمـام وقـت بهـره مندنـد مسـتحق دریافـت مزایـاي                 ،به عالوه

   پرداخــت در نــرخ یکســان و پــس اندازشـان  مزایــاي دولتـی بــه همــه خـانواده هــا بــدون توجــه بـه درآمــد     .کـودك هســتند 
  .می شود

ات مالیـاتی یـا   ، مـی تواننـد از اعتبـار   نیـز مـی کنـد   که حداقل یک بچه زیـر شـانزده سـال دارندکـه بـا آنهـا زنـدگی         یوالدین
  .دیگر مزایا بسته به شرایطشان بهره مند شوند

  سطوح سنی و گروهبندي شاگردان 
یـازده سـاله در کالسـهاي نـاهمگن و در گروههـاي       تـا پـنج   ،یشـتر دانـش آمـوزان چهـار    و ایرلنـد شـمالی ب   ولز، در انگلستان

یـک معلـم در هـر کـالس بـا دانـش آمـوزان در یـک سـال مـی            .سنی یکسان با یک معلم در هر کـالس آمـوزش مـی بیننـد    
بـه   ،س ابتـدایی در بسـیاري از مـدار   .مانـد و پـس از پایـان سـال دانـش آمـوزان بـه طـور طبیعـی بـه پایـه بـاالتر مـی رونـد              

  .چندپایه وجود دارد یک یا چند کالس  ،خصوص مدارس کوچک
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  انگلستان و ولز
ــز  در ــه کلیــدي دارد  هفــتمــدارس ابتــدایی  ،انگلســتان و ول در در انگلســتان در کــالس آمــادگی  .گــروه ســالی و دو مرحل

  .تیا پایینتر اس لپنج ساسال پایانی مرحله بنیادي خردسالی هستند که مختص کودکان 
  سن  مرحله کلیدي  توصیف

  سال یا کمتر 5  مرحله بنیادي خردسالی  کالس آمادگی
  ساله 7تا  5  1  سال اول و دوم

پنجم و  ،چهارمسوم،سال 
  تا یازده سالگی 7  2  ششم

در مدرسـه قبـل از اینکـه    دوره آمـادگی اغلـب شـامل شـاگردانی مـی شـود کـه         .سـال اسـت   7تـا   3در ولز مرحلـه بنیـادي   
  .یمات اجباري برسند پذیرفته می شوندبه سن تعل

  اندازه کالس
ــدارس     2001از ســپتامبر  ــار و اســتانداردهاي م ــانون معی ــدارس ق ــاز شــده اســتانداردهاي م ــوانین آغ ، همــه 1998تحــت ق

ــز بــه طــور قــانونی بایــد تضــمین  در شــش و هفــت ســاله  ،کــه بچــه هــاي پــنجکننــد  مــدارس ابتــدایی در انگلســتان و ول
شـوراي ملـی ولـز حـداکثر      .نفـر دانـش آمـوز بـراي هـر معلـم وجـود نـدارد         سـی ی بیننـد کـه بـیش از    کالسهایی آموزش م

ــراي گروههــاي ســنی مختلــف ایجــاد   ــا چنــین محــدودیتهایی  مســئوال .ه اســتکــردمحــدودیتها را ب ــی و مــدارس ب ن محل
ن محلــی مــی ئوالمــدارس و مســاز حــد یــا ســقف تعیــین شــده بــاالتر مــی رود ،کــه  در جــایی .انــد کــردهخــود را تنظــیم 

  .توانند یک معلم اضافی را به استخدام دربیاورند
  ایرلند شمالی

ــه کودکــان   ــا 4در ایرلنــد شــمالی مــدارس ابتــدایی ب ســال طــول مــی کشــد و   7دوره ابتــدایی دارد  اختصــاص ســاله 11ت
  .استشامل یک دوره بنیادین و دو دوره کلیدي 

  سن  سطح  توصیف
  ساله 6تا  4  دوره بنیادین  سالهاي اول و دوم

  سال 8تا  6  مرحله کلیدي یک  سالهاي سوم و چهارم
  ساله 11تا  8  مرحله کلیدي دوم  سالهاي پنجم و ششم و هفتم

  اندازه کالس 
  .استنفر  30مرحله  3 ظرفیت کالس براي دوره هاي ابتدایی در  هر،مطابق قانون

  دوره متوسطه
  آموزش متوسطه اجباري

  انگلستا ن و ولز
 ،به تعداد متقاضیان یک محلکنند؛ اما پذیرش اولویت هایشان را در انتخاب مدرسه فرزندشان بیان  ین حق دارنددر کل والد

تاآنجا که ممکن  .وابسته استشاخص پذیرش مدرسه در مورد تعداد پذیرش دانش آموز در مدرسه وظرفیت فیزیکی مدرسه 
والدین حق  کندمدرسه ظرفیت الزم را دارا بوده و پذیرش ن که و در جاییکند دانش آموزان را پذیرش  بایداست مدرسه 

  .دارندشکایت 
ن محلـی یـا هئیـت مـدیره هـاي      مسـئوالن پـذیرش مربـوط کـه یـا مسـئوال      بـه وسـیله    بایـد خط مشی پذیرش در مـدارس  

در ظرفیـت پـذیرش دانـش آمـوز و یـا اینکـه        :شـامل اطالعـات دقیـق باشـد     بایـد خـط مشـی    .دشـو تولیـد   هستند،مدارس 
  .چگونه تخصیص داده می شود ،صورتیکه ظرفیت بیش از حد باشد
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دانـش  ( الرم التوجـه مدارس متوسـطه ملـزم شـده انـد تـا در شـاخص هـاي پـذیرش خـود دانـش آمـوزان             2007از سپتامبر 
بیشـتر مــدارس متوسـطه غیــر انتخــابی هسـتند و عمــدتا بـه مــدارس جــامع      .را اولویــت بدهنــد )آمـوزان از مراکــز مراقبتـی  

ــه ــذیرش        .ورندمش ــتعداد پ ــاس اس ــاگردان را براس ــد از ش ــک درص ــت ی ــن اس ــوص ممک ــطه مخص ــدارس متوس ــدم  .کنن
امـا دانـش    کننـد؛ علـم و فنـاوري انتخـاب مـی      دانـش آمـوزان خـود را برپایـه استعدادشـان در      ،10کالجهاي شـهر تکنولـوژي  

 ،ه اي کـه مدرسـه واقـع شـده اسـت     آموزان را به طور درصدي انتخـاب مـی کننـد تـا سـطوح توانـایی شـاگردان را در منطقـ        
  .بازتاب دهد

  .می کنند کرده و ازمونهاي ورودي برگزارمدارس گرامر شاگردان خود را برپایه توانایی انتخاب 
در انگلستان و ولز دو نوع ضـوابط اجرایـی بـراي مسـئوالن پـذیرش وجـود دارد کـه یـک نمونـه مربـوط بـه پـذیرش مدرسـه              

  .و دیگري مرتبط با شکایات است
در  .ی از ضرورتهاي الزامی مطابقت با ضوابط اجرایی پذیرش در مدارس استیک 2007تحت قانون آموزش و پرورش سال 

 کردمدارس حذف  شرایطمصاحبه را از اعمال  ،قانون .قانون قبلی مدارس تنها متعهد بودند که ضوابط را مورد توجه قرار دهند
  .داد قدرت بیشتري و به انجمنهاي پذیرش مدارس

  ایرلند شمالی 
مـدارس بـه روي همـه شـاگردان بـدون توجـه بـه فرقـه هـاي مـذهبی            ،در تطابق با سیاست ثبـت نـام بـاز    ،در ایرلند شمالی
بـه والـدین امکـان داد تـا فرزنـد خـود را در مدرسـه مـورد نظرشـان ثبـت            بایـد  ممکـن اسـت  کـه   تا جـایی  .شان باز هستند

ــام  ــدن ــدارس در انگلســتان.. کنن ــد   بســیاري از م ــوزان پروتســتان دارن ــم دانــش آم ــوزان کاتولیــک و ه ــم دانــش آم ــا ، ه ام
کاتولیـک تنهـا در مـدارس کاتولیـک ثبـت نـام مـی شـوند و دانـش آمـوزان پروتسـتان بیشـتر بـه               بسیاري از دانـش آمـوزان  

  .مدارس تحت نظارت دولت می روند
 اسـت ول ایـن تعـداد برابـر بـا شـاگردانی      در مـدارس متوسـطه ا   .کنـد مدرسه بایـد شـاگردان را بـیش از حـد مجـاز پـذیرش       

تعـدا د بـه وسـیله اداره آمـوزش و پـرورش ایرلنـد شـمالی بـا رجـوع بـه            ایـن  .که از دوره ابتدایی به متوسـطه اول آمـده انـد   
در مــورد  ،اگــر مدرســه اي از لحــاظ ظرفیــت تکمیــل باشــد  .ظرفیــت مــدارس بــراي پــذیرش شــاگردان تعیــین مــی شــود 

هیئـت امنـاي مدرسـه تعیـین     بـه وسـیله    بایـد ضـابطه پـذیرش    .شـد  تصـمیم گیـري خواهـد    شاخص پذیرش دانش آمـوزان 
فقـط مـدارس گرامـر و مـدارس معـادل آن حـق دارنـد شـاخص توانـایی علمـی شـاگردان را در بـین شـاخص پـذیرش                .شود

بــت نــام در و اگــر ث کننــداي خــود را بــراي ثبــت نــام فرزندانشــان بیــان هــوالــدین حــق دارنــد اولویت .مــدارس قــرار دهنــد
  .استمدرسه مورد نظرشان طبق ضوابط صورت نگرفت حق شکایت به دادگاه مستقل براي آنها محفوظ 

ایرلنـد شـمالی سیسـتم انتخـابی در مـورد شـاگردانی کـه بـه مـدارس گرامـر مـی             به طور سنتی به اسـتثناي یـک ناحیـه در   
  .روند وجود دارد

  مقطع متوسطه تکمیلی 
امـا مـدارس بـه طـور     ش در ششـمین سـال متوسـطه وجـود نـدارد؛      تاندارد رسـمی بـراي پـذیر   هـیچ اسـ   ،در انگلستان و ولـز 
گواهینامـه  درس  پـنج  گذرانـدن  مـدارس بـه طـور رایـج حـداقل      ،بـه عنـوان نمونـه   ؛ دارنـد  مقررات رسمی کلی براي پذیرش

  .اند کردهی قید به عنوان الزام براي ورود به دوره متوسطه تکمیل Cتا  Aدر درجات  را آموزش متوسطه عمومی
  هزینه ثبت نام و شهریه 

ــام در دوره متوســطه تکمیلــی در مــدارس دولتــی اخــذ نمــی    امــا کمکهــاي شــود؛ بــه طــور کلــی هزینــه اي بــراي ثبــت ن
ــه خــوبی پذیرفتــه مــی شــود  ــدین درخواســت کمــک  .داوطلبانــه مــردم ب ــه  مــدارس اجــازه دارنــد از وال ــالی ب ــه م داوطلبان

ـ امـا موظفنـد ایـ    ؛مدرسه بکنند طـور مشـخص بـه والـدین اعـالم کننـد کـه چنانچـه آنـان نخواهنـد یـا نتواننـد ایـن              ه ن را ب
                                                             

10  - City technologycolleges 
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ـ  .شـود  از هیچگونـه فرصـت آموزشـی کـه سـایر دانـش آمـوزان برخوردارنـد، محـروم نمـی           کمـک را بپردازنـد، فرزندشـان    ر ب
ــا  ــاس ق ــال  ناس ــرورش س ــوزش و پ ــتان  1996ون آم ــرورش در انگلس ــوزش و پ ــزو و ادارات آم ــد ل ــش  پ موظفن ــاك دان وش

  را تامین کنند شوندممکن است از اموزش محروم  به این علتکه توانایی تامین آن را ندارند و  را آموزانی
در بیـرون از سـاعات    به موجب قانونی کـه در انگلسـتان و ولـز رایـج اسـت آمـوزش و پرورشـی کـه بـه طـور کلـی یـا عمـده             

ـ  مدرسـه صـورت مـی گیـرد     یـا قســمتی از برنامـه مـذهبی اجبـاري مــی     اسـت  تحانـات  ی از برنامـه درسـی بــراي ام  کــه جزئ
  .ابزار و سایر ضروریات اخذ نمی شود ،هزینه کتاب .درایگان باش باید ،باشد

  مدارس متوسطه ویژه
ان .این مـدارس کـه در حـوزه هـاي تخصصـی  زبانهـاي خـارجی ، علـوم و فنـاوري ،هنـر و ورزش بـه فعالیـت مـی پردازنـد               

  .مستعد را در حوزه هاي تخصصی می پذیرند  پذیرش دارند و دانش آموزانمدارس مقررات ویژه براي 
  مالی از شاگردان حمایت
انی با سالگی رایگان است و مقرري فرزند براي خانواده هایی که فرزند 19فراد تا سن آموزش و پرورش براي همه ا ،در کل

  .شوددارند پرداخت می  شرایط زیر
  زیر شانزده سال 

  با تحصیل تمام وقت در سطح پیشرفته آموزش زیر نوزده سال
  سال و ثبت نام در شبکه مراکز آموزش حرفه اي محلی  18زیر 

یک  والدینی که. می شودمزایاي کودك به صورت یکسان به همه خانواده ها بدون توجه به سطح درآمد و پس انداز پرداخت 
  .وابسته به شرایطشان بهره مند می شوند ،ایافرزند زیر شانزده سال دارند از اعتبار مالیاتی و سایر مز

  سطح سنی و گروهبندي شاگردان
سـاله را از آمـوزش عمـومی بهـره منـد مـی سـازد و         16تـا   11ولـز و ایرلنـد شـمالی آمـوزش و پـرورش افـراد        ،در انگلستان

  .به مرحله کلیدي تقسیم شده است
  مراحل کلیدي 

هارده ساله را بهره مند می سه ساله آموزش متوسطه همه شاگردان یازده تا چ رهین دولاو ،ز و ایرلند شمالیلو ،در انگلستان
 .دو سال از آموزش عمومی باقی می ماند و تا شانزده سالگی طول می کشد تا سازد و به مرحله کلیدي سوم مشهور است و

است که بر اساس این مبنا  صورت گروهی تحصیل می کنند و مبناي این دسته بندي سن انانه ب  بطور کلی دانش آموزان
 .هر پایه اختصاص می یابد عنوان سرگروهه دسته بندي می شوند و یک معلم ارشد هم ب..).و دوم،پایه اول(پایه هاي مختلف  به

آنرا  ین را به دسته هاي کوچکتري که گاهپایه هم دانش آموزا بر مبناي سیاست هاي هر مدرسه، ممکن است در داخل هر
 می نامند تقسیم کنند و براي هر یک از این گروه ها معلمی را اختصاص دهند که مسئولیت هاي سازمانی گروه هاي درسی

ممکن است دانش اموزانی از پایه هاي  در برخی مدارس این گروه هاي درسی، .می شودمراقبتی ویژه اي برایش تعریف 
  . جاي داده باشند در خودرا مختلف 

  معلمان یک یا بیشتر از دروس را تدریس ،در مدارس متوسطه .شودیله مدرسه تعیین می سازمان گروههاي آموزشی به وس
دانش  ،در بیشتر مدارس .یا استعداهاي متفاوت تقسیم شوند شاگردان ممکن است به وسیله توانایی کلی گروهبندي .می کنند

و بقیه موضوعات در کالسهایی با استعداهاي  دکننآموزان را بر اساس برخی موضوعات مانند ریاضی یا زبان تقسیم بندي می 
  .کننداین روشها استفاده می  دیگر مدارس از تلفیق .متفاوت آموزش داده می شوند

  اندازه کالس 
هــر چنــد در ایرلنــد شــمالی تعــداد  ،د نــداردد دانــش آمــوزان در هــر کــالس وجــومقــررات خاصــی در مــورد حــداکثر تعــدا
 ،کالسـهاي عملـی شـامل علـوم    .نفـر بـراي هـر کـالس باشـد      20بـیش از   بایـد لـم ن دانش آمـوزان در هـر کـالس بـا یـک مع     

  .است و موسیقی تربیت بدنی اقتصاد خانه، ،فناوري و طراحی
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ــی    ــات محل ــدارس براســاس دســتورالعمل مقام ــذیرش در م ــرم مشــترك  پ ــک ف ــیله ی ــه وس ــرد ب ــی گی ــدین  .صــورت م وال
از دیــدن همچنــین کودکــان بــه  .مــدیر مدرســه را بدهنــدبــا ترغیــب مــی شــوند تــا بــه طــور تلفنــی ترتیــب یــک مالقــات 

سـالگی شـان    پـنج کودکـان سـال تحصـیلی را در یکـم سـپتامبر پـس از        .مدرسه قبل از شـروع کالسـها تشـویق مـی شـوند     
کـه   دارنـد ولـی برخـی مـدارس ایـن اختیـار را       ؛شاگردان از مناطق نزدیـک بـه مدرسـه پـذیرش مـی شـوند      . کنندشروع می 

نــش اد 30تــا  25تعــداد پــذیرش درهــر کــالس در نــواحی مختلــف ایــن کشــور از   .انــش آمــوز بپذیرنــداز ســایر منــاطق د
  .آموز متفاوت است

  انتقال به دوره متوسطه 
در پایـان سـال ششـم بـه دوره متوسـطه انتقـال مـی یابنـد و شـاگردان مطـابق بـا محـل سـکونت خـود مـی                 اندانش آمـوز 

  .دکننتوانند به دبیرستان نزدیک خود مراجعه 
  پذیرش در متوسطه 

  مدارس گرامر 
ــایی علمــی    ــر توان ــدارس گرام ــذیرش در م ــه پ ــر   .اســتاســاس و پای ــدارس گرام ــذیرش در م ــد پ ــات  رون ــا امتحان همــراه ب

ــرم  ،ورودي ــردن ف ــاحبه   پرک ــرکت در مص ــتو ش ــذیرش      .اس ــده و پ ــابی ش ــوزان ارزی ــش آم ــاي ورودي دان ــه آزمونه برپای
  .کنندمدارس ابتدایی همراه با والدین خود در مصاحبه شرکت می دانش آموزان  .مطابق آن داده می شود

  آکادمی ها 
ــالتی و   ــتهاي ای ــا سیاس ــابق ب ــادمی مط ــدارس آک ــذیرش در م ــرد  پ ــی گی ــه اي صــورت م ــدول   منطق ــابق ج ــذیرش مط و پ

ن محلـی صـورت خواهـد گرفـت و مـدارس در بروشـورهاي منتشـره در سـپتامبر هـر          ه مسـئوال زمانی منتشر شده بـه وسـیل  
 ،و در ایــن بروشــورها کــردد نــخواه اطالعــاتی دربــاره ترتیــب پــذیرش شــامل شاخصــهاي پــذیرش منتشــر ،ال تحصــیلیســ

و امکانــات آن را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  کــردهاز مدرســه بازدیــد  روزهــایی کــه والــدین و دانــش آمــوزان مــی تواننــد
جامعیـت در  ن محلـی بـراي   خـود را بـه مسـئوال   آکـادمی اطالعـات    همچنـین مسـئوالن   در سـپتامبر  .دهند ذکر شـده اسـت  

  .ترکیب بروشور و آیین نامه ها ارسال خواهند کرد
  .در سپتامبر و اکتبر آکادمی فرصتی را به والدین و دانش آموزان براي بازدید از مدرسه خواهد داد

  .ندوبه صورت آنالین می فرست کردهدر دسامبر والدین اطالعات مورد نیاز مقامات محلی را پر 
  .د فرستاد ندر دسامبر مقامات مسئول محلی اطالعات متقاضیان را به آکادمی خواه

  دانش آموزان به پایه باالتر  ءارتقا
  در ابتدایی

هـر چنـد در بسـیاري از     .مـی یابنـد   ءشـاگردان معمـوال در پایـان سـال تحصـیلی بـه پایـه بـاالتر ارتقـا          ،در مدارس ابتـدایی 
در برخـی از مـدارس نیـز دانـش آمـوزان مـی تواننـد در همـان          .دارنـد  بـا سـنین متفـاوت    مدارس ابتدایی یک یاچند کـالس 

  .هیچ گواهینامه اي نیز به دانش آموزان براي اتمام دوره ابتدایی داده نمی شود .کالس بیش از یک سال بمانند
  متوسطه 

الـزام قـانونی بـراي تصـریح      .یابنـد مـی   ءبـه پایـه بعـدي ارتقـا     در متوسطه اجباري دانش آمـوزان در انتهـاي سـال تحصـیلی    
ایـن تصـمیم بـه وسـیله مدرسـه       اسـت  در شـرایط اسـتثنایی ممکـن    .اما طبـق عـرف عمـل مـی شـود     ؛ نکته وجود ندارد این

 بیشــتر تحصــیلی در یــک کــالس ویــژه بهــره منــد ســالو اولیــا گرفتــه شــود کــه دانــش آمــوزان از نظــر تحصــیلی از یــک  
ایـن شـرایط نـادر     .مـی تواننـد بـه طـور جهشـی ارتقـا یابنـد        ،سـی تیزهـوش باشـند   اگر دانش آموزان بـه طـور محسو   .شوند

  .می کنندمتمایز دریافت  است و معموال دانش آموزان تیزهوش تمرینات اضافی و آموزش
در دوره دو ساله پـیش دانشـگاهی کـه بعـد از دوره واجـب التعلیمـی اسـت، بـراي اینکـه دانـش آمـوز بتوانـد وارد سـال دوم              

مــی گوینــد و مقدمــه اي بــر ســال دوم asســاله را بگذراندکــه بــه آن دروس ســال اول ایــن دوره دو ،بایــد از آنشــود پــیش 
 .است A2 است که دوره پیشرفته یا
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  ترکیه  -3-1-5
سـال   خـدمات جمعیتـی در   5490بـا ورود بـه قـانون     .در ترکیه سیسـتم ثبـت نـام آدرس محـور دانـش آمـوزان وجـود دارد       

همـه مطالعـات مـرتبط بـا ایجـاد ایـن        .شـد ی نـوین بـراي سرشـماري جمعیـت در ترکیـه ایجـاد       یک سیستم اطالعـات 2006
در ایـن چـارچوب پایگــاه داده هـاي ملــی آدرس     .سیسـتم بـه وســیله کمیتـه هــاي اجرایـی مسـتقر تحقــق بخشـیده شــدند      

  .ه استکردکلیه افراد را ذخیره 
بـه نزدیکتـرین مدرسـه بـراي ثبـت نـام مراجعـه         بایـد  آدرس هـاي ثبـت شـده در پایگـاه دادهـا      دانش آمـوزان بـا توجـه بـه    

تعیین شــده بــه وســیله وزیــر ،مــدیر منطقــه .فراینــد جایــابی دانــش آمــوزان در مــاه آوریــل صــورت خواهــد گرفــت  .کننــد
  .کمیته جایابی مدارس را بر می گزیند ،مدرسه اصلی پنجمطابق ویژگیهاي تعلیم و تربیت در  ،آموزش وپرورش

ــه وســیله مــدیر  در مــورد ناحیــه اگــر ــده شــود  ثبــت شــده ب ــه کوچــه مــدیرشــوراي حــل اخــتالف،  ،ضــرورت دی  ،و محل
ظرفیـت مـدارس و امکانــات    بـا توجـه بـه    سـیون مرکـزي  کمی .ممکـن اسـت بـه جلسـه دعـوت شـوند      موسسـات و سـازمانها   

یـا   مربـوط بخشـهاي   سیسـتم مدرسـه الکترونیـک را بـه     ،هکـرد حوزه هاي ثبـت نـام دانـش آمـوزان را مشـخص      حمل و نقل 
  .مدرسه می فرستد از طریق اعالم

و کـودکی کـه پـنج سـال تمـام را تـا پایـان مـاه سـپتامبر          اسـت  سـال   14تـا   6در ترکیه شامل دانـش آمـوزان    دوره ابتدایی
محــل  آدرس نزدیکتــرین ثبــت نــام دانــش آمــوزان در مــدارس مطــابق بــا .داشــته باشــد حــق ورود بــه دوره ابتــدایی را دارد

  .گیرد صورت می پایه داده هاي آدرس ملی بر آنها اقامت
ــرم بــه دالیلــی همچــون نقــل و انتقــال خــانواده     ــین دو ت ــه سیســتم مدرســه الکترونیــک ب ــین مــدارس نیــز برپای  انتقــال ب

  .صورت می گیرد...و
ــدایی   ــوزش ابت ــان  آم ــه رایگ ــتدر ترکی ــهریه     اس ــت ش ــدین درخواس ــد از وال ــق ندارن ــدارس ح ــد؛ و م ــاي  کنن ــا کمکه ام

ــه ــه مدرســه پذیرفتــه مــی شــود  داوطلبان     ظــر اقتصــادي حمایــت از دانــش آمــوزان موفــق محــروم از ن دولــت نیــز .اولیــاء ب
  .می کند

سـنین یکسـان در یـک     گروهبنـدي شـاگردان نیـز بـر پایـه سـن صـورت مـی گیـرد بـه ایـن ترتیـب کـه دانـش آمـوزان بـا                
کــه در  اســت دانــش آمــوزانیدارد کــه شــامل  در ایــن رابطــه وجــودالبتــه برخــی اســتثنائات نیــز  .گیرنــد کــالس قــرار مــی

ــی ســاکن کشــورهاي خــارجی   ــز دوره ابتــدایی هســتند ول ــا محــل  دانــش آمــوزانی هســتند و نی کــه مدرســه اي مطــابق ب
  . ...و ود ندارندزندگی خ

  .باشد نفر 40بیش از  بایدتعداد دانش آموزان اختصاص داده شده به هر معلم دوره ابتدایی ن
ــه کــالسدر کنــار گروهبنــدي شــا ــر پای ــیش از   ،گردان ب مدرســه ابتــدایی  1500عمــل آمیخــتن نیــز وجــود دارد کــه در ب

بـه ایـن ترتیـب کـه در مدرسـه       .در این کالسها و مدارس دانـش آمـوزان بـا سـنین مختلـف تجمیـع مـی شـوند         .کاربرد دارد
دانـش آمـوزان سـه     ،معلـم  دانش آموزان هـر پـنج پایـه در یـک کـالس تجمیـع شـده و در مـدارس بـا دو          ،هایی با یک معلم

در مـدارس بـا سـه معلـم      ،در کـالس دیگـري گروهبنـدي مـی شـوند     پایه اول در یک کـالس و پایـه هـاي چهـارم و پـنجم      
دوم و ســوم در یــک کــالس و چهــارم و پــنجم در یــک کــالس دیگــر گروهبنــدي  ،اول در یــک کــالس دانــش آمــوزان پایــه

  .می شوند
  .نفر باشد 40اید بیش از تعداد دانش آموزان نیز در هر کالس نب

ــه دوره متوســطه را     ــات ورودي مجــوز ورود ب ــه وســیله درخواســت مســتقیم و امتحان در مــدارس متوســطه نیــز شــاگردان ب
مـدارس عـالی فنـی بـا      ،مـدارس عـالی حرفـه اي صـنعتی     ،مـدارس عـالی حرفـه اي    ،مـدارس عـالی عمـومی   . کننـد پیدا می 

هـر ناحیـه   . کننـد اي شـاگردان خـود را بـا درخواسـت مسـتقیم پـذیرش مـی        چندگانه و مراکـز فنـی و حرفـه     برنامه درسی
  .یک منطقه اختصاصی خدمت دارد که به وسیله مدیران ناحیه اي و استانی طراحی شده است
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      مــورد انتظــار هســتند کــه در     نیدر ایــن چــارچوب شــاگردا   .در حقیقــت شــاگردان بــراي انتخــاب موسســه آزادنــد     
دارد کـه بـدون    دموسسـاتی نیـز جـدا از ایـن شـرط وجـو       .دنـ حضـور یاب  ،واقـع شـده اسـت    شـان که در منطقـه  اي موسسه 

  .کنندپذیرش می  محدودیت شاگردان را با شرایط ذیل
  شهروند جمهوري ترکیه 

  فارغ التحصیل دوره ابتدایی
  داشتن شرایط جسمانی مناسب براي آموزش حرفه مورد عالقه 

  .شته باشدسال ندا 19در پایان سال اول بیش از 
  .کنندبرخی از موسسات آموزش متوسطه در ترکیه نیز از امتحانات ورودي براي پذیرش شاگردان استفاده می 

  نقل و انتقاالت 
  : نقل و انتقال بین مدارس بر طبق قانون زیر صورت می پذیرد

  مدیر و درخواست ولی دانش آموز با موافقت  )الف
ــدان شــهدا و  )ب ــازان و دانــش فرزن ــه    آمــوزان نیازمنــدجانب ــژه در صــورت اثبــات مدارکشــان مــی تواننــد ب آموزشــهاي وی

  .مدرسه دلخواه بروند
  معادل سازي 

بـه کالسـهاي عـادي بـدون      مـدارس غیـر انتفـاعی تـرك از قشـر اقلیـت و یـا مـدارس خـارجی         نقل و انتقال دانش آموزان از 
  .استامتحان و ارزشیابی بالمانع است و مدارك آنها مورد تایید 

  .مدارك تحصیلی شان مورد ارزیابی قرار بگیرد باید ،نی که از کشورهاي خارجی آمده انددانش آموزا
دانش آمـوزانی کـه مـدارك آموزشـی نداشـته باشـند در مـورد آنهـا نسـبت بـه سـن و سـال رشـدي تصـمیم گیـري                 :تبصره

  .خواهد شد
  ثبت نام با آزمون و امتحان 

بـوده انـد و    خـارج از کشـور یـا بازداشـتگاه     ولـی بـه خـاطر اینکـه در     هسـتند؛ اري اجبـ  افرادي که در سن و سـال آمـوزش  از
ولـی بـه شـکل     گرفتـه انـد  تحصـیل فاصـله    جسـمی از نیـز بـه خـاطر مشـکالت      یا اینکه در محل اقامتشان مدرسـه نبـوده و  

ــد  دخــاص خــو ــه تحصــیل داده ان ــاس ســن و سالشــان در ک   ،ادام ــات خاصــی اخــذ شــده و براس اســب الســهاي متنامتحان
  .ندباخود پذیرش می شو

در کالســهاي اول تــا پــنجم تحــت نظــر مــدیر مدرســه و حــداقل دو معلــم و معلــم راهنمــا و در کالســهاي    ایــن امتحانــات
  .صورت می پذیرد....مدیر و ،هشتم با کمیسیونی مرکب از معلم رشته ششم تا

  ثبت نام در مدارس خوابگاهی 
ــذیرش مــدارس خوابگــاهی از   ــاه قبــل از  در مــورد تعــداد پ ــک م ــرورش  منــاطق مختلــف ی ــام ریاســت آمــوزش و پ ثبــت ن

اسـتان و یـا معـاون وي و کمیسـیونی مرکــب از مـدیران تعلـیم و تربیـت اســتان و شهرسـتان و مـدیران مـدارس خوابگــاهی           
  .آیین نامه تصمیم گیري خواهد شد 16با توجه به ماده 

تعطیـل شـده در کـالس پـنجم بـه       شـان  مدرسـه  ،نرسـیدن  که بـه علـت بـه حـد نصـاب      یا ناحیه هایی ،مناطق فاقد مدرسه
مدرسـه خوابگــاهی   ،اگـر در ناحیــه مـورد ســکونت دانـش آمــوز   .بـاال در مـدارس خوابگــاهی مـورد پــذیرش قـرار مــی گیرنـد     

  .خوابگاهی سایر نواحی پذیرش شود وجود نداشته باشد می تواند در مدارس
  پرونده رشد دانش آموز 

وز یـک پرونـده رشـد وجـود دارد کـه مـدیریت مدرسـه و معلمـان مسـئول هسـتند           مـ آ نـش در سیستم مدرسه بـراي هـر دا  
   در ایــن پرونــده اطالعــات محرمانــه و غیــر تربیتــی دانــش آمــوز ثبــت و ضــبط   .کننــد اطالعــات را در وقــت مناســب ثبــت

  .شودنمی 
  داشتن ولی 
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  .استر و سرپرستان قانونی ولی شامل پدر و ماد؛ براي هر دانش آموز داشتن ولی و قیم اجباري می باشد
  شرایط پذیرش در مدارس ابتدایی

مطــابق بــا قــانون  .ســال باشــند 14تــا  6بــین  بایــددانــش آمــوزان ابتــدایی  ،مطــابق بــا بنــد ســوم قــانون آمــوزش ابتــدایی
ــام مــی شــوند کودکــ کــه شــرایط جســمانی کــافی را داشــته باشــند و در صــورت عــدم وجــود    انی در دوره ابتــدایی ثبــت ن

ثبـت نـام در مـدارس ابتـدایی      .شـوند  سـال تـاخیر ثبـت نـام مـی      به مراکز پیش دبستانی هدایت شـده و یـا بـا یـک    شرایط 
  .باشددر مدرسه الکترونیک در نزدیکترین محل اقامت دانش آموز طبق سیستم آدرس ملی  باید

ــی    ــه م ــبانه روزي پذیرفت ــدارس ش ــتایی در م ــاطق روس ــان من ــدا  کودک ــوند و در تع ــراي ک ش ــدود ب ــاطق  د مح ــان من ودک
کودکـانی کـه در منطقـه شـان مـدارس شـبانه روزي وجـود نـدارد در مـدارش           .محروم شهري نیز ایـن مسـاله رخ مـی دهـد    
  .شبانه روزي سایر مناطق پذیرفته خواهند شد

بـه   بایـد انتقـال دانـش آمـوزان نیـز      .انتقال دانش آموزان نیـز بـا اسـتفاده از سیسـتم مدرسـه الکترونیـک صـورت مـی گیـرد         
  .سالمتی و انتقال خانواده باشد ،یلی همچون بالیاي طبیعیدال

  حمایت مالی از خانواده ها 
آمــوزش ابتــدایی رایگــان بــوده و در نتیجــه هــیچ پــولی از دانــش آمــوزان در مــدارس دولتــی دریافــت نمــی    ،طبــق قــانون

ان موفـق بـا مشـکالت مـالی بـه      عـالوه بـراین دولـت از دانـش آمـوز      .اما کمکهاي داوطلبانـه اولیـا قابـل پـذیرش اسـت     ؛ شود
  .می کندطرق مختلف حمایت مالی 

  شرایط پذیرش در دوره متوسطه 
عمـومی و حرفـه    از حضـور شـاگردان فـارغ التحصـیل مـدارس ابتـدایی در مـدارس متوسـطه         کـردن  هدف اطمینـان حاصـل  
ه بـراي تحقـق هـدف    سیسـتم آمـوزش متوسـط    .اسـت بـه عنـوان یـک اصـل بنیـادي      و مهارتهایشـان   اي با توجه بـه عالیـق  

  .است کرده فوق تنوع موسسات آموزشی را پیش بینی
 :شود می انجام به دو روش تحصیالت متوسطه موسسات از طریق دانش آموز پذیرش

 . مستقیم درخواست از استفاده توسط ●
  .آزمون ورودي از با استفاده ●

  :می کنندیرش درخواست مستقیم پذ متوسطه اي که دانش آموزان را با موسسات آموزش
ــالی عمــومی  ــ )لیســه(مــدارس ع ــالی حرف ــانی مــدارس ع ــه اي   ،)تجــارت مســلک لسیســه(ه اي بازرگ ــالی حرف ــدارس ع م

ــه ،)تکنیــک و اندوســتر مســلک لسیســه (صــنعتی ــدارس  )کزتکنیــک ومســلک لسیســه(اي دختــران  مــدارس عــالی حرف م
مراکــز آمــوزش فنــی و  )وپروگمرو لییســهچــ(مــدارس عــالی بــا برنامــه هــاي چندگانــه  )هاتــپ لسیســهامــام (عــالی دینــی 

هــر مدرســه یــک . کننــدشــاگردان خــود را بــه طــور مســتقیم پــذیرش مــی  )مســلکی و تکنیــک ایتــیم مرکــزي(حرفــه اي 
ــه وســیله مســئوال منطقــه خــدمتی  ــه ب ــی ن اســتانی و دارد ک ــین مل ــرورش تعی ــوزش و پ ــراي  .ه اســتشــدآم شــاگردان ب

در ایـن مـتن از شـاگرد انتظـار مـی رود کـه در موسسـه محـل سـکونت خـود            .انتخاب نوع مدرسـه در آزادي کامـل هسـتند   
با ایـن حـال برخـی موقعیتهـاي اسـتثنا در ایـن وضـعیت وجـود دارد هـر فـردي کـه شـرایط زیـر را دارا باشـد                .کندثبت نام 

  .کندمی تواند در موسسات باال بدون محدودیت ثبت نام 
دانـش   بـراي  پـذیرش ثبـت نـام    مربـوط بـه   شـرایط  اگـر  ،در ترکیـه  جیخـار  دانـش آمـوزان   .باشد جمهوري ترکیه شهروند ●

 .پذیرش می شوند را دارا باشند، خارجی آموزان
 .باشد آموزش ابتدایی فارغ التحصیل  ●
 )ارائه مستندات ( را داشته باشد   مورد نظر حرفه در آموزش مناسب براي بهداشتی شرایط  ●
  سال 18 زیرسن   ●

  :کنند ش آموزان را با امتحان پذیرش میمتوسطه که دانموسسات 
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ــاتولی ــتان آن ــتا ،دبیرس ــاعی ندبیرس ــوم اجتم ــوم ،عل ــتان عل ــود را از   و  دبیرس ــوزان خ ــش آم ــاتولی دان ــم آن ــتان معل دبیرس
دسـتورالعمل پـذیرش در   ابزارهاي جایابی متمرکـز بـا توجـه بـه نمـره پایـه بـراي جایـابی مطـابق بـا اصـول و مبـانی             طریق 

  .راهنماهاي مرتبط می پذیرندو  مدارس متوسطه
  سیستم پذیرش آموزش متوسطه

 دادن دانــش آمــوزان بــه طــور متمرکــز بــر طبــق قــانون جایــابی  نظــامی بــراي جــا ،سیســتم انتقــال بــه مــدارس متوســطه
نمـره  . دشـو هفـتم و هشـتم اجـرا مـی      ،کـه در کـالس ششـم    اسـت  جایـابی کالس مدارس متوسطه با بررسی نمـره امتحـان   

  .استاجزاي نمره کالسی مرتبط با ترجیحات مدرسه  ،المهارت پایان س
  .یابی به صورت متمرکز در سطح ملی استآزمون جا

  امتحان تیزهوشان 
ایط رشــ ،متقاضـیان ایــن امتحانـات   .مــی پذیرنـد هوشـی  مـدارس ورزشـی و هنرهــاي زیبـا تیزهوشــان را بـا امتحانـات ویــژه      

رعایــت  بایــدله وزارت آمــوزش و پــرورش منتشــر مــی شــود را ثبــت نــام و پــذیرش در ایــن مــدارس را کــه بــه وســی ویــژه 
  .کنند

  شهریه ثبت نام و آموزش
هرچنـد والـدین بـه مدرسـه کمکهـایی بـه طـرق         .اسـت در مـدارس متوسـطه دولتـی رایگـان      به عنـوان یـک اصـل امـوزش    

 انجمـن والـدین   رخـالل سـال تحصـیلی بـه وسـیله     ین در حـین ثبـت نـام و یـا د    کمکهاي داوطلبانـه والـد  . کنندمختلف می 
ــی( ــه بیل ــه مــی شــود) اکــول آیل ــاي مــدیریتی    .پذیرفت ــن روش صــرف هزینــه ه ــده در ای ــه دســت ام ــابع ب ــت( من  ،حمای

حمـل و نقـل،    از قبیـل  تکمیلـی  خـدمات  هزینـه هـاي   از سـوي دیگـر،   .دشـو مـی   ...)و نگهـداري  ،تعمیـر  ،نظافـت  ،کارمندان
  .تامین می شود آموزان دانش یلهبه وس مادر و پدر توسط و غیره تغذیه ،آموزشی ابزار

  کمک مالی 
کــه از  مــوفقی وزارت آمـوزش و پــرورش خـدمات آموزشــی کــامال رایگـان بــا خانـه هــاي شــبانه روزي بـراي دانــش آمـوزان      

در ضـمن   کنـد تـامین مـی   انـد  حضـور در مدرسـه مواجـه بـوده      ماننـد  و شـاگردانی کـه بـا مشـکالتی از    فقر رنج مـی برنـد   
  .دانش آموزان را وزارت آموزش و پرورش می پردازدتمام هزینه هاي این 

توســــط وزارت،شــــبانه  شــــده داده اختصــــاص مکــــان هــــاي تعــــدادي از درون در: شــــبانه روزي پشــــتیبانی
، اختصـاص  نیسـت  بـه انـدازه کـافی    آنهـا  پـدر و مـادر   ودر آمـد  موفـق هسـتند   کـه  آمـوزانی  دانـش بـه   ارائـه  براي آزاد روزي
دانـش آمــوزان   .دشـو مـی   مشـابه  و حمایـت هـاي   پــول تـوجیبی  ،لبـاس  غـذا و  ،رایگـان  امـت اق شـامل  پشـتیبانی  ایـن  .دارد

 .دنتعیـــین مـــی شـــو بـــدون برگـــزاري آزمـــونهـــم و  هـــم بـــا آزمـــون پشـــتیبانی ایـــن نـــوع از ازکننـــده اســـتفاده 
 .وندمی ش انتخاب آزمون بادیگر برخی  قانون و ذکر شده درخاص  شرایط با پشتیبانی این آموزان دانش از برخی

ایـن کمکهـا بـه دانـش آمـوزانی کـه عملکـرد تحصـیلی موفـق دارنـد و پـدر و مـادر آنهـا درآمـد                :کمک هزینه تحصـیلی 
مبلـغ کمـک هزینـه هـا بـه وسـیله وزارت آمـوزش و پـرورش و وزارت دارایـی در قالـب وام            .تعلـق مـی گیـرد    ،کافی ندارنـد 

کمکهــایی را بـراي تعـدادي از دانــش آمـوزان فــراهم     عـالوه بــراین انجمـن هــالل احمـر ترکیـه     .بالعـوض تعیـین مــی شـود   
ــرده ــان   .اســت ک ــق امتح ــه از طری ــري در ترکی ــاب    ،موسســه دیگ ــالی انتخ ــت م ــراي حمای ــوزان را ب ــش آم ــدادي از دان     تع

  .می کند
خدمات ناهـار رایگـان بـه دانـش آمـوزان بـا درآمـد پـایین کـه در مـدارس فنـی و حرفـه اي درس مـی خواننـد اعطـا                 :ناهار
 ،در موسسـات دیگـر   .موسسه بایـد سـالن ناهـار خـوري و کارکنـان مربـوط را بـه منظـور دادن ناهـار داشـته باشـد            .شودمی 

  .دانش آموزان و معلمان می توانند از خدمات ناهار در قبال پرداخت پول بهره مند شوند
وزان از خــدمات حمــل و کتابهـاي درســی متوسـطه نیــز بـه طــور رایگـان بــراي دانـش آمــوزان ارائـه مــی شـود و دانــش آمـ        

  .می شوندسینما و تئاتر با کمترین قیمت بهره مند  ،نقل



١٢١ 

 

  سنی و گروهبندي شاگردان سطوح
ــه مــی دهنــداســاله را ار 4موسســاتی هســتند کــه دوره هــاي  ،مــدارس متوســطه ــارغ  .ئ گروههــاي همســن ایــن مــدارس ف

ســها بــه ســن دانــش آمــوزان ثبــت نــام تشــکیل کال.ســال هســتند 17تــا  14التحصــیالن مــدارس ابتــدایی در ســنین بــین 
در سـنین  بـه جـز مـواردي همچـون تکـرار پایـه و تـاخیر در ثبـت نـام          بـا ایـن وجـود دانـش آمـوزان      وابسـته اسـت؛   کننده 

پرسـتاري کـودك بـه طـور تـک       برخـی رشـته هـاي فنـی ماننـد      .کننـد یکسان آموزش را در کالسهاي یکسان دریافـت مـی   
در نتیجــه ؛ دروس تــدریس مــی شــوند معلمــان توســط هادرســ مــوزش متوســطه،آ در مــدارس .شــودجنســیتی برگــزار مــی 

  .شوددروس کالس به وسیله معلمان مختلف تدریس می 
هرچنـد بـه عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه        .تعداد دانش آموزان در کالسهاي مختلـف برحسـب نـوع موسسـه تعیـین مـی شـود        

  .باشد نفر 36تر از بیش بایدشده است که تعداد دانش آموزان در مدارس متوسطه ن
  دانش آموزان  ءارتقا

ــوز در فعالیتهــاي اجتمــاعی    ــش ام ــا بررســی شــرایط دان ــش آمــوزان در ســال تحصــیلی ب ــا ،هــاامتحان ،موفقیــت دان  ،طرحه
مطبـوع و صـحیح از زبــان ترکـی بررسـی شــده      ،مشــارکت درفعالیتهـا و دروس و اسـتفاده مــوثر   ،منـزل عملکـرد تکـالیف در   

  .می یابند ءسطح باالتر ارتقادانش آموزان به ، موفقیت و در صورت دستیابی به
 2نمــرات دو نــیم تــرم در هــر درســی نبایــد کمتــر از  بــراي رفــتن بــه ســطح بــاالتر در مــدارس ابتــدایی میــانگین حســابی 

ــان درس میــانگین نمــرات تــرم اول و دوم   .باشــد ــان  . اســتنمــره پای وضــعیت هــر شــاگرد شکســت خــورده در درس درپای
ــنجم ،وزن یــک درس در کــالس چهــارم، ســال تحصــیلی ــن دروس   ،ششــم ،پ ــا ســاعات هفتگــی ای ــر ب هفــتم و هشــتم براب

بـا ضـرب شـدن نمـره پایـان سـال در تعـداد سـاعات هفتگـی یـک کـالس بـه نمـره آن درس وزن              نمرات جمع شـده   .است
  .می دهد

بـا   مدرسـه و محـیط ندارنـد    هشدارهاي مـرتبط بـا وضـعیت تحصـیلی دانـش آمـوزان کـه عملکـرد مناسـب را در ارتبـاط بـا           
  .می شودمدیریت مدرسه و والدین تعیین ،مشاور ،نظر معلمان

  آلمان -4-1-5
  پذیرش-1-4-1-5

ــاري   ــیالت اجب ــل دوره تحص ــراي تکمی ــانون ب ــق ق ــوزان  ،طب ــش آم ــددان ــوله   بای ــد ش ــدارس گرون ــدایی (در م ــه ابت مدرس
کننـد؛  بـه طـور آزادانـه مدرسـه فرزنـد خـویش را انتخـاب        والـدین مـی تواننـد    ) ایالـت هـا   (در بعضی الندرها  .کنندشرکت )

ــال تحصــیلی    ــه در وســتفالن شــمالی از س ــوان نمون ــه عن ــد    2008-2009ب ــدایی فرزن ــه دوره ابت ــا مدرس ــد ت ــدین آزادن وال
  .کنندخویش را از لیست مدارس بدون توجه به محدوده جغرافیایی انتخاب 

ــ  در  .رفتن شــرایط اجتمــاعی و اقتصادیشــان دسترســی دارنــدهمــه شــاگردان بــه وســایل کمــک آموزشــی بــدون در نظــر گ
مطــابق بــا ایــن  .بیشــتر ایالتهــا مقرراتــی در زمینــه کمــک بــه شــاگردان بــراي تــامین وســایل کمــک آموزشــی وجــود دارد 

هزینـه هـا بـه     .کننـد قوانین شاگردان از پرداخت هزینـه وسـایل کمـک آموزشـی معافنـد یـا قسـمتی از آن را پرداخـت مـی          
  .ئوالن نواحی آموزشی پرداخت می شودوسیله مس

وسـایل آموزشـی گرانقیمـت بـراي مـدت زمـانی کـه آنهـا نیـاز دارنـد            در مدارس بخش دولتـی کتـاب و دیگـر    در اکثر ایالتها
  .در برخی ایالتها، مدارس هزینه هاي وسایل کمک آموزشی را می پردازند .به آنها قرض داده می شود

  .و انتقال شاگردان وجود دارد در هر الندر تشکیالتی براي نقل
تضـمین وجـود قـوانین کـافی بـراي نقـل و انتقـال شـاگردان از مدرسـه           مسـئولیت نـواحی و اسـتانها    ،در هـر ایالـت   ،در کل

  .به مدرسه اي وجود دارد
مطــابق بــا قــانون در دانــش آمــوزان در مــدارس ابتــدایی آلمــان بــه طــور طبیعــی بــر اســاس ســن گروهبنــدي مــی شــوند  

بــا گروههـاي ســنی آمیختـه خصوصــا در پایـه اول و دوم وجــود دارد و مطـابق بــا آن شــاگردان دو      لتهــا از مـدارس برخـی ایا 
  .کالس اول را بسته به توانایهاي خود از یک تا سه سال پایه اول و دوم را می گذرانند
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ــدای    ــذار از دوره ابت ــراي گ ــاوتی را ب ــررات متف ــف مق ــاي مختل ــدماتی، ایالته ــدماتی  در دوره متوســطه مق ــه متوســطه مق ی ب
 .برخــی پــنجم و برخــی ششــم گرفتــه مــی شــود ،در برخــی ایالتهــا تصــمیم بــه انتخــاب مدرســه در کــالس چهــارم  .دارنــد

انتخـابی صــورت نمــی گیــرد و دانــش آمــوز در محــل تحصــیل   ،درصـورت بــودن دانــش آمــوزان در مــدارس جــامع آمیختــه 
  .خود باقی می ماند

ــ مدرســه بــراي انتخــاب والــدین حــق  ــه ایــن معنــا نیســت فرزنــدان خــود رايب یــک  توســط حــق دارد دانــش آمــوز کــه ب
شـاگردانی کـه مـی خواهنـد تحصـیالت اجبـاري خـود را در هاپـت شـوله و بقـوف شـوله ادامـه              .پذیرفته شود خاص مدرسه

کـه   دارنـد  ن مدرسـه ایـن اختیـار را   در مـوارد اسـتثنایی مسـئوال    .دهند باید در مـدارس محـل سـکونت خـود حضـور یابنـد      
  .کنندو در صورت شایسته بودن شاگرد تصمیمات الزم را اتخاذ ....والدین و ،محلی مسئوالنپس از مشورت با 

یـی داده مـی شـود کـه     أشـود ر  از آن فـارغ التجصـیل مـی    بـه وسـیله مدرسـه اي کـه دانـش آمـوز      در خالل کالس چهـارم  
ــدایی و در   ــاگردان درمدرســه ابت ــاره پیشــرفت ش ــی درب ــات کل ــتعداد   حــاوي اطالع ــی از اینکــه اس ــابی کل ــک ارزی ــه ی نتیج

بـا   .مـادر صـورت مـی گیـرد     ایـن امـر بـا رایزنـی هـاي متعـدد بـا پـدر و         .وجـود دارد  ،متناسـب اسـت   شاگرد با کدام مدرسه
روشــهاي متعــددي بــراي ارزیــابی تناســب شــاگرد جهــت مدرســه آینــده در گیمنــاریوم و یــا رئــال  ،توجـه بــه قــانون ایالــت 

  .شد والدین یا مسئول سرپرستی مدرسه گرفته خواهد، میم نهایی به وسیله مدرسهتص.وجود دارد شوله
  متوسطه تکمیلی -2-4-1-5

ــر اســاس متوســطه تکمیلــی در ســطح آمــوزش عمــومی دوره هــاي پــذیرش در نامــه گواهی کســب شــده در صــالحیتهاي ب
  .ل می شودهمین روند عم طبقي آموزش حرفه اي و فنی نیز در دوره ها .استفارغ التحصیلی 

تحصـیل در مـدارس ابتـدایی و متوسـطه دولتـی رایگـان بـوده         ،مطابق با قـانون آمـوزش و پـرورش جمهـوري فـدرال آلمـان      
و در برخــی مــوارد افــراد از کــالس دهــم از حمایــت ایــالتی بــه عنــوان بــورس   اســتفــت هــر گونــه شــهریه ممنــوع و دریا

  .می شوندبرخوردار 
را بـراي بازدیـد مـدارس در اختیـار اولیـا قـرار دهنـد تـا اولیـا بتواننـد بهتـرین انتخـاب             مدارس می توانند فرصـتی   ،در آلمان

  .را داشته باشند
برخـی ایالتهـا از کـالس    در  .نهـم وجـود نـدارد    قانون خاصی براي حمایـت مـالی دانـش آمـوزان از کـالس پـنجم تـا        ،در کل

  .اده می شوددکمک هزینه  ،هستند خارج ساکن که نهم به باال براي دانشجویانی 
  سطوح سنی شاگردان -3-4-1-5

مدارس ارائه کننده  .سالگی به امر فراگیري مشغولند  16تا 10بین  شاگردان در کالسهایی با همساالن ،در دوره متوسطه اول
 آموزش را در برخی موضوعات و پایه ها در کالسهاي سازمان یافته مطابق با مهارت دلخواه یا ،دوره هاي مختلف آموزشی

  .عملکرد مورد نیاز در حداقل دو سطح مهارت ارائه می دهند
ــا ــت ایالته ــطه اول ،در اکثری ــنجم و ،در ســطح متوس ــهاي پ ــو  کالس ــه عن ــابی  ششــم ب ــت ی ــه جه  )اقینتیغنشــوفه(ان مرحل

  .استمشاهده و تعیین مسیر آموزشی بعدي کودك و محور اصلی تحصیالت کودك  ،دوره توجه ویژه
هـدف از ایـن کـار     .مـی کننـد  ع مـدارس بـا در مـورد موضـوعات مـورد ارائـه بـا هـم اخـتالف پیـدا           آغاز کالس هفـتم انـوا   با

  .استتخصصی سازي و مهارت آموزي 
  مدارس متوسطه تکمیلی -4-4-1-5

واحـد کـالس بـا یـک سیسـتم موضـوعات اجبـاري و         پس از ورود به گیمنازآلـه ابشـتوفه زیـاد در کالسـهاي سـاالنه نیسـتند      
ـ .تخصصـی کـردن فـردي عـوض مـی شـود       انتخابی بـا امکـان   ه ابشـتوفه بـه یـک دوره یکسـاله مقـدماتی و دوره دو      گیمنازآل

تقسـیم مـی شـود کـه بـه موجـب آن سـال دهـم عملکـرد دوگانـه اي بـه عنـوان سـال آخـر دوره متوسـطه                 ساله صـالحیت 
  .اول و سال اول گیمنازآله ابشتوفه دارد
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ــازمان    ــال س ــدها در نیمس ــالحیت واح ــالل دوره ص ــدهدر خ ــه       ،دهی ش ــوند و ب ــی ش ــف م ــوعی تعری ــورت موض ــه ص و ب
دو ســطح اصــل بــه دروس تهیـه شــده در  .عاتی کــه در برنامــه درســی ویــژه کـاربرد دارنــد اختصــاص داده مــی شــوند وموضـ 

  دروس در سطح علمی و دروس در سطح افزایش استانداردهاي علمی : تقسیم می شونداستاندارد علمی 
در و امکــان تخصصــی ســازي دائمــی مســئولیت ســازماندهی دروس اجبــاري و اختیــاري  کنفــرانس  در محــدوده توافقنامــه

مـدارس فنـی و حرفـه اي     مـورد توضـیحات بـاال در خصـوص مـدارس گیمنازآلـه ابشـتوفه در        .حوزه قـدرت ایالتهـا قـرا دارد   
  .نیز کاربرد دارد

  پیشرفت تحصیلی شاگردان-5-4-1-5
  در سطح ابتدایی

از کــالس دوم بــه بعــد هــر  .ره بــه طــور خودکــار از کــالس اول بــه کــالس دوم مــی رونــد همــه دانــش آمــوزان در ایــن دو
 ءتصـمیم بـراي ارتقـا   . مـی کنـد  پایـه تحصـیلی یافتـه یـا پایـه مـورد نظـر را تکـرار          ءدانش آموز با توجه به عملکـردش ارتقـا  

دوره ابتــدایی  نپایـا در  .آمــوز گرفتـه مـی شـود    پایـه دانـش آمـوز براسـاس نمـرات کســب شـده در گـزارش مدرسـه دانـش         
و انتقـال دانـش آمـوزان از ابتـدایی بـه متوسـطه        شـود هیچ نـوع گواهینامـه فـارغ التحصـیلی بـه دانـش آمـوزان اعطـا نمـی          

  .براساس قوانین ایالتها است
  در سطح متوسطه 
  متوسطه مقدماتی 

تحصـیلی بـا اسـتناد بـه گـزارش       دانـش آمـوزان بـه پایـه بـاالتر در پایـان سـال        ءدر سطح متوسطه مقدماتی تصمیم به ارتقـا 
  .دریافت شده درباره عملکرد دانش آموزان در میانه و پایان سال تحصیلی گرفته می شود

یـک دانـش آمـوز بـه      بـا توجـه بـه نظـر شـوراي کـالس کـه معلمـان کـالس          به طـور کلـی   دانش آموزان به پایه باالتر ءارتقا
اتفـاق   ،مدرسـه شـرکت دارنـد    در آن همـه معلمـان یـک    مـی کننـد و یـا نظـر شـوراي معلمـان کـه        شـرکت در آن  خصوص

دانـش آمــوزي کـه بــار اول بـه ســال    .تصـمیم گرفتــه شـده در گــزارش پایـان ســال تحصـیلی منشــر خواهـد شــد     .مـی افتــد 
 بایـد دانـش آمـوزي کـه ارتقـا نیافتـه       .هرمـورد شـرایط خاصـی دارد    رآزمایشـی مـی یابـد کـه د     ءارتقا ،نمی یابد ءارتقا بعدي

  .دکنظر را تکرار پایه مورد ن
دربرخــی ایالتهـا مــدارس از   .گــزارش دهـد  بـه والـدین  مدرسـه بایــد   ،اگـر خطـر مــردودي دانـش آمــوز وجـود داشـته باشــد     

در چنــین ایالتهــایی دانــش آمــوزان در خطــر از  .کننــددانــش آمــوزانی کــه در خطــر تکــرار پایــه هســتند تعهــد اخــذ مــی  
  .مورد حمایت قرارمی گیرند در روزهاي تعطیل امه هاي کالس خصوصی و کالسهاي اضافیطریق برن

ماننـد انتقـال از رئـال شـوله بـه هاپـت شـوله و        ؛ به طور کلی بین مدارس و رشـته هـاي تحصـیلی مـی توانـد صـورت بگیـرد       
  .یا حتی گیمنازیوم 

  در مقطع متوسطه تکمیلی 
در ایـن   رات بـه دسـت آمـده   در گیمنازآله ابتشوفه کـه دو سـال طـول مـی کشـد و بـه مرحلـه صـالحیت معـروف اسـت نمـ           

کـه ترکیبـی از نمـرات بـه دسـت آمـده در        دبـراي محاسـبه نمـرات کـل دانـش آمـوز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـر           مرحله 
هـیچ رونـدي بـراي تکـرار پایـه در ایـن مرحلـه وجـود نـدارد ولـی ممکـن اسـت دانـش               .است دروس و نمرات امتحان آبیتور

  .کند ربیتور به دست نیاورده باشد پایه خود را تکراکه نمرات الزم را براي امتحان آآموزي 
  فرانسه-5-1-5
  و حمایت هاي مالی در دوره ابتدایی پذیرش -1-5-1-5

بـه عبـارت دیگـر    ؛ الزامـاتی در مـورد رسـش وجـود نـدارد      .کننـد همه دانش آمـوزان شـش سـاله دوره اجبـاري را آغـاز مـی       
ر معلمـان مشـکالت زیـادي دارنـد ، مـی تواننـد یـک سـال بـه          وقتـی کـه طبـق نظـ     ،کودکانی که به کودکسـتان مـی رونـد   

نتــایج  والــدین، ،کمیتـه نظــر مدرسـه   . بررســی شــدمواردشـان در کمیتــه خـاص    وقتــی کــه .کودکسـتان برگردانــده شـوند   
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د و مـورد کمـی پیـدا مـی شـود کـه بـه کودکسـتان برگشـت داده          کنـ آزمونهاي روانی را در موارد مختلـف جمـع آوري مـی    
  .می شوند

در سـایر   .کنـد  از انتقـال ایـن پرونـده مراقبـت مـی      ایـن مدرسـه اغلـب    ،شـاگرد یـک کودکسـتان محلـی باشـد      ،گر کـودك ا
  .استلوازم پذیرش بین مدرسه ابتدایی و کودکستان یکسان  موارد،
  .تعیین می شود یهایله شهردارهاي مدرسه براي مدارس ابتدایی و کودکستان به وس بخش

ــام ثبــت بــه منظــور دانســتن راه  ،بــا شــهرداري منطقــه اي کــه در آن زنــدگی مــی کننــد  بایــد ،یــک کــودك در مدرســه ن
آنهـا بایـد بـا تـاالر شـهرداري در       .پـاریس و شـهرهاي بـزرگ فرانسـه بـه منـاطقی تقسـیم شـده اسـت          .کننـد ارتباط برقـرار  

بـه مدرسـه اي بـرود کـه      بایـد کـودك   ،در شـهرداریها بـا چنـدین مدرسـه     .کننـد مناطقی که زندگی می کنند رابطه برقـرار  
بفرسـتند کـه   اي اگـر والـدین بخواهنـد فرزندانشـان را بـه مدرسـه        .در بخشی واقع شـده کـه بـه وسـیله قـانون آمـده اسـت       

ــان  ــارج از بخشش ــت،خ ــد اس ــتند    بای ــر بفرس ــورد نظ ــهرداري م ــه ش ــود را ب ــت خ ــو. درخواس ــی م ــت رادر برخ د در خواس
  .در آنها ساکن هستند تحویل داده می شود که والدین ن شهرداریهاییمسئوالپذیرش کودك به 

  کمک مالی
ــان   ــی رایگ ــدارس دولت ــرورش در م ــوزش و پ ــهریه اخــذ    اســتآم ــوزان ش ــش آم ــدارس خصوصــی از دان ــودو در م ــی ش  .م

  :ن است هزینه هاي زیر را بپردازندوالدین ممک
و بـه طـور عمـده بـراي      ودغـذاهاي مدرسـه گرفتـه مـی شـ     و  مراقبـت پـس از مدرسـه    ،هزینـه هـاي بیمـه    ،در برخی مـوارد 

آن وقتــی اجبــاري مــی شــود کــه دانــش آمــوز در فعالیتهــاي  .شــودبرنامــه نیســت ارائــه مــی  ءفعالیتهــاي مدرســه کــه جــز
ــورد غــذا و فعالیتهــاي پــس از مدرســه  .کنــدانتخــابی شــرکت  ــراي  ممکــن اســت  ،در م ــداري در هزینــه خصوصــا ب ــا مق ت

  .خانواده هاي کم در آمد تخفیف قائل شوند
ــوارددر ب ــاب   رخــی م ــد کت ــه مانن ــایل مدرس ــه وس ــذ     ،هزین ــردم اخ ــود از م ــی ش ــهرداریها پرداخــت نم ــیله ش ــه وس ــه ب        ک

  .می شود
بـه طـور مسـتقیم    : اسـت کمک مـالی بـه خـانواده هـاي دانـش آمـوزان مدرسـه رو بـه دو صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم             

مــی وره ابتــدایی در ســطوح مختلــف پرداخــت ي دانــش آمــوزان مــدارس دی اســت کــه بــه خــانواده هــاشـامل مقــرري هــای 
کـه بـه وسـیله     اسـت  و کمـک هزینـه هـاي غیـر مسـتقیم شـامل هزینـه سـرویس حمـل و نقـل در مـدارس روسـتایی             شود

  .که به وسیله شهرداریها پرداخت می گردد استد و هزینه کتاب شومقامات محلی پرداخت می 
  مدارس متوسطه -2-5-1-5

بــه نقشــه مــدارس اشــاره  .آمــوزان بــا اســتفاده از نقشــه مــدارس صــورت مــی گیــرد  در مــدارس متوســطه پــذیرش دانــش
 .اختصـاص مــی دهــد  بــر طبـق محــل سکونتشــان  سیسـتمی دارد کــه دانـش آمــوزان را بــه مـدارس متوســطه لیســه و کلـژ    

طراحـی شـد کـه مـدیریت توانسـت بـر مشـکل توزیـع متعـادل دانـش آمـوزان و والـدین بـین               1960این سیسـتم در سـال   
ــه موس ــدســات غلب ــاب    2007در اصــالحات انجــام شــده در ســال   .کن ــدین در انتخ ــه وال ــه ب ــه چگون ــود ک ــن ب موضــوع ای

ــه     داد آزادي بیشــتري موسســه آموزشــی فرزندانشــان  ــراي تحصــیل فرزندانشــان ب ــري را ب ــدارس دیگ ــد م ــدین بتوانن و وال
 .ایی از نقشــه مـدارس مشــخص شــد بــه عنــوان سـال جــد  2010- 2011سـال   .انتخابهــاي نقشـه مــدارس برگزیننــد  غیـر از 

  .شدطبق آن اصالحاتی به شرح زیر انجام 
کــه والــدین چیــز  بــه جــز در مــواردي ددر نزدیکتــرین مدرســه بــه محــل اقامــت خــود ثبـت نــام شــون  بایــددانـش آمــوزان  
  .دیگري بخواهند

س گـزارش داده  خواسـته هـاي والـدین بـراي ثبـت نـام در مدارسـی بـه غیـر از مـدارس محـل سـکونت بـه سرپرسـت مـدار               
  .است منوط به ظرفیت مدارس تایید شدن این خواسته هاي والدین منحصرا .می شود

مـوارد زیـر   بـه   اگر ظرفیت الزم به دسـت آمـد سرپرسـت مـدارس پـس از مشـورت بـا کمیتـه اختصـاص ظرفیـت بـا توجـه            
  :این اجازه را می دهد
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  شاگردان عقب مانده 
  یکی موسسه مورد نظر شاگردان نیازمند به درمان پزشکی در نزد

  ه دریافت بورس تحصیلی افراد شایست
  دارندگان بورس تحصیلی اجتماعی 

  دانش آموزان نیازمند برنامه تحصیلی ویژه
  .هستنددانش آموزانی که برادر و خواهر آنها در موسسه مورد نظر مشغول به تحصیل 
امـا   اسـت؛ موسسـه آموزشـی مـورد نظـر      منطقـه دانش آموزانی که محـل سکونتشـان در بیـرون از حـوزه تقسـیمات شـهري       

  .هستندبه آن موسسه نزدیک 
  نیازمندیهاي پذیرش

سـالگی و یـا بیشـتر     دوازدهسـن   کـه دوره بهبـود مهارتهـا را بـه پایـان رسـانده انـد بـه طـور خوکـار در           همه دانش آمـوزانی 
  .کالژها پذیرفته می شوند در

   :جود دارد و دولتی یثبت نام در موسسات آموزشبراي دو راه 
بــه وســیله خــانواده در کلــژ  ،دولتــی و خصوصــی فــارغ التحصــیل شـده انــد  کــه از مــدارس ابتـدایی  همـه دانــش آمــوزانی ●

کـه فرزندشـان ناهـار را در منـزل یـا خانـه        کننـد در هنگـام ثبـت نـام ذکـر      بایـد ثبـت نـام مـی شـوند وخـانواده       مورد نظر
  .کندصرف می 

در آزمـون   بایـد یـا در خانـه آمـوزش دیـده انـد       قـرار داد بـا دولـت نیسـتند و    دانش آموزان مـدارس خصوصـی کـه تحـت     ●
  .کنندپذیرش شرکت 

ــاطق ــش من ــاژکال زیرپوش ــا  ه ــش ه ــابق بخ ــا مط ــاطق ب ــاص من ــط   خ ــده توس ــف ش ــوراها تعری ــدارس مانند ،اداره ش م
ــواحی از چنــدین شــهرداري تشــکیل شــده اســت   .اســت ابتــدایی ــژ در  .در منــاطق روســتایی ن آن واقــع شــهرداري کــه کل

محـدود شـده    شـهرداري  از بخشـی  بـه  اغلـب  ،کـالج  منطقـه  در منـاطق شـهري،   .شده اسـت بخـش شـهر نامیـده مـی شـود      
  .است

 پـرورش  و آمـوزش  بـه  توجـه  بـا . کننـد  نـام  ثبـت  ناحیـه  در اي مدرسـه  دررا  فرزندشـان  کننـد  تقاضـا  تواننـد  می ها خانواده
  .گیرد می انجام مادر و پدر انتخاب سهموس با مستقیم طور به نام ثبت قرارداد، تحت خصوصی

  ضرورتهاي پذیرش آموزش فنی و حرفه اي لیسه و لیسه هاي فنی
همکـاري شـوراي کـالس گرفتـه مـی شـود و هـدایت دانـش         در پایان کلژ، تصمیم هدایت بـه وسـیله سرپرسـت موسسـه بـا      

  : یکی از جهات زیر باشد در آموزان می تواند
  ی با وضعیت ویژهکالس دوم آموزش فنی و یا عموم

  .منجر می شودمدرك تکنسین فنی  فنی که سال اول از سه سال دوره آمادگی را تشکیل می دهد که به کالس دوم
  .شودمی منجر سال اول از دوره دو ساله که به آموزش تخصصی ویژه 

ایـن   شـد اخـذ   فنـی یـا حرفـه اي در کـالس دوم     وقتی که تصـمیم مربـوط بـه هـدایت دانـش آمـوز در مدرسـه عمـومی یـا         
تصـمیمات مـرتبط بـا هـدایت بـه مراکـز فنـی مـی توانـد شـامل یـک یـا چنـد               .تصمیم در اختیار خـانواده قـرار مـی گیـرد    

  .شودشاخه و رشته فنی 
  شهریه و وجوه ثبت نام

ــانون تضــمین  ــدق ــی کن ــد   م ــوزش برخوردارن ــان و بزرگســاالن از حــق آم ــه همــه کودک ــت":ک ــه   دول ــر هم ــی براب دسترس
ــوزشبزرگســا،کودکان ــه آم ــد  ،الن را ب ــی نمای ــگ تضــمین م ــی و فرهن ــوزش فن ــان  .آم ــرورش رایگ ــوزش و پ ســکوالر و  ،آم

  ".استعمومی وظیفه دولت 
  ارتقا تحصیلی -3-5-1-5

  دوره ابتدایی
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شـوراي معلمـان هـر     .شـود  تحصیلی کودك در هر دوره بـا پیشـنهاد معلـم بـه شـوراي معلمـان هـر دوره تعیـین مـی          ءارتقا
در هـر دوره   بایـد کـودك از هـر دوره بـه دوره دیگـر و طـول زمـانی کـه هـر دانـش آمـوز            ءدر مورد ارتقا دوره توصیه اش را

یـک سـال کـم یـا یـک سـال زیـاد         یـادگیري هـر کـودك طـول دوره مـی توانـد      آهنـگ  مطـابق   .مـی کنـد  تـدوین   ،بگذراند
  .شود

 روز پــانزدهدر عــرض  نسـبت بــه تصـمیم   و والــدین مـی تواننــد  .دکنــمـدیر مدرســه مـی توانــد والـدین را از پیشــنهاد آگـاه     
رار گـرفتن اعتراضـها بـازرس آموزشـی و مـدیر خـدمات اداري آمـوزش ملـی تصـمیم نهـایی را               .کننداعتراض  با کنـار هـم ـق

  .کرداتخاذ خواهد 
  در متوسطه 

ن در پایـه  یـا مانـد   پدر و مادر دانـش آمـوز یـا خـود دانـش آمـوز بـراي رفـتن بـه پایـه بعـدي            ،طبق سیستم ارزشیابی پیگیر
 .از اعضـا گرفتـه مـی شـود     هاتصـمیم بـه وسـیله شـوراي کـالس بـا جمـع آوري اطالعـات و پیشـنهاد          کند وفعلی تقاضا می 

اگــر آنهــا راضــی  .مــی کنــددانــش آمــوزان را آگــاه  ياولیــا ،رئــیس موسســه ،وقتــی اعضــا بــه یــک تصــمیم واحــد رســیدند
در را و آنهــا  کنــدآنهــا اســتفاده مــی  ه هــاينظــرات و مشــاهدمــدیر جلســه اي را بــا اولیــا ترتیــب مــی دهــد و از   ،نشــدند

و  کننـد والـدین مـی تواننـد بـه بـازرس آکـادمی شـکایت         ،در صـورت عـدم توافـق    .گـذارد مـی  جریان نظرات شوراي کالس 
  .اداري آموزش ملی تصمیم نهایی را می گیرد مدیر خدمات

در سـال آینــده   بایــده انـد  رات الزم را کسـب نکــرد در دروســی کـه نمــ ، دانــش آمـوزان  2010طبـق قـوانین جدیــد از سـال    
  .بدون تکرار پایه این دروس را بگذرانند

بماننـد یـا بـه مـدارس حرفـه اي و       میدر سـال دوم لیسـه دانـش آمـوزان مـی تواننـد تصـمیم بگیرنـد کـه در آمـوزش عمـو           
ــد ــه دوم ســال ســوم شــاگردان و خــانواده هایشــان جهــت گیریهاشــان را    .فنــی برون ــالم مــیدر ســه ماه ــی  .کننــد اع و م

بـراي   را خـانواده درخواسـت کتبـی نهـایی     ،در سـه ماهـه سـوم    .از معلم کالس یـا مشـاور آموزشـگاه کمـک بخواهنـد      توانند
ایــن رونــدها در ترکیــب بــا نتــایج مدرســه دانــش آمــوز و روشــهاي   .تحویــل مــی دهنــد ،رشــته اي کــه انتخــاب اول اســت

مـدیر مدرسـه بـا مشـاوره     . کنـد در مـورد ارائـه رشـته هـا ایجـاد      یی اهشـنهاد ارزیابی به شوراي کالس کمک مـی کنـد تـا پی   
والــدین دانــش آمــوز حــق  ،اگــر اخــتالف پابرجــا مانــد .بــا خــانواده در مــورد مــوارد اختالفــی تصــمیم نهــایی را مــی گیــرد 

  .کلژ دارند مشابهشکایت را تحت شرایطی 
تحصـیالت   ،تصـمیم بگیرنـد بـه جـاي ورود بـه بـازار کـار        دانـش آمـوزان مـی تواننـد     ،عالوه براین در لیسـه هـاي حرفـه اي   

   .خود را تا گرفتن مدرك مهندسی ادامه دهند
بـه کالسـهایی هـدایت مـی شـوند کـه        ،افـرادي کـه زمینـه آموزشـی ندارنـد      ،شـاخه فنـی  به منظـور موفقیـت شـاگردان در    .

  .منظور آماده می سازدآنها را به این 
   گواهینامه در مدارس متوسطه مقدماتی

  گواهینامه آموزش عمومی 
  درجه افتخاري علوم کامپیوتر و اینترنت 

  دیپلم افتخاري ملی
  گواهینامه آموزش عمومی 

ــد  ــردن تایی ــش عمــومی  ک ــارت در دان ــه اي و اجتمــاعی  ،ریاضــیات ،فرانســه(مه ــدگی حرف ــش   ).زن ــراي دان ــدرك ب ــن م ای
کـه در موسسـات    را سـاله  25تـا   16و بزرگسـاالن  کـه در کالسـهاي حرفـه اي و عمـومی پذیرفتـه شـده انـد        اسـت  آموزانی 

  .می شودنیز شامل  کرده اندآموزشی و حرفه اي معادل تحصیل 
  مدرك افتخاري علوم کامپیوتر 

آن  .اســت کــرده ســطح الزم را در علــوم کــامپیوتر و مــولتی مــدیا کســب ،ایــن مــدرك گــواهی مــی کنــد کــه دانــش آمــوز
  :کندی در سطوح زیر ارزیابی م را مهارت شاگرد
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  دیجیتال کاري یک محیط کاملی از دانش
  نهمسئوال نگرش اتخاذ ●
  پردازش، استفاده از ،تولید داده ها، ایجاد ●
  جستجوي اسناد ،مطلع بودن ●
  مبادله  ،برقرار نمودن ارتباط ●

طح دو و ســه بــا و ســ شــودمــی مــرتبط  دانــش آمــوزان دوره ابتــدایی هدر ایــن مــدرك ســه ســطح وجــود دارد کــه یکــی بــ
  .مرتبط می شودکالج و لیسه 

  دیپلم افتخاري ملی
پایـه رونـدهاي    آن بـر  .شـود  شـد معتبـر مـی    ایجـاد  1987آموزش در پایان سال سوم با دیـپلم افتخـاري ملـی کـه در سـال      

 .شودجغرافی و مدنی اعطا می  ،تاریخ ،ریاضیات ،ارزشیابی مستمر در سال سوم و امتحانات کتبی شامل فرانسه
  گواهینامه دوره دوم متوسطه
  لیسه هاي عمومی و حرفه اي

ــه وســیله امتحانــات درجــه کارشناســی عمــومی و فنــی معتبــر         دوره هــاي برگــزار شــده در لیســه هــاي فنــی و عمــومی ب
  .می شوند

  آزمونهاي مختلف
بــه طـور کلــی  سـت؛  ابکلوقیـا شـامل امتحانــات شـفاهی و کتبـی اجبــاري بـا گواهینامــه هـاي مختلـف بــا توجـه بــه رشـته          

ماننـد فرانسـه و طرحهـاي انفـرادي      زمونهـا برخـی آ  .اسـت  مـرتبط  آزمونها با برنامه هـاي رسـمی پایـان کالسـهاي متوسـطه     
ماننــد ورزش و تربیـت بــدنی بــه صــورت مســتمر   ،تعــدادي از آزمونهــا .در ســال اول ســازماندهی مـی شــوند  ســریعمدرسـه  

  .است
  فنالند-6-1-5
  همدارس پایپذیرش -1-6-1-5

بــراي هــر شــهروندي کــه اقامــت دائــم در فنالنــد دارد یــک جــاي خــالی در مدرســه نزدیــک بــه محــل ســکونت   در فنالنــد
آمـوزش اجبـاري بـه     .گیـرد  ثبـت نـام در مدرسـه بـه صـورت الکترونیکـی صـورت مـی         .براي کودکان هفت ساله وجـود دارد 

سـال زودتـر    توانـد تحصـیالت خـود را یـک    کـودك مـی    .در هفـت سـالگی شـروع مـی شـود      جز در مورد کودکان استثنایی
مقامـات محلـی موظفنـد آمـوزش      .بـه شـرطی کـه آمـادگی خـود را در آزمونهـاي روانشـناختی بـه اثبـات برسـاند           کنـد آغاز 

شــهرداریهایی کــه در منــاطق آنهــا  .دنمهیــا ســاز ،پایــه را بــراي کودکــان در ســن آمــوزش پایــه ســاکن در منــاطق مربوطــه
آمـوزش پایـه را بـه طـور جداگانـه در دو گـروه زبـانی         بایـد  ،ن و هـم سـوئدي زبـان وجـود دارد    هم شـهروندان فنالنـدي زبـا   

ــازمان ده ــس ــر      .دن ــه غی ــري ب ــه دیگ ــور در مدرس ــان حض ــت خواه ــن اس ــوزان ممک ــش آم ــل   از دان ــک مح ــه نزدی مدرس
  .استسکونتشان باشند که پذیرش این مساله در اختیار آن مدرسه 

  حمایت مالی 
و بــه دانـش آمــوزان یــک   اســتکتابهــا و ســایر مـواد آموزشــی نیــز رایگـان    ،فنالنــد رایگــان بـوده  آمـوزش پایــه در مـدارس  

یـا   )کیلـومتر  پـنج حـدود  ( داشـته باشـند  دانش آمـوزان فاصـله زیـادي بـا مدرسـه      اگـر  .وعده غذاي رایگان نیز داده می شـود 
اگـر مسـافرت بـیش از سـه      .دشـو ی بـراي آنهـا پـیش بینـی مـ     خطرنـاك باشـد حمـل و نقـل رایگـان       پیمودن راه براي آنهـا 

  .می شودساعت باشد به دانش آموزان حق اسکان در خوابگاه اعطا 
  مدارس متوسطه-2-6-1-5

ــی      ــدي مل ــه اي رون ــات حرف ــدارس تعلیم ــی و م ــدارس متوســطه تکمیل ــراي م ــه  اســتسیســتم درخواســت مشــترك ب ک
شـوراي  . مـی کننـد  ن مـدارس اسـتفاده   موسسات آموزشی فنالند بـراي گـزینش دانـش آمـوزان خـود جهـت تحصـیل در ایـ        
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ــد  ــرورش فنالن ــوزش و پ ــی آم ــدي و ســوئدي منتشــر    ،مل ــام را در فنالن ــت ن ــاي درخواســت ثب ــا و  .ده اســتکــرفرمه فرمه
  .هستندرات استانی دولت اادو  ادارات پذیرش دانش آموزان ،از مدارس تهیهدرخواستها قابل 

  :شودی زیر اعالم مهاي نتایج انتخاب دانش آموزان در شکل 
را بیشـتر مـدارس متوسـطه عمـومی نامـه       .مـی فرسـتند  نامـه   موسسات تعلیمات حرفـه اي بـه دانـش آمـوز پذیرفتـه شـده       

کـه آمـوزش    همـه دانـش آمـوزانی    .مـی کننـد  تـابلوي مدرسـه نصـب    در  امـا نامهـاي پذیرفتـه شـدگان را     ؛پست نمی کننـد 
اشخاصــی کــه آمــوزش پایــه را بــه پایــان  .ســطه هســتندپایــه را بــه پایــان رســانده باشــند شایســته حضــور در مــدارس متو

د در مـدارس  نـ باشـند مـی توان   داشـته  نرسانیده باشند در صـورتی کـه توانـایی کـافی بـراي فـائق آمـدن در دروس متوسـطه        
ــوند  ــه ش ــطه پذیرفت ــاي ورودي و     .متوس ــوزان و آزمونه ــش آم ــاخص ورودي دان ــورد ش ــی در م ــاي آموزش ــده ه ــامین کنن ت

ــه   ،شــاخص اصــلی .مــی گیــرد ممکــن تصــمیم داســتعدا ــانگین نمــرات ثبــت شــده در گواهینامــه پایــان تحصــیالت پای می
در  بایـد همـه تقاضـاها    شـود، معیارهـاي دقیقتـري نیـز ممکـن اسـت توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش فنالنـد اعـالم            .است

  .معرض شاخص انتخاب برابر قرار بگیرد
  آموزش و کار آموزي مدرسه محور

ممکـن اسـت بـه عنـوان دانـش آمـوزانی پذیرفتـه شـوند کـه بـه            انـد  مـوزش پایـه را بـه اتمـام رسـانده     متقاضیانی که دوره آ
شـاخص ممکـن اسـت شـامل معـدل نمـرات در آمـوزش پایـه یـا متوسـطه            .اي بپردازنـد  تحصیل در دوره تحصـیالت حرفـه  

ن اسـت از سـفارش نمـره    تـامین کننـده هـاي آمـوزش ممکـ      .تجربه کـاري و یـا آزمونهـاي اسـتعداد و ورودي باشـد      ،عمومی
متقاضـیانی کــه از نظـر تــامین کننـده هــاي    . کننــدمحـوري صـرفنظر   دانــش آمـوزان بــه دالیـل دانــش آموز   هـا در پـذیرش  

افـرادي کـه    .آموزشی قابلیت هاي کافی بـراي اتمـام تحصـیالت را دارا هسـتند بـه عنـوان دانـش آمـوز پذیرفتـه مـی شـوند           
مـی تواننـد تحصـیالت     ،انـد  کـرده ده و در امتحـان ورود بـه دانشـگاه شـرکت     تحصیالت متوسطه عمـومی را بـه پایـان رسـان    

  .تعلیمات حرفه اي نیز داشته باشند
 نیــاز دارد، پــذیرش یــک دانــش آمــوز در مراکــز آمــوزش حرفــه اي مدرســه محــور بــه ارائــه گواهینامــه ســالمت جســمانی  

  .چنانچه مشکالت سالمت مانعی بر سر انجام وظایف مرتبط باشد
  ي کارآموزي دوره ها

و در زمــان امضــاي قــرارداد  .نباشــدســال  پــانزده شــرکت در دوره هــاي کــارآموزي نیازمنــد آن اســت کــه دانــش آمــوز زیــر
ولــی  ،اگـر دانـش آمـوزي ایـن معیـار را نداشـته باشـد        .تکمیـل شـده باشـد    بایـد تحصـیالت اجبـاري داوطلـب     ،کـار آمـوزي  

  .پذیرفته می شود ،زي کافی تشخیص داده شودکارآموتوانایی هایش به وسیله آموزش دهنده براي 
  .کنندخود و کارآموزي را به طور همزمان دنبال  براي دانش آموزان این امکان وجود دارد که آموزش مدرسه محور

  هزینه ها و کمک مالی 
ــطه   ــوزش متوس ــه اي  آم ــومی و حرف ــوزان    عم ــش آم ــوده و دان ــان ب ــد رایگ ــط در فنالن ــدفق ــی    بای ــواد آموزش ــه م هزین

شــهریه  بایــددانــش آمــوزان داوطلــب شــرکت در کنکــور  ،براســاس قــوانین منــدرج در وزرات آمــوزش و پــرورش .بپردازنــدرا
خــدمات مراقبتهــاي بهداشــتی بایــد توســط خــود دانــش آمــوز پرداخــت  .شــهریه هــر موضــوع امتحــانی را بپردازنــد ثابــت و

اطالعــات کــافی را در مــورد خــدمات  بایــدش ارائــه دهنــده آمــوزمطــابق قــانون آمــوزش متوســطه تکمیلــی  ،هرچنــد .شــود
  .بهداشتی در دسترس و دانش آموزانی که محتاج این کمکها هستند جمع آوري نمایند

به دانـش آمـوزان مـدارس متوسـطه عمـومی و حرفـه اي در صـورتی غـذاي رایگـان داده مـی شـود کـه برنامـه درسـی آنهـا                
هزینــه ســرویس حمــل و نقــل  ،ارائــه کننــده هــاي آمــوزش .اشــدنیــاز بــه حضــور بیشــتر و اســکان در خوابگــاه را داشــته ب 

  .یورو در هر ماه است 54تر بر عهده می گیرند که این هزینه مدانش آموزان را در مسافتهاي بیش از ده کیلو
دوره هــاي تئوریــک  .دکنــدســتمزد پرداخــت مــی  جهــت دوره کــارآموزي کارفرمــا بــه کــارآموز ،در دوره هــاي کــار آمــوزي

کمــک  ،هزینــه کــه در دوره هــاي نظــري کــارآموزي صــرف مــی شــود کمــک   و بــراي روزهــاییاســت ایگــان کــارآموزي ر
  .هزینه هاي حمل و نقل و خوابگاه پرداخت می شود ،هزینه عائله مندي
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  کمک مالی به دانش آموزان 
اي دوره کمـک هزینــه بــر  .دکننــعـالوه بــر مزایـاي ذکــر شـده در بــاال دانـش آمــوزان ممکـن اســت کمـک هزینــه دریافـت        

  .طول می کشد فراهم است ماه متوالی از تحصیالت اجباري که دو هاي تمام وقت پس
تحصـیالت دانـش آمـوز بایـد      ،بـه منظـور کیفیـت بخشـی بـه کمـک هزینـه        .اسـت حفـظ برابـري در آمـوزش     ،هدف کمـک 

  .باشد داشته احتیاج و پیشرفت رضایتبخشی داشته باشد و دانش آموز باید به این کمک تمام وقت بوده
 .اسـت  وام هـاي دانشـجویی   بـراي  دولـت تضـمین هـاي   و  مسـکن  فـوق العـاده   ،بـورس تحصـیلی   شـکل  در کمک هاي مالی

  .استبورس هاي دانشجویی و کمک هزینه مسکن توسط دولت و بالعوض 
ن دانـش آمـوزا   .کـه اقامـت ثابـت فنالنـد را دارا باشـند      مـی کننـد  دانش آموزان خـارجی بـه شـرطی کمـک هزینـه دریافـت       

تحصــیل در  از غیـر  ی کـه دو سـال پیـاپی بـا اهـداف     کننـد   بـدون اقامـت در فنالنـد بـه شـرطی کمـک هزینـه دریافـت مـی         
  .شوداقامتشان دائم تلقی اشند و فنالند ساکن ب

  سطوح سنی و گروهبندي شاگردان 
ــا  ــانی ب ــوزان در دوره متوســطه عمــومی جوان ــوزده ســال هســتند  دانــش آم ــا ن ــوزش در د .ســن شــانزده ت وره متوســطه آم

حـوزه برنامـه درسـی سـه     . و آمـوزش بـه کالسـهاي سـالی گـره نخـورده اسـت        اسـت عمومی عمدتا بدون تقسیم بـه کـالس   
و دانـش آمـوزان ممکـن     سـه و یـا چهـار سـال صـورت بگیـرد       ،اما تحصـیالت دانـش آمـوزان ممکـن اسـت در دو      ؛سال است

  .است تحصیالتشان را در دو یا سه سال به اتمام رسانند
آمـوزش سیسـتم    .ش آموزان در مـدارس حرفـه اي بـه طـور عمـده در سـنین شـانزده تـا بیسـت و پـنج سـالگی هسـتند            دان

 .بــدین معناســت کــه آمــوزش تمــام بــراي مــدت ســه ســال در مــدارس آمــوزش حرفــه اي صــورت بگیــرد   مدرســه محــور
  .آموزش و تحصیل به طور عمده در کالس صورت می گیرد

  موزان تحصیلی دانش آ ءارتقا-3-6-1-5
  پایه دوره 

یابـد کـه عملکـردش در همـه دروس ارزیـابی شـده مـورد قبـول قـرار           ءدانش آموز در صورتی می تواند به پایـه بعـدي ارتقـا   
غ التحصــیلی بــه دانــش آمــوزان بــه وســیله مــدیر در همراهــی بــا گــروه ارو اعطــاي گواهینامــه فــ ءتصــمیم بــه ارتقــا .گیــرد

در صـورت عـدم قبـولی بـا توجـه بـه نظـر شـورا کـه قضـاوتش ایـن اسـت کـه               دانـش آمـوز حتـی    .معلمان گرفته می شـود 
 بایـد دانـش آمـوز    .مـی توانـد بـه سـال بعـدي ارتقـا یابـد        ،تحصـیلی در سـال بعـد اسـت     دانش آموز قادر بـه انجـام وظـایف   

 دانـش آمـوز ممکـن اسـت در     .فرصت یابد که نشـان دهـد کـه عملکـردش در سـطح قابـل قبـولی از دانـش و مهارتهـا اسـت          
یک پایه بدون داشـتن عملکـرد نـاموفق بمانـد و آن در صـورتی اسـت کـه از دیـدگاه کـل موفقیـت دانـش آمـوز در مدرسـه              

  .مناسب تشخیص داده شود
شـوراي معلمـان بخواهـد     دفتـر اسـتانی ممکـن اسـت تصـمیم بگیـرد کـه از        ،دشـو دانـش آمـوز نقـض     ءاگر تصمیم به ارتقـا 

  .کندتصمیم گیري  ،یابد ءارتقا بایدکالس جدیدي که دانش آموز  ارزیابی جدیدي را صورت داده و در مورد
ي زیـر در آمـوزش پایـه    گزارشـها .دنـ گیر مـی  دانش آموزان با ابزارهاي گـزارش در پایـان سـال تحصـیلی مـورد ارزیـابی قـرار       

  : مورد استفاده قرار می گیرد
  .شود که درپایان سال کاري مدرسه داده می گزارش سال تحصیلی

  .شودکه در میانه سال تحصیلی تحصیلی اعطا می  نیگزارش میا
  .، داده می شودکه به دانش آموزي که تحصیالت آموزش پایه را به اتمام رسانده است گواهینامه آموزش پایه

  .اعطا می گردد ،درا با موفقیت پشت سر گذاشته باش که به دانش آموزي که دروس اضافیگواهینامه دروس اضافی 
  .اعطا می گردد ،دبه دانش آموزي که در طول سال تحصیلی از آموزش انصراف می دهه ک گواهی انصراف

  متوسطه
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در هر موضوع یا گروه  .در برنامه درسی متوسطه مشخص شده است ترکیب دروس .استواحد  75آموزش متوسطه مرکب از 
 .نها را براي ادامه تحصیالتشان بگذراننداست که دانش آموزان باید آ کردهبرنامه درسی دروس پیش نیاز را مشخص  ،موضوعات

فرصتی داده می شود تا دانش و  ،به دانش آموزي که دوره هاي مزبور را در یک استاندارد قابل قبول به اتمام نرسانده است
  .مهارتهاي کافی را براي پیشرفت تحصیلی به دست بیاورد
ــومی و اختصاصــی   ــب از دروس عم ــه دروس مرک ــ  اســتبرنام ــش آم ــه دان ــدوز ک ــا را   بای ــه تحصــیلی اش آنه ــابق برنام مط

  .دروس متفاوت را براي موضوعات یکسان بگذرانند بایددانش آموزان مختلف  .بگذراند
ــه در ســایر موسســات   ــی   تحصــیالتی ک ــام م ــی انج ــدارس متوســطه تکمیل ــر از م ــه غی ــودب ــداف و  در صــورتی ،ش ــه اه ک
  .شودرس محسوب می معادل این مدا ،دکنمحتواي معادل این موسسات راتامین 

  .ندارد دمقرراتی در مورد تعداد تالشهاي دانش آموز براي قبولی در یک درس وجو
  .دانش آموزان وجود دارد ءاي راههاي مختلفی براي ارتقادر مدارس حرفه

ــاه    ــدف کوت ــا ه ــه ب ــادگیري اولی ــرتشــخیص ی ــوزش وک ــول آم ــت   دن ط ــرورش اس ــوزش و پ ــداخل در آم ــوگیري از ت  .جل
 هـر یـک از مـدارك    .ن مدارك تحصیلی بـه نوبـه خـود امکـان انتخـاب بیشـتري را بـه دانـش آمـوزان مـی دهـد           پودمانی بود

ـ                ـان درسـت شـده اسـت کـه دانـش آمـوزان مـی تواننـد بخشـی از آنـان را انتخـاب کننـد و ب روشـی   اتحصیلی از چنـد پودم
  . که براي آنان مناسب است آن پودمانها را بگذرانند

ــیلی   ــاختار تحص ــانیس ــا   ،پودم ــه ه ــاف و گزین ــار مــی      را افــزایش داده انعط ــه اعتب ــاي اولی ــیالت و مهارته ــه تحص و ب
  .ن صالحیتها را آسانتر می سازدکردساختار پودمانی تکمیل .بخشد

د نـ د کـه براسـاس آن دانـش آمـوزان مـی توان     کننـ معلمان همـراه بـا دانـش آمـوزان برنامـه هـاي تحصـیلی را طراحـی مـی          
ــد کــه چگو  ــه و چــرا و در کجــا مطالعــه  تاحــدي تصــمیم بگیرن ــذیري در    .کننــدن ــه طــور انعطــاف پ ــد ب ــوزش مــی توان آم

  .شودتابستان سازماندهی تعطیالت آخر هفته و ، عصرها
در  بـه صـورت گروهـی    دانـش آمـوزان  آموزش بـدون کـالس مسـتلزم مشـاوره مـوثر بـا دانـش آمـوزان اسـت و الزم نیسـت           

  .شوده فردي دنبال می و تحصیل از طریق برنامکالس حضور داشته باشند 
 .مـی شـود  گواهینامـه فـارغ التحصـیلی اعطـا      ،ده اسـت متوسـطه تکمیلـی را بـه اتمـام رسـان      به دانش آموزي کـه تحصـیالت  

بـه دانـش آمـوزانی کـه یـک یـا چنـد درس را در ایـن دوره بـه اتمـام رسـانده باشـند گواهینامـه دربـاره اتمـام همـان چنـد                  
حصـیل نیـز بـه دانـش آمـوزي کـه تحصـیل در ایـن دوره را نیمـه تمـام مـی گـذارد             گواهی انصـراف از ت .درس داده می شود

  .شوداعطا می 
  ژاپن-7-1-5
  پذیرش در مدارس ابتدایی و متوسطه اول -1-7-1-5

و  هســتندســالگی  12و  6در ســنین  همــه والــدین ملــزم بــه ثبــت نــام فرزنــدان خــود در مــدارس ابتــدایی و متوســطه اول 
ــوزان ــش آم ــد دان ــدا بای ــه محــل سکونتشــان  در م ــک ب ــوند رس نزدی ــه تحصــیل مشــغول ش ــوزش و   .ب ــی آم ــوراي محل ش

و دانــش آمــوزان ملــزم  ده اســتکــرنــواحی آموزشــی را بــراي مــدارس آمــوزش ابتــدایی و متوســطه اول مشــخص   ،پــرورش
ــام شــوند    ــت ن ــد و ثب ــه محــل سکونتشــان اســت حضــور یابن ــه در ناحی ــد در   .هســتند در مدارســی ک ــه بخواهن ــرادي ک اف

والـدین بـه نـدرت اجـازه مـی یابنـد فرزنـد خـود را در          .س خصوصـی ثبـت نـام شـوند از ایـن قـانون مسـتثنی هسـتند        مدار
قــوانین منعطــف تــري بــراي پــذیرش  1997در ســال  .دکننــمــدارس دولتــی غیــر از نزدیــک محــل سکونتشــان ثبــت نــام  

از ناحیـه آموزشـی خـود ثبـت     ر غیـ دانش آموزان مصـوب شـد کـه طبـق آن دانـش آمـوزان اجـازه مـی یافتنـد در مدارسـی           
در  بایـد دانـش آمـوزانی کـه ملیـت خـارجی دارنـد        .کنـد که شوراهاي محلـی تقاضـاهاي آنهـا را تاییـد      در صورتی .نام شوند

آنهـا مـی تواننـد متقاضـی ثبـت نـام در هـر مدرسـه ژاپنـی در محـدوده خودشـان            . مدارس محدوده خودشـان حضـور یابنـد   
گواهینامـه ثبـت نـام اتبـاع خـارجی در هنگـام        .مـدارس متوسـطه مقـدماتی وجـود نـدارد      امتحانات ورودي نیـز بـراي   .شوند
وقتـی دانـش آمـوزان در مـدارس کشـور شـان حضـور مـی یابنـد و مـی خواهنـد بـه              .اسـت دادن براي ثبت نام الزامی  تقاضا
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گذرنامـه معتبـر و مهـر    ،یمگواهینامـه ثبـت نـام اتبـاع خـارجی مق      بایـد مدارس ابتـدایی و متوسـطه اول ژاپنـی انتقـال یابنـد      
ابتــدایی و متوســطه اول رایگــان بــوده و هزینــه ثبــت نــام از دانــش آمــوزان  مــدارس  .شخصــی را بــه همــراه داشــته باشــند

عملکـرد دانـش آمـوز بـه      .مـی شـود  گردشـها توسـط والـدین پرداخـت     و  هرچنـد هزینـه مـواد آموزشـی     .دریافت نمی کنند
رزیـابی قـرار مـی گیـرد و روشـهاي ارزیـابی هـر معلمـی نسـبت بـه معلـم دیگـر             وسیله شاخص سازگار با هر مدرسـه مـورد ا  

ــاوت ــت متف ــان  اس ــده معلم ــی عم ــده   ،ول ــواالت داده ش ــه س ــوزان را برپای ــش آم ــرار    دان ــابی ق ــورد ارزی ــاب م ــر کت         در ه
ــه     .مــی دهنــد ــی گــردد کــه مجــوز ورود ب ــوزان اخــذ م ــدماتی امتحــانی از دانــش آم ــدارس در پایــان دوره متوســطه مق م

و بهتــرین دانــش آمــوزان در ایــن امتحانــات در مــدارس متوســطه تکمیلــی بســیار خــوب پذیرفتــه  اســتمتوســطه تکمیلــی 
  .کنند می شوند و در نتیجه مجوز ورود به بهترین دانشگاهها ي ژاپن را دریافت می

  بندي شاگردان در دوره ابتدایی و متوسطه اوله سطوح سنی و گرو--2-7-1-5
سـاله آمـوزش ابتـدایی و مـدارس دوره اول متوسـطه کـه سـه سـال طـول           شـش سـاله در دوره   15تـا   6وزان کلیه دانش آمـ 

ــه کــالس .اســتمــدارس مخــتلط  .مــی کشــد شــرکت مــی کننــد  ــتن ب ــاالتر رف در هــر دو دوره متوســطه اول و ابتــدایی  ب
  .ارزشیابی انجام می دهد ،نیازمند امتحان نیست ولی معلم براي سنجش نتیجه کار خود

  پذیرش در مدارس متوسطه تکمیلی -3-7-1-5
همــه دانــش آمــوزانی کــه تحصــیالت خــود را در   .تحصــیل در ایــن دوره کــه ســه ســال طــول مــی کشــد اجبــاري نیســت 

را بـه پایـان بـرده انـد مجـوز متقاضـی ورود بـه         مدارس متوسطه مقدماتی و یـا بـه عبـارتی دیگـر تحصـیالت اجبـاري خـود       
ــر  .هــاي تکنولــوژي را دارنــدمــدارس متوســطه تکمیلــی یــا کالج مــدارس متوســطه دولتــی محلــی دانــش آمــوزان خــود را ب

مدرسـه   طبق آزمونهاي موفقیت تحصـیلی ارائـه شـده بـه وسـیله شـوراي آمـوزش و پـرورش ایالـت و اجـرا شـده بـه وسـیله             
. ی کننـد مـ و نمرت و سـایر اسـناد موجـود در پرونـده متقاضـی ارائـه شـده بـه وسـیله مدرسـه متوسـطه مقـدماتی پـذیرش              

ــانزدهم مــارس برگــزار مــی شــود   ــنجامتحــان شــامل  .امتحانــات ورودي مــدارس متوســطه تکمیلــی هــر ســال در پ درس  پ
نظــام تحصــیلی در ایــن دوره واحــدي اســت و تعریــف هــر . اســت و انگلیســی علــوم ،ریاضــیات ،مطالعــات اجتمــاعی ،ژاپنــی
یلی شــامل دروس عمــومی و تخصصــی واحــد هــاي تحصــ. اســتســاعت تحصــیل در یــک مــاده درســی مشــخص  35واحــد 

  .است
  دانش آموزان  ءو ارتقاسطوح سنی و گروهبندي 

ایــن  از هـدف . کـرد در مـدارس متوســطه ژاپـن آغـاز بـه کــار      1993و در سـال  نظـام تحصـیلی در ایـن دوره واحــدي اسـت     
ود کـه دانـش آمـوزان دوره متوسـطه در هـر زمـان کـه مـی توانسـتند مطـابق بـا نیازشـان                در کـالس حاضـر   سیستم ایـن ـب

قصــد سیســتم بــدون کــالس مــدارس متوســطه ایــن اسـت کــه فــارغ التحصــیلی از دوره متوســطه منــوط بــه تعــداد   .شـوند 
  .واحدهاي گذرانده شده باشد

  حمایت مالی 
ــان    ــاري و رایگ ــن دوره اجب ــرورش در ای ــوزش و پ ــتآم ــانواده   و  اس ــالی خ ــعیت م ــه وض ــه ب ــدون توج ــوزان ب ــش آم از  دان

بـه خـانواده هـاي بـی بضـاعت کمکهـاي        .ایجـاد یـک ژاپـن قـوي و تحصـیلکرده بهـره منـد مـی شـوند          آموزش رایگان براي
جامعـه بـه    .دشـو کتـب درسـی و گردشـهاي کالسـی از دانـش آمـوزان اخـذ مـی          ،هزینه هـاي ثبـت نـام    .الزم داده می شود

بـا فعالیتهـاي مختلـف خـود     و انتظـار دارد کـه دانـش آمـوزان در آینـده       کنـد عنوان یک کل از دانـش آمـوزان حمایـت مـی     
  .کنندجامعه را پشتیبانی 

  .استنفر  27سه مقطع  تعداد دانش آموزان در هر کالس درهر در ژاپن استاندارد :کالس تعداد نفرات
  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -4-7-1-5

دوره متوســطه بــه و در  گیــرد دانــش آمــوزان بــه طــور خودکــار صــورت مــی  ءدر دوره هــاي ابتــدایی و متوســطه اول ارتقــا
  .استصورت نظام واحدي 



١٣٢ 

 

  مالزي -8-1-5
  مدارس ابتدایی-1-8-1-5
دو نـوع مدرسـه ابتـدایی     )شـود سـال نیـز مـی توانـد تکمیـل       7تـا   5امـا بـین    (مدرسه ابتدایی شش سال طول مـی کشـد    

و  اســتی چینــی و تــام ،ملــی و تیــپ ملــی وجــود دارد کــه زبــان آمــوزش در مــدارس ملــی مــالی و در مــدارس تیــپ ملــی
و  اسـت ارتقـاء دانـش آمـوزان از کـالس اول تـا ششـم بـه صـورت خودکـار           .شـود انگلیسی به عنوان زبـان دوم تـدریس مـی    

در انتهـاي کـالس ششـم دوره ابتـدایی یـک امتحـان ملـی مشـترك          .دشـو همچنین از ارزشـیابی مسـتمر نیـز اسـتفاده مـی      
  .که نرخ مردودي در آن ناچیز استگرفته می شود 

رزشـیابی در مـدارس ابتـدایی مـالزي وجـود دارد نـوع اول کـه بـه ارزشـیابی مـدارس ابتـدایی شـهرت دارد بـه طـور               نوع ا دو
کـه در ایـن    موضـوعاتی  .نوشـتن و ریاضـیات انـدازه مـی گیـرد      ،عمده جهـات شـناختی را بـا تمرکـز بـر مهارتهـاي خوانـدن       

هــر چنــد دانــش آمــوزان در ایــن دوره  .هســتندعلــوم و ریاضــیات  ،انگلیســی )چینــی و تــامی ( شــوندآزمــون ارزیــابی مــی 
  .از لحاظ مذهبی قرار می گیرند که در روند آموزش انجام می گیرد که تحت یک نوع ارزیابی

دانــش  اســت از بــین دانــش آمــوزان کــالس ســوم یــک نــوع آزمــون اســتعداد شــدهرایــج  1996نــوع دوم ارزیــابی از ســال 
ــش ــد و مهارتهــاي اساســی مــاهر  آمــوزانی کــه در دان ــادگیري برخوردارن ــاالي ی ــوان ب ــوده و از ت ــی شــوند انتخــاب  ،ب ــام  ت

 ،مـی کنـد  دارد کـه تصـریح    همـاهنگی  برونـد کـه بـا سیاسـت وزارت آمـوزش و پـرورش مـالزي       مستقیما بـه کـالس پـنجم    
محاسـبه   ،در مهارتهـاي تفکـر   دانـش آمـوزان استعدادشـان    .دوره ابتدایی می تواد طـی پـنج تـا هفـت سـال بـه اتمـام برسـد        

  .و کالمی مورد ارزیابی قرار می گیرد
مدرسـه محـور قـرار دارد کـه در خـالل رونـد یـادگیري و آمـوزش بـه منظـور ارزیـابی            ارزیـابی   ،این دو نـوع ارزیـابی   در کنار

ارزیـابی از طریـق مشـاهده و امتحانـات کتبـی و       .گیـرد  پیشرفت شاگردان در ابعـاد شـناختی و روانـی حرکتـی صـورت مـی      
  .ذیردشفاهی صورت می پ
  مدارس متوسطه 

  و تکمیلی مقدماتی  متوسطه
کـه در دو سـطح صـورت مـی پـذیرد کـه سـطح اول سـه سـاله بـوده و            اسـت آموزش متوسطه اساسا ادامه آمـوزش ابتـدایی   

ــنجم را شــامل مــی شــود  ــد مســتقیما در    .ســطح دوم کالســهاي چهــارم و پ ــی آمــده ان دانــش آمــوزانی کــه از مــدارس مل
ـ    .کننـد سـال اضـافی را مطالعـه     یـک  بایـد د و دانـش آمـوزانی کـه از مـدارس نـوع ملـی آمـده انـد         کالس اول قرار مـی گیرن

پـس   .دانـش آمـوزان اسـت کـه زبـان مخصـوص آمـوزش متوسـطه اسـت          هدف از یک سال اضافی روان شـدن زبـان مـاالیی   
  .از پایان متوسطه اول دانش آموزان در معرض یک ارزیابی ملی قرار می گیرند

آمـوزش فـن و حرفـه     ،مـدارس فنـی   .دو نـوع نظـري و فنـی و حرفـه اي تقسـیم مـی شـود        ه تکمیلـی بـه  آموزش در متوسط
انـش آمـوزان بـه هریـک از     د ،برپایـه عملکـرد دانـش آمـوزان در متوسـطه اول      .و آموزش مهارت محـور را عرضـه مـی دارنـد    
نـش آمـوزان گواهینامـه مربـوط     در پایـان تحصـیل در دوره متوسـطه دوم بـه دا     .مدارس فنی یـا نظـري فرسـتاده مـی شـوند     

  .می شوداعطا 
ــالزي ــراي    ،مقطــع پــیش دانشــگاهی در م قطــع مگواهینامــه امتحــان یــک ســال طــول مــی کشــد کــه دانــش آمــوزان را ب

ــات ورودي  ماننــد و و معــادل ســال ســیزدهم اســت  کنــدآمــاده مــی  عــالیمتوســطه  ــه وســیله برخــی   اســتامتحان کــه ب
  .می شوددانشگاههاي مالزي هدایت 

  ح سنی و گروهبندي شاگردانسطو
  .سال طول می کشد ششسالگی شروع می شود و  سیزدهآموزش متوسطه معموال از 

   بعد از متوسطه
  .اما به دانشگاه راه نیافته اندکرده؛ این دوره جهت دانش آموزانی است که مقطع متوسطه را تکمیل 
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  پاکستان-9-1-5
  مدارس ابتدایی

تحـت   دوره ايسیسـتم سـه   اسـاس   کشـد و دانـش آمـوزان در سـن پـنج سـالگی بـر       مدارس ابتدایی پـنج سـال طـول مـی     
ــدایی    ــوزش ابت ــه در آن آم ــوند ک ــی ش ــذیرش م ــرا پ ــوزش  ،اج ــه اول آم ــهمرحل ــوزش و   پای ــه دوم آن آم ــه مرحل ــت ک اس

بــه  ءدر انتهــاي کــالس پــنجم امتحانــات عمــومی بــراي ارتقــا. اســت )هشــتم  کالســهاي ششــم تــا( پــرورش ســنین میــانی
کمـک  شایسـته دریافـت    ،فقـط دانـش آمـوزان برجسـته     .التر و اعطـاي کمـک هزینـه شایسـتگی گرفتـه مـی شـود       سطح بـا 

  .هزینه تحصیلی هستند
اوراق  .بـه پایـه بـاالتر در سـطح ابتـدایی و میـانی بـه طـور داخلـی توسـط مـدارس مـدیریت مـی شـود               ءامتحانات براي ارتقا

دانـش آمـوز بـه پایـه بـاالتر بـه وسـیله معلـم          ءصـمیم بـراي ارتقـا   امتحانی به وسـیله معلـم مربوطـه تصـحیح مـی شـود و ت      
  .مربوطه به همراه مدیر مدرسه گرفته می شود

  مدارس متوسطه 
ــه  ،تحــت سیســتم ســه دوره اي کالســهاي نهــم و دهــم در مــدارس متوســطه  : اســتآمــوزش متوســطه مرکــب از دو مرحل

ــازدهم ــن مراحــل  و دوازدهــم در دوره متوســطه تکمی مقــدماتی و کالســهاي ی ــان هرکــدام از ای ــی و دانــش آمــوزان در پای ل
ــاتی شــرکت  ــددر امتحان ــد و امتحــان در    مــی کنن ــی را مــی ده ــه متوســطه تکمیل کــه امتحــان در دوره اول مجــوز ورود ب

  .می کندمجوز ورود به مراکز آموزش عالی را اعطا  مرحله متوسطه
   .کندرشته هاي مختلف اعطا می  ساله و دوساله در موسسات آموزش حرفه اي نیز گواهینامه یک

شــروع شــده و در مــدارس متوســطه پاکســتان پــذیرش دانــش آمــوزان بالفاصــله پــس از اعــالم نتــایج امتحانــات اســتاندارد  
ال بـدون هزینـه تـاخیر ادامـه دارد و پـس از ایـن دوره ثبـت نـام بـا مجـور ویـژه رئـیس و پرداخـت              سی و یکـم آگوسـت سـ   

  .استپذیر امکان تا سی روز هزینه دیرکرد
  .هرچند سال تحصیلی در پانزدهم اگوست آغاز می شود

پــذیرش در کــالس نهــم و دهــم برپایــه انتقــال از موسســه اي بــه موسســه دیگــر و از منطقــه اي بــه منطقــه دیگــر پــس از  
  .چهل و پنج روز از خروج از موسسه و منطقه قبلی به شرط دارا بودن شرایط رخ می دهد

ـ   و پذیرفتـه شـده    کـرده  ات بخـش یکـم موسسـات آمـوزش خصوصـی مـدارس متوسـطه شـرکت        دانش آموزي کـه در امتحان
  .می تواند داوطلب شرکت مرحله دوم امتحانات در گروه و موضوعات یکسان شود

رد /ده قبـول  کـر ه یـا شـرکت   کـرد امـا در امتحانـات پایـان دوره شـرکت ن     ،کـرده دانش آموزي کـه دوره تحصـیلی را تکمیـل    
ــوده/ ــدامــا نکنــد؛ شــرکت  کــردهدر دوره اي کــه تحصــیل  می توانــد،غایــب ب بعــد از گذشــت بیســت روز از بازگشــایی   بای

  .مدرسه پس از تعطیالت تابستان یا اعالم نتایج امتحانات باشد
نتـایج قبلـی در تاریخهـاي مشـخص شـده در فـرم ملغـی         ه بایـد از طریـق موسسـه بـراي ملغـی کـردن      همـوار  این حال او با

چنـین داوطلبـی بـراي مـوارد زیـر       .دیـد را بفرسـتد  جربوطـه در تـاریخ پـذیرش جدیـد کـارت نتـایج       نتایج در سطح م کردن
   :شایستگی ندارد

  کمک هزینه تحصیلی 
  تعیین مقام به وسیله اداره امتحانات 

  بهبود نتایج 
  .گواهینامه اي که نشانگر قبولی در بار اول باشد

ــ  نمــی تواننــد بــراي پــذیرش  کــرده انــدوزش دیگــر منــاطق شــرکت دانــش آمــوزانی کــه در امتحانــات مرحلــه اول اداره آم
  .مجدد در همان کالس داوطلب شوند
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دانـش آمـوزانی از دیگــر منـاطق کــه در طـرح امتحانـات دوره اول متوســطه آنهـا بــا طـرح اداره فـدرال متفــاوت اسـت بایــد          
ه اول کــه مطــابق بــا طــرح دولــت دوره اول متوســطه پــذیرش شــده و بایــد در امتحانــات متوســط امتحانــات مرحلــه دومدر 

  .حضور یابند ،فدرال است
انـد و گواهینامـه مرحلـه     کـرده آمریکـایی تحصـیل    ،انگلیسـی  دانش آموزان خـارجی و دانـش آمـوزان بـومی کـه در مـدارس      

در امتحانـاتی کـه مطـابق     بایـد اول متوسطه را بـه دسـت آورده انـد اگـر بخواهنـد در امتحانـات مرحلـه دوم پـذیرش شـوند          
  .کنندشرکت  ،دولت فدرال است طرح

  .استدر مورد متوسطه دوم نیز قوانین مشابه 
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                       ششمفصل 

  بنديتجزیه و تحلیل و جمع
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  مقدمه 
در ایــن فصــل ایــن . توصــیف شــد ،ســاختار و مقــررات آمــوزش و پــرورش کشــورهاي مــورد مقایســه  پیشــین، در فصــلهاي

ار مـی گیـرد و در انتهـاي فصـل تجـارب قابـل اسـتفاده کشـورهایی کـه بـا ایـران قیـاس             مقررات مورد تجزیـه و تحلیـل قـر   
  .شودارائه می  مسئوالنشدند به عنوان پیشنهاد به 



 

 

  ساختار نظام آموزشی-1-6
  اماراات  پاکستان  مالزي  ژاپن  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

 6ابتدایی

  سال

 6ابتدایی 

  سال

ی سال ابتدای 6تا  4

  .داردبستگی به ایالت 
  ساله 6ابتدایی 

آموزش 

  ساله 9عمومی 

آموزش 

  ساله 9عمومی 

  ساله 6  ساله 5  سال 6ابتدایی   سال ابتدایی 6

سال 3

  متوسطه اول

سال  5

متوسطه 

  مقدماتی

سال در هاپت  5

سال در رئال  6،شوله

سال در  8تا  7 ،شوله

  گیمنازیوم

زمان بیشتر براي 

متقاضیان ورود به 

  ش عالیآموز

  سال کالژ 4
سال متوسطه 3

  اول

سال براي مدارس  3

سال براي  4مالی و 

مدارس چینی و 

  تامی

  کالسهاي ششم تا هشتم

  در مدارس میانی

سال در یک مدرسه در  8

  قطعات جداگانه

  ساله 3

سال  3

  متوسطه دوم

سال  2

متوسطه 

  تکمیلی

  ساله 3  ساله 3  سال لیسه 3
سال متوسطه  3

  دوم
  سال2

طه تکمیلی متوس

  سه ساله  10و  9درکالسهاي 

و  11متوسطه باالتر در 
12  

  



 

 

  سطوح سنی دانش آموزان-2-6
  امارات  پاکستان  مالزي  ژاپن  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

 11تا  6ابتدایی 
  سالگی

 5یا  4شروع در 
سالگی در 

ولز و  ،انگلستان
اسکاتلند و اتمام 

 12تا  11در 
  سالگی

سالگی  10تا  6
در برخی ایالتها 

  سالگی 12تا  6
  در دوره ابتدایی

 6دوره ابتدایی 
سالگی  16تا  7  سالگی 10تا 

  در مدارس پایه

سالگی  14تا  6
در مدارس 

  ابتدایی

 11تا  6ابتدایی   سالگی 10تا  5  سالگی 12تا  6  سالگی 12تا  6
  سالگی

 10متوسطه اول   سالگی 16تا  11  
  لگیسا 15تا 

متوسطه اول 
 15یازده تا 
  سالگی

  سالگی 15تا  12
  متوسطه اول

  سالگی 15تا  12
  سالگی 14تا  12    متوسطه اول

سالگی  19تا  16  سالگی 18تا  16  
  متوسطه دوم

سالگی  18تا  16
  متوسطه دوم

  سالگی 19تا  16
سالگی  18تا  16  سالگی 18تا  15  سالگی 18تا  14  متوسطه دوم

  سالگی 17تا  15    متوسطه دوم

  



 

 

  طراحی مقررات انضباطی-3-6
  پاکستان  مالزي  ژاپن  تاامار  ترکیه  فرانسه  فنالند  آلمان  انگلستان  ایران

به وسیله شوراي 
  عالی و متمرکز

به وسیله شوراهاي مدارس 
وزراتخانه فقط توصیه نامه 

و در  غیر الزام آور می دهد
برخی توصیه هاي  کنارآن

  .رندالزام آور نیز وجود دا

مقررات کلی وجود دارند و 
در  بایدمدارس و شوراهاي آن 

چارچوب مقررات کلی مقررات 
تکمیلی را تهیه و به دانش 

  .کنندآموزان ابالغ 

به وسیله 
شوراهاي 
  مدارس

به وسیله 
شوراهاي 

  مدارس
    

ی مقررات آموزش اصول اساس
پرورش به وسیله وزارت و 

آموزش و پرورش علوم و 
ود و فرهنگ تهیه می ش

هرمدرسه براساس شرایط 
برنامه هاي آموزشی  ،محلی

خود را براساس اصول اعالم 
  .شده تدوین می کند

به وسیله 
  شوراهاي مدارس

به وسیله 
  شوراهاي مدارس

  

  والدینو قرارداد مسئولیت -4-6
  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

  

 ی استراه .قرارداد والدین یک تنبیه نیست
و مقامات محلی براي  براي همکاري مدرسه

اصالح رفتار کودك یا حضور او در مدرسه و 
  به منظور جذب حمایت عملی

در مدرسه  بایدوالدین  ،طبق قرارداد با والدین
و درباره مشکالت  کردهحضور پیدا 

رفتاري فرزندانشان بحث و بررسی 
  در صورت عدم. کنند

همکاري حق دادخواست به دادگاه براي 
  مدرسه محفوظ

  .است

والدین  ،فرمهاي قراردادرفتاري بین دانش آموزان
و معلمان به ویژه در موارد رفتار انحرافی یا 

  .وجود دارد زا مشکل
در برخی موارد شاگردانی که رفتارهاي انحرافی 

  .دارند قرارداد مخصوص خود را دارا هستند
در برخی از ایالتها قراردادها هر نیمسال به روز 

  .خواهد شد
ر شفاف قوانین مدرسه را شرح داده آنها به طو

  .اند

یست بین مدرسه و قراردادقرار داد با والدین 
والدین که مسئولیت والدین را به آنها خاطر نشان 

  .می سازد
ابزارهاي تشویقی و تنبیهی در این قرار داد براي 
والدین در نظر گرفته شده و مفاد تخلفات دانش 

  .است آموزي نیز به صراحت در ان بیان شده
اگر والدین به تعهدات خود در این قرارداد عمل 
نکنند با تنبیهاتی همچون قطع مزایاي خانواده و 

  .رو خواهند شدهتعقیب کیفري روب
  .ماه تا یک سال است ششاعتبار قراردادها 



 

 

  تشویق -5-6

  پاکستان مالزي  امارات  ترکیه  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

تشویق شفاهی به 
  وناگونروشهاي گ

غیر  و ,کالمیتشویق 
  کالمی

رفتار  اشاره به •
 خوب

  لبخند •

جوایز کالمی 
  و پرداختی

به وسیله خود 
مدارس تعیین 

  .شودمی 
  تشویق و تحسین کالمی  کالمی

  نظام تشویق امتیازي
 100پس از کسب  که فرد

امتیاز از جوایز بهره مند 
  .خواهد شد

  

  
  لوح تقدیر

کارت پستال هاي 
  گانی مژده تبریک،

  ستاره طالیی
    

تقدیر نامه 
با توجه به ...و

  امتیازات

  تقدیر نامه و لوح تقدیر نامه

ثبت خوب یا خیلی خوب 
  در گواهینامه آنها

  

قدردانی به درخواست مدرسه از طریق 
  مجالت روزنامه ها، رادیو،

  چاپ اسم و تصویر دانش آموز و

  

ی قدردانی از وي از طریق سایت اینترنت
  مدرسه

  

  
اردوهاي دانش 

  آموزي
  

        

نمایندگی مدرسه در جلسات، نشستها 
و همایش هاي دانش آموزي یا 

سفرهاي خارجی یا هیئت هاي دانش 
  آموزي رسمی

  

  

اعطاي نشانهاي 
  دانش آموزي

  
  

گواهینامه هایی که 
نشانگر همیاریهاي 
سازنده به جامعه 

  .مدرسه باشد
  

  جوایز عینی        

  با باالتري در دوره ها
کامپیوتر شخصی براي 

نفرات اول و بورس 
  تحصیلی



 

 

  تنبیه -6-6
  فنالند  مالزي  امارات  ترکیه  پاکستان  ژاپن  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

  تذکر و اخطار شفاهی
   طور خصوصی  به

موعظه و نصحیت رودر 
  اقدامات تربیتی  رو

  مقداري نصیحت
 ،با توجه به جرائم
معذرت خواهی 

  فوري

یحت یا نص
راهنمایی ویژه 
  به وسیله مدیر

 ،هشدار شفاهی  ،تذکرلفظی  
  نصیحت  نصیحت  معذرت خواهی

  تذکر و اخطار شفاهی
  آموزان در حضور دانش

  مربوط  کالس

در (حذف از گروه 
  )کالس
  

  نوشتن مالمت نامه
،انتقال به کالس یا 

  گروه دیگر

جداسازي ساده 
  جریمه  توبیخ  افراد از یکدیگر

 ،اخذ تعهد
 ،مالقات با اولیا

  مذمت و مالمت

هشدار کتبی و 
  دعوت از والدین

هشدار و 
  اخطار

اخطار 
کتبی،صحبت با 
  اولیاي دانش آموز

  

حذف از دسترسی به 
سیستم فناوري اطالعات 

حذف از صبحانه  مدرسه،
  یا ناهار مدرسه

  
محروم نمودن از 
تفریح، صحبت با 

  والدین،
            

  از مدرسه  موقت  اخراج
  ولی  قبلی  اطالع با

آموز، حداکثر  دانش
 .روز  سه  مدت  براي

  مدرسه  به  انتقال،
 .دیگر

  بازداشت
  اخراج موقت
  اخراج دایم

محرومیت از مدرسه و 
فعالیتهاي آن به مدت دو 

تهدید به  ،دوهفته روز تا
اخراج  اخراج از مدرسه،

تهدید به و  از مدرسه
محرومیت از تمام 

 مدارس دولتی در کشور
،ممنوعیت از تمام 

  مدارس دولتی در کشور

یک تا سه روز 
یک تا چند  اخراج،

هفته اخراج با 
 ،توجه به جرائم

اخراج قطعی به 
اضافه اقدامات 

قانونی با توجه به 
  جرایم

  حبس
مدت  تعلیق با

زمان مشخص 
 ،و نامشخص 

اخراج 
داوطلبانه و 

  رسمی

اخراج 
موقت و 

  دایم
  تعویض مدرسه

انتقال کالس 
 ،آموز دانش

انتقال به مدرسه 
انتقال به  ،دیگر

مدارس 
  .....بزرگساالن و

  غرامت
،گزارش به 

  پلیس
،چرخاندن در 

  مدرسه
،تعلیق از 

  مدرسه
با توجه به 

  جرایم

اخراج موقت و 
  دایم

  



 

 

  تارهاي مثبترف-7-6
  ژاپن  امارات  مالزي  پاکستان  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران  

      
ترام با برخورد با اح

  گیاهان و حیوانات ،افراد
    

حضور منظم در 
  کالس

  
زگرداندن اشیایی که پیدا با

حضور منظم در می کنند 
  مدرسه

برتري آشکار در دستیابی به 
  و آداب و رسوم مدرسه ارزشها

  

    بودن راستگو و امین            
مطلع کردن مسئوالن مدرسه 

  از خسارات وارده

 سطح باالیی از موفقیت و انگیزه
 براي دانستن و دوستداري

 ،دانش قدر دانی ازدانایی و 
برتري آشکار در امانت و صداقت 

و ارزش دادن به تعاون و 
  وفاداري و تعلق به وطن

  

      کمک به قربانیان سیل و زلزله    مالیم و آرام بودن            

            
شرکت در فعالیتهاي 

  فرهنگی مدرسه
  

مشارکت والدین در امور 
  مدرسه

بت و فعال در فعالیتها شرکت مث
  و مسابقات مدرسه

  
  

    موفقیت تحصیلی            
افتخار آوري براي مدرسه در 

مسابقات مختلف ملی و 
  منطقه اي

موفقیت تحصیلی و پیشرفت 
بعد از عقب ماندگی و شکست 
  تحصیلی و سایر موارد مربوطه

  

  



 

 

  ضوابط تنبیه و تشویق -8-6
  ژاپن  ترکیه  تامارا  آلمان  لستانانگ  ایران  نام کشور

  تشویق
نبود  ،ارزش تربیتی جوایز ،مشوق انگیزه درونی

تقویت روح امید و  ،استثنا و تبیعض در تشویق
  همکاري در بین دانش آموزان

تشویق هم براي دانش آموزان با 
عملکرد عالی در نظر گرفته شود و 
هم براي دانش آموزان ضعیف که 

  .پیشرفت داشته اند

  
در ،ر،عادالنهمستقیما در پی رفتا

پاسخ به رفتار دانش آموز،عدم زیاده 
  روي در تشویق

    

  تنبیه

  اعمال ،جلب توجه دانش آموز به اشتباه خود
از   و استفاده  علمی  هاي یافته  به  متکی  تنبیه

و  ، روشنگرانهتغییررفتار  مناسب  الگوهاي
  خیرخواهانه بودن و حفظ آبروي دانش آموز

اگرد توجه به وضع خاص هر ش
عقب ماندگی  ،مانند سن

یک نتیجه  ،استفاده از مجازاتها...و
استفاده ، منطقی از رفتار نامناسب

  از عدالت ترمیمی

اقدامات تربیتی با توجه 
  به سن دانش آموز

تعامل با دانش آموز بر اساس 
 احترام به شخصیت و احساساتش،

تنبیه بدنی  ،ل رشدحتناسب با مرا
  صورتهایش در تمام اشکال و انواع و

  ن از خوردن غذاکرد، محروم 
دانش آموز به نوشتن  کردنمجبور 

  تکالیف اضافی به عنوان تنبیه
  دانش آموز ءو استهزا تمسخر

نمرات دانش آموز یا  کردنکم 
  تهدید به آن

  

  

ممنوع بودن تنبیه بدنی 
و ندادن اجازه براي رفتن 
به دستشویی به عنوان 

 بایداخراج  ،تنبیه
  .اشدداوطلبانه ب

  



 

 

  رفتارها و مواد ممنوعه -9-6
  پاکستان  مالزي  امارات  ژاپن  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

    مسکرات      مشروبات الکلی  
نوشیدنیهاي 

  الکلی
  

مشروبات الکلی و   
    مواد مست کننده

سیگار و مواد   
  مخدر

مواد  ،سیگار
مخدر و مواد 

  روانگردان

سیگار و مواد 
  مخدر

مواد  ،سیگار
    مخدر

فندك و  ،سیگار
  مانند آن

  
مواد  ،سیگار  

    مخدر

  انواع سالح  
انواع سالح حتی 
به طور اسباب 

  بازي
        سالح و ترقه    مواد محترقه  

و   تجملی  وسایل
و پرهیز   آرایشی

  آوردن  از همراه
اشیاء گرانبها 

  ووسایل
غیرمرتبط با امور 

   تحصیلی

 ،وسایل ذیقیمت  اقالم ارزشدار
            پول فراوان

طال  ،مواد آرایشی
  و جواهر

  
  

بازیهاي   
  الکترونیکی

وسایل لیزري و 
  الکترونیکی

  
              

    
 ،اسکیت

اسکوتر  ،وچرخهد
  و موتور

 ،اسکیت
اسکوتر  ،وچرخهد

  و موتور
            



 

 

  



 

 

  مقررات استفاده از اینترنت-10-6
  فنالند  آلمان  انگلستان  ایران

    
خشونت بار یا نژاد  ،دم دسترسی به محتواهاي پورنوگرافیع ،عدم نقض قانون کپی رایت

ناظر با اخطار  دشواگر چنین مواردي مشاهده  .پرستانه یا فرستادن آنها براي اشخاص دیگر
  .شودمحافظت  بایداز تجهیرات کامپیوتري  .صفحه شخص را می بندد

از دسترسی دانش آموزان به 
   سایتهاي خشونت بار جلوگیري 

  می شود
  

  پوشش -11-6
  امارات  مالزي  پاکستان  ژاپن  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

 ،آراسته ،لباس ساده
متناسب با محیط 

  آموزشی

تصمیم در مورد 
قواعد لباس و 

پوشش به عهده 
  هیئت مدیره

سیاستهاي پوشش 
  در اختیار مدارس

پوشیدن لباسهایی که 
  نشان

مذهبی به شمار می رود 
  .ممنوع است

  

پوشیدن لباسهایی 
  که نشان

مذهبی به شمار می 
  .رود ممنوع است

یونیفرم براي فصلهاي 
رنگ  .جداگانه متنوع است

کفش دانش آموز نیز 
  توسط مدرسه انتخاب 

  .می شود

سه نوع مدرسه 
مسلمان و  ،اردو

انگلیسی که هر 
کدام مقررات 

  .جداگانه اي دارند

  لباس متحدالشکل
جهت دانش آموزان 

و غیر مسلمان  مسلمان
  به طور جداگانه

  

متناسب باشئون 
  یاسالم

اس سفارش لب
در انواع  متحدالشکل

و رنگهاي متنوع از 
  طریق سایت مدرسه

اس سفارش لب
در انواع  متحدالشکل

و رنگهاي متنوع از 
  طریق سایت مدرسه

تی شرت هایی با پیامهاي 
زشت و ناپسند به منظور 

مواد سیگار،  ،ترویج الکل
روابط نامشروع و مخدر 

  ممنوع
  .است

        
 بایددختران مسلمان 

حجاب اسالمی را کامال 
  .کنندرعایت 

  

تعیین رنگ لباسها 
با توجه به شرایط 

  جغرافیایی
    

 ،پوشیدن لباسهاي دکلته
ساحلی و لباسهاي بدون 

  .آستین ممنوع است
پوشیدن لباسهاي داراي 

ممنوع  پیامهاي انگلیسی
 ءاست و این به خاطر ارتقا

  .استزبان فرانسه 

        

بلند  و رنگ کردن ناخن
نگه داشتن آن ممنوع 

ممنوع بودن زیور  .است
  آالت و آرایش

  

  



 

 

  حضور و غیاب -12-6
  پاکستان  مالزي  امارات  ترکیه  ژاپن  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران  

    غیبت مجاز

 ،هنري ،مسابقات ورزشی ،بیماري
مذهبی و  ،مراسم خانوادگی

مراقبت از فرزندان  ،مسافرت
  تولد فرزند ،کوچک خانواده

و  یمرخص ،بیماري
معافیت از درسهاي 

  خاص
  ....به دالیل پزشکی و

به (دانش آموز بیماري 
  )خصوص مسري و عفونی

شرکت خانواده در مراسم 
ایجاد مانع در حمل و  رسمی

  نقل به خاطر تصادف

    بیماري
 ،یبرنامه هاي مذهب ،مسافرت و مراسم خانوادگی

قرار مالقاتهاي  ،فعالیتهاي مورد حمایت مدرسه
  پزشکی

    بیماري  

غیبت غیر 
              مجاز

دیر رسیدن  ،خوابیدن بیش از حد ،گریز و پرسه زنی
دیدن خویشان و دوستان در  ،به سرویس یا اتوبوس

مراقبت از  مراسمی که مورد حمایت نیستند، ،فرودگاه
  نبرادران و نگهداري از کودکا ،خواهران 

 نترك بدو
      اجازه مدرسه

  

  استفاده از موبایل و وسایل مشابه -13-6
  انگلستان  پاکستان  مالزي  امارات  ژاپن  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  ایران

  

استفاده از 
موبایل در 

ساعات آموزشی 
  .ممنوع است

ممنوع 
در طی 
ساعات 
  آموزشی

  
استفاده صحیح از 
موبایل در مدارس 

  .بالمانع است

ه استفاد
مجاز با 

  دستور مدیر
    ممنوع  ممنوع

از موبایل در خالل کالس به جز موارد فوري که  بایددانش آموزان ن
  .تحت کنترل کارکنان باشد، استفاده کنند آن هم

استفاده آموزشی از موبایل و استفاده از آن براي اطمینان از ایمنی 
  .دختران با نظارت معلم بالمانع است

  

  آموزان در باره اموال مدرسه مسئولیت دانش -14-6
  امارات  پاکستان  مالزي  ژاپن  ترکیه  فرانسه  فنالند  آلمان  انگلستان  ایران

    
هر دانش آموز باید به گونه 

که وسایل  کنداي رفتار 
  .مدرسه آسیب نبیند

      

از دانش آموزان انتظار می رود 
به دقت  که از وسایل مدرسه

پرداخت هزینه  .کنندمراقبت 
یب شده به وسیله وسایل تخر

  .دانش آموزان

 کردن برخورد مسئوالنه با اموال مدرسه و جایگزین
 کرده اموالی که به آنها خسارت زده یا آنها را گم

مواد و وسایلی که خراب شده  کردن گزارش .است
صندلی و میزها  ،اند یا خسارت دیده اند به معلم

  .جا شوندهبدون اجازه جاب بایدن

    



 

 

  عالی شوراهاي -15-6
  مالزي  ترکیه  پاکستان  ژاپن  فنالند  آلمان  ایران
          آموزش و پرورش فنالند شوراي ملی  وزراي آموزش ایالتها کنفرانس دائمی  

  

استانداردهاي ملی در غیاب یک وزرات آموزش  ایجاد
  ملی

  ندگیخاصیت هماهنگ کن
  مصوبات مختلف در زمینه تعلیم و تربیت

ي آموزش پایه و وره هاتهیه برنامه درسی ملی براي د
  یلی و صالحیتهاي الزم آموزش آموزش متوسطه تکم

  حرفه اي
  مات اطالعاتیتامین خد

  نظارت براجزاي برنامه درسی در دوره هاي مختلف

        

اطالعات و  ،حرفه اي ،داراي واحدهاي آموزش عمومی  پرورش ایالتها ادغامی از وزراي آموزش و  
          وئدآموزش و پرورش در س ،ارزیابی

به ادارات وابسته  توابع هماهنگی وظیفه که دبیرخانه    
          .را دارد داخلی

  
  زورگوییسیاستهاي ضد -16-6

  فنالند  آلمان  انگلستان

و از لحاظ  شودرفتاریست که از یک فرد یا گروه سر می زند و بیشتر زمانها تکرار می 
ی تواند در اشکال مختلف رخ م زورگویی .روحی و عاطفی به دیگر افراد صدمه می زند

و اغلب با  )یا اینترنت  سایبري از طریق پیامهاي متنی زورگوییبراي نمونه (بدهد 
مذهب یا  ،اساس نژاد؛ براي نمونه برتعصب علیه گروههاي دیگر برانگیخته می شود

خواندگان و ممکن است به خاطر تفاوتهاي واقعی بین کودکان  جنسیت یا فرزند
  انگیخته شود

آن  رفتاري است که در زورگویی
فرد آسیب می زند یا باعث 

یا دیگران را به  ،ناراحتی می شود
روشهاي گوناگون مورد بهره کشی 

به طوري که فرد  ،قرار می دهد
قربانی احساس تهدید یا ناامنی 

  .می کند

 زورگوییبرنامه ضد  ،برنامه کیوا
است که با همکاري دانشگاه ترکو 

  .طراحی شده است
  

  



 

 

  همکاري با پلیس -17-6
  آلمان  انگلستان

بسیاري از مدارس و گروههاي مدارس افسر پلیس  .هر مدرسه یک پلیس مرتبط منصوب دارد
یا در مدرسه تحت قرارداد امنیتی ی کند اختصاصی دارند که به طور مرتب از مدرسه بازدید م

  .می شودحضورپلیس در مدرسه به طور قابل مشاهده دیده  .مدارس می ماند
  ،کمک به امن تر ساختن محیط مدرسه

امنیت  گشت زنی در راهروها و محوطه مدرسه این امکان را در اختیار پلیس قرار می دهد که
  .دبهبود ببخشمدرسه را از طریق شناسایی و برخورد با مزاحمان و واکنش سریع 

ن رفتار ضد ارزیابی و پاسخ به موضوعاتی همچو :اقدام علیه رفتارهاي ضد اجتماعی
بار می تواند در قلمرو نقش پلیس  خشونت حوادث و ساختن یقربان،آزار و اذیت ،زورگویی،اجتماعی

  .شودمحسوب 
این دامنه  در .دنکن را تسهیل می در مدارس ترمیمی عدالت هاي شیوه همچنین افسران پلیس

از  قربانیانو  مجرمین بین میانجیگري در نقش رهبري به دست گرفتن با افسر پلیس یک
  .کندحمایت می  حل تعارض هاي تکنیک گسترده تر از استفاده از

گروههاي داوطلب و نهادهاي  ،را تسهیم ساخته و بین جامعه افسران پلیس می توانند دانش خود
 http://www.nfer.ac.uk.کنندعمومی براي تسهیل اجراي قانون ارتباط برقرار 

 شهروندي و آموزش درس کمک به رايب مدرسه برنامه درسی در می تواند پلیس
مهارت  رفتارمثبت و موضوعاتی از قبیل در قالب اقتصادي و آموزش و پرورش اجتماعی بهداشت

فعالیت  و پیامدهاي حاصل از تصمیمات ،دختران سوء استفاده از ها، جاده شهروندي، ایمنی هاي
  .ندکفعالیت  هاي جنایی

در دهه هاي زیادي برنامه آموزش  .آموزش ترافیک در مدرسه یکی از سنتهاي قدیمی آلمان است
در مصوبه کنفرانس  .ترافیک در یک ارتباط نزدیک با انجمن ایمنی خیابان آلمان صورت می گرفت

از ماموریتهاي  آموزش ایمنی خیابان به عنوان قسمتی ،ي آموزش و پرورش آلمانرادائمی وز
  .زشی تشخیص داده شده استآمو

در چندین واحد آموزشی به طور عملی و نظري به وسیله معلم  ،دانش آموزان در دوره ابتدایی
  .و ماموران پلیس راهنمایی با چالشهاي ایمنی در معابر آشنا می شوند مدرسه

  پیشگیري از سوء مصرف مواد
دارا هستند  خصوصا مواد جدید ،وادمعلمان در مدارس آلمان نقش مهمی در مبارزه با سوء مصرف م

براي  سو به خاطر اینکه دانسته هاي آنان ممکن است کامل نباشد در نتیجه از متخصصان پلی
  .شوداستفاده می  تبادل تجربه

  جلوگیري از خشونت
  اي مشترکی را براي مبارزه با خشونت در سطح مدارس اجرا هطرح هامدرسه و سایر نهاد ،پلیس

  .شودروانی و کالمی می  ،خشونت هم شامل خشونت فیزیکی و این می کنند
سطح اول که شامل آموزش مهارتهاي  .کندپلیس در سه سطح پیشگیري با مدرسه همکاري می 

سطح دوم که شامل تضعیف  .است....استرس و ، مبارزه با فقر افزایش سطح آگاهی و ،اجتماعی
سئوالن مدرسه به همراه پلیس باعث تضعیف در سطح سوم نیز م .است مجرم بالقوه از وقوع جرم

  .رخ دادن حوادث خواهند شد

  



 

 

  مسئولیت والدین -18-6
  انگلستان  فرانسه  آلمان  ایران

  

در مقررات مدرسه شرایط و ضوابط  در هر یک از ایالتهاي آلمان
 ،در وستفالیا مسئولیتهاي والدین .خاصی پیش بینی شده است

ن در قرارداد رفتاري به طور معلمان و تا حدودي دانش آموزا
که به طور واضح  قبول مقررات مدرسه .شفاف بیان شده است

همچنین  .استبیان شده اند به عنوان قسمتی از قرارداد 
قراردادهاي فردي نیز وجود دارد که به ویژه در مورد رفتار 

دانش آموزان  ،در این قراردادها .زا و انحرافی کاربرد دارندمشکل
می دهند که پیشرفت نموده و این  حکم رفتاريتعهدهاي م

پیشرفت خود را با کمک اولیاء،معلمان و دانش آموزان حفظ 
در همان زمان تعیین می شود که چگونه و چه وقت  .کنند

  .ابزارهاي مرتبط مطابق مقررات مدرسه به کارگرفته شود
شوند تا قراردادهاي  معلمان و والدین ترغیب می ،در برندبورگ

ک رفتاري و یادگیري با جهت همکاري با یکدیگر داشته نزدی
با یکدیگر براي دستیابی به اهداف  بایدقسمتهاي مرتبط  .باشند

  .کنندمدرسه توافق 
مکلنبورگ قراردادهاي یادگیري و رفتاري و  حسه ،در ساکسونی

در برخی  .دشوبراساس پیشنهاد متخصصان آموزشی اجرا می 
کار می کنند که مخصوص هر  مدارس روي توافق نامه هایی

والدین و معلمان طراحی شده است و به نمایش  ،دانش آموز
گذاشته شده و قابل دیدن براي هرکس هستند و در هر نیمسال 

گیرند تا والدین از آنها آگاهی فعال داشته  مورد بازنگري قرار می
  .باشند

قرارداد مسئولیت والدین می تواند به وسیله رئیس شوراي 
مانند ( ی بنا به درخواست خود یا برخی مقامات عموم

به  )شهردار بخشدار و یا ،رئیس موسسه ،بازطس آکادمی
  در صورت .والدین یا سرپرستان قانونی ارائه شود

  ، غیبت از مدرسه
  اخالل در عملکرد یک موسسه آموزشی

  یا سایر مشکالت
این قرارداد تعهدات والدین را خاطر نشان ساخته و شامل 

  .امات ترمیمی و اجتماعی براي اصالح وضعیت استاقد
 کند،وقتی رئیس شورا بخواهد از قرار داد والدین استفاده 

به اطالع والدین یا سرپرستان  از طریق پست آن را باید
  آنها یک مهلت پانزده روزه دارند. نونی کودك برساندقا

  کردهتا قرارداد را امضا 
 اشتهرا به اشتراك گذ یا در صورت عدم توافق مشاهدات خود

  .دنرا ارائه ده هاییپیشنهاد بیان کرده و دالیل امتناع را
  محتواي قرارداد

دالیل استفاده از این قرارداد و نمایش وضعیت دانش آموز و 
  اولیا

  یادآوري تعهدات اولیا
  تعهدات اولیا براي فائق آمدن بر مشکالت

ل تمدید که تا یک سال قاب استماه  ششمدت اولیه قرارداد 
  .است
  

  با والدین قراردادها
یا مسئوالن محلی  ،توافقنامه ایست بین والدین یا قیم ،قرارداد باوالدین

  و هئیت امناي مدرسه
راهی است براي همکاري مدرسه  آن .قرارداد والدین یک تنبیه نیست

ت محلی براي اصالح رفتار کودك یا حضور او در مدرسه و به و مقاما
ت عملی از مدرسه و مقامات مسئول محلی طراحی منظور جذب حمای

  .استشده 
 والدین و ،رفتاري یک قرارداد داوطلبانه است که بین مدرسه قرارداد

مقامات محلی امضا می شود و کسی نمی تواند والدین را مجبور به 
و  کندهرچند آن می تواند به والدین کمک  .کندامضاي این قرارداد 

 .دانش آموز جدا از آموزشش فراهم آورد شانسی براي حمایت بیشتر
آنها باید  ،اگر والدین تصمیم گرفتند که این قرارداد را امضا نکنند

و  کنندراههاي دیگري براي اصالح رفتار و حضور دانش آموز خود پیدا 
مدرسه و مقامات محلی پیدا  مسئوالناین راه را با بحث و بررسی با 

و بهبودي در رفتار دانش آموز صورت  انجام نشداگر این اقدام  .کنند
نگرفت مقامات محلی راههاي دیگري را براي انجام اقدام علیه والدین 
در نظر می گیرند که می تواند دادخواست به دادگاه علیه والدین به 
منظور وادار ساختن آنها به حضور در کالسهاي والدین به منظور 

  .باشد  بررسی رفتار دانش آموز و حضور نامنظم وي
د تشکیل می شود والدین می توانند درباره در جلساتی که طبق قراردا

کمکهایی که می تواند از طرف  مشکالتی که با فرزندانشان دارند و
مدرسه به آنها شود و سودمند است بحث 

  http://media.education.gov.uk.کنند



 

 

  
  لی مقررات تحصی

  پذیرش در دوره ابتدایی -19-6
  امارات  پاکستان  مالزي  ژاپن  ترکیه  فرانسه  فنالند  آلمان  انگلستان  ایران

  مدارك ثبت نام
شامل 

گواهی ،شناسنامه
  سالمت پزشکی

خط مشی پذیرش به وسیله مقامات 
لی و یا هیئت حم مسئوالنمسئول که یا 

  .دمدیره مدرسه هستند تبیین می شو
  

  

سن   
تنها 

ورت ضر
پذیرش 

  .است

  .کنندکلیه کودکان شش ساله دوره ابتدایی را می توانند آغاز 
کودکانی که به .مقررات خاصی در رابطه با رسش وجود ندارد

نظر کمیته ویژه  کودکستان می روند ممکن است از تحصیل آنها با
  .جلوگیري شود

سن تنها 
ضرورت 
پذیرش 

  .است

        

  آموزانی دانش  نام ثبت
 به آنان سکونت محل  که

  تراست نزدیک  مدرسه 
  .در اولویت است

در خط مشی پذیرش مدارس نحوه 
پذیرش دانش آموزان و شاخص هاي 

به عنوان  ؛پذیرش توصیف شده است
مثال نزدیکی به مدرسه یا وجود برادران 

  در مدرسه بزرگتر

در برخی 
ایالتها به 

والدین حق 
انتخاب 
  آزادانه

مدرسه داده 
  .می شود

  

  .احی مدرسه به وسیله شهرداریها تعیین می شودنو
 کنندبدانند فرزندانشان را کجا ثبت نام  اینکه والدین به منظور

  .کنندبه شهرداریها مراجعه  باید
 .پاریس و شهرهاي بزرگ به نواحی مختلف تقسیم شده است

که به بخش آنها مربوط است بروند  در مدارسی بایددانش آموزان 
با  بایدرفتن به مدرسه اي در شهرداري دیگر باشند و اگر خواستار 

  .شهرداري مربوطه ارتباط برقرار کنند

          

 و بود خواهد اولویت در
 از  نام ثبت

  که آموزانی دانش
دو  هر  آنان  والدین
هستند در   شاغل

  به  نزدیک  مدرسه
کار پدر یا مادر   محل

را بیان  والدین می توانند ترجیحات خود
  کنند

در جاییکه داوطلب کمتري وجود دارد 
 جایی که همه پذیرش می شوند و لی در

داوطلبانی پذیرش  ،دارد داوطلب بیشتر
می شوند که هماهنگی بیشتري با 

 .شاخصهاي مدرسه داشته باشند

              



 

 

  .مصاحبه براي پذیرش ممنوع است  . است  بالمانع

  شرایط سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی-20-6
  امارات  پاکستان  مالزي  ژاپن  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  انایر

در   نام  ثبت  سن  حد اقل
  سال 6  دبستان  اول  پایه

در   و حد اکثر آن  تمام
 9  شهري  مناطق

  و در مناطق  تمام سال
 11  و عشایري  روستایی

  .خواهد بود  تمام  سال

بت نام براي کالس ثحداقل سن 
 7تا  5 .استسال  5ن دبستا اول

سال  11تا 7ل و سال مرحله او
در اکثر مدارس مرحله دوم است 

ابتدایی به خصوص مدارس کوچک 
یک کالس آمیخته وجود دارد که 

از سنین مختلف در آن وجود 
  .دارند

آگوست مطابق اول  سال سن ورود 6
 30ژوئن و  30 اما برخی ایالتها

مدارس  .ه اندکردانتخاب  سپتامبر را
دانش آموزان این  می توانند به

امکان را بدهند که تحصیل خود را از 
  .کننداواسط سال شروع 

هدف این کار جلوگیري از تاخیر 
  .زیاد است

تحصیل در هفت سالگی شروع   سن ورود 6
می شود مگر کودکانی که 
آمادگی خود را با آزمونهاي 

آنها  کرده اندروانشناختی ثابت 
ر می توانند یک سال زودت

  .کنندشروع 

حداقل سن 
ثبت نام در 
 6دوره ابتدایی 

  .استال س

6  6   6  6  

  
 

  ارتقاء تحصیلی در دوره ابتدایی -21-6
  مالزي  ژاپن  ترکیه  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

  ایران

در انتهاي هر سال 
ان به پایه دانش آموز

در  .دنباالتر می رو
دانش معدود موارد 

 تک اموزان مردود در
کالسهایی در مدرسه 

  .می مانند

در کالسهاي اول و دوم 
دانش آموزان به طور خوکار 

به دوم می روند  از پایه اول
از پایه دوم به بعد دانش 

اساس نمرات  آموزان بر
کسب شده در گزارش 

مدرسه دانش آموز به پایه 
کرار پایه در ت .باالتر می روند

آلمان ناچیز بوده و در سال 

پیشرفت هر شاگرد در کالس 
بر اساس پیشنهاد معلم و 

و است تصویب شوراي معلمان 
شوراي معلمان طول هر دوره 
تحصیلی را براي هر شاگرد 

  .کندتعیین می 
والدین می توانند طی مراحلی 
تصمیم شوراي مدرسه را به 

  .چالش بکشند

اول تا پنجم دانش در کالس 
لکردش در همه که عم آموزي

می تواند  ،دروس پذیرفته شده
گواهینامه .به کالس بعدي برود

فارغ التحصیلی براساس تصمیم 
مدیر با همفکري شوراي معلمان 

  .داده می شود به دانش آموزان
  امکان ارزیابی مجدد

به پایه باالتر مجموعه فعالیتهاي  ءبراي ارتقا
تکلیف و  امتحانات ،دانش آموز در تکالیف

 ءبراي ارتقا .دمورد ارزیابی قرار می گیر خانه
به پایه باالتر میانگین حسابی نمرات دانش 

براي هر در به  2کمتر از  بایدآموز ن
 .طورخوکار دانش آموزان از ارتقا می یابند

در  بایدهر دانش آموز  ءوضعیت نهایی ارتقا
و  .شاخه معلمان شورا مورد بحث قرار گیرد

یک دانش آموز  یبولدر آنجا حکم به رد یا ق

.    



 

 

  تقریبا 2008
  .شش دهم درصد بوده است

از کالس چهارم تا هشتم  .داده می شود
 میانگین هندسی مورد محاسبه قرار می

  .س باشد .گیرد
  اول  پذیرش در دوره متوسطه-22-6

  مالزي  تاراما  ژاپن  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران
در   نام  ثبت  حد اکثر سن

  و سوم  ، دوم اول  هاي پایه
  مناطق در  تحصیلی  راهنمایی

 17و  16، 15  ترتیب  به  شهري
  روستایی  و در مناطق  تمام  سال

 18 ،17  ترتیب  به  و عشایري
  . است  تمام  سال 19و

محدوده سنی متوسطه اول بین یازده 
  .استتا چهارده سال 

شرایط پذیرش به وسیله مقامات 
محلی و  مسئوالنمسئول که شامل 

مشخص هیت مدیره مدرسه هستند 
  .شودمی 

در ایالتهاي مختلف قوانین متفاوتی 
براي پذیرش در دوره متوسطه 

  .مقدماتی وجود دارد
برخی از کالس چهارم تصمیم به در 

انتخاب نوع مدرسه متوسطه اول اخذ 
 می شود در برخی نیز در پنجم و

  ششم

بر اساس نقشه مدارس  2007تا سال 
از آن سال تصمیم  ،صورت می گرفت

 يیشتري به اولیاگرفته شد آزادي ب
دانش آموزان براي انتخاب مدرسه داده 

  .شود

      

اولیاء حق بیان اولویتهاي خود را دارا   
            .هستند

  
  تحصیلی در دوره اول متوسطه  ءارتقا-23-6

  مالزي  ژاپن  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

  

  خودکار ءارتقا
در شرایط استثنایی و با 

دانش آموز  يدرخواست اولیا
پایه را مجددا می  یک

  .گذراند

تحصیلی وابسته به موفقیت دانش آموز در نیمسال و پایان سال تحصیلی  ءارتقا
شر تتصمیم گرفته شده در گزارش پایان سال تحصیلی من .اتفاق می افتد

ء ارتقا ،ارتقا نمی یابد دانش آموزي که بار اول به سال بعدي .خواهد شد
 ءدانش آموزي که ارتقا .شرایط خاصی داردمورد  هر درد که آزمایشی می یاب

  .کندپایه مورد نظر را تکرار  بایدنیافته 
گزارش  مدرسه باید به والدین ،اگر خطر مردودي دانش آموز وجود داشته باشد

دربرخی ایالتها مدارس از دانش آموزانی که در خطر تکرار پایه هستند  .دهد
آموزان در خطر از طریق برنامه  در چنین ایالتهایی دانش .کنندتعهد اخذ می 

تصمیم براي ارتقاء 
دانش آموزان به وسیله 

 شوراي کالس اخذ 
  .می شود

رفتن به کالس باالتر نیازمند 
هر دانش  .امتحان نیست

آموز داراي کارنامه اي است 
مشاوران  ،که نظرات معلمان

 شدهدر آن ذکر  و دبیران
  .است

  



 

 

مورد حمایت  در روزهاي تعطیل هاي کالس خصوصی و کالسهاي اضافی
  قرارمی گیرند

  
  

  تحصیلی در دوره دوم متوسطه  ءپذیرش و ارتقا24-6
  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

  

اولویت هایشان  در کل والدین حق دارند
را در انتخاب مدرسه فرزندشان بیان 

اما پذیرش به تعداد متقاضیان  ،کنند
شاخص پذیرش مدرسه در  ،یک محل

رد تعداد پذیرش دانش آموز در مو
وابسته مدرسه وظرفیت فیزیکی مدرسه 

آنجا که ممکن است مدرسه  تا .است
و در  کنددانش آموزان را پذیرش  باید

جاییکه مدرسه ظرفیت الزم را دارا بوده 
والدین حق شکایت  کندو پذیرش ن

  .دارند
به  بایدخط مشی پذیرش در مدارس 

که یا وسیله مسئوالن پذیرش مربوط 
محلی یا هئیت مدیره هاي  مسئوالن

خط مشی  .تولید گردد ،هستندمدارس 
ظرفیت : شامل اطالعات دقیق باشد باید

 پذیرش دانش آموز و یا اینکه در صورتی
چگونه  ،که ظرفیت بیش از حد باشد

  .تخصیص داده می شود

در  آموزش عمومی دوره هاي پذیرش در
بر  متوسطه تکمیلی سطح

کسب شده  ايصالحیته اساس
در  .استنامه فارغ التحصیلی گواهی در

دوره هاي آموزش حرفه اي و فنی نیز با 
  .همین روند عمل می شود

مطابق با قانون آموزش و پرورش جمهوري 
تحصیل در مدارس ابتدایی و  ،فدرال آلمان

متوسطه دولتی رایگان بوده و دریافت هر 
و در برخی موارد  استگونه شهریه ممنوع 

اد از کالس دهم از حمایت ایالتی به افر
  .شوندعنوان بورس برخوردار می 

مدارس می توانند فرصتی را  ،در آلمان
براي بازدید مدارس در اختیار اولیا قرار 
دهند تا اولیا بتوانند بهترین انتخاب را 

  .داشته باشند
قانون خاصی براي حمایت مالی  ،در کل

جود نهم و دانش آموزان از کالس پنجم تا
برخی ایالتها از کالس نهم به باال در  .ندارد

اعطاي آزادي بیشتر به اولیا براي 
  انتخاب مدارس

اگر اولیا انتخاب دیگري به غیر از 
مدرسه نزدیک به خانه بخواهند می 

  .کنندتوانند ترجیحات خود را بیان 

شوراي ملی آموزش و پرورش  .استیرش ملی سیستم پذ
فرمهاي درخواست ثبت نام را در فنالندي و  ،فنالند

از  تهیهفرمها و درخواستها قابل  .ه استکردسوئدي منتشر 
ادرات استانی و  ادارات پذیرش دانش آموزان ،مدارس

نتایج انتخاب دانش آموزان در شکل هاي  .دولت هستند
ت تعلیمات حرفه اي به دانش موسسا.. شودزیر اعالم می 

بیشتر مدارس  .می فرستند نامه آموز پذیرفته شده
اما نامهاي پذیرفته  ؛متوسطه عمومی نامه پست نمی کنند

همه دانش  .می کننددر تابلوي مدرسه نصب  شدگان را
که آموزش پایه را به پایان رسانده باشند شایسته  آموزانی

ی که آموزش اشخاص .حضور در مدارس متوسطه هستند
پایه را به پایان نرسانیده باشند در صورتی که توانایی کافی 

باشند می  داشته براي فائق آمدن در دروس متوسطه
شاخص اصلی  .د در مدارس متوسطه پذیرفته شوندنتوان

میانگین نمرات ثبت شده در گواهینامه پایان تحصیالت 
معیارهاي دقیقتري نیز ممکن است توسط  .استپایه 

همه تقاضاها  شود،ارت آموزش و پرورش فنالند اعالم وز
  .در معرض شاخص انتخاب برابر قرار بگیرد باید



 

 

 کمک هزینه براي دانشجویانی که ساکن
  .داده می شود ،هستند خارج

  
  امارات  پاکستان  مالزي  ژاپن  ترکیه

درخوااز استفاده توسط ●
 مستقیم ست

آزمون  از با استفاده ●
  يورود

ورود به آن بر اساس عملکرد تحصیلی دانش 
در آزمون  آموز در دوره هاي قبل و موفقیت وي

پیشرفت تحصیلی که توسط وزارت آموزش و 
  .گیرد صورت می ،پرورش ایاالت برگزار می شود

در مالزي افراد متقاضی ورود به مدارس متوسطه 
و متقاضیان ورود به شهروند مالزي بوده  بایدتکمیلی 

عالوه بر شرایط عمومی از  بایدمدارس حرفه اي 
  .ندسالمت جسمانی و روانی برخوردار باش

در مدارس متوسطه پاکستان پذیرش دانش 
آموزان بالفاصله پس از اعالم نتایج امتحانات 

استاندارد شروع شده و سی و یکم آگوست سال 
بدون هزینه تاخیر ادامه دارد و پس از این دوره 
ثبت نام با مجور ویژه رئیس و پرداخت هزینه 

  .استامکانپذیر  دیرکرد تا سی روز
  

  

  
  لی حمایت ما25-6

  فنالند  فرانسه  آلمان  انگلستان  ایران

آموزش و 
پرورش 
  رایگان

آموزش و پرورش رایگان است و 
حتی سفرهاي بیرون از مدرسه که 

جزو برنامه درسی به شمار می 
والدینی که  .رایگان باشد بایدروند 

فرزندان زیر شانزده سال دارند از 
مزایاي فرزند بدون توجه به میزان 

دازشان بهرهمند در آمد و پس ان
  .می شوند

بدون توجه  بایددر آلمان دانش آموزان 
به وضعیت اقتصادي و اجتماعی شان از 

بیشتر  .وسایل آموزشی برخوردار باشند
ایالتها قوانینی براي حمایت مالی از 

شاگردان جهت خرید وسایل آموزشی 
دارندیا وسایل آموزشی به طور رایگان در 

  .اختیار آنها قرار می گیرد

غیر  در فرانسه مزایاي مستقیم و
مستقیم براي دانش آموزان فراهم 

است که مزایاي مستقیم شامل مقرري 
فرزند و مقرري خانواده و به طور غیر 

مستقیم شامل هزینه رفت آمد از 
مناطق روستایی و هزینه کتب درسی 

و کمک به خانواده ها براي خرید 
  .است وسایل کمک آموزشی

کتابها و سایر  ،دارس فنالند رایگان بودهآموزش پایه در م
و به دانش آموزان یک وعده  استمواد آموزشی نیز رایگان 

اگردانش آموز فاصله زیادي  .غذاي رایگان نیز داده می شود
یا پیمودن راه  )کیلومتر  5حدود (د با مدرسه داشته باش

پیش  اوباشد حمل و نقل رایگان براي  او خطرناك براي 
اگر مسافرت بیش از سه ساعت باشد به  .ودشبینی می 

  .شوددانش آموزان حق اسکان در خوابگاه اعطا می 
  

  



 

 

  و توصیه ها  هاپیشنهاد
  در قسمت مقررات انضباطی 

نــوع  دو کــهپیشــنهاد مــی گردد،در طراحــی مقــررات انضــباطی  ،بــا دیــدگاه کشــورهاي مــورد مقایســه بــا ایــران قابمطــ -1
داشـته   الـت الـزام آور و دیگـري حالـت غیـر الـزام آور      ح بـراي مـدارس   طراحـی شـود کـه یکـی     مقررات از طریـق وزارتخانـه  

ویژگیهـاي   ارس بتواننـد بـا توجـه بـه شـرایط و     مـد  ،به عبارت دیگر اصـول کلـی طراحـی شـود و مطـابق بـا آن اصـول        ؛باشد
ــی را طراحــی  ،خــود ــد و طراحــی مقــررات در مــدارس  کــردمقررات ــه اجــرا در بیاورن ــه مرحل ــده و ب ــه وســیله شــوراي  بای ب

مدرسه صورت گیرد و ادارات آموزش و پـرورش مـی تواننـد بـراي نظـارت بـر تهیـه رونـد مقـررات یـک نماینـده در شـوراي             
ه و مـورد ارزشـیابی قـرار    کـرد خـط مشـی خـود را در امـور مختلـف انضـباطی تـدوین         بایـد مـدارس   .دنمدارس داشـته باشـ  

ـ  دهند که در این خط مشی می توانـد   ضـد   ،سیاسـتهاي تشـویق و تنبیـه    ،دن رفتارهـاي خـوب و بـد   کـر ر مشـخص  عـالوه ب
در تحقیقــی کــه آقــاي دکتــر علــی اصــغر احمــدي   .دشــوضــد مــواد مخــدر و پوشــش آنهــا مشــخص و تبیــین   ،زورگــویی

ــاره  ــام    درب ــررات انضــباطی در کشــورمان انج ــه مق ــه نســبت ب ــی مدرس ــادر اجرای ــوزان و ک ــش آم  داده بررســی نگــرش دان
در طرحـی نیــز کــه  .طراحـی بخشــی از مقــررات انضـباطی بــه عهـده مــدارس باشــد    بایــددســت آمــده کـه  نتیجـه فــوق بـه   

یوســف گرجــی در مــورد مالکهــاي نمــره انضــباط در مــدارس چهارمحــال و بختیــاري انجــام داده نتیجــه گیــري نمــوده کــه 
باط ندارنـد ، بـه گونــه اي   در مـدارس ابتـدایی ایـن اسـتان مســئولین نمـره انضـباط آگـاهی چنـدانی از مالکهــاي نمـره انضـ          

ضـبطا دانـش آمـوزان دخالـت     که امـور تحصـیلی و مـواد دیگـر را کـه درچـارچوب مقـررات انضـباطی قـرا نـدارد در نمـره ان           
ــا نتــایج تحقیــق ایشــان ایــن ایــراد موجــود اســت ،    ایشــان مــی دهنــد ، و در مــدارس متوســطه ایــن اســتان نیــز مطــابق ب

ضــباط بـه صــورت کـامال رفتــاري تهیـه شــده و در تـابلو اعالنــات مدرسـه نصــب      پیشـنهاد دداده بــود کـه مالکهــاي نمـره ان   
تحقیقـی  گردد تا دانش آمـوزان از رفتارهـاي مطلـوب و مـورد انتظـار مطلـع شـوند و خـود را ملـزم بـه رعایـت آنهـا بداننـد ،             

وده کـه رویکـرد   تاییـد نمـ   که نیز حسین تعلیمی در مـورد توصـیف نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه انجـام داده ایـن نکتـه را         
ــاقی مانــده اســت و ایشــان نیــز پیشــنهاد   مدرســه محــو ري و عــدم تمرکــز و تقویــت شــوراها در ایــران در حــد بخشــنامه ب

در تحقیقــی کــه .نمـوده کــه مســئولیتهاي سـتادي وزارت آمــوزش و پــرورش هـر چــه ســریعتر بـین اســتانها تقســیم گـردد      
یریت در کشـورهاي عضــو انجـام داده بــه مـدل فنالنــد اشــاره    سـازمان همکاریهــاي اقتصـادي و توســعه در مـورد بهبــود مــد   

از چندشاخصـی نیـز کـه بـه عنـوان دالیـل اول بـودن نظـام         .مـاد اشـاره شـده اسـت     نموده که در آن به یک نوع فرهنـگ اعت 
ــ  ه امــور ، ازجملــه مقــررات مــی باشــد آموزشــی فنالنــد ، یــاد مــی شــود ،یکــی نیــز خــودکردانی و اســتقالل مــدارس در هم

ــزا در ســال ومطالعــ ــاالیی از اســتقالل در تصــمیم    2000ه پی ــد از حــد ب نیــز مشــخص ســاخت کــه مــدیران مــدارس فنالن
  .گیري در مورد سیاستهاو مدیریت  مدرسه برخوردارند

 سیســتمهاي حضــور و غیــاب پیشــنهاد مــی شــودطبــق تجــارب کشــورهاي مــورد مقایســه  ،در قســمت حضــور و غیــاب -2
و بــراي ترغیــب و تشــویق حضــور بــه موقــع دانــش آمــوزان تشــویقهاي مناســب در   مــدارس بــه صــورت الکترونیکــی باشــد

ــاخیر نیــز جریمــه هــایی در نظــر گرفتــه شــود   ــراي غیبــت و ت  بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان ماننــد  ؛نظــر گرفتــه شــود و ب
رانسـه  کشـور ف  انگلستان بـراي دانـش آمـوزانی کـه حضـور مرتـب و بـه موقـع دارنـد پاداشـهایی در نظـر گرفـت و یـا ماننـد              

و  کـرد از مزایـاي خـانواده را قطـع     دانـش آمـوزان جریمـه هـاي مـالی در نظـر گرفـت و یـا بخشـی          براي غیبـت غیـر موجـه   
ــخص     ــه را مش ــر موج ــه و غی ــاي موج ــاخیر ه ــت و ت ــه غیب ــرد؛ در ضــمن دامن ــرادران و   ک ــت از ب ــه مراقب ــوان نمون ــه عن ب

ــواهران کوچــک ــا ،خ ــافرتها  ،بیماریه ــانوادگی و مس ــم خ ــرکت د ،مراس ــی   ش ــی و ورزشــی را م ــابقات فرهنگ ــم و مس ر مراس
بــه  ،کــرد معافیتهــاي الزم در دروس مختلــف را مـی تــوان در قــوانین پـیش بینــی   .تـوان در دامنــه غیبتهــاي موجـه جــا داد  

بــه درخواســت خــود آنهــا معــاف  بــا تشــخیص کمیتــه پزشــکی مــی تــوان از برخــی دروس عنــوان نمونــه دانــش آمــوزان را
حضـور بــه   ی نیـز مشـخص سـاخته اسـت کــه یکـی از سـه عنصـر کلیـدي پیشـرفتهاي آموزشـی          تحقیقـات بـین المللـ   .دکـر 

موقع می باشد ، ایـن تحقیقـات همچینـین بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـوده کـه بـراي اینکـه حضـوربه موقـع دانـش آمـوزان بـه                 



 

 

دانـش آمـوزان   خوبی اجرا گردد ، به چند عنصر نیـاز اسـت کـه یکـی از آنهـا سیاسـتهاي مناسـب جهـت نظـارت بـر حضـور            
  .می باشد 

 تنــوع  در آن بایــدو در صــورت اســتفاده از یــونیفرم باشــد گســترده  بایــددامنــه اختیــارات مــدارس  ،در قســمت پوشــش-3
و طرحهــاي  بــه عبــارت دیگــر ماننــد آلمــان و انگلســتان در ســایتهاي مــدارس لبــاس متحدالشــکل در مــدلها   شــود؛ایجــاد 

بــا  بایــدلباسـها   .دکننــتواننــد از بــین مـدلهاي مختلــف یــک مـدل را انتخــاب   مختلـف قــرار داده شـود کــه دانــش آمـوزان ب   
در عــین ســادگی و عــاري بــودن از مارکهــا زیبــا  بایــدتحدالشــکل ملباســهاي  .توجــه بــه شــرایط جغرافیــایی انتخــاب شــوند

ــن مســاله را تاییــد مــی نمایــد ، چناچــه ایشــان مــی گو  ".وخوشــرنگ باشــد ــزي نیــز ای ــد تحقیقــات دکتــر مصــطفی تبری ی
،نخســتین مرحلــه یــادگیري ، دریافــت داده هــاي محیطــی بــه وســیله گیرنــده هــاي حســی اســت و تنــوع در رنــگ باعــث   

پایگـاه اطـالع رسـانی     .افزایش داده هاي انتقال یافته بـه مغـز مـی شـود و در نتیجـه قـدرت ادراك مغـز افـزایش مـی یابـد           
حقیـق را تاییـد نمـوده کـه کودکـان در انتخـاب رنـگ و        سالمت ایرانیان نیـز بـا جمعبنـدي نظـرات کارشناسـان نظـر ایـن ت       

ــر شــود ،   ــد ،کــه بایســتی نقــش آنهــا پررنــگ ت از ســوي دیگــر در کشــورهاي مــورد  نــوع پوشــش کمتــرین دخالــت را دارن
ــرم  متفــاوت اســتفادهمیگردد ، دکتــر حامــد محمــدي     ــه نــوع درس از لباســهاي ف ــد کــه بســته ب مطالعــه ، مشــاهده گردی

وش دانــش آمــوزان مقــاطع ایــن روانپزشــک در خصــوص رنــگ و فــرم مناســب روپــ"ا تاییــد مــی نمایــدکنگرانــی نیــز ایــن نظــر ر
اســتفاده از رنگهــاي مالیــم و لباســهاي فــرم متنــوع تغییــرات خــوبی را در روحیــه دانــش امــوزان بــه جــاي مــی  : مــی گویــدابتــدایی 

ی تـوان متناسـب بـا نـوع کـالس درس، از لبـاس و       گذارد به همین منظور و بـا در نظـر گـرفتن تمـام ابعـاد مـرتبط بـا ایـن مسـئله، مـ          
ــت         ــز و دق ــه تمرک ــاز ب ــرك و برخــی نی ــه تح ــاز ب ــب نی ــه برخــی از مطال ــه طــوري ک ــرد ب ــره بب ــا موضــوع درس به ــرتبط ب ــگ م رن

پیشنهاد مـی گـردددانش آمـوزان را ماننـد آلمـان ، ژاپـن و انگلسـتان تشـویق شـوند تـا لباسـهاي فـرم خـود را همیشـه مرتـب                ".دارند
تــر و شــیک  آمــوزان جـذاب  دانــش"ارنــد ،در تحقیقــی کـه خــانم معصــومه عالالـدینی انجــام داده ایــن امـر را تاییــد نمــوده کـه     نگـاه د 

پوشـی کمتـري برخـوردار بودنـد کمتـر از سـایرین        آمـوزانی کـه از جـذابیت و شـیک     تـري بودنـد و دانـش    آموزان محبـوب  تر دانش پوش
تــر،  آمــوزان موفــق بطــور کلــی میتــوان چنــین نتیجــه گرفــت کــه دانــش. میشــدند محبــوب بــوده و بیشــتر از ســایر افــراد گــروه طــرد

 )1،ص 56عالء الدیدنی،("تري نیز میباشند آموزان محبوب تر دانش تر و شیک پوش جذاب
عنصــر عفــت و حیــاء کــه یکــی از شاخصــهاي  پیشــنهاد میگــردد اســتچــون ایــران کشــوري اســالمی  ،در مقــررات پوشــش

لباســهاي محلــی  ،هماننــد پاکســتان کــه کشــوري اســالمی اســت بایــدد توجــه قــرار گیــرد و مــور ،پوشــش در اســالم اســت
  .گیردبقرار  بیشتري  مورد توجه ،نیز جهت پوشش دانش آموزان در مدارس

اختیـارات مـدارس وسـعت یابـد و رفتارهـاي مثبـت و منفـی در آیـین نامـه هـا بـه خـوبی              بایـد در حوزه تشویق و تنبیه  -4
در آیـین نامـه الـزام آور مـدارس دیـده شـود و برخـی از آنهـا بـه وسـیله            بایـد ز ایـن رفتارهـاي مثبـت    بخشـی ا  .دشومعین 

، ر فعــال دانـش آمــوزان در برنامـه هــاي فرهنگــی  حضـو بـه عنــوان نمونـه مــی تـوان بــه    شــود؛ شـوراهاي مــدارس مشـخص   
ــا نظــم در مدرســه دن مرمحترم شــ،رســهمرتــب بــودن و تمیــز نگــاه داشــتن لبــاس مد  ،شخصــی رعایــت نظافــت ،حضــور ب

ــراي تشــویق آنهــا از   ،تمیــز و ســالم نگــاه داشــتن وســایل مدرســه و  انمالکیــت شخصــی دیگــر ــاز مثبــت داد و بعــد ب امتی
ایـن نکتـه مـورد تاییـد     )1987(مطـابق بـا تحقیقـات ویلیـامز     کرد؛ تشویقهاي متنوع با توجه بـه سـن وشـرایط آنهـا اسـتفاده     

کـار گرفتـه    رفتارهـاي نامناسـب،تقویت مثبـت بـراي رفتارهـاي مناسـب بـه       تاکیـد برکـاهش    قرار گرفتـه معلمـان بـه جـاي    
نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه بیشـتر وقـت کـالس بایـد صـرف آن چیـزي شـود کـه دانـش آمـوز بـه طـور                   )2002(،هانتشود

 شـعراو بزرگـان مـانیز اهمیـت تشـویق را مـورد تاکیـد       ؛صحیح انجام میدهد، نه آن چیزي که بـه طـور غلـط انجـام مـی دهد     
  :قرار داده اند 

ــو" ــ "يمول ــاس تعل ــو ترب میاس ــ تی ــر ش ــ  قیتشــو وهیرا ب ــوارد بس ــذارده و در م ــت گ ــش تع ياریو محب ــیاز نق ــده  نی کنن
  : آورده است انیمحبت سخن به م

  شود  یمحبت، دردها صاف از
  شود  یمحبت، دردها شاف از
  کنند  یمحبت، مرده زنده م از



 

 

  کنند  یمحبت، شاه بنده م از
  
تحسـین   ،لبخنـد زدن  ،تشـویق کالمـی بـا اسـتفاده از اشـاره بـه رفتـار خـوب دانـش آمـوز          نمونـه   به عنوان 

 شـویق دانـش آمـوزان بـا    ت ،قدردانی از دانش آموزان در مجالت و روزنامـه هـا بـا درخواسـت مدرسـه      ،کالمی
تلــف روشــهاي مخ مــدارس اینترنتــی پایگاههــايدر  نصــب اســامی و تصــاویر دانــش آمــوزان ممتــازاســتفاده از 

نشسـتها و همـایش هـاي دانـش     ، نماینـدگی مدرسـه در جلسـات    .تشویق در کشـوهاي مـورد مطالعـه مـی باشـد     
بـا    .یکـی دیگـر از نمونـه تشـویقها مـی توانـد باشـد        هیئت هاي دانـش آمـوزي رسـمی   یـا   آموزي یا سفرهاي خارجی

ي دانــش آمــوزان بــه کــاربرد توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه همــه انــواع تشــویق را بایــد بــرا  
هتـرین روش تشـویق کودکـان توجـه ماسـت کـه مـی تـوانیم ان را بـه          تحقیقات دکتر ملکـه فراهـانی ثابـت نمـوده اسـت ،ب     ،

ــیم   .صـــــــــــــــــــورت تشـــــــــــــــــــویق کالمـــــــــــــــــــی نشـــــــــــــــــــان دهـــــــــــــــــ
ی از ت ار مثبت ت رفت ر وق ھ ھ یم ک ت کن ی دق ت یعن ودک اس د از ک ین و تمجی ان تحس ی ھم ویق کالم ش

ھ  یم ان را ب ی بین ودک م یمک ین کن اوریم و او را تحس ان بی ای .زب ده ھ ت کنن ی ، تقوی اظ تربیت ھ لح ب
ری  ول برت ا و پ تاره ھ ات س ر اب نب ادی نظی ای م اداش ھ ر پ از ، ب ین و امتی ر تحس ی نظی طبیع

د  کول.(دارن ی  )٢٠٠دریس د بررس ودک بای رای ک ا ب ده ھ ت کنن وثرترین تقوی ردن م دا ک رای پی ب
ا چ وز ب ش آم تھ دان ھ در گذش د ک ی کنی زی م ھ چی وز چ ش آم ت ، دان ده اس ھ ش زی انگیخت ھ جی

اورد  ت بی ھ دس ادگی ب ھ س د آن را ب ی توان ھ نم د ک  .خواھ
در دوره هاي باالتر تشـویقهاي عینـی تـر را مـی تـوان در درجـات بـاالتر بـراي دانـش آمـوزان در نظـر گرفـت بـا الگـوگیري               

ــی      ــی و درس ــاز اخالق ــوزان ممت ــش آم ــراي دان ــوان ب ــی ت ــتان م ــه از پاکس ــه و مدرس ــطح منطق ــون   ،در س ــوایزي همچ ج
 شـده  درونـی  تشـویق بـه  رسـیدن   بایـد اهـداف انـواع تشـویق     .در نظـر گرفـت   را تحصیلی بورسو  شخصی کامپیوتر

تشــویق بیرونــی در دوره ت کــه چکیــده یافتــه هــاي پژوهشــی در مــورد اثــرات تشــویق و تنبیــه بیــانگر ایــن اســ .باشـد 
در ضـمن تجربـه کشـور مـالزي در تشـویق امتیـازي نیـز بسـیار          .اسـت  بـاالتر  دوره هـاي از  هاي سنی پایین تر مـوثر 

لیســت کارهــاي مثبــت و منفــی در ابتــداي ســال تحصــیلی بــه وســیله مــدارس مشــخص مــی   ،و برحســب آنمفیــد اســت 
شود و متناسب بـا آن امتیـازات مثبـت بـراي کارهـاي شایسـته و امتیـازات منفـی بـراي کارهـاي ناشایسـت در نظـر گرفتـه              

مسـتقیما  بایـد  تشـویق   .خواهدشـد  قـدردانی و در انتهـاي سـال مطـابق بـا امتیـازات کسـب شـده از دانـش آمـوزان          .شود می
در نهایــت  ،زیــاده روي صــورت گیــرد و نبایــد در پاســخ بــه رفتــار دانــش آموزبــوده ،عادالنــه باشــد ،بیایــد بایــددر پــی رفتار

  .شودبه تشویق درونی شده منتهی  بایدهمه تشویق ها 
  .ل با توجه به تجارب کشورها ي فوق الذکر نقش نشویق بایستی بسیار پر رنگ تر شود در ک

  
 ،مـواد مخـدر  و مـواد ممنوعـه مشـخص شـده کـه در کلیـه کشـورها بـه همـراه داشـتن            رفتارها ي منفـی  ،در مورد تنبیه نیز

ــواع ســالح گــرم و ســردجــواهر آالت ،مشــروبات الکلــی مــواد محــرك، ،ســیگار بــه وســیله دانــش  اخالقــیمــواد غیــر  و ، ان
بـه اخـذ رضـایت    و مـدارس ملـزم   ن اسـتفاده مـی شـود    از بازرسـی بـد   ،براي بازرسی مـواد ممنوعـه نیـز    .آموزان ممنوع است

نامــه  در آیــین .دن وســایل نقلیــه در مــدارس کشــورها ممنــوع اســتکــروارد  .بــراي وارســی آنهــا نیســتند از دانــش آمــوزان
صــورت مــی  بــیطــار کتاخدر مراحــل بعــدي  عظــه کالمــی شــروع مــی شــود و همــه کشــورها تنبیهــات از نصــیحت و مو 

صـحبت بـا والـدین در درجـه بعـدي مـی توانـد         کـردن از تفـریح و  برحسـب تجـارب کشـورهاي فـوق الـذکر محـروم        ،گیرد
ماننـد فرانسـه بـراي     جریمـه مـالی   .از دیگـر تنبیهـات باشـد    مـی توانـد   تعـویض کـالس و کـالس مدرسـه     .مثمر ثمـر باشـد  

بـراي   بازداشـت دتر در کشـورهاي ژاپـن و انگلسـتان از مجـازات     یدر مـوارد شـد   .اسـت جـرایم در نظـر گرفتـه شـده     برخی 
دانـش آمــوزان چنـد ســاعت در   در ژاپــن بـا اطــالع پـدر و مــادر باشـد و در آن     بایــدکـه   شــوددانـش آمـوزان اســتفاده مـی    

اطی خواسـته مـی شـود در مدرسـه مـدت زمـان       و در انگلسـتان از دانـش آمـوزان خـ    ،دشـون کتابخانه و امثال آن حـبس مـی   
اسـتفاده از ایـن تنبیـه     کـه ضروریسـت ،   ،بیشتري را بماند و تکالیف خـود را انجـام دهـد یـا اینکـه بـه معلـم کمـک نمایـد          



 

 

تعلیــق دانــش آمــوزان از مدرســه رفــتن یکــی دیگــر از تنبیهــات شــایع در  .دشــوبــا نظــر صــاحبنظران در کشــورمان عملــی 
 تعلیـق مـدت دار و بـدون مـدت    امـا نکتـه ابتکـاري در کشـور ژاپـن وجـود دارد ایـن اسـت کـه           ؛اسـت  کشورهاي فوق الذکر

اخـراج از کلیـه مـدارس    اسـتفاده از تنبیـه    .و مدرسـه بـه کـار گرفـت     را می تـوان بـا توجـه بـه شـرایط خـاص دانـش آمـوز        
ــا آن دانــش آمــوزانی کــه کلیــه مراحــل تن   دولتــی ــد و نیــز در آلمــان جریــان دارد کــه مطــابق ب بیهــی خــود را گذرانــده ان

ـ    و در اختیـار   شـوند  جـایی مدرسـه و عـدم اصـالح رفتـار از کلیـه مـدارس دولتـی اخـراج مـی          هاصالح نشده انـد پـس از جاب
بـه دانـش    بایـد اخـراج بـراي احتـرام بـه شخصـیت دانـش آمـوز هماننـد ژاپـن           هنگـام  .مقامات رفاه اجتماعی قرار می گیرند

  .کرد و به عبارت بهتر از اخراج داوطلبانه استفاده کردبراي اخراج خود مختار و او را  احترام گذاشتآموز 
ولـی در دسـتورالعمل هـاي     ؛در مورد ضوابط تنبیـه نیـز تقریبـا در همـه کشـورهاي فـوق الـذکر تنبیـه بـدنی ممنـوع اسـت           

دانـش آمـوزان را در    ءابازبینی شده بـه وسـیله وزرات آمـوزش و پـرورش ژاپـن از آنجـایی کـه معلمـان نقـش والـدین و اولیـ           
همـانطور کـه والـدین گـاهی      .مدرسه ایفا مـی کننـد بایـد اجـازه زدن ضـربه هـاي مالیـم را بـه دانـش آمـوز داشـته باشـند            

بـه معلمـان بایـد اجـازه تنبیـه داده شـود حتـی اگـر خشـونت           .بیه هایی بـراي فرزنـدان خـود در نظـر مـی گیرنـد      ناینگونه ت
توسـط معلـم موجـب کنتـرل کامـل دانـش آمـوزان شـده و در          اینگونـه اعمـال زور   .ودمعلم به بدن دانش آمـوزان اعمـال شـ   

ــش  . نامیــده مــی شــود "زدن از روي محبــت "و  اســتآمــوزش قابــل اجــرا  البتــه معلمــان بایــد حقــوق شــناخته شــده دان
  .نندآموزان توسط مدیر را محترم شمرده و تا حد ممکن از اعمال زور و خشونت علیه دانش آموزان خودداري ک

پنـد  :مـی فرمایـد  )علیـه السـالم  (بدنی تقبـیح مـی شـود ، چنانچـه امیـر المـومنین حضـرت علـی         ، تنبیه  نیز از دیدگاه اسالم
  .پذیري انسان به وسیله ادب و تربیت است ، تنها چهارپایان وحیوانات هستند که با زدن تربیت می شوند

نجـام داده ، نتیجـه گیـري نمـوده ،تنبیهـات بـدنی آثـار سـوء         در مـورد تشـویق و تنبیـه ا    1389در تحقیقی که آقـاي بالنـده  
ابـر زور بـی چـون و چـرا تسـلیم شـود و همچنـین        بسیاري دارد از جملـه اینکـه باعـث مـی شـود کـودك عـادت کنـد در بر        

  .موجب می شود در کودك عقده اي نسبت به معلمان به وجود بیاید 
بازدارنــده خالقیــت در مــدارس ابتــدایی اســتان سیســتان و نــرگس جعفــري نیــز در تحقیــق خــود در مــورد بررســی عوامــل 

 آمـوزان  دانـش  خالقیـت  میـزان  از کنـد  اسـتفاده  تنبیـه  از بیشـتر هـر چـه     معلـم بلوچسـتان نتیجـه گیـري نمـوده اسـت ،     
 از را آرامـش  و شـده  ایجـاد  کـالس  در کـه  اسـت  وحشـتی  و رعـب  فضـاي  ایجـاد  بـه  مربـوط  امـر  ایـن  دلیـل  شود می کاسته

 مسـتلزم  کـه  آنـان  خالقیـت  نتیجـه  در دارنـد  هـراس  معلـم  تنبیـه  از و دائمـی  اضـطراب  در آمـوزان  دانـش  و گیـرد  مـی  آنان
  .یابد می کاهش باشد می غلط پاسخ هر براي امن محیطی

در منــاطق دانــش آمــوزان در پاکســتان نیــز ، تحقیقــات ثابــت نمــوده اســت کــه تنبیــه بــدنی دلیــل اصــلی افــت تحصــیلی  
 .محروم می باشد 

  
   :موارد زیر اشاره کرد به گر ضوابط تنبیه می تواناز دی

  .جلب توجه دانش آموز به اشتباه خود -1
  رفتار تغییر  مناسب از الگوهاي  و استفاده  علمی  هاي یافته  به  متکی  تنبیه  اعمال -2 
  .باشدحفظ آبروي دانش آموزباخیرخواهانه و  ،تنبیه روشنگرانه  -3
  .باشدل رشد تناسب با مراحم و بوده اساس احترام به شخصیت و احساساتش تعامل با دانش آموز بر -4
   .ممنوع بودن تنبیه بدنی در تمام اشکالش -5
   .به عنوان تنبیهتمسخر و استهزاء دانش آموزان  استفاده از عدم -6
الی مشـابه ماننـد ام   ح در بعـد مقـررات انضـباطی مسـاله اسـتفاده از موبایـل و وسـایل دیجیتـ        ر از مسـائل مطـر  یکی دیگـ  -4

ده انـد و  کـر اسـتفاده از ایـن وسـایل را ممنـوع اعـالم       ،در اکثـر کشـورهاي مـورد مقایسـه     .اسـت ي پلیر و ام پـی فـور   رپی ت
اسـتفاده از موبایـل هـاي دوربـین دار بـه       ،همچـون اخـتالل در کـالس درس بـه خـاطر زنـگ موبایـل        دالیلـی علـت  این بـه  

در  ، ي نادرســت بــه وســیله دانــش آمــوزان اســت ودن و و ارســال پیامــک هــایــ ســرقتی ،عنــوان وســیله تقلــب در امتحــان



 

 

مشـکالت انضــباطی   توانـد از لحـاط علمــی ارزشـمند بـوده و همچنـین مــی توانـد       مجمـوع اسـتفاده از تلفنهـاي همــراه مـی    
  .به وجود آورد

  :شودزیر رعایت  با مجوز مدیریت باشد و شرایط بایداستفاده علمی از موبایل 
 چنانچـه  .کنـد نبایـد در نظـم کـالس اخـتالل ایجـاد       ،نش آموزي مجـوز اسـتفاده از تلفـن همـراه را بـه دسـت آورد      اگر دا -1

  .گردد نظم کالس را مختل ساخت تلفن همراه خاموش شده یا توقیف می
  .این وسایل را نباید با شبکه اینترنت مدرسه ارتباط داد -2
  .فایلها شکسته شودقانون کپی رایت نباید با تبادل غیر قانونی  -3
  .فایلهاي ناصحیح را رد وبدل کنندپیامکها و  بایددانش آموزان ن -4

یکــی از . موضــوع قراردادهــاي والــدین بــا مدرســه یکــی از موضــوعات مــورد توجــه اســت  ،در قســمت مســئولیتهاي والــدین
ــار فرزندانشــان اســت  مســئوالني دغدغــه هــا ــران حمایــت والــدین بــراي اصــالح رفت ــدین  قراردادهــا ،مــدارس در ای ــا وال ب

  .شود شکلهاي متفاوات اجرا می
  .یا مسئوالن محلی و هئیت امناي مدرسه ،توافقنامه ایست بین والدین یا قیم ،قرارداد باوالدین ،در انگلستان

محلـی بـراي اصـالح رفتـار کـودك یـا        راهـی اسـت بـراي همکـاري مدرسـه و مقامـات      آن .قرارداد والدین یک تنبیـه نیسـت  
  .استدر مدرسه و به منظور جذب حمایت عملی از مدرسه و مقامات مسئول محلی طراحی شده حضور او 
مــی مقامـات محلــی امضـا مـی شــود و کسـی ن     والـدین و  ،رفتـاري یــک قـرارداد داوطلبانـه اســت کـه بـین مدرســه      قـرارداد 

و شانسـی بـراي حمایـت     کنـد هرچنـد آن مـی توانـد بـه والـدین کمـک        .دمجبـور کنـ   به امضاي این قـرارداد  تواند والدین را
آنهـا بایـد    ،اگـر والـدین تصـمیم گرفتنـد کـه ایـن قـرارداد را امضـا نکننـد          .بیشتر دانش آمـوز جـدا از آموزشـش فـراهم آورد    

 مســئوالنو ایــن راه را بـا بحــث و بررسـی بــا    کننــدراههـاي دیگــري بـراي اصــالح رفتـار و حضــور دانــش آمـوز خــود پیـدا      
و بهبـودي در رفتـار دانـش آمـوز صـورت نگرفـت مقامـات         انجـام نشـد  اگـر ایـن اقـدام     .نـد کنمدرسه و مقامات محلی پیـدا  

محلی راههاي دیگـري را بـراي انجـام اقـدام علیـه والـدین در نظـر مـی گیرنـد کـه مـی توانـد دادخواسـت بـه دادگـاه علیـه                 
ــار    ــه منظــور بررســی رفت دانــش آمــوز و حضــور والــدین بــه منظــور وادار ســاختن آنهــا بــه حضــور در کالســهاي والــدین ب

  .نامنظم وي باشد
ــراردا  ــق ق ــه طب ــد و    در جلســاتی ک ــا فرزندانشــان دارن ــه ب ــاره مشــکالتی ک ــد درب ــی توانن ــدین م ــود وال ــی ش  د تشــکیل م

  .است بحث و بررسی کنند کمکهایی که می تواند از طرف مدرسه به آنها شود و سودمند
بـراي حـل مشـکالت فرزندانشـان داده شـده اسـت کـه         تضمین هـاي محکمتـري بـراي پیگیـري حضـور والـدین       ،در فرانسه

ســاز از ســوي دانــش آمــوز و عــدم همکــاري والــدین بــراي اصــالح وضــعیت از طریــق   در صــورت غیبــت یــا رفتــار مشــکل
و در درجـه بـاالتر والـدین را مـورد تعقیـب       شـود  دادگاههاي نوجوانـان نسـبت بـه عـدم پرداخـت مزایـاي فرزنـد اقـدام مـی         

  .کیفري قرار می دهند
ء و مدرســه یـات وظـایف اولیـا   ئدر ایالتهـاي مختلـف قـرار دادهـاي متفـاوتی تنظـیم مـی شـود کـه در آن جز          ،در آلمـان نیـز  

  .هستندملزم به رعایت مفاد آن ه دانش آموزان و مدرس يیل نوشته شده و اولیابه تفص
ادهــا بــراي الــزام والــدین بــه نــوعی از قرارد پیشــنهاد مــی گــردد،نیــز  در کشــور مــا ،مطــابق بــا تجــارب کشــورهاي مــذکور

 شـرح وظـایف والـدین و مدرسـه و    کـه در آن ضـمن    شـود همکاري بـراي رفـع مشـکالت انضـباطی دانـش آمـوزان طراحـی        
  .شودبراي پیگیري مطالبات قانونی از آنها براي همکاري بیشتر با مدرسه پیش بینی  راهکارهاي قانونی

یکـی از ایـن سـبکها سـبک حقـوق       ،اسـت بـا اهمیـت   له اي نیـز مسـأ   ء و مدرسـه و دانـش آمـوزان   سبک نگارش وظایف اولیا
 بایـد بـا توجـه بـه شـرایط خـود       بایـد که در مقابـل هـر حـق وظیفـه اي نگاشـته شـده و هـر مدرسـه          و وظایف متقابل است

ــه از ــل را جهــت معلمــان  یــک نمون ــا و دانــش آمــوزان طراحــی  ،حقــوق و وظــایف متقاب و آن را بــه امضــاي آنهــا  کنــد اولی
در .آن را انجـام دهنـد   بایـد کـه   د کـه هـر حـق در مقابـل وظیفـه اي اسـت      کنـ ند و در مواقع ضـروري بـه آنهـا گوشـزد     برسا

اسالم نیز به اصـل حقـوق و وظـایف متقابـل ، توجـه ویـژه اي شـده اسـت ، چنانچـه بـراي همـه افـراد و گروههـا ، در کنـار               
ث در پژوهشـهاي متعــدد ، ایـن مســاله بررسـی شــده    در دانشــگاه علـوم حــدی .وظـایف ، حقـوقی نیــز قـرار داده شــده اسـت     



 

 

ــت  ــت         .اس ــمرده اس ــالم برش ــدگاه اس ــدان را از دی ــدین و فرزن ــایف وال ــوق ووظ ــی ، حق ــا در پژوهش ــاك نی ــدالکریم پ عب
کــوروش فتحــی در تحقیقــی بــا عنــوان شناســایی آســیبهاي تربیــت شــهروندي در برنامــه درســی پنهــان ، یکــی از اهــداف  .

  .دانسته است و متعهد به جامعه افرادي آگاه به حقوق و وظایف خود  تعلیم و تربیت را پرورش
دقـت شـود کـه     بایـد نیـز بخـش دیگـري از مقـررات انضـباطی کشـورهاي توسـعه یافتـه اسـت و           زورگـویی ضـد  سیاستهاي 

در ایــن . اســت.........مــذهبی و ،ســایبري ،جنســی ،فیزیکــی زورگــوییشــامل  زورگــویی. در مــدارس کســی حــرف زور نشــنود
بـه وسـیله    زورگـویی زمینه در کشـورهاي اروپـایی ماننـد فنالنـد، انگلسـتان و آلمـان در هـر مدرسـه و ایالـت سیاسـت ضـد            

پیشـگیري   زورگـویی از  شـود سـعی مـی    ،شـد مسئوالن آموزشـی طراحـی شـده اسـت کـه در بخشـهاي مختلفـی کـه ذکـر          
در ایــران ایــن ظرفیــت وجــود دارد . ري شــوداز اثــرات بــد آن بــر روي فــرد قربــانی جلــوگی ،و در صــورت رخ دادن آن شــود

در  .شـود تـا مکمـل بحثهـاي انضـباطی      ر مـدارس خـط مشـی هـاي ضـد زورگـویی طراحـی شـود        تقویت شـود کـه د   بایدو 
ــرارداد      ــن کشــور ق ــا یکــی از دانشــگاههاي ای ــدارس ب ــویی در م ــاهش زورگ ــراي ک ــرورش ب ــوزش و پ ــز وزارت آم ــد نی فنالن

سیاسـت ضـد زورگـویی را در تمـام جامعـهء      ر ایـن بـاور اسـت کـه مـدارس بایسـتی       بـ ) 1383(ایمـانی  . ده اسـت کـر منعقـد  
گســترش بدهنــد و اطمینــان حاصــل کننــد کــه همــهء افــراد مــورد توجــه در مدرســه،این سیاســت اتخــاذ شــده را    مدرســه

را کشـف کننـد    هـا نـاامن مدرسـه    ها،مکـان  وگـو بـا آن   گفـت   هـا و نیـز از راه   هاي بچـه  از طریق بررسی گزارشونیز امضا کنند
در و  گیرنـد  هـا مـورد نظـارت خـوبی قـرار مـی       هـاي کنترلـی مناسـب، ایـن مکـان      و اطمینان حاصل کنند که بـا اتخـاذ روش  

نصـب کننـد و     اي تواننـد در قسـمتی از مدرسـه صـندوق یـا جعبـه       صورت گسترده بـودن موضـوع زورگـویی در مدرسـه مـی     
ر مـورد زورگـویی و مـورد اعمـال زورگـویی قـرار گرفتن،مراتـب را        آمـوزان بگوینـد کـه در صـورت وجـود شـکایت د       به دانش

  .بیندازند  به صورت مکتوب در داخل صندوق
ي، نیـروي پلـیس بـه    کـه در برخـی از کشـورها   .اسـت  نیـروي پلـیس در مدرسـه   اسـتفاده از  موضـوع   ،یکی دیگـر از مباحـث  

از بـین خـود دانـش آمـوزان تربیـت شـده        طور مستقیم در مدرسه وارد مـی شـود و در مـالزي نیـروي پلـیس ویـژه مدرسـه       
بسـیاري از مــدارس و گروههـاي مـدارس افسـر پلــیس      .هـر مدرسـه یــک پلـیس مـرتبط منصـوب دارد      ،در انگلسـتان  .اسـت 

 .یـا در مدرسـه تحـت قـرارداد امنیتـی مـدارس مـی ماننـد        کننـد   اختصاصی دارند که به طـور مرتـب از مدرسـه بازدیـد مـی     
  .بل مشاهده در مدرسه دیده می شودحضورپلیس در مدرسه به طور قا

گشـت زنـی در راهروهـا و محوطـه مدرسـه بـه منظـور تـامین امنیـت مدرسـه از           ،کمک به امـن تـر سـاختن محـیط مدرسه    
ــا مزاحمــان و واکــنش ســریع   ــق شناســایی و برخــورد ب ــاي ضــد اجتمــاعی  ،طری ــه رفتاره ــدام علی ــه ، اق ــابی و پاســخ ب ارزی

بــار مــی توانــد در  خشــونت حــوادث و ســاختن یقربــان ،آزار و اذیــت ،زورگــویی ،موضــوعاتی همچــون رفتــار ضــد اجتمــاعی
  .شودقلمرو نقش پلیس مدرسه محسوب 

 افسـر پلـیس   ایـن دامنـه یـک    در .دنـ کن را تسـهیل مـی   در مـدارس  11ترمیمـی  عـدالت  هـاي  شـیوه  همچنـین  افسران پلیس
حـل   هـاي  تکنیـک  گسـترده تـر از   اسـتفاده  از و قربانیـان  مجـرمین  بـین  میـانجیگري  در نقـش رهبـري   بـه دسـت گـرفتن    با

  .کندحمایت می  تعارض
بــا گروههــاي داوطلــب و نهادهــاي  و بــین جامعــه وشــته را در اختیــار دیگــران گذا افسـران پلــیس مــی تواننــد دانــش خــود 

  .کنندعمومی براي تسهیل اجراي قانون ارتباط برقرار 
                                                             

 .میمی فرآیندی است کھ بھ موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی بھ پیامد ھای جرمی معین، تصمیم گیری می کنندعدالت تر - ١١
تری بھ اعمال مجرمانھ دارد، بیش از آنکھ نخست آنکھ نگرش فراگیر :عدالت ترمیمی از جھات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد

ً عملی قانون شکنانھ   .تلقی کند، بھ این موضوع می پردازد کھ بزھکاران بھ بزه دیدگان، جامعھ و حتی خودشان لطمھ می زنندجرم را صرفا
یزان دوم آنکھ افراد بیشتری را در فرآیند مقابلھ با جرم دخالت می دھد، عالوه بر بزھکار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعھ نیز بھ ھمان م

این سیستم، موفقیت را نیز بھ گونھ ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکھ بھ میزان مجازات تحمیل در نھایت  .در جریان قرار می گیرند
یکی از شاخصھای عدالت ترمیمی میانجیگری است کھ بیشتر  .شده توجھ کند، میزان آسیب ھای جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد

 .مورد توجھ در مدارس است 

  



 

 

ــان ــدیمی آ   ،در آلم ــنتهاي ق ــی از س ــه یک ــک در مدرس ــوزش ترافی ــان اســتآم ــوزش    .لم ــه آم ــادي برنام ــاي زی ــه ه در ده
ي ادر مصـوبه کنفــرانس دائمــی وزر  .ترافیـک در یــک ارتبـاط نزدیــک بـا انجمــن ایمنـی خیابــان آلمـان صــورت مـی گرفــت      

  .از ماموریتهاي آموزشی تشخیص داده شده است آموزش ایمنی خیابان به عنوان قسمتی ،آموزش و پرورش آلمان
ــ  و مــاموران  در چنـدین واحــد آموزشــی بــه طـور عملــی و نظــري بــه وسـیله معلــم مدرســه    ،داییدانـش آمــوزان در دوره ابت

  .پلیس راهنمایی با چالشهاي ایمنی در معابر آشنا می شوند
اینکـه دانسـته هــاي    دلیــلو بـه  نـد  دار خصوصـا مـواد جدیــد   ،معلمـان در مـدارس آلمـان در مبــارزه بـا سـوء مصــرف مـواد      

  .شوداستفاده می  براي تبادل تجربه نتیجه از متخصصان پلیس ل نباشد درآنان ممکن است کام
و ایــن  کننـد اي مشـترکی را بـراي مبـارزه بـا خشـونت در سـطح مـدارس اجـرا مـی          هـ طرح هـا مدرسـه و سـایر نهاد   ،پلـیس 

  .شودروانی و کالمی می  ،خشونت هم شامل خشونت فیزیکی
ــا مدرســه ه   ــه ســطح پیشــگیري ب ــیس در س ــد پل ــی کن ــاري م ــاعی  ســطح اول: مک ــاي اجتم ــوزش مهارته ــامل آم ــه ش  ،ک

 ســطح دوم کــه شــامل تضــعیف مجــرم بــالقوه از وقــوع جــرم  .اســت....اســترس و ،مبــارزه بــا فقــر افــزایش ســطح آگــاهی و
  .در سطح سوم نیز مسئوالن مدرسه به همراه پلیس باعث تضعیف رخ دادن حوادث خواهند شد .است

پلـیس مدرسـه در سـطح مدرسـه بـه       بایـد و اسـت  مـدارس ضـروري    بنابر تجـارب ایـن دو کشـور ایجـاد پلـیس مدرسـه در      
در برنامــه درســی  بایــدو پلــیس  کنــدصـورت دائمــی و یــا اینکــه بــه صــورت گشــت زنــی در تعـدادي از مــدارس همکــاري   

بــه معلمــان و  مــدارس بــراي آمــوزش برخــی مهارتهــاي ضــروري همچــون آمــوزش ترافیــک و مبــارزه بــا سوءمصــرف مــواد 
شــرایط  کــردنپلــیس مــی توانــد زمینـه مشــارکت ســایر نهادهــاي الزم را بـراي بهتــر    .داشــته باشـد دانـش آمــوزان حضــور  

ــراهم  ــازي   .کنــدانضــباطی مدرســه ف ــز ب ــانیجیگري را نی ــیس در   .کنــددر عــین اینکــه نقــش می هزینــه حضــور نیــروي پل
  .می شودصورت اشتراکی تامین  یا به و مدرسه به وسیله مدرسه یا پلیس

ــه  در ــی ک ــايتحقیق ــد آق ــینی  حمی ــوق  در حس ــگده حق ــوع   دانش ــا موض ــران ب ــگاه ته ــور از  دانش ــه مح ــگیري مدرس پیش
کـه در ایـران بـراي مقابلـه بـا بزهکـاري اطفـال         دادهمـورد تاییـد قـرار    را ایـن نکتـه    انجـام داده بزهکاري اطفال و نوجوانـان  

ر و مشـارکت نهادهـاي عـدالت    سـایر الگوهـاي مـوثر همچـون حضـو      و بـه و نوجوانان فقط بـه تشـویق و تنبیـه توجـه شـده      
  .توجه چندانی نشده است)میانجیگري (عدالت ترمیمی  ،کیفري همچون پلیس

  مقررات تحصیلی 
آمـوزش ابتــدایی   ،در کشــورهاي مـورد مقایســه  .اسـت در مقــررات تحصـیلی مهمتــرین نکتـه بحــث سـاختار آموزشــی    )الـف  

جدیــد در ایــن راســتا تلفیــق دوره هــاي ابتــدایی و ه انــد و نکتــه کــردولــی برخــی آن را تقســیم بنــدي  اســت؛ســاله شــش 
متوسطه اول یا مقـدماتی در بیشـتر کشـورهاي مـورد مقایسـه اسـت کـه ایـن نکتـه بـا اقتبـاس از کشـورهاي اسـکاندیناوي              

  .و به منظور استفاده بهتر از امکانات و تجهیزات و نیروي انسانی می باشد است
ــن  )ب ــاس س ــدایی براس ــذیرش در دوره ابت ــتپ ــه اس ــران ک ــن ،در ای ــالزي ،ژاپ ــه ،م ــه ،فرانس ــن  ،ترکی ــارات از س ــشام  ش

  .می باشد پنجسالگی و در پاکستان و انگلستان  هفتو در فنالند از  استسالگی 
صـورت مـی گیـرد کـه دانـش آمـوزان در نزدیکتـرین مـدارس بـه محـل سـکونت خـود حـق ثبـت               پذیرش در ایران اینگونه 

امـا اکنـون قـوانین     ؛همـین قـانون بـا عنـوان نقشـه مـدارس جریـان داشـته اسـت          2007در فرانسـه نیـز تـا سـال      ،نام دارند
حــق را  درانگلســتان نیــز والــدین ایــن .منعطــف تــري طراحــی شــده و والــدین حــق اعــالم ترجیحــات خــود را دارا هســتند 

ارد همــه کـه ظرفیـت کـافی وجـود د     ودر جـایی  ،کننـد را بـراي مـدارس فرندانشـان بیــان     اولویتهـاي خـود   دارا هسـتند کـه  
کـه ظرفیـت کـافی وجـود نـدارد و تعـداد تقاضـا هـا بـراي آن مدرسـه زیـاد             امـا در جـایی   ؛دانش آموزان پذیرفته می شـوند 

نـد  رشـرایط الزم برخوردا از تـا افـرادي کـه     شـود مقرراتی به وسـیله مسـئوالن محلـی و شـوراي مدرسـه طراحـی مـی         ،است
 .دقیـق و شـفاف بـوده و نیـز بـه آسـانی فهمیـده شـود         بایـد بـاال   مقـررات پـذیرش در مـدارس بـا درخواسـت      .پذیرفته شوند

کـه مطـابق ان دانـش آمـوزان بـا آدرس نزدیکتـر بـه مدرسـه را          کننـد مدارس با تقاضاهاي زیـاد مـی تواننـد قـوانینی وضـع      
  .برادران و خواهران آنها در مدرسه در حال تحصیل هستند هم اکنون یا اینکه افرادي را بپذیرند که بپذیرند،



 

 

و اگـر امکـان داشـت بـا      کننـد لیسـت سـه تـا شـش مدرسـه خـوب را بگیرنـد و از آنهـا بازدیـد           شـود به والدین توصیه مـی  
و قبــل از اینکــه ایــن فعالیتهــا را انجــام بدهنــد الزم اســت  کننــدوالــدینی کــه فرزندانشــان در آن مــدارس هســتند صــحبت 

  .کنندپرورش نواحی دریافت که برگ راهنماي مقررات پذیرش مدارس را از ادارت آموزش و 
ــدارس      ــراي م ــاي خــود را ب ــن اجــازه داده مــی شــود کــه اولویته ــدین ای ــه وال ــد نیــز مشــابه انگلســتان ب در آلمــان و فنالن

  .کنندفرزندانشان بیان 
در نزدیکتــرین مدرســه نســبت بــه محــل ســکونت خــود   و افــراد شــوددر ترکیــه و پاکســتان نیــز مشــابه ایــران عمــل مــی  

ایـن حـق را بـراي والـدین قائـل شـد کـه         بایـد در این زمینه اما با توجه به استانداردهاي جهانی  ؛دنپذیرفته می شو
ـ ده و بهتـرین مـدارس را بـراي فرزندانشـان انتخـاب      کـر د و از مدارس بازیـد  کنناولویتهاي خود را بیان  د کنن

کـه مـی توانـد     گرفـت  در نظـر مـی تـوان محـدودیتهایی     ،و در محلهایی که تعداد متقاضی براي آنها باالسـت 
نزدیکی به محل سکونت باشد و این کار باعـث مـی شـود کـه مـدارس تـالش بیشـتري بـراي بهبـود کیفیـت           

  .شودخود انجام دهند تا عدالت آموزشی بیشتر تامین 
سیاسـتهاي منعطفـی بـه وسـیله کشــوزهاي      ،تحصـیلی مـدارس   در زمینـه ارتقـاء تحصـیلی بـه عنـوان بخشـی از مقــررات      )ج

بـه شـش دهـم درصـد      2008در آلمـان تکـرار پایـه تحصـیلی در سـال       .سه با ایـران در پـیش گرفتـه شـده اسـت     مورد مقای
تحصــیلی نقــش  ءدر ارتقــا .تحصـیلی بــه صــورت خودکـار صــورت مــی گیـرد    ءرسـیده اســت و در ژاپــن و مـالزي نیــز ارتقــا  

ــددر  .شــوراي آموزگــاران بســیار پررنــگ اســت  ــدآموزگــاران  شــوراي فرانســه و ترکیــه ،کشــورهاي فنالن نظــر نهــایی را  بای
درانگلسـتان دانـش آمـوزان معـدودي کـه یـک پایـه تحصـیلی را تکـرار          .براي رفتن یـک دانـش آمـوز بـه پایـه بـاالتر بدهنـد       

در ایــن کالســها دانــش آمــوزان از ســنین مختلــف  .کننــدتحصــیل مــی  مــدارس در مــی نماینــد در کالســهاي جداگانــه اي
  .حضور دارند
افـت تحصـیلی در دوره ابتـدایی بـه پـایین تـرین درجـه        کـه   اد شـده مـی تـوان پیشـنهاد داد    مـوارد یـ  با توجه بـه  

کـه   جاهـایی  دربـا پیشـنهاد معلـم و تاییـد شـوراي آموزگـاران باشـد و         بایدارتقاي تحصیلی  و ممکن برسد
د شـو بـا کالسـهاي تقـویتی وجبرانـی برطـرف       بایـد ضـعف آنهـا    ،دانش آموزان ضعیف در مدرسه وجود دارند

اي از دانـش آمـوزان عـادي بـه     در کالسـهاي جداگانـه    بایـد دانش آموزان داراي تکـرار پایـه    ،در نهایت امر و
  .بپردازند تحصیل

ه در دوره هــاي مختلــف بــه ویــژه دوره تکــرار پایــ افــت تحصــیلی و نیــزوجهــان طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــران 
ــدارد ،   ــی ن ــر مثبت ــدایی اث ــالمت       ابت ــر س ــیلی ب ــت تحص ــوزان  اف ــش آم ــی دان ــت ،(روان ــمانی  )2001رای ــالمت جس ــان (و س ه

  .اثرات مخربی دارد )2003،
عـالوه براینکـه موجـب ضـرر اقتصـادي      حسینی در مقالـه خـود بـه ایـن نکتـه اشـاره مـی نمایـد کـه افـت تحصـیلی سـبب             

هـاي تیـک    شـودگاه مخـاطراتی جبـران ناپـذیر، چـون سـرخوردگی در تحصـیل، افسـردگی، پیـدایش حالـت          خانواه هـا مـی  
  .را همراه دارد... و
  
  

 
  
ــه علــت اینکــه مــدارس    )د در مــورد مقــررات پــذیرش در مــدارس متوســطه اول نیــز در اکثــر کشــورهاي مــورد مقایســه ب

ــده    ــب ش ــطه اول ترکی ــا متوس ــا ب ــدایی آنه ــدارد    ،ابت ــود ن ــذیرش وج ــراي پ ــی ب ــرایط خاص ــذیرش در دوره  .ش ــورد پ در م
تحقیقـات موسسـه دانمــارکی   .یی و متوسـطه اول بـا یکـدیگر ترکیــب گـردد     متوسـطه اول توصـیه مـی گـردد مــدارس ابتـدا     

فنــاوري مشــخص ســاخته کــه یکــی از دالیــل موفقیــت نظــام آمــوزش و پــرورش فنالنــد، اســتفاده از مــدارس جــامع مــی   
  .باشد که نیازهاي طیف عظمیمی از دانش آموزان را برآورده می سازد 



 

 

کـه والـدین چیــز    بـه جــز در مـواردي   دمحـل اقامـت خــود ثبـت نـام شـون      در نزدیکتـرین مدرســه بـه   بایـد دانـش آمـوزان    
کننــد؛ در انگلســتان درکـل والــدین حــق دارنــد اولویـت هایشــان را در انتخــاب مدرسـه فرزندشــان بیــان     .دیگـري بخواهنــد 

 شـاخص پـذیرش مدرسـه در مـورد تعـداد پـذیرش دانـش آمـوز در مدرسـه و          اما پـذیرش بـه تعـداد متقاضـیان یـک محـل،      
 و در جـایی  کنـد دانـش آمـوزان را پـذیرش     بایـد آنجـا کـه ممکـن اسـت مدرسـه       تـا  .وابسـته اسـت  یت فیزیکی مدرسه ظرف

  .دارندد والدین حق شکایت نکنکه مدرسه ظرفیت الزم را دارا بوده و پذیرش 
محلـی یـا هئیـت مـدیره هـاي       مسـئوالن بـه وسـیله مسـئوالن پـذیرش مربـوط کـه یـا         بایـد خط مشی پذیرش در مـدارس  

ظرفیـت پـذیرش دانـش آمـوز و یـا اینکـه        ماننـد : شـامل اطالعـات دقیـق باشـد     بایـد خط مشـی   .شود، تولید هستندمدارس 
  .که ظرفیت بیش از حد باشد، چگونه تخصیص داده می شود در صورتی
ــد ــی   در فنالن ــذیرش مل ــد،   .اســتسیســتم پ ــرورش فنالن ــوزش و پ ــی آم ــوراي مل ــام را در   ش ــت ن ــاي درخواســت ثب فرمه

ــد ــوئدي منتشــر فنالن ــردهي و س ــل   .اســت ک ــتها قاب ــا و درخواس ــهفرمه ــوزان  تهی ــش آم ــذیرش دان ــدارس، ادارات پ و  از م
ــت هســتند ــی    .ادرات اســتانی دول ــر اعــالم م ــاي زی ــش آمــوزان در شــکل ه ــایج انتخــاب دان   موسســات تعلیمــات : شــودنت

امـا   ؛مـومی نامـه پسـت نمـی کننـد     بیشـتر مـدارس متوسـطه ع    .مـی فرسـتند   نامـه  حرفه اي به دانش آمـوز پذیرفتـه شـده   
کـه آمـوزش پایـه را بـه پایـان رسـانده        همـه دانـش آمـوزانی    .کننـد در تابلوي مدرسه نصـب مـی    نامهاي پذیرفته شدگان را

ده باشـند در صـورتی   کـه آمـوزش پایـه را بـه پایـان نرسـان      اشخاصـی   .باشند شایسـته حضـور در مـدارس متوسـطه هسـتند     
  .د در مدارس متوسطه پذیرفته شوندنباشند می توانداشته دن در دروس متوسطه که توانایی کافی براي فائق آم

مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه بایـد آزادي و اختیـار بیشـتري بـراي والـدین در           با توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده      
انتخاب مدرسه فرزندانشان در دوره متوسـطه قائـل شـد و بـراي ورود بـه دوره متوسـطه تکمیلـی بایـد یـک          

راسري از دانش آموزان اخـذ شـود تـا دانـش آمـوزان قـوي وارد ایـن دوره بشـوند و بـراي دانـش           امتحان س
آموزان مستعد نیـز مـی تـوان شـرایطی فـراهم کـرد کـه در صـورت توانـایی بـراي فـائق آمـدن بـر دروس              

  .متوسطه قبل از اتمام دوره متوسطه اول بتوانند وارد دوره متوسطه تکمیلی شوند
  

در زمینــه ارتقــاء  .در کشــورهاي ترکیــه و فنالنــد بــا نظــر شــوراي معلمــان صــورت مــی گیــرد  ءارتقــا در متوســطه اول نیــز
در آلمــان ارتقــاء  .دشــوی متفــاوت عمــل مــی یتحصــیلی در دوره متوســطه نیــز در کشــورهاي مــورد مقایســه بــه گونــه هــا 

بـراي   4نمـره   .اسـت یلی دانش آموز بـه پایـه بعـدي بـر اسـاس نمـرات کسـب شـده در نیمسـال اول و دوم هـر سـال تحصـ            
کـه در آن همـه معلمـانی کـه بـه یـک        اسـت تصـمیم نهـایی بـر عهـده شـوراي کـالس       . اسـت قبولی در هر درس مورد نیـاز  

 .حضور دارنـد و ایـن شـورا گـزارش نمـرات پایـانی دانـش آمـوز را مـورد توجـه قـرار مـی دهـد              می کننددانش آموز تدریس 
در برخـی مـدارس و کالسـها شـوراي معلمـان بـراي دانـش آمـوزانی کـه در          اگـر دانـش آمـوزان در یـک پایـه مـردود شـوند        

د تــا مجــددا امتحــان داده و دوبــاره قبــول کننــبــار اول مــردود شــده انــد در ابتــداي ســال بعــد ایــن امکــان ار فــراهم مــی  
کـه گـرفتن تصـمیم در مـورد ارتقـاي دانـش آمـوزان در متوسـطه         بر طبق این تجربیات پیشنهاد مـی گـردد   .شوند

بر عهده شوراي کالس نهـاده شـود ، تـا همـه معلمـان مشـغول در یـک پایـه تحصـیلی نظـر           ) راهنمایی (لاو
تحقیقـات مختلـف لـزوم کـم کـردن افـت تحصـیلی را در دوره متوسـطه اول تاییـد نمـوده اسـت ،            .خود را اعالم نماینـد  

ــه اســت      ــن نتیجــه دســت یافت ــه ای ــت انجــام داده ب ــانون اصــالح و تربی ــه ک ــی ک ــه در تحقیق ــاران ،  51ک درصــد از بزهک
  .مردودین دوره راهنمایی هستند 

ایـن مرحلـه کـه     ،در آلمـان  ،شـود  دانش آموزان در بخـش متوسـطه تکمیلـی بـه شـکلهاي گونـاگون عمـل مـی         ءجهت ارتقا
نمـرات بـه دسـت آمـده در ایـن مرحلـه بـراي محاسـبه کـل           .به مرحله صـالحیت معـروف اسـت دو سـال طـول مـی کشـد       

 ،سـال و نمـرات امتحـان آبیتـور     جمـع نمـرات اخـذ شـده در ایـن دو     . وزان مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد     نمرات دانـش آمـ  
هرچنـد   ،اي ارتقـاء دانـش آمـوز وجـود نـدارد     موفقیت دانـش آمـوزان را رقـم مـی زنـد و بـه عبـارت دیگـر هـیچ رونـدي بـر           

ــ  دانــش آمــوز در صــورتی ،ممکــن اســت ــه دس ــراي امتحــان آبیتــور را ب ــه خــود را  ،ت نیــاورده باشــدکــه نمــرات الزم ب پای



 

 

ــرار   ــددا تک ــدمج ــال   .کن ــردودي در س ــرخ م ــاله   2008-2009ن ــه س ــدارس ن ــاله    6/2در م ــت س ــوده و در هش ــد ب درص
  .درصد بوده است7/1

طـور مفصـل در برنامـه درسـی شـرح      سیسـتم تکمیـل دروس بـه     .اسـت واحـد   75حـاوي حـداقل    برنامـه  هـر در فنالند نیز 
د کـه دانـش آمـوزان چـه واحـدهایی را      کنـ برنامـه درسـی معـین مـی      ،س یـا گروهـی از دروس  براي هـر در  .ه شده استداد

بـه دانـش آمـوزي کـه نمـره الزم را در دروس کسـب نکـرده        . کننـد باید بگذرانند تا در هـر درس یـا گـروه دروس پیشـرفت     
  .کندفرصت داده می شود تا دانش و مهارتهاي الزم را کسب  ،باشد

ــ     ،ول شــاگرد مـی توانــد پــس از سـال ا  ،در فرانسـه  ا اینکـه کــالس اول را  بـه پایــه بعـدي در مــدارس فنـی و عمــومی بـرود ی
ــ  ــددا بخوان ــال دوم د. دمج ــه دوم از س ــه ماه ــت    ،ر س ــري موق ــت گی ــه جه ــدینش برنام ــوز و وال ــش آم ــالم   دان ــود را اع       خ

سـه ماهـه سـوم از سـال دوم     در  .دکنـ مـی توانـدکمک    )بـا کمـک از مشـاوره و روانشـناس شـغلی      ( معلم کـالس  . می کنند
 ،ایـن رونـد هـا در ترکیـب بـا نتـایج ارزیـابی هـاي تحصـیلی          .کننـد گرایش قطعـی خـود را اعـالم مـی      ،والدین و دانش آموز

  .د تا بهترین تصمیم را در مورد رشته دانش آموز بگیردکنشوراي کالس را کمک می 
دانـش آمـوزان کـار     .وابسـته اسـت  در نـیم سـال دوم    بـه دسـت آمـده   تحصـیلی دانـش آمـوزان بـه نمـرات       ءارتقـا  ،در ترکیه

اگـر دانـش آمـوز در همـه دروس نمـره الزم را کسـب        .کننـد دریافـت   نمـره خـوب   در پایـان سـال تحصـیلی    بایـد آموز نیـز  
دانـش آمـوزانی کـه نمـره قبـولی را در سـه درس کـالس نهـم و دو          ،مـی یابـد   ءبـه پایـه بـاالتر ارتقـا     باشـد مسـتقیما   کـرده 

 ،کـه در دروسـی کـه رد شـده انـد     مـی رونـد   انـد بـه شـرطی بـه کـالس بـاالتر        کـرده هـم و یـازدهم کسـب ن   درس کالس د
کـه برخـی از واحـدها اجبـاري      .اسـت بـه صـورت واحـدي     نظـام تحصـیلی در ایـن دوره    ،در ژاپـن  .کننـد نمره قبولی کسـب  

  .و برخی اختیاري می باشد
نهـاده اسـت و    يمتوسـطه تکمیلـی نیـز رو بـه انعطـاف بیشـتر       ء تحصـیلی در می توان گفـت کـه سیاسـتهاي ارتقـا     بنابراین،

و دانــش آمـوزان را بــا هـدایت تحصــیلی فراگیـر کمــک     رسـانید ل ی را بــا سیاسـتهاي انعطــافی بـه حــداق  افــت تحصـیل  بایـد 
 لـزوم  تحقیقـات مختلـف پیشـنهاد ایـن تحقیـق را در مـورد      .کننـد تا بتواننـد دوره متوسـطه تکمیلـی را بـه خـوبی طـی        کرد
  تایید نموده است ،  در سنین نوجوانی ي آسانترارتقا

در قسمت متوسطه ، یکـی از بخشـهاي بسـیار مهـم ، آمـوزش فنـی و حرفـه اي مـی باشـد ، در ایـن شـاخه ، الگـوي آلمـان              
ــا ایــن سیســتم دانــش آمــوزان پــس از     ــه اي پیشــنهادمی گــردد ، مطــابق ب ــراي ارتقــاي آمــوزش حرف ــی  16ب ســالگی ، م

مــدارس گســترده حرفــه )حرفــه ايشــرکت در کــارآموزي کمپــانی هــاو تحصــیل در مــدارس (دوآل  تواننــد از بــین سیســتم
ــایی و  ــتاري ،مام ــژه پرس ــدارس وی ــد     .......اي،م ــاب نماین ــراي تحصــیلی انتخ ــی را ب ــت یک ــام وق ــه اي تم ــدارس حرف ــا م و ی

ــاالترین میــزان مــا  2008ســپتامبر  27نشــریه اکونومیســت در . زاد تجــاري در دنیــا اســت ، اعــالم نمــود کــه آلمــان داراي ب
کــه ایــن میــزان مــازاد تجــاري ، طبــق نظــر متخصصــین ،  بیلیــون دالر ،تخمــین زده مــی شــود  285،  2008کــه در ســال 

  .می باشد  این کشور ،فه اي در وابسته به سیستم پیشرفته آموزش حر
  
  
  
  

اسـت بـراي تشـویق خـانواده هـا بـه       کـه ممکـن   دولـت بایـد تـا آنجـا      ،خانواده هاي دانـش آمـوزان   در بخش حمایتهاي مالی
  .کندرزندان جامعه حمایت هاي مالی مستقیم و غیر مستقیم خود را از دانش آموزان بیشتر فمشارکت در تربیت 
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