
  العناصر مع كامل المدرسي االنضباط عن موضوع مقدمة

 

 القبول منه راجٌن وحمًدا فضًل  علٌها نشكره والتً العدٌدة بنعمه علٌنا هللا من   لقد

 بها نستنٌر عقواًل  منحنا أن ُتحصى وال ُتعد   ال التً نعمه أبرز ومن والرضا،

 القٌم وُتبنى األمم تقوم فبالعلم وتخل فنا، جهلنا وُظلمة خلواتنا ُتضًء علم   ودروب

ز والحضارات  المدرسة، من أدراجها تبدأ العلمٌة خطواتنا وأولى الثقافات، وتتعز 

 التعلٌمٌة مسٌرتنا نخطو وجعلتنا وشغف، بحب   حولها جمعتنا التً الثانً الموطن

ٌن علم   وبنتاج بشغف ٌ امنا ٌُز   بمبادئها نلتزم أن علٌنا وحق   دروبنا، به ونستبصر أ

 بالسلوكٌات نلتزم أن واجبنا فمن ظللها، فً سلوكنا ونضبط كما قُدسٌتها ونحترم

 التً القرارات احترام هً فٌها مبدأنا ٌكون وأن الحنٌف دٌننا بها أمرنا التً الحسنة

تها ًبا جمًٌعا أجلنا من اختراقها عدم على والحرص المدرسة أقر   وُمعلمٌن، ُطل 

  .والتعلٌم التربٌة عمٌلة علٌها تقوم التً األساسٌة الركٌزة هو المدرسً فاالنضباط

 

   العناصر مع كامل المدرسي االنضباط عن موضوع

 

 والتعلٌمٌة التربوٌة للعملٌة األساسٌة والركٌزة المحور هو المدرسً االنضباط ٌُعد  

 التزام خلل فمن النجاح، طرٌق نحو الطلبة تأخذ التً الُمهمة النقاط إحدى وأن ها كما

دها التً بالشروط الطلبة  التعلٌمٌة العملٌة ٌدفع واحترامها المدرسة إدارة ُتحد 

 بحصص   ٌحظون المعلمٌن وأن   كما النجاحات، طرٌق نحو الُمختلفة بمساراتها

 من األمر وهذا خللها الُمشاغبات وجود دون والحٌوٌة، النشاط ٌتخل لها تدرٌسٌة

ن حٌث اإلٌجابٌة النقاط  التعلٌم مستوى من وكذلك التدرٌسٌة العملٌة من ُتحس 

 التدرٌسٌة بالقاعة فالهدوء العلم، من الطلبة جمٌع استفادة إلى باإلضافة والتدرٌس

 خللها من فنجد واالستٌعاب، بالفهم الطلبة جمٌع على تعود التً الركائز أهم من

ز ومعها كما للطلبة، النجاح درجات وكذلك لٌمالتع مستوى زدٌادا  الطلبة علقة تتعز 

 من وتزٌد الطلبة، لدى أكبر والحكمة المعرفة بتحصٌل الرغبة وُتصبح بالمعلمٌن

ا البعض، بعضهم مع الطلبة مشاركة  عن الطلبة وامتناع الركٌزة هذه غٌاب مع أم 

 كما ازدٌاد، فً مستواه سٌصبح التعلٌمً الفاقد فإن   الحسنة بالسلوكٌات االلتزام

 التعلٌمٌة المسٌرة سٌر فً وعثرة إعاقة تسبب والتً المدرسة أرجاء الفوضى وستعم  

 وكذلك المدرسً، االنضباط أهمٌة سنستعرض موضوعنا سطور وخلل والتربوٌة،

 بالمنفعة المدرسة على تعود والتً أطفالهم سلوكٌات تحسٌن فً الكبٌر األهل دور



 من للحد   الحلول أبرز لتبٌان باإلضافة االنضباط، هذا أهداف هً ما وكذلك الكبٌرة،

  .والعلم النجاح طرٌق فً ثغرةً  ُتشكل التً المشكلة هذه

 

  المدرسي االنضباط أهمية

 

 التعلٌمٌة العملٌة نجاح تضمن التً البنود أهم أحد هو المدرسً االنضباط ن  أل

 تحد   التً القوانٌن اتب اع على الطلب وحث   به االلتزام من ُبد   فل للطالب، والفكرٌة

 والفكري العلمً التحصٌل طرٌق فً تقف التً العثرات من وُتقل ل الفوضى من

 وزٌادة والمعلم، الطالب بٌن العلقة توثٌق على ٌُساعد االنضباط وأن   كما للطالب،

 عبارات من بعًضا التالً النقطً التعداد ضمن ونعرض والفهم، الشرح مستوى

 االلتزام أهمٌة وكذلك المدرسً، االنضباط أهمٌة على تحث هم والتً للطلبة التشجٌع

  :ومبادئها المدرسة بقوانٌن

 

 الجهل، مخاوف من ٌحمٌك الذي الثانً بٌتك هً المدرسة إن   الطالب، عزٌزي

 المراتب، ألعلى بنفسك لتسمو بمبادئها التزم والفكري، العلمً مستواك من وٌرفع

 .ظلله فً تكون أن ترغب الذي للمكان تصل وكً

د مستقبلك، مسارات تبنً التعلٌمٌة قاعاتها ومن المدرسة أروقة من  مجدك وُتحد 

ده بما التزم بأمتك، وتسمو  .الُمنتظر مجدك تنال كً اإلدارة ُتحد 

 كبإهمال ُتهدرها فل للغاٌة، محدودة المدرسة هذه فً إقامتك الطالب، عزٌزي

ل ال خاطئة وبسلوكٌات  للطالب مثال خٌر وُكن منضبًطا ُكن الفشل، إال   بها ُتحص 

  .والمتفوق الناجح

كر  كما تكتنشئ على ٌعملون التعلٌمً وكادرها وبإدارتها المدرسة أن   ُبن ً، ٌا تذ 

ٌُساعدونك   .لهم ُمساعًدا لتكن القوٌم، وفكرك شخصٌتك بناء على و

  المدرسي االنضباط أهداف

 

ز التً السامٌة بأهدافه المدرسً االنضباط أهمٌة تتجل ى  وببناء الطالب بسلوك تتعز 

ل فإن   والسلٌمة، األخلقٌة شخصٌته  ةتنشئ هً المدرسً للنضباط الركائز أو 



 ضمن كانت سواء والقوانٌن المبادئ بجمٌع االلتزام وكذلك االحترام على الطالب

 إًذا لقوانٌنه، واالمتثال احترامه علٌه ٌتوجب خارجها مكان أي أو المدرسة حرم

 األساسٌة األهداف التالً النقطً التعداد ضمن ونعرض السلٌمة، للبنى تنشئته تعود

  :المدرسً للنضباط

 

 المعلمٌن بٌن المتبادلة العلقة وتعزٌز توثٌق على المدرسً االنضباط ٌُساعد

 .وزملئهم الطلبة مع وكذلك والطلبة،

 االلتزام ٌُصبح حٌث الحٌاتٌة، بٌئته فً حتى الطالب لدى االلتزام مستوى ارتفاع

 .وُبنٌته شخصٌته صفات إحدى واالحترام

 والمعرفً، العلمً محصوله وارتفاع الطالب مساعدة على المدرسً االنضباط ٌعمل

 .واختباراته معرفته إدارة لكٌفٌة الصحٌح السلوك الطالب ٌتعلم خلله فمن

 بقوانٌن ُملتزمة بن اءة شخصٌة جعله وكذلك الطالب، قدرات تنمٌة على ٌعمل

 .علٌها تقوم التً والمبادئ المجتمع

 الشخصٌة المصلحة إبعاد وكذلك بٌنهم، فٌما والتعاون المشاركة كٌفٌة الطلبة تعلٌم

ل والتً   .العامة والمصلحة المبادئ على تتفض 

  المدرسي االنضباط في األهل دور

 

 الُمحٌط المجتمع إطار ضمن الخاطئة والسلوكٌات السٌئة العادات لطالبا ٌكتسب قد

 سلوكٌاته وزٌادة السلٌمة، االسس على تنشئته فً األسرة أهمٌة تكمن وهنا به،

 االسرة ُتعد   حٌث وبمبادئها، المدرسة بقوانٌن ُملتزًما تجعله خللها من التً اإلٌجابٌة

 وعقله، روحه فً البن اءة األفكار وزرع الطفل شخصٌة لبناء الحاصل التحصٌل هً

 اآلخرٌن، أفكار احترام على ٌقوم هادئ عائلً جو ضمن ٌعٌش الطفل ٌكون فعندما

ز عندها الُمختلفة، أطفالهم لمشاكل واالستماع اإلصغاء ٌُجٌد وكذلك  سلوكٌة تتعز 

 العلمً تحصٌله على وكذلك المدرسة على إٌجابً بشكل ٌنعكس األمر وهذا الطفل

 البدنٌة ومهاراته الطفل إبداعات نتاج فً كبٌر دور لها فاألسرة والمعرفً،

 الطفل ةٌشخص بناء على ُتساعد التً النقاط أهم ٌلً فٌما ونعرض والفكرٌة،

  :عائلته ضمن والتزامه

 



 على أطفالهم ٌطرحها التً العدٌدة لألسئلة صحٌح بشكل اإلنصات األهل على

 .علٌها الوافٌة اإلجابات إٌجاد ومحاولة مسامعهم،

 .بها وااللتزام القوانٌن احترام أهمٌة وكذلك والمدرسة، العلم أهمٌة على دائًما حثهم

 كً والضرب، التعصٌب عن البعٌدة اللٌنة، الُمعاملة حدود ضمن الطفل تربٌة ٌجب

ة وشخصٌته التعصبً فكره ٌُولد ال  .الفذ 

 ُتولد خللها من والتً بها ٌُفك ر التً األشٌاء ٌفعل تجعله التً الكافٌة مساحته إعطائه

  .وإبداعاته مهاراته

  به وااللتزام المدرسي االنضباط فوضى من للحد   حلول

 

 قدرتهم ومدى الطلبة، سلوكٌات تعزٌز على المدرسً االنضباط أهمٌة من انطلًقا

 التً الحلول بعض إٌجاد من ُبد   ال الدراسة، بمبادئ وااللتزام العلم استٌعاب على

 التعلٌمً الكادر مع وبتعاونهم المدرسً نضباطهمبا الطلبة الزام على تعمل

  :الحلول هذه أبرز نستعرض التالٌة النقاط وخلل والتدرٌسً،

 

 الطلبة ترغٌب المدرسة كادر على بل التوبٌخً، سلوبباأل الطلبة مع التعامل عدم

 .لتوعويوا التوجٌهً الكلم خلل من وبالعلم بالمدرسة

 ٌُمكن وكذلك الترحٌبٌة، والكلمات الصباحٌة، النشاطات خلل من الطلبة تشجٌع

 بالهدوء التزاًما األكثر للطالب الرمزٌة الهداٌا تقدٌم خلل من تشجٌعهم للمعلمٌن

 .والدراسة

 خللها من حٌث ألنفسهم، كافٌةً  مساحة وإعطاءهم طفالهمأل اإلنصات األهل على

غ  .بالمدرسة فوضى هٌئة على ٌُمارسها وال المكبوتة، طاقاته الطفل ٌُفر 

 العناصر مع كامل المدرسي االنضباط عن موضوع خاتمة

 

 العلم ركائز من مهمة ركٌزة فٌه تناولنا والذي التعبٌري موضوعنا نهاٌة وفً

د والنجاح،  ٌرقى خلله من والذي المدرسً االنضباط أهمٌة على قولنا ُنجد 

 المعلمٌن ومحبة النافع العلم الطالب ٌُكسب وذلك السلٌمة، وببنٌته الطالب بشخصٌة



ٌُبدٌها العامة المصلحة منسوب ٌرتفع وكذلك والمدرسٌن،  مصلحته على و

 .أبوابه أوسع من الُمشرق لمستقبله ٌُدخله الذي العلم تحصٌله وٌنال الشخصٌة،


