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مقوله  انضباط به عنوان س��رفصلي مهم در مديريت منابع انساني، مورد توجه 
همه  سازمان هاست. به نظر مي رسد در فضاهاي آموزشي، اهميت اين مسئله دو 
چندان مي شود. هدف اين پژوهش بررسي الگوي عملکرد شوراهاي انضباطي 
دانش��جويان در دانش��گاه هاي دولت��ي و انطباق آن با الگ��وي مطلوب انضباط 

تعالي بخش است.
راهبرد پژوهش، نظريه پردازي داده بنياد است. بدين منظور با استفاده از روش 
مصاحبه  عميق با دبيران کميته هاي انضباطي 9 دانش��گاه بزرگ تهران،  به تدريج 
الگوي عملکرد ش��وراهاي انضباطي دانش��جويي تدوين شد. در نهايت، ميزان 
تناس��ب الگوي مذکور با الگوي انضباط تعالي بخش به عنوان الگوي اس��امي 
انضباط مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي  نشان مي دهد که الگوي موجود 
عملکرد شوراهاي انضباطي دانشجويي تا حد زيادي تحت تأثير الگوهاي رفتاري، 

شناختي و تدريجي انضباط است. 
حرکت به سمت انضباط پرورش دهنده و تعالي بخش، توجه به تشويق، معرفي 
الگوها و اسوه ها در کنار برخورد با تخلفات، آموزش مهارت هايي به دانشجويان 
به منظور پيش��گيري از وقوع تخلف، توصيه دانشجويان به تقوا و خودانضباطي 
در کنار تأکيد بر قانون و آيين نامه از جمله اقداماتي است که موجب نزديک تر 

شدن وضعيت موجود به الگوي اسامي انضباط خواهد شد.
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الگوي عملکرد شوراهاي 
کميته انضباطي دانشجويي: 

رويکردي داده بنياد
ميثم لطيفي
استاديار دانشگاه امام صادق عليه السام
m.latifi@isu.ac.ir

ميثم چگين
کارشناسي ارشد معارف اسامي و مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق عليه السام
maysam64@gmail.com

محسن فرجي
کارشناسي ارشد معارف اسامي و مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق عليه السام
M.faraji1365@gmail.com



68

راهبرد فرهنگ / شماره دهم و يازدهم / تابستان و پاييز 1389

مقدمه
ايجاد و اس��تمرار انضباط در هر س��ازماني در گرو كار فرهنگي و شناس��ايي و بررس��ي علمي 
ارتباط عوامل مختلف مؤثر بر انضباط است )فروتني و بحراني، 1387(. مسئله نظم و انضباط در 
محيط هاي آموزشي، موضوع حساس و مهمي است كه همه سازمان هاي آموزشي، مديران، اساتيد، 
دانش آموزان و دانشجويان با آن درگيرند. به عالوه، بروز تغييرات جديد در سياست هاي علمي، باعث 
شده  است كه رويه هاي گذشته انضباطي، ناكافي به نظر آيند و برنامه  ريزي انضباطي متناسب، در 
عرصه هايي همچون آموزش و پژوهش مورد توجه قرار گيرند )نخعي و همکاران، 1389(. از اين 
رو شناخت مسائل و مشکالت انضباطي دانشجو و شيوه  اصالح آن در حيطه وظايف همه، خصوصاً 
مديراِن مراكز آموزشي و اساتيد آن است )احمدي، رجايي پور و محمدي، 1386(. اگرچه پيش از 
اين آيين نامه هاي انضباطي براي كاركنان، اس��اتيد و دانشجويان نوشته شده و در سال هاي اخير 
مورد بازنگري مجدد قرار گرفته اس��ت اما همچنان اين مس��ئله جاي تحقيق و كاوش بيشتر دارد 
و مآالً بهبود قوانين و رويه ها را مي طلبد. توجه به انضباط در فضاي دانشگاهي از آن حيث كه بر 
بهره وري نظام آموزشي تأثير مي گذارد و همچنين سالمت و تعالي دانشگاه را به همراه دارد، بايد 
مورد توجه بيش��تري قرار گيرد. به عالوه، نحوه عملکرد ش��وراهاي كميته انضباطي دانشجويي در 
دانشگاه مي تواند يکي از ابعاد ارزيابي دروني عملکرد دانشگاه ها واقع شده و پياده سازي صحيح آن 

در بلندمدت، مي تواند نشان گر تصوير مناسبي از روند تغييرات باشد )شکوري گنجوي، 1387(.
نظم و انضباط و رويه هاي برخورد انضباطي، لزوماً منطبق با قوانين و مقررات نوش��ته ش��ده 
نيس��ت. اس��تراوس1 معتقد است رفتارها و عملکردهاي افراد و مديران در هر سازماني بر اساس 
واقعيت هاي در جريان در آن س��ازمان ش��کل مي گيرد و لزوماً منطبق با قانون نيست؛ او چنين 
نظم و انضباطي را كه محصول گفتگو و بحث بين افراد ذي نفع در سازمان است، نظم گفتگويي2 

نام نهاده است )ورسلي، 1373: 173-188(. 
از اين روي، بررس��ي و توصيف نظام مند آنچه در مقام عمل3 در ش��وراهاي كميته انضباطي 
دانشجويي در حال جريان است و طراحي الگوي مفهومي از عملکرد واقعي ايشان، هدف اوليه 
اين مقاله اس��ت. در مرحله بعد با بررس��ي ميزان انطباق الگوي به دس��ت آمده با الگوي انضباط 
تعالي بخ��ش به عنوان الگوي اس��المي انضباط، هدف دوم اين مقاله محقق مي ش��ود. بر همين 
اس��اس، دو سؤال اصلي پژوهش اين است كه الگوي موجود عملکرد شوراهاي كميته انضباطي 
دانش��جويي در دانش��گاه ها با كداميک از الگوه��اي انضباطي انطب��اق دارد و دوم اينکه الگوي 
مذكور تا چه حد به الگوي اس��المي انضباط نزديک است. براي پاسخ به سؤاالت مذكور راهبرد 
پژوهش��ي داده بنياد استخدام ش��ده كه در اين راهبرد، مصاحبه هاي عميق با دبيران شوراهاي 

كميته انضباطي دانشجويي، داده ها را شکل داده اند.

1. Anselm L. Strauss
2. Negotiated Order 
3. Practice 
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2. ادبيات موضوع
2.1. الگوهاي انضباطي در فضاهاي آموزشي

پ��االردي و م��ودري1 )1973( معتقدند يک الگوي واحد از مفه��وم و عملکرد انضباطي در 
مؤسس��ات آموزش��ي وجود ندارد. اينکه مسئوالن و معلمين چه مي كنند تا از مشکالت رفتاري 
جلوگيري كنند؟ وقتي مشکل به وجود آمد چه مي كنند؟ و براي جلوگيري از تکرار رفتار ناصحيح 
چه مي كنند؟ سه سؤال اصلي در نظر ايشان بود كه با توجه به نوع پاسخ به اين سؤاالت، چهار 

الگوي انضباطي آسان گير2، استبدادي3، رفتاري4 و شناختي5 شکل گرفت.
در رويکرد تساهلي به انضباط، در پاسخ به اين سؤال كه »مسئوالن و اساتيد چه كار  كنند تا 
از مش��کالت رفتاري جلوگيري شود؟« پاسخ اين است كه اقدامي انجام ندهند. همچنين پاسخ 
به اين سؤال كه »وقتي مشکل به وجود آمد چه كار  كنند؟« نيز آن است كه كاري نکنند و البته 
ب��راي جلوگي��ري از تکرار مجدد رفتار ناصحيح هم، انجام ندادِن كاري، توصيه مي ش��ود. قائلين 
به اين رويکرد معتقدند اگر افراد واقعاً در فرايندها به بازي گرفته ش��وند، رفتار نامناس��ب انجام 
نمي دهند و مهم تر اينکه افراد بايد آزاد باش��ند كه هر كاري مي خواهند بکنند. آزادي مقوله اي 

خدادادي است كه كسي حق گرفتن آن را ندارد.
در نق��د اي��ن رويکرد دو اش��کال قابل طرح اس��ت؛ اوالً اينکه اين رويک��رد واقع گرا نبوده و 
ايده آليس��تي اس��ت؛ يعني در عالم واقع هيچ كس نمي تواند چنين رفتار نمايد، بلکه همواره با 
موانع��ي برخ��ورد خواهد نمود و ديگران چنين اجازه اي را به او نخواهند داد. به عالوه، اين روش 
به هيچ وجه پرورش دهنده نيست و فرد در صورتي كه از محيط بازخوردهاي مناسب را دريافت 

نکند، نمي تواند نسبت به رفتار خود ارزيابي دقيقي داشته باشد.
در مقابل رويکرد قبلي، رويکرد استبدادي قرار دارد. در اين رويکرد، فرض بر اين است كه 
فرد به محض احس��اس آزادي، به طرف انجام فعل خط��ا حركت مي كند زيرا افراد ذاتاً تمايل به 
خطا دارند. در اين رويکرد، مديران بايد به دنبال تنظيم قوانين و دستورالعمل ها براي جلوگيري 
از رفتار نامناسب باشند. شعار اصلي اين رويکرد »قانون هر چه بيشتر، بهتر« است. بدين ترتيب 

با افزايش نظارت ها و شدت يافتن برخوردها، قهراً بي انضباطي كاهش مي يابد.
 در نقد اين رويکرد بايد گفت كه اوالً انسان ها ذاتاً پليد نيستند و ثانياً اگر با افراد جرم انگارانه 
رفتار ش��ود، قهراً اين احتمال مي رود كه آنها هم مجرمانه رفتار كنند و در اين صورت بايد در 

اصل وجود مدرسه، دانشگاه و نظام تعليم و تربيت ترديد نمود.
رويکرد س��وم به انضباط، رويکردي رفتاري اس��ت. اگرچه اين رويکرد طي پنجاه سال اخير 
در آمريکا مطرح بوده اس��ت اما در آموزش و پرورش اخيراً مورد توجه قرار گرفته اس��ت. ]البته 
1. Palardy and Mudrey
2. Permissive
3. Authoritarian
4. Behavioristic
5. Diagnostic

الگوي عملکرد شوراهاي کميته انضباطي دانشجويي ...
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نويس��ندگان مقاله در س��ال 1973 اين مطلب را بيان كرده اند.[ در اين رويکرد هدف، اصالح و 
شکل دهي مجدد به رفتار ظاهري است. اين تغيير طي چهار گاِم شناخت )تعيين( مشکل رفتاري 
به صورت مصداقي،  شناخت )تعيين( رفتار مناسب، استفاده از پاداش و استفاده از مکانيزم هاي 

خاموش سازي رفتار نامناسب صورت مي گيرد. 
البته اين رويکرد راه هاي پيش��گيري را بيان نمي كند بلکه در مقام برخورد و جلوگيري از 
تکرار، معنا مي يابد. برخي رفتارها هستند كه بايد با آنها برخورد شود و خاموشي نتيجه بخش 
نخواه��د ب��ود در اين صورت بايد عکس العملي صورت گيرد كه البته لزوماً تنبيه نيس��ت. اين 
روش داراي نارس��ايي هايي ني��ز دارد و آن اين كه به جاي پرداختن به علت ها، به نش��انه ها و 
عالئ��م مي پ��ردازد. البته قائلين به رفتارگراي��ي معتقدند با اصالح رفتار ظاه��ري، رفتار واقعاً 

اصالح مي ش��ود. 
چهارمين رويکرد به انضباط، رويکرد شناختي است. اين رويکرد در تقابل با رويکرد رفتاري 
است و به علت بروز رفتار مي پردازد. قائلين به اين رويکرد، معتقدند وقتي مشکل رفتاري پيش 
مي آيد بايد مداخله كرد و البته يک راه واحد براي مداخله وجود ندارد )لطيفي، 1388: 15-18(.

در هر صورت آنچه عماًل طي دهه گذشته براي ارتقاي رفتار فرااجتماعي و كاهش مشکالت 
رفت��اري در مراكز آموزش��ي مورد توجه قرار گرفته اس��ت عمدتاً م��دل حمايت مثبت از رفتار1 
بوده است. در اين مدل بر دو وجه رويکرد رفتاري آن گونه كه پاالردي و مودري )1973( ذكر 
كرده اند و رويکرد مثبت آن گونه كه گروت )2005( گفته اس��ت تأكيد مي شود. در اين مدل بر 
تعريف و تبيين رفتار مطلوب و نامطلوب، آموزش انتظارات و توقع هاي رفتاري به دانشجويان و 
دانش آموزان، تعيين رفتارهاي مناسب قابل تشويق، ارزيابي مستمر اثربخشي و يکپارچه سازي 

و هماهنگي بين افراد، گروه ها و مراكز  آموزشي تأكيد مي شود )وارن و همکاران2، 2006(. 

2.2. الگوهاي انضباطي در سازمان ها
اگر چه اولين مطالب درباره انضباط كاركنان، توس��ط هنري فايول در عصر مديريت مدرن 
طرح ش��د )رضائيان 1381، 48( ولي بعدها الگوهاي انضباطي مختلفي در سازمان ها شناسايي 
شدند. الگوي سخت و نرم، مبتني بر جهان بيني و سبک مديريت X و Y داگالس مک گريگور3 
)1960( و الگوي نس��بتاً پيچيده تر و كامل تر فنلي4 )1998( گونه شناسي هاي قابل توجهي را از 
رويکردهاي معطوف به انضباط نش��ان مي دهند. فنلي با اس��تفاده از دو مفهوم سبک مديريت و 
نحوه اقدام مديران، چهار رويکرد به مفهوم انضباط كاركنان را با اس��تفاده از تبيين اس��تعاره اي 

معرفي كرده است. 

1. Positive Behavior Supports (PBS)
2. Warren et.al
3. Mc Gregor
4. Fenely
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سبک مديريت
نرمسخت

اقدام

ب
خو

تنبيهي )شير(
برخورد در كمترين مراحل ممکن، 

برخورد شديد و قاعده مند.

اصالحي)فيل(
برخورد در مراحل مختلف،
حداقل برخورد و قاعده مند.

بد

خودسرانه )بوفالو(
مديريت دمدمي، غيرقابل پيش بيني، 

تصميمات شتابزده

بي خيالي)گورخر(
ناتوان در ايجاد قانون و استاندارد، 

مسامحه با قانون شکنان

شکل 1: گونه شناسي انضباط کارکنان )فنلي، 1998(
در نظ��ر فنل��ي، مديران گاه در مواجهه با تخلِف كاركنان همچون ش��يري غران، با كمترين 
مالحظه و البته بر اساس قانون با افراد متخلف برخورد مي كنند. در اين تلقي از انضباط، مدير 

با سبک مديريت سخت و با اقدامي شايسته )منطبق با قانون( عمل مي نمايد. 
بعضي از مديران، داراي سبک مديريتي سخت بوده ولي اقدامي خوب و شايسته ندارند، از 
قانون تبعيت نکرده و بي محابا با متخلفان برخورد مي كنند. در نظر فنلي اين افراد مثل دس��ته 
بوفالوها عمل مي كنند كه گاه به صورت پيش بيني نش��ده اي حمله ور شده و همه چيز را از بين 

مي برند. 
در مقابل، برخي از مديران هستند كه به دليل ناتواني در ايجاد قانون و استاندارد، هيچ گونه 
برخوردي با متخلفين نمي كنند و آنها را به حال خود رها مي كنند. چنين مديراني به گورخرها 

تشبيه شده اند كه اهتمامي جز علف خود ندارند. 
نوع چهارِم رويکرد مديران به مفهوم انضباط، براساس سبک مديريتي نرم و البته با عملکردي 
مناسب و شايسته است. اين مديران همچون فيل آرام و البته مقتدرند. ايشان فرصت اصالح را 

به ديگران مي دهند و گام به گام ولي استوار حركت مي كنند )فنلي، 1998(. 
طبقه بندي فنلي از رويکردهاي مديران به انضباط بسيار شبيه آن چيزي است كه پاالردي 
و مودري به آن اش��اره كرده اند. بر اس��اس طبقه بندي ايش��ان، انضباط تس��اهلي همان انضباط 
گورخري، انضباط اس��تبدادي همان انضباط بوفالويي، انضباط رفتاري همان انضباط ش��يري و 

انضباط شناختي همان انضباط فيلي مي باشد.
جانس��ون1 )2005( و ديک گروت2 )2006( ضمن طبقه بندي الگوهاي انضباطي به س��ه 
دس��ته پيش��يني، تدريجي و مثبت معتقدند انضب��اط مثبت بهترين الگوي انضباطي اس��ت. 
رويکرد پيش��يني )س��نتي( به انضباط ، بر اعمال قدرت و تنبي��ه تأكيد دارد. پيش فرض اين 

1. Johnson
2. Grote
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رويکرد آن است كه رفتار نامناسب گذشته، داللتي بر امکان بروز همان رفتار در آينده است 
و براي محدودس��اختن امکان بروز چنين رفت��اري و كاهش احتمال بروز آن در آينده، تنبيه 

اعمال مي شود. 
رويکرد تدريجي )اصالحي( كه رويکردي جديد تر اس��ت، در اندک زماني جايگزين رويکرد 
قبلي ش��د. در اين رويکرد مديريت به افراد خاطي1 فرصت مي دهد تا رفتار نامناس��ب خود را 
تصحي��ح نماين��د و به تدريج اگر فرد، به رفتار نامناس��ب خود ادامه دهد مي��زان تنبيه افزايش 
مي يابد. مفروضه هاي اين رويکرد عبارت اند از اينکه اوالً الزم است فرد خاطي از عمل نامناسب 
خود آگاه شود لذا بايد نوعي تنبه و تذكار اوليه به او ارائه شود و ثانياً اينکه اگر به فرد طي سه 
يا چهار مرحله فرصت داده شود، او توانايي تغيير رفتار و عادت خود را خواهد داشت )اندرسون 

و پاليش2، 2001(. 
سيس��تم  انضباطي مثبت، الگوي ديگري اس��ت كه برخي معتقدند مي تواند تغيير عادت را 
جايگزين تنبيه نمايد. بر اين اس��اس، بهترين نظام انضباطي، نظامي اس��ت كه در آن هيچ گونه 
تنبيه و اعمال انضباطي وجود نداش��ته باش��د. بر اين اس��اس، بايد حركت در چارچوب هاي از 
پيش تعيين ش��ده در رويکرد تدريجي كه توان مديريت را مي گيرد، به تقويت توانايي مديريت 

در مشاوره و مربي گري در جهت بهبود عملکرد تغيير يابد. 
 انضباط مثبت همانند انضباط تدريجي معموالً به صورت مرحله اي تعريف ش��ده است. در 
نمونه چهار مرحله اي آن، فرايند انضباطي با اولين جلس��ه مش��اوره بين كارمند و سرپرس��ت 
شروع شده و با راه حل شفاهي كه مورد پذيرش طرفين است به پايان مي رسد. اگر اين راه حل 
به نتيجه نرس��د، مجدداً جلسه اي با حضور فرد و سرپرست برگزار و علل تکرار رفتار ناصحيح 
بررس��ي مي گردد و نهايتاً جدول زمان بندي براي اصالح رفتار ناصحيح تنظيم مي ش��ود. در 
اين مرحله راه حل به دس��ت آمده مکتوب مي ش��ود )جانسون، 2005: 39-20 و ديک گروت، 

 .)8 :2006

2.3. الگوي انضباط تعالي بخش
لطيفي )1389( ضمن بررسي الگوهاي انضباطي موجود در سازمان ها و نقد و بررسي هريک، 
تالش كرده است الگوي جديدي از انضباط را مفهوم پردازي نمايد. انضباط تعالي بخش3 عنواني 
اس��ت كه وي براي الگوي انضباط مبتني بر رويکرد اس��المي انتخاب كرده است. در اين الگو بر 
حركت رو به تعالي افراد و سازمان و تناسب نظم و انضباط به صورت اقتضايي با اين حركت رو 
به جلو، تأكيد شده است. در اين الگو، انضباط لزوماً مترادف كنترل و حفظ وضع موجود نيست؛ 
بلکه به مفهوم هم نوايي و هم آهنگي دروني و بيروني اجزا به سوي غايت و با توجه به مقتضيات 

1. Non Compliant
2. Anderson and Pulich
3. Transcendental Discipline
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زماني و مکاني اس��ت. در اين تلقي از انضباط، اگرچه ش��ناخت، ممکن تلقي ش��ده اس��ت ولي 
به صورت مقوله اي تش��کيکي مدنظر بوده اس��ت؛ لذا عناصر رهبري بصير و بصيرت بخش و افراد 
مختار و بصيرت يافته در انتخاب مسير تعالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين نگاه قانون و 
مقررات به تنهايي كارگشا نبوده و بر عنصر ايمان به هدف و اخالق و همچنين نظامات تربيت و 
آموزش، تشويق و تنبيه و فرهنگ و جامعه به عنوان عوامل مؤثر در ايجاد، حفظ و پويايي نظم 

و انضباط در سازمان تأكيد شده است.
انضباط تعالي بخش، بر اهميت محوري و توأمان مديريت و رهبري، افراد، قانون و مقررات، 
ايمان و اخالق، نظام تربيت و تش��ويق و تنبيه عادالنه و حق مدار، نظمي پويا و در حال تعالي 
براي فرد، سازمان و جامعه هم راستا با غايت خلقت و متناسب با استعدادهاي افراد و اقتضائات 

زماني و مکاني تأكيد دارد.
انضباط تعالي بخش، مبتني بر فطرت اس��ت و به روش��ي عقالني به واس��طه اسوه هاي علم و 
عمل در هر عصر و مصري )اقتضايي( براي انس��ان هاي مختار و بصيرت يافته، در فضاي مبتني 
بر محبت )و نه ارعاب و فريب( با هدف پرورش اس��تعدادهاي دروني و تعالي انس��ان )و نه فقط 
كنترل( در همه ابعاد زندگي شخصي و شغلي مورد تأكيد است. در نگاه قرآني انضباط از درون 
ف��رد برآم��ده )ميل فطري به نظم و زيبايي( و در فضاي كار گروهي و رابطه برادري و تعاون در 
س��ازمان تبلور مي يابد و حول رهبر و نه لزوماً مدير � كس��ي كه بيش از همه پاي بند به انضباط 
اس��ت و بصيرت دارد � حركتي رو به تعالي دارد. لذا در اين نگاه بيش از آنکه بر كنترل اصرار 
شود بر اختياِر توأم با تربيِت مبتني بر فطرت و محبت و نظام تشويق و تنبيه عادالنه و حق مدار 

تأكيد مي شود.
در نگاه اس��المي، دنيا مقدمه آخرت و آوردگاه آزمون نفوس بر اس��اس اختيار ايش��ان 
اس��ت. از اين حيث، البته دنيا ارزش��مند اس��ت ولي ارزش آن اعتباري و تبعي است. ظرف 
دنيا محدود به زمان و مکان اس��ت كه در نظم و انضباط و تش��ويق و تنبيه بايد به آن توجه 
نم��ود. همچنين به دليل محدوديت نمي توان انتظار داش��ت كه جزاي واقعي در اين دنيا به 
افراد داده ش��ود لذا رس��يدگي به تک تک اعمال ريز و درش��ت و حساب و كتاب واقعي، در 

آخرت انجام مي ش��ود.
اس��الم، ضمن تأكيد بر وجود قانون و عليرغم تأييد قرارداد مش��روع بين افراد، هيچگاه 
لزوم وجود فردي اس��وه و انس��اني مافوق را در جوامع، فراموش ننموده اس��ت. اين فرد كه 
همواره داناترين و عامل ترين افراد به قوانين  )قرآن و س��نت( اس��ت، به مثابه مركز پرگار در 
هر اجتماع و يا س��ازماني عمل مي كند و بقيه حول او قرار خواهند داش��ت. امام فردي است 
كه پيش  روي همه در حال حركت اس��ت و بايد سرش��ار از محبت و خيرخواهي نس��بت به 

ديگران باش��د. 
برخالف رويکرد انتزاعي در انضباط مثبت، اس��الم هيچگاه اقدام انضباطي اعم از تنبيه و 
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تش��ويق را به صورت مطلق، نفي نمي كند. در اس��الم بر تبشير و انذاِر توأمان و در يک فضاي 
آگاهي بخش و تربيتي تأكيد مي شود و البته در جامعه مؤمنان تقدم با تبشير است. به تعبير 
شهيد مطهري تبشير، قائد و انذار، سائق است )مطهري، 1388: 208(. بين كنش و واكنش، 
تناظ��ر عادالن��ه و مبتني بر حق و تکليف حاكم اس��ت و همگان در برابر قانون برابرند. تالش 
و يا تخلف انسان هاي مجرب و كارآزموده، بيشتر جزا داده مي شود و تخلف افراد تازه كار در 
صورت كوچک بودن قابل چشم پوش��ي ولي الزم التذكر اس��ت. اگرچه همگان پرونده دقيقي 
از اعم��ال دارند ولي اين پرونده با توبه و اس��تغفار و يا م��رور زمان بدون تخلف و يا كارهاي 
شايس��ته  بزرگ، قابل امحاء اس��ت و آخ��ر اينکه همواره خداوند و مالئ��ک و اولياء بر اعمال 
آش��کار و نهان افراد ناظرند و قيامت ، روز حس��اب و پاس��خگويي در پيش  روي همگان است 

)لطيفي، 1389: 279-281(.

3. روش تحقيق
اين پژوهش بر اس��اس راهبرد پژوهش��ي نظريه پردازي داده بنياد1، به جمع آوري و تحليل 
داده ه��ا مي پ��ردازد. نظريه پردازي داده بنياد نوعي روش تحقيق كيفي اس��ت كه به دنبال ايجاد 
يک نظريه، مدل و الگوست. اين راهبرد، محقق را قادر مي سازد كه درباره پديده مکنون درون 
داده ه��اي متعدد نظريه پردازي كند )فرتوک زاده و وزي��ري، 1388(. هدف اين راهبرد، پررنگ 
ك��ردن رويکرد اس��تقرايي از طريق جمع آوري داده ها و نه از طريق بررس��ي ادبيات پژوهش و 
آزمون تئوري اس��ت. از اين روي، يک نظريه داده بنياد، الگويي اس��ت كه به صورت استقرايي از 
داده ها اس��تخراج شود، تابع تأمل و بازانديشي تئوريک باشد و بر اساس معيارهاي ارزيابي خود 
به كفايت مورد قضاوت رسيده باشد )دانايي فرد، 1384(. با بررسي منابع مختلف مي توان گفت 

كه رويه معمول در نظريه پردازي داده بنياد به شرح زير است:
1. سؤال پژوهش مطرح مي شود. 

2. داده هاي اطالعاتي متناسب با سؤال پژوهش، گردآوري مي شود )مصاحبه، بررسي اسناد 
و مدارک و ...(. 

3. نکات كليدي از منابع اطالعاتي احصاء ش��ده و به هر كدام يک كد معيني داده مي ش��ود 
)كدگذاري باز(.

4. با مقايس��ه كدها، چند كد كه يک جنبه مش��ترک را بررسي مي كنند، عنوان يک مفهوم 
را به خود مي گيرند.

5. مفاهيم مرتبط با هم، يک مقوله را تشکيل مي دهند.
6. مقوله ها در كنار يکديگر و بر اس��اس روابط واقعي بين آنها، با يکديگر مرتبط ش��ده و يک 

نظريه را شکل مي دهند )كدگذاري محوري(.

1. Grounded Theory
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7. براي تحکيم بخش��يدن به نظريه اوليه، داده ها و تحليل هاي تکميلي محقق در نظريه وارد 
مي شوند )كدگذاري انتخابي(.

8. تفاوت ها و شباهت هاي نظريه با ادبيات پژوهش مقايسه مي شوند.
نمونه برداري در راهبرد پژوهش��ي داده بنياد، به صورت غيرتصادفي و تئوريک صورت گرفته 
و بر مقايس��ه مستمر استوار بوده و هدف آن بهينه ساختن مفاهيم و مقوالت است )دانايي فرد، 
1384(. همچنين اين نمونه گيري تا رسيدن به كفايت نظري1، يعني تا جايي كه با اضافه كردن 

داده ها، در مدل نهايي تغييري به وجود نيايد ادامه مي يابد )دانايي فرد و امامي، 1386(.
شيوه نمونه گيري در پژوهش هاي داده بنياد غير تصادفي و هدفمند است. ما در اين پژوهش، 
با اس��تفاده از راهبرد نظريه پردازي داده بنياد و روش مصاحبه عميق با دبيران شوراهاي كميته 
انضباطي دانش��جويي دانشگاه هاي اميركبير، الزهرا، صنعتي  شريف، علوم پزشکي ايران، تربيت 
مدرس، امام  صادق عليه الس��الم )پرديس برادران و خواهران(، عالمه طباطبايي و علم و صنعت ايران، 
تالش كرده ايم در پاسخ به سؤال اول پژوهش، الگوي عملي شوراهاي كميته انضباطي دانشجويي 
را صورت بندي نمائيم. به عالوه در اين ش��يوه پژوهش مصاحبه اول به دليل آنکه مي بايس��ت با 
مطلع ترين فرد صورت گيرد، از درجه اهميت باالتري برخوردار است. از اين روي تالش شد كه  
در نشست هاي اول، با دبيراني كه بيشترين سابقه را داشتند مصاحبه شود تا مدل تحقيق شکل 
مناسبي پيدا كند. در ادامه به بررسي و تحليل الگوي موجود عملکرد شوراهاي كميته انضباطي 

پرداخته و آن را با الگوهاي بحث شده در بخش دوم انطباق خواهيم داد. 

4. يافته ها
ش��وراهاي كميته انضباطي دانش��جويي به موجب آيين نامه مصوب در شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به وجود آمدند. اولين آيين نامه انضباطي دانشجوياِن دانشگاه ها و مؤسسات عالي كشور 
در مردادماه س��ال 1364 به تصويب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي رسيده و به دانشگاه ها ابالغ 
شد. البته آيين نامه مذكور در سال هاي بعد مورد بازنگري جزئي و گاه كلي قرار گرفت و در سال 
1374 مجدداً بازنويسي شد2. نکته قابل توجه اينکه، هم اكنون مبناي قانوني عملکرد شوراهاي 
كميته انضباطي دانشجويي در دانشگاه ها »شيوه نامه اجرايي انضباطي دانشجويان« است كه پس 
از بازخوردگيري از دانش��گاه ها و بازنگري، در خردادماه 1388 به امضاي وزراي علوم، تحقيقات 

و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده است.
از نکات قابل توجه در مقدمه شيوه نامه مذكور، تأكيد بر اهميت مسائل فرهنگي دانشگاه ها 
و صيانت از جايگاه و منزلت رفيع دانش��گاه و دانشجو، حفظ سالمت محيط آموزش و پژوهش، 
تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان، مقابله با بي نظمي و هنجارشکني، احتراز از برخورد سطحي 

1. Theoretical Saturation
2. بر اساس اطاعات مندرج در سايت شوراي عالي انقاب فرهنگي
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با متخلفان، توجه به تبعات فردي، خانوادگي و اجتماعي احکام صادره، پرهيز از استفاده ابزاري 
از كميته، ايجاد و حفظ جّو صميميت بين دانشجو و دانشگاه و پاسخگويي است. همچنين در 
شيوه نامه مذكور بر حساس بودن نقش شوراهاي كميته انضباطي دانشجويي در مديريت دانشگاه 
و لزوم اتخاذ رويکرد تربيتي و عدم تجسس و تفتيش، حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي و برخورد 

تدريجي با متخلفان تأكيد شده است.
همان گونه كه پيش از اين گفته شد برخي انديشمندان معتقدند بين آنچه در قانون نوشته 
ش��ده اس��ت و آنچه در عمل توس��ط مجريان قانون اجرا مي شود، تمايز وجود دارد. ما بر اساس 
اين مفروضه تالش كرديم الگوي عملي و فراگرد واقعي در شوراهاي كميته انضباطي دانشجويي 
در چند دانش��گاه برتر را شناس��ايي كرده و مورد بررس��ي و تحليل قرار دهيم. برهمين اساس، 
مصاحبه هاي جداگانه اي با دبيران كميته هاي انضباطي 9 دانشگاه برتر در تهران )از حيث تعداد 
و تنوع دانشجو( صورت گرفت و با رويکرد نظريه پردازي داده بنياد تحليل شد. نکته قابل توجه 
اينک��ه از مصاحب��ه چهارم به بعد تقريباً الگوي ما تغيير چندان��ي نکرد و ما را به كفايت نظري 
رساند. اين موضوع تا حد زيادي به دليل انطباق عملکرد شوراهاي مذكور با آئين نامه  و شيوه نامه 

انضباطي دانشجويان است. 
به منظور مصاحبه با مصاحبه ش��وندگان، س��ؤاالت مصاحبه از قبل براي ايشان ارسال شده و 

زمان هاي مصاحبه تعيين شدند. سؤاالت كلي مصاحبه، به صورت زير تنظيم شده بودند: 
معنا و مفهوم انضباط در نظر شما چيست؟
به نظر شما افراد چگونه منضبط مي شوند؟ 

با افراد خاطي چگونه برخورد مي كنيد؟ ساز و كار و فرايند آن به چه نحوي است؟ 
رويه ها و روش هاي رسمي و اقدامات غيررسمي مورد استفاده براي انضباط دانشجويان كدام اند؟ 

شما به چه كسي دانشجوي منضبط مي گوييد؟
نمونه هاي بي نظمي و بي انضباطي كدام اند؟

مرجع تعريف كننده اين بي نظمي ها و بي انضباطي ها كيست؟
ارزش ها و اصول تعيين كننده ساز و كار ايجاد و حفظ نظم در بين دانشجويان كدام اند؟ 

پ��س از انج��ام مصاحبه ها، تمام مصاحبه ها پياده ش��ده و بر اس��اس مفاهيم مندرج در هر 
مصاحبه، كدگذاري باز صورت گرفت. بدين ترتيب به مصاحبه هاي مربوط به دبيران هر دانشگاه، 
يک حرف انگليس��ي و به هر مفهوم، يک ش��ماره مستقل اختصاص داده شد. جدول شماره يک 
به عنوان نمونه و مربوط به نتايج مصاحبه با دبير كميته انضباطي يکي از دانش��گاه ها اس��ت كه 
در ادامه آورده ش��ده است. گزاره ها و كدگذاري هاي مربوط به اين مصاحبه به دليل برخورداري 
از غناي بيشتر نسبت به ساير مصاحبه ها در مقاله ذكر شده است و از آنجا كه ذكر نتايج ساير 

مصاحبه ها موجب تفصيل بيش از حد مقاله مي شود، از ارائه آنها صرف نظر شده است.
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جدول 1: گزاره ها و کدهاي مربوط به مصاحبه با يکي از دبيران شوراهاي انضباطي

کدها گزاره هاي مصاحبه
انضباط به معناي نظم و ترتيب و ساماندهي 

كارها و نهاد هاي اجتماعي g11 انضباط به معناي نظم و ترتيب و ساماندهي در كارها 
و نهاد هاي اجتماعي است.

اثرات تربيتي انضباط بر رشد و تکامل فرد  g12 انضب��اط عمل تربيتي و مبتني بر آموزش و يادگيري 
است كه در رشد و تکامل فرد مؤثر است.

اثرات انضباط بر واكنش مناسب فرد نسبت 
به محرک ها  g13 انضباط به فرد كمک مي كند واكنش مناسب را نسبت 

به محرک ها و تقاضاهاي محيط خارج نش��ان دهد.

انضباط يعني كنترل خويش��تن و توجه به 
آثار و نتايج اعمال خويش  g14

انضب��اط يعني اينکه فرد ش��خصاً اعمال و رفتار خود 
را تحت نظم و قاعده در آورد، خويش��تن را كنترل و 
هداي��ت كند و با توجه به آثار و نتايج اعمال خويش 

اقدام نمايد. 
انضباط چيزي غير از اطاعت كوركورانه g15 انضباط اطاعت كوركورانه و بي چون و چرا نيست.

انضب��اط چيزي غير از اعمال محدوديت يا 
كنترل تمامي اعمال افراد g16 انضباط به معناي محدوديت يا مراقبت يا كنترل تمامي 

اعمال يا رفتار افراد نيست.

توجه به عقل و ش��رع و تمسک به الگوهاي 
ديني به عنوان معيار انضباط g17

معيار انضباط بايد عقل و شرع به صورت توأمان باشد 
اما در موارد ترديد، تمس��ک به الگوهاي ديني بسيار 

راهگشاست.

لزوم تربيت فرد براي كنترل اعمال خويشتن g18 بايد فرد را طوري تربيت كرد كه خود ش��خصاً اعمال 
خويش را عاقالنه كنترل كند. 

دانش��جوي  يعن��ي  منضب��ط  دانش��جوي 
وظيفه شناس، درستکار و مسئوليت پذير.  g19 دانش��جوي منضبط كس��ي اس��ت كه وظيفه شناس، 

درستکار و مسئوليت پذير است.
وض��ع قواعد و مقررات ب��ا هدف جلوگيري 

از بروز تخلف g20 وض��ع قواعد و مق��ررات از اقداماتي اس��ت كه براي 
جلوگيري از بروز تخلف صورت مي گيرد.

وض��ع ضمان��ت اجراي مناس��ب ب��ا هدف 
جلوگيري از بروز تخلف g21

وضع ضمانت اجراي مناسب براي قواعد و مقررات از 
جمله اقداماتي است كه براي جلوگيري از بروز تخلف 

صورت مي گيرد.

وض��ع ضمان��ت اجراي مناس��ب ب��ا هدف 
جلوگيري از بروز تخلف نه تحقير g22

ضمانت اجرا در عي��ن حال كه بايد مانع تکرار رفتار 
نامناسب ش��ود، نبايد تحقير كننده باشد؛ بلکه صرفاً 
ايجاد انگيزش براي اجتناب از رفتار نامناس��ب نمايد. 

مانند: محروم ساختن از برخي مزايا

الگوي عملکرد شوراهاي کميته انضباطي دانشجويي ...
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دادن پاداش براي تقويت و تکرار يک رفتار 
مطلوب با هدف جلوگيري از بروز تخلف g23

از جمل��ه اقداماتي كه براي جلوگي��ري از بروز رفتار 
نامناس��ب صورت مي گيرد، دادن پاداش براي تقويت 

و تکرار يک رفتار مطلوب و مورد تأييد است. 

لزوم تنوع پاداش براي كارهاي مثبت g24 دادن پ��اداش بايد متنوع باش��د و ب��ه انجام وظايف 
تعلق نگيرد.

ل��زوم وج��ود هماهنگي ميان مق��ررات با 
نياز هاي تربيتي، مقتضيات زماني و محيط 

آموزشي 
g25

براي آنکه قوانين ما قابليت اجرا داش��ته باشند، بايد 
ميان مقررات با نياز ه��اي تربيتي و مقتضيات زماني 
و محيط آموزشي هماهنگي الزم وجود داشته باشد. 

برنامه ريزي ه��اي انضباطي با هدف ارتقاي 
دانش و بينش دانش��جويان و پيشگيري از 

بروز رفتارهاي نامناسب
g26

در اين دانش��گاه، كلي��ه برنامه ريزي هاي انضباطي با 
هدف ارتقاي دانش و بينش دانش��جويان و به منظور 
پيش��گيري از بروز رفتارهاي نامناسب و دور از شأن 

دانشجو و محيط آموزشي صورت مي گيرد. 

تأكي��د ب��ر پذي��رش دانش��جويان مؤمن و 
برخوردار از شايستگي هاي علمي و مذهبي 

براي جلوگيري از بروز تخلف 
g27

حراست از فضاي ديني و اخالقي دانشگاه با تأكيد بر 
پذيرش دانشجويان مؤمن و برخوردار از شايستگي هاي 
علم��ي و مذهب��ي از جمله اقداماتي اس��ت كه براي 

جلوگيري از بروز تخلف صورت مي گيرد.

اجراي اصول تربيت��ي و تقويت آموزه هاي 
ديني و اخالقي در دانش��جويان، به منظور 

جلوگيري از بروز تخلف
g28

اولويت اصلي دانشگاه، اجراي اصول تربيتي و تقويت 
آموزه هاي ديني و اخالقي در دانش��جويان، به منظور 
جلوگي��ري از ب��روز تخل��ف و ب��ه حداقل رس��اندن 

آسيب هاي ناشي از تخلفات احتمالي است. 

برگزاري جلسات درس اخالق در سال هاي 
اول به منظور پيشگيري از بروز تخلف g29

برگزاري جلسات درس اخالق در اولين سال ورود از 
جمله اقداماتي اس��ت كه براي ارتقاي سطح دانش و 
بينش دانشجويان به منظور پيشگيري از بروز رفتار هاي 

نامناسب صورت مي گيرد.

اطالع رساني ش��فاف در خصوص قوانين و 
مق��ررات انضباطي به منظ��ور جلوگيري از 

بروز تخلف
g30

اطالع رس��اني ش��فاف در خصوص قوانين و مقررات 
انضباطي دانشگاه و ضمانت هاي اجرايي آنها از جمله 
اقدام��ات مؤثر در جه��ت جلوگيري از ب��روز تخلف 

مي باشد.

اج��راي برنامه ه��اي فرهنگي ب��ا تأكيد بر 
الگوه��اي رفت��اري معصومي��ن به منظ��ور 

جلوگيري از بروز تخلف
g31

تأكي��د بر ارائه الگوهاي صحي��ح اخالقي و رفتاري با 
تمسک به سيره ائمه معصومين و آموزه هاي اسالمي 
از طريق برنامه ه��اي فرهنگي از جمله اقدامات مؤثر 

در جهت جلوگيري از بروز تخلف است. 
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تالش براي تقويت عزت نفس در دانشجويان 
به منظور جلوگيري از بروز تخلف g32

تالش براي تقويت عزت نفس در دانشجويان به نحوي 
كه هر يک انتقال دهنده آموزه هاي اخالقي به ديگران 
باشند، از جمله اقداماتي است كه در جهت جلوگيري 

از بروز تخلف صورت مي گيرد.

برخ��ورد قاطع ب��ا موارد تخل��ف انضباطي 
به منظور جلوگيري از بروز تخلف g33

برخ��ورد قاط��ع با م��وارد تخلف انضباط��ي از جمله 
اقداماتي اس��ت كه در جهت جلوگيري از بروز تخلف 

صورت مي گيرد.

اس��تفاده از مکانيزم هاي تش��ويقي به جاي 
تنبيهي براي جلوگيري از بروز تخلف g34

اس��تفاده از مکانيزم هاي تش��ويقي به جاي تنبيهي از 
جمله اقداماتي است كه براي جلوگيري از بروز تخلف 

صورت مي گيرد.
انتخاب ساليانه دانشجويان و دانش آموختگان 
برتر علمي و اخالقي به منظور جلوگيري از 

بروز تخلف
g35

انتخاب ساليانه دانش��جويان و دانش آموختگان برتر 
علم��ي و اخالق��ي از جمله اقداماتي اس��ت كه براي 

جلوگيري از بروز تخلف صورت مي گيرد.

به كارگيري روش هاي مبتني بر اس��تدالل 
به منظور جلوگيري از بروز تخلف  g36

به كارگيري روش هاي مبتني بر استدالل و اقناع ذهني 
افراد از جمله اقداماتي است كه براي جلوگيري از بروز 

تخلف صورت مي گيرد.
تأكيد بر اس��تفاده از ش��يوه هاي تربيتي و 
آموزشي به جاي تنبيه به منظور جلوگيري 

از بروز تخلف
g37

تأكيد بر اس��تفاده از ش��يوه هاي تربيتي و آموزش��ي 
به ج��اي تنبي��ه از جمله اقداماتي اس��ت ك��ه براي 

جلوگيري از بروز تخلف صورت مي گيرد.

اقناع ذهني دانش��جويان نسبت به ضرورت 
وضع مقررات خاص در دانش��گاه به منظور 

جلوگيري از بروز تخلف 
g38

برگزاري جلسات گفتگو ميان دانشجويان و مسئولين 
در خصوص رفع ابهام و اقناع ذهني دانشجويان نسبت 
به ضرورت وضع مقررات خاص در دانش��گاه از جمله 
اقداماتي اس��ت كه ب��راي جلوگي��ري از بروز تخلف 

صورت مي گيرد.

برگ��زاري جلس��ات گفتگ��وي آزاد مي��ان 
دانش��جويان در موضوعات خاص اخالقي و 
انضباطي به منظور جلوگيري از بروز تخلف

g39

برگزاري جلس��ات گفتگوي آزاد ميان دانش��جويان 
در موضوع��ات خاص اخالقي و انضباطي و مبتلي به 
ايش��ان به منظور بحث و تبادل انديشه و ارائه راهکار 
با توجه ب��ه تأثيرپذيري دانش��جويان از يکديگر، از 
جمل��ه اقداماتي اس��ت كه براي جلوگي��ري از بروز 

تخلف صورت مي گيرد.

الگوي عملکرد شوراهاي کميته انضباطي دانشجويي ...
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تقويت مشاركت دانش��جويان در همکاري 
با مس��ئولين در راس��تاي حذف رفتارهاي 
نامناسب به منظور جلوگيري از بروز تخلف 

g40

تقويت مشاركت دانشجويان در همکاري و همفکري با 
مسئولين در قالب تشکل هاي دانشجويي و يا جلسات 
عمومي در راستاي حذف رفتارهاي نامناسب، از جمله 
اقداماتي است كه براي جلوگيري از بروز تخلف صورت 

مي گيرد.
حفظ ش��أن و كرامت انس��اني در برخورد 

با تخلف  g41 حفظ شأن و كرامت انساني، مهم ترين اصل در برخورد 
با تخلف و فرد متخلف است.

استفاده از تنبيه به منظور اصالح فرد g42 تنبيه بايد با لحاظ اص��ول تربيتي و به منظور اصالح 
فرد متخلف صورت گيرد.

لزوم حفظ آبروي افراد  g43
مرز هاي اخالقي تحت هيچ ش��رايطي نبايد شکسته 
ش��ود و حرمت آبروي اف��راد در هر حال بايد حفظ 

شود.

انتخاب ساز و كارهاي مناسب براي برخورد 
با تخلف  g44

در ص��ورت ب��روز تخل��ف، متناس��ب با ن��وع تخلف 
س��از و كارهاي متنوع��ي برگزيده مي ش��ود. انتخاب 
ساز و كارها مستلزم بررسي شاخص هايي جهت تعيين 

عکس العمل مناسب در مقابل تخلف است.
تأثي��ر ميزان جدي ب��ودن تخلف در تعيين 

ميزان مجازات g45 جدي بودن تخلف از جمله عواملي است كه در تعيين 
ميزان مجازات مؤثر است.

تأثير سابقه فرد در تعيين ميزان مجازات g46 سابقه فرد متخلف از جمله عواملي است كه در تعيين 
ميزان مجازات و تنبيه مؤثر است.

تأثير سرشت تخلف در تعيين ميزان مجازات g47

سرش��ت تخل��ف به اي��ن معنا كه آي��ا تخلف صورت 
گرفته از جمله تخلفات شايع ميان دانشجويان است 
يا نوپديد اس��ت، از جمله عواملي است كه در تعيين 

ميزان مجازات مؤثر است.

تأثير نحوه اطالع رساني و آموزش در مورد 
مقررات انضباطي در تعيين ميزان مجازات g48

نح��وه اطالع رس��اني و آموزش در م��ورد مقررات 
انضباط��ي و پيامد ه��اي حاص��ل از آن به وي��ژه در 
مورد وضع مق��ررات جديد تر، از جمله عوامل مؤثر 

در تخفيف مجازات مي باش��د.

تأثير ميزان اثرگذاري تصميم انضباطي در 
تعيين ميزان مجازات g49

مي��زان اثرگ��ذاري تصمي��م انضباط��ي ب��ر س��اير 
دانشجويان از جمله عوامل مؤثر در تخفيف مجازات 

مي باشد.
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بررس��ي دقي��ق صحت ش��واهد در تعيين 

ميزان مجازات g50 بررسي دقيق صحت شواهد له و عليه متخلف نيز در 
ميزان تخفيف در مجازات مؤثر است. 

تذكر اخالقي به فرد متخلف از جمله اقدامات 
جايگزي��ن تنبيهات ب��راي منضبط كردن 

دانشجويان
g51

تذكر اخالقي به فرد متخلف از جمله اقدامات جايگزين 
تنبيه��ات مندرج در آيين نام��ه، براي منضبط كردن 
دانشجويان اس��ت؛ پيش از آنکه به كميته انضباطي 

معرفي شوند.

دريافت تعهد ش��فاهي از جمل��ه اقدامات 
جايگزي��ن تنبيهات ب��راي منضبط كردن 

دانشجويان
g52

دريافت تعهد ش��فاهي مبني ب��ر عدم تکرار تخلف از 
جمله اقدامات جايگزين تنبيهات مندرج در آيين نامه، 
براي منضبط كردن دانشجويان است؛ پيش از آنکه به 

كميته انضباطي معرفي شوند.

درياف��ت تعهد كتب��ي از جمل��ه اقدامات 
جايگزي��ن تنبيهات ب��راي منضبط كردن 

دانشجويان
g53

دريافت تعهد كتبي مبني بر عدم تکرار تخلف از جمله 
اقدامات جايگزين تنبيهات مندرج در آيين نامه، براي 
منضبط كردن دانش��جويان اس��ت؛ پيش از آنکه به 

كميته انضباطي معرفي شوند.

ثبت سابقه تخلف از جمله اقدامات جايگزين 
تنبيهات براي منضبط كردن دانشجويان g54

ثبت س��ابقه تخل��ف از جمل��ه اقدام��ات جايگزين 
تنبيهات من��درج در آيين نامه، براي منضبط كردن 
دانش��جويان است؛ پيش از آنکه به كميته انضباطي 

معرفي ش��وند.

تذك��ر كتب��ي از جمله اقدام��ات جايگزين 
تنبيهات براي منضبط كردن دانشجويان g55

تذكر كتبي از جمله اقدامات جايگزين تنبيهات مندرج 
در آيين نامه، براي منضبط كردن دانش��جويان است؛ 

پيش از آنکه به كميته انضباطي معرفي شوند.

معرفي دانش��جو به استاد از جمله اقدامات 
جايگزي��ن تنبيهات ب��راي منضبط كردن 

دانشجويان
g56

معرف��ي دانش��جو به اس��تادي ك��ه دانش��جو از او 
حرف ش��نوي دارد از جمل��ه اقدام��ات جايگزي��ن 
تنبيه��ات مندرج در آيين نامه، براي منضبط كردن 
دانش��جويان است؛ پيش از آنکه به كميته انضباطي 

معرفي شوند.

در مرحله بعد، مفاهيم )كدها(ي مرتبط با هم،  ذيل يک مقوله نوظهور دس��ته بندي ش��دند 
)جدول 2(. در اين مرحله تالش ش��د مقوالت در يک چارچوب نظري با يکديگر مرتبط ش��وند. 
براي چنين كاري، س��ه رهيافت مس��لط در نظريه  پردازي داده بنياد، قابل تميز اس��ت؛ رهيافت 
نظام مند اس��تراوس و كوربين، رهيافت ظاهرش��ونده گليس��ر و رهيافت س��اخت گرايانه چارمز 
)دانايي ف��رد و امام��ي،  1386(. آنچه در اين پژوهش مورد توجه بوده اس��ت تا حدود زيادي به 

رهيافت نظام مند شباهت دارد. 

الگوي عملکرد شوراهاي کميته انضباطي دانشجويي ...
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جدول 2: نتايج کدگذاري و مقوله سازي از مصاحبه ها

مقوله هامفاهيممشخصه هاکدها

e11-e12-e13-e14-e18-c17-
h11-g11-g14-g15-g16-f11-
f13-f14-b12-d12-d13-d15-

d16

خويش��تن داري، كنترل ك��ردن، نگه��داري ه��ر چي��زي 
همان طور كه هس��ت، رعايت چارچ��وب و مقررات، نظم 
و ترتيب و س��اماندهي كارها و نهاد هاي اجتماعي، چيزي 
غير از اطاعت كوركورانه،  چيزي غير از اعمال محدوديت 

يا كنترل تمامي اعمال افراد

اط
ضب

م ان
هو

مف

وم
فه

م

d42-d14-b14-b41-b42-b43-
f37-f38-g19-h20-h21-c45-

c46-a37-e40

درس خ��وان، مزاحم نبودن براي ديگران، وظيفه ش��ناس، 
درستکار و مسئوليت پذير، آگاه از تمامي قوانين دانشجويي 
اع��م از قواني��ن انضباطي، آموزش��ي و ... و عمل به آن در 

ي حد توان
جو

نش
 دا

وم
فه

م
بط

نض
م

e23-e15-a15-a20-c15-h13-
h14-b13-b11

تالش فردي، پش��توانه مذهبي و اعتقادي قوي، آگاهي از 
قوانين، داشتن درک درست از فوايد نظم، داشتن انگيزه 

نيو شوق براي رعايت نظم و انضباط
درو

ل 
وام

ع

 و 
ظم

ت ن
عاي

ر ر
ر ب

مؤث
ل 

وام
ع

اط
ضب

ان

e25-e16-e17-a17-a18-a19-
a21-c13-c14-c16-c21-c24-
c25-h15-h16-b15-b16-b17-
b18-b19-b20-b21-b22-b23-

b24

اِعمال نيروهاي بيروني، خانواده، اجتماع، محيط آموزشي، 
وج��ود توأمان تنبيه و تش��ويق، عوامل انتظامي و مراجع 

نيقضايي، عوامل انگيزاننده مثبت، ترس از تنبيه شدن
يرو

ل ب
وام

ع

e24-e26-e53-e54-e55-b37-
b38-b40-f31-f32-f33-f35-
h19-c40-c41-a34-a35-a38-

d35-d36-d37-d47-g17

سس��ت بودن اعتقادات اف��راد، تأثيرپذيري دانش��جويان، 
فريب خوردگي، خالء ه��اي عاطفي، بي اطالعي از قوانين، 
مشکالت رواني، تلقي راحت تر بودن نامنظم بودن از منظم 

ود بودن،  منفعت طلبي، عناد
 خ

 به
ظر

ل نا
عل

رد
ف

 و 
اط

ضب
و ان

م 
 نظ

ت
عاي

م ر
عد

ل 
عل

ف
خل

ب ت
تکا

ار

e27-e28-e56-e57-e58-f34-
c42-c43-c44-d39

محدوديت هاي موجود در خانواده  فرد، ضعف دانشجويان 
خوب ما در جذب اين گونه افراد، برخوردهاي متحجرانه ما 
با آنها، محيط، وابستگي هاي حزبي و سياسي، نبود آموزش، 

به نبودن ابزارهاي نظارتي اجتماعي
ظر 

ل نا
عل

رد
ط ف

حي
م

d43-a13-a42-a43-a39-c49-
h25

مش��اجرات و اختالفات، بي نظمي هاي صوتي، عدم توجه 
ت به مقررات خوابگاهي، ضرب و جرح، سرقت، نشر اكاذيب

لفا
تخ

مي
مو

ع

مي
ي نظ

ع ب
انوا d44-a14-a44-c47-e36-a40

تقلب، غيبت هاي بي جا،  اس��تفاده از هندزفري، فرستادن 
شخص ديگري به جاي خود در جلسه امتحان، كپي كردن 

ت پايان نامه
لفا

تخ
شي

موز
آ

d45-h23-b44-e34 برگ��زاري تجمع��ات فاقد مج��وز، ورود دانش��جويان به
ت كالس هاي عرفان هاي دروغين، اعتراضات دانشجويي

لفا
تخ

سي
سيا

d46-a41-c48-h24-b45-e33 ،مواد مخدر، روابط نامش��روع، پوشش نامناسب و ناهنجار
ت كشيدن سيگار، استفاده از ابزارآالت قمار

لفا
تخ

قي
خال

ا
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مقوله هامفاهيممشخصه هاکدها

e22-e29-e31-e35-c26-c27-
e42-e47-c29-b26-b27-b28-
b29-b30-b33-b39-f23-f26-
h18-c31-c35-f42-f43-f44-
f45-f46-f47-f48-c32-g37-
g41-g42-g43-g44-g51-g52-
g53-g54-g55-g56-c53-a23-
a28-a29-a30-a31-a33-d18-
d21-d22-d25-d27-d28-d30-
d31-d33-d50-d51-d52-d53-

d54-d55-d56

معرف��ي افراد به كميته انضباطي در صورت تکرار تخلف، 
ي��ادآوري جايگاه اجتماعي و حقوقي افراد براي تنبه آنها، 
رفتار مبتني بر اعتماد با دانش��جويان، اس��تفاده از مراكز 
رواني براي حل مشکل رواني افراد، لزوم عمل به مر قانون 
براي جلوگي��ري از تضييع حق افراد در جرائم عمومي با 
شاكي خصوصي، استفاده كميته انضباطي از ريش سفيدي 
و مصالحه، دادن حق دفاع به دانشجويان براي جوياشدن 
انگيزه هاي ارتکاب تخلف، صدور حکم پس از اثبات اتهام 
افراد، استفاده از حل مسئله توسط شخص ثالث به عنوان 

ت روشي غيررسمي
صور

رد 
ت ف

جازا
ر م

ظو
ه من

ه ب
ي ك

مات
قدا

ا
رد

ي گي
م

طي
ضبا

ت ان
اما

قد
ا e44-e45-e46-b25-f15-f16-

f18-f21-f22-f41-f49-g18-g20-
g21-g22-g23-g24-g25-g26-
g27-g28-g29-g30-g31-g32-
g33-g34-g35-g36-g38-g39-
g40-d41-h17-h27-h28-c54- 
c55-c56-c57-a24-a51-a52-

d24-d58-d59-d60-e21

برگ��زاري برنامه هاي فرهنگي از س��وي واح��د فرهنگي، 
آگاهي بخشيدن به دانشجويان، توزيع آيين نامه انضباطي 
دانش��جويان براي اطالع رس��اني، عالقه مند كردن افراد به 
رعاي��ت قانون، تبيين پيامدهاي خوب و بد كارها، اهميت 
متخلق ش��دن مس��ئولين قبل از دانش��جويان، اس��تفاده 
از برخورد س��ريع و قاط��ع به عنوان بازدارن��ده، برگزاري 
جلسات درس اخالق در سال هاي اول، تالش براي تقويت 
عزت نفس در دانش��جويان، انتخاب ساليانه دانشجويان و 

دانش آموختگان برتر علمي و اخالقي

انه
گير

يش
ت پ

اما
قد

ا

a47-a48-a49-a50-a22-a25-
a26-d57-a32-f53-f52-e32-

e48-e49-e50-e51

برقراري ارتباط با خانواده فرد متخلف، استفاده از مشاوره 
براي جلوگيري از تش��ديد مش��کل انضباطي،  دادن تذكر 
به فرد، استفاده از حکم هاي تعليقي به عنوان فرصتي براي 

دانشجويان، كمک هاي مسئولين خوابگاه

از 
ي 

گير
جلو

ور 
نظ

ه م
ه ب

ي ك
مات

قدا
ا

رد
ي گي

ت م
صور

ف 
خل

ر ت
کرا

ت

g45-g46-g47-g48-g49-g50-
e38-e39-e52-f24-f25-f27-f29-
f51-f30-c20-c28-c30-c33-
c34-c36-c37-c38-c39-c58-
e20-d17-d19-d26-d29-d32-

d34-f28-b34

ميزان جدي بودن تخلف، سابقه فرد، سرشت تخلف، نحوه 
اطالع رساني و آموزش در مورد مقررات انضباطي، ميزان 

اثرگذاري تصميم انضباطي.

ن 
عيي

ر ت
ر د

مؤث
ل 

وام
ع

يه
تنب

ن 
يزا

م

a26-c11-c19-h12-g12-g13
اثرات تربيتي انضباط بر رشد و تکامل فرد، واكنش مناسب 
فرد نسبت به محرک ها، كنترل رفتار، درست انجام دادن 

وظايف و تکاليف

ت 
عاي

ي ر
د ها

يام
پ

اط
ضب

و ان
م 

نظ
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بر اين اس��اس الگوي عملي ش��وراهاي كميته انضباطي دانش��جويي را مي توان در قالب مفهومي 
ترسيم شده در شکل شماره دو نمايش داد. مقوله محوري در الگوي مذكور، عملکرد شوراهاي كميته 
انضباطي دانشجويي است. در مدل مذكور، شرايط علّي دروني و بيروني، بر مفهوم انضباط، تأثيرگذار 
تلقي شده اند. همچنين سه راهبرد پيشگيري، برخورد و جلوگيري از رفتار نامناسب متأثر از بسترهاي 
قانوني، فضاي عمومي دانشگاه و تلقي اعضاي شوراهاي كميته انضباطي از مفهوم انضباط، شناسايي 
شدند. به عالوه تعداد و نوع تخلفات دانشجويان در دوره هاي زماني مشخص، سابقه متخلف و نحوه 
اطالع رساني دانشگاه در خصوص انواع تخلفات به عنوان شرايط مداخله گر در اتخاذ راهبرد مناسب 
در انضباط دانشجويان مطرح شدند. همچنين در الگوي مذكور، پيامدهاي عملکرد شوراهاي كميته 
انضباطي شامل رشد و تکامل دانشجو، واكنش مناسب به محرک هاي مثبت و منفي رفتاري، كنترل 

رفتار و سوق دادن دانشجو به انجام درسِت وظايف ذكر شده است )شکل شماره دو(. 

شرايط علي

عوامل دروني: 
- تالش فردي 

- پشتوانه مذهبي و اعتقادي 
قوي 

- آگاهي از قوانين 
- برخورداري از درک درست 

نسبت به فوايد نظم 
عوامل بيروني: 

- خانواده 
- اجتماع 
- دانشگاه

-  عوامل انتظامي و مراجع 
قضايي

مقوله محوري

مفهوم انضباط: 
- خويشتن داري 
- كنترل كردن 

- نظم و ترتيب و ساماندهي  
- رعايت چارچوب و مقررات 

مفهوم دانشجوي 
منضبط: 

- تابع قوانين و مقررات 
- درس خوان 

- وظيفه شناس
- درستکار

- مسئوليت پذير

پيامدها

- رشد و تکامل فرد 
- واكنش مناسب فرد 

نسبت به محرک ها
- كنترل رفتار 
- انجام درست 

نقش ها و وظايف 

راهبردها
پيشگيري: 

- برگزاري برنامه هاي فرهنگي 
- آگاهي بخشي 

- تقويت عزت نفس دانشجويان 
- برخورد سريع و قاطع با متخلف 

برخورد: 
- معرفي افراد به كميته انضباطي 
- حل مسئله توسط شخص ثالث 

- استفاده از مراكز مشاوره 
جلوگيري از تکرار مجدد: 

- برقراري ارتباط با خانواده دانشجو 
- دادن تذكر به فرد

- استفاده از حکم هاي تعليقي 

بستر ها
- تلقي اعضاي شوراي انضباطي از مفهوم انضباط 

- آيين نامه و شيوه نامه انضباطي 
- فضا و جو عمومي دانشگاه

شرايط مداخله گر
- تعداد و نوع تخلفات دانشجويان 

- پيشينه و سابقه متخلف 
- نحوه اطالع رساني و آموزش توسط دانشگاه

شکل 2: الگوي عملي شوراهاي کميته انضباطي دانشجويي
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5. بحث و نتيجه گيري
آنچه از آيين نامه، ش��يوه نامه و عملکرد ش��وراهاي كميته انضباطي مورد بررسي، بر مي آيد 
اين اس��ت كه ايش��ان تالش دارند نظم و انضباط در دانشگاه حکم فرما بوده و فضاي آموزشي و 
پژوهشي مناسبي در دانشگاه وجود داشته باشد. از اين رو نقد دلسوزانه و اصالح مستمر عملکرد 

ايشان مي تواند دستيابي به هدف مذكور را تسريع بخشد.
بس��ياري از مديران مراكز دانش��گاهي تصور مي كنند كه قانون و مقررات تنها راه ايجاد نظم 
و انضباط در دانش��گاه اس��ت؛ از همين روي دست به وضع قوانين و مقررات گسترده مي زنند و 
اين مس��ئله اي است كه شايسته دانشگاه هاي پيشرو و طراز اول نيست )ليک1، 2009(. بررسي 
آيين نامه شوراهاي كميته انضباطي دانشجويي و عملکرد شوراهاي مذكور در دانشگاه ها نشانگر 
آن اس��ت كه اين ش��وراها، بيشتر بر اساس الگوهاي رفتاري و شناختي � آن گونه كه پاالردي و 
مودري )1973( گفته اند � و به صورت تدريجي � آن گونه كه ديکسون )2005( و گروت )2006( 
مطرح كرده اند � عمل مي  كنند. همچنين به نظر مي رس��د طي سال هاي گذشته اقدام درخوري 
براي حركت به س��مت م��دل PBS آن گونه كه وارن و همکارانش )2006( اش��اره نموده اند، در 
الگوس��ازي رفتاري مثبت صورت نگرفته اس��ت. البته اينکه آيا اساساً شوراهاي كميته انضباطي 
بر اساس الگوي انضباط تساهلي فعاليت مي كنند يا خير؟ موضوعي است كه با سنجه هاي فعلي 
قابل اندازه گيري نيست و نيازمند پيمايش درباره نسبت تخلفات بررسي شده در شوراهاي كميته 
انضباطي به كل تخلفات صورت گرفته در يک بازه زماني مشخص است كه تاكنون اندازه گيري 

نشده و احتماالً اندازه گيري آن هم داراي دشواري هاي خاص خود است.
در وضعيت فعلي، ش��وراهاي مذكور در صورت بروز تخلف، وارد عمل ش��ده و ضمن بررسي 
تخلف صورت گرفته، متناس��ب با نوع و ش��دت تخلف احکام قابل تجديدنظري را صادر مي كنند 

)ماده 3 شيوه نامه(.
تلقي عمومي از ش��وراي كميته انضباطي، با توجه به ش��يوه نامه شوراهاي كميته انضباطي 
و عملکرد ش��وراها، كنترل و برخورد با تخلفات اس��ت و در آن بر اس��اس بندهاي موجود در 
ش��يوه نامه، تخلف احراز ش��ده و نهايتاً برخورد تدريجي با متخل��ف صورت مي گيرد )بخش دو 

شيوه نامه: تخلفات و تنبيهات(.
اگرچه در آيين نامه اخير، بر اس��اس الگوي ش��ناختي از انضباط، لزوم تش��کيل شوراي حل 
اختالف و ارش��اد دانش��جويي در زير مجموعه ش��وراي كميته انضباطي بدوي، پيش بيني شده 
است )تبصره چهار ماده يک شيوه نامه( اما همچنان اين  مجموعه ها ناظر به موقعيت هاي پس از 
بروز رفتاِر نادرست خواهند بود؛ ضمن اينکه درخصوص فعال بودن شوراهاي كميته انضباطي و 

مجموعه هاي مذكور و ارتباط وثيق بين آنها، هنوز راه كارهاي دقيقي تعيين نشده است. 
براساس مفهوم انضباط تعالي بخش، انضباط تنها حالت كنترل كننده بيروني ندارد و بايد بر 

1. Lake

الگوي عملکرد شوراهاي کميته انضباطي دانشجويي ...



86

راهبرد فرهنگ / شماره دهم و يازدهم / تابستان و پاييز 1389

خودكنترلي مبتني بر جهان بيني اسالمي )معادباوري( نيز تأكيد كند. به عالوه مفهوم تعالي بخشي 
بدين معناس��ت كه حفظ وضع موجود نيز به نوعي درجازدن و جا ماندن از مس��ير رشد است. از 
اين روي انضباط تعالي بخش در دانش��گاه ها بايد بر حركت رو به جلو فرد و س��ازمان بر اس��اس 
جهان بيني اسالمي تأكيد دارد. همچنين طي طريق براي رشد، جز با حضور مديران و مسئوالني 
كه خود عامل اند و در فضايي مملو از محبت و برادري امکان پذير نيست. ادراک از شوراهاي كميته 
انضباطي براي دانش��جويان گاه با هراس و ترس عجين ش��ده اس��ت. انضباطي كه تنها با منشاء 
ترس از كميته انضباطي به وجود آمده باشد تعالي بخش نيست چون تبشير و انذار در كنار هم و 
با رعايت تقدم تبشير بر انذار مي توانند تعالي بخش باشند. توجه به آموزش دانشجويان نسبت به 
موارد انضباطي قبل از بروز تخلف، راهنمايي و دستگيري از دانشجويان، از بين بردن زمينه هاي 
تخلف و ايجاد زمينه هاي تعالي، تشويق دانشجويان برتر اخالقي، بازخوردگيري دوره اي از وضعيت 
اخالقي دانش��جويان و شناس��ايي گلوگاه ها و برنامه ريزي براي رشد، تدوين شاخص هاي اخالق 
تعالي بخش و رصد دوره اي آن در بين دانشجويان در الگوي انضباط تعالي بخش مورد توجه است 

كه هم اكنون در عملکرد شوراهاي كميته انضباطي تا حدي مغفول مانده اند. 
همان طور كه نتايج تحقيق حاضر و تحقيقات گذش��ته نشان مي دهد دانشگاه ها بايد تالش 
كنند تا دانشجويان به مهارت خودمديريتي برسند و اين مهم جز از طريق برخورداري از نظام 

دانشجو پروري و مربي گري1 در بلندمدت محقق نخواهد شد )ليک، 2009(.

6. پيشنهادها
هم اكن��ون تلق��ي از ش��وراهاي كميته انضباطي، با برخورد، تذكر كتبي و ش��فاهي و اخراج 
موقت گره خورده است. اگرچه رويکرد انذاري و كنترلي در جاي خود الزم و شايسته است ولي 
به نظر مي رس��د نقش رهبري و هدايت و افزايش بصيرت و آگاهي مي تواند افق هاي جديدي را 
پيش روي شوراهاي كميته انضباطي ترسيم كند. در اين صورت شايد الزم باشد عنوان شوراهاي 
كميته انضباطي به شوراي تعالي انضباط و يا صيانت از اخالق متعالي در دانشگاه، تغيير كند.

ش��وراهاي كميته انضباطي در برخورد با موارد خطا، عموماً در محدوده تخلفات و تنبيهات 
تعيين شده در ماده دو و سه شيوه نامه )ابالغي 1388( عمل مي كنند در حالي كه به نظر مي رسد 
محدود ب��ودن روش ه��اي تنبيه به بنده��اي آيين نامه در تعارض ب��ا تعالي بخش بودن رويه هاي 
انضباطي اس��ت. براي مثال مي توان براي تخلف محرزي همچون عدم رعايت ش��ئونات اسالمي 
مانند پوشش نامناسب، خواندن كتاب مسئله حجاب استاد مطهري را به عنوان تکليفي شناختي 
و تعالي بخ��ش براي متخلف توصيه كرد؛ در حالي كه آيين نامه مذكور تنها بر اخطار ش��فاهي و 
كتبي بسنده نموده است. زيرا همان گونه كه ليک )2009( اشاره كرده است از دانشگاه ها، انتظار 

برخورد قضايي نمي رود.

1. Mentoring
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در الگوي انضباط تعالي بخش بر تربيت اس��المي، بصيرت بخش��ي و پيش��گيري تأكيد شده 
است. مواردي از تخلفات هستند كه ادراک آنها به عنوان تخلف توسط دانشجو، نيازمند آموزش 
و تفهيم اس��ت. هم اكنون چنين امر مهمي به صورت غيررس��مي و يا پراكنده انجام مي ش��ود از 
همين روي دانشجو حق دارد بگويد كه فالن مسئله پيش از اين به من گفته نشده است و من 
از آن تلقي تخلف نداش��تم. در مس��ائل فقهي، عقاِب بدون بيان قبلي، زشت و قبيح است. به نظر 
مي رس��د در دروسي همانند اخالق اسالمي بايد سرفصل هايي تحت عنوان اخالق دانشجويي را 
به صورت كاربردي به دانش��جويان ارائه كرد و دانش��جويان را با عواقب تخلف از آن در دانش��گاه 
و درگاه الهي آگاه س��اخت. در س��ده هاي گذشته طالب در نظاميه ها و حوزه هاي علميه درسي 
را تحت عنوان آداب المتعلمين مي گذراندندكه امروزه خالء آن در نظام آموزش��ي دانش��گاهي 
احس��اس مي شود. به عالوه هم اكنون در بسياري از دانشگاه هاي معتبر دنيا، دانشجويان، درسي 
را تحت عنوان درس توجيه و جامعه پذيري1 به صورت اجباري در ترم اول مي گذرانند كه در آن 

به مسائل انضباطي پرداخته مي شود. 
 اگرچه در تركيب اعضاي ش��وراهاي كميته انضباطي تالش ش��ده است كه از افراد متخلق 
و مطلع اس��تفاده ش��ود ولي به نظر مي رسد با توجه به حساس��يت موضوع، الزم است دوره هاي 
آموزش��ي نظري و خصوصاً مهارتي، متناس��ب با نقش هريک از اعضا براي ايش��ان برگزار شود. 
هم اكنون چنين آموزش هايي به اعضاي داراي حق رأي ش��ورا ارائه نمي شود و عمده آموزش ها 

در سطح رؤسا و دبيران شوراها است.
در الگوي انضباط تعالي بخش، تنبيه و جزاي بد، بازدارنده و تشويق و جزاي نيک، پيش برنده 
است. شيوه نامه و آيين نامه فعلي، انضباط را مترادف با عدم تخلف در نظر گرفته است و تالش 
بر بازدارندگي از تخلف دارد در حالي كه در نگاه اس��المي اين موضوع حداقلي اس��ت و انضباط 
واقعي، حركت رو به تعالي و رشد، ضمن پاي بندي به اصول و مباني است. هم اكنون در شيوه نامه 
ش��وراهاي كميته انضباطي سرفصلي تحت عنوان تشويق و قدرداني از دانشجويان برتر اخالقي 
و انضباطي وجود ندارد. جا دارد چنين س��رفصلي در آيين نامه و ش��يوه نامه مذكور لحاظ ش��ده 
و براي دانش��جويان برتر نيز جوايزي را در نظر گرفت. حتي توصيه اين اس��ت كه برخورداري از 

تحصيل و امکانات رفاهي رايگان، منوط به تالش در اين مسير شود.
الگو بودن رهبران و مديران و توجه آنها به اسوه ها و الگوهاي اخالقي و حتي معرفي ايشان، 
يکي از مهم ترين اصول در الگوي انضباط تعالي بخش اس��ت. تخلق مديران و اس��اتيد به اخالق 
اس��المي خود يکي از عوامل مهم در ايجاد انضباط در دانش��گاه اس��ت. آموزش اخالق تعامل و 
تدريس به مديران و اس��اتيد، توجه به معيارهاي دقيق انضباطي در جذب و نگهداش��ت اساتيد، 
انتخاب اس��تاد الگو و معرفي او به دانش��جويان و برخورد با اساتيد غير متخلق و يا هنجارشکن، 
مي تواند در ايجاد فضاي انضباط تعالي بخش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مؤثر باشد. 

1. Orientation
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