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  (معرفي كلي حوزه كاري و اهميت آن ) مقدمه

سال است كه مشغول خدمت در آموزش و پرورش مي باش. در اين سال هاي     مدت         اينجانب   

. در اين تحقيق قصد دارم تجربيات اخير به عنوان سرپرست مدرسه شبانه روزي به خدمت مشغول بودم 

خودم را در زمينه سرپرست مدرسه شبانه روزي بيان نمايم . ابتدا درباره لزوم وجود مدارس شبانه روزي 

  مطالبي را بيان مي نمايم .

 پذير امكان روستاها تمام در متوسطه و راهنمايي مقاطع در آموزان دانش تحصيل زمينه كردن فراهم   

 مند عالقه روستايي آموزان دانش تا كند مي فراهم را امكان اين روزي شبانه مراكز ايجاد شك بدون و نيست

 باالبودن ميان، اين در. كنند استفاده مناسبي آموزشي محيط از و شوند مراكز اين جذب تحصيل، ادامه به

 را روزي شبانه اكزمر گسترش و توسعه پراكنده، و دورافتاده روستاهاي وجود و اسفراين روستاهاي تعداد

 مراكز اين هاي خوابگاه در و كنند مي تحصيل روزي شبانه مراكز در كه آموزاني دانش. است كرده ضروري

 مي سپري آموزشي محيط يك در را بيشتري زمان مدت ديگر، آموزان دانش به نسبت شوند، مي ساكن

 جبران و خود اوقات از بهينه استفاده يبرا و شوند مي مواجه متعددي مشكالت و كمبودها با بنابراين كنند

 به داشتن توجه بر عالوه بنابراين. هستند نيازمند مختلفي تجهيزات و امكانات به شان خانواده از ماندن دور

 مناسب و ايمن فضايي و شاداب و پرنشاط محيطي ايجاد روزي، شبانه مراكز در پرورشي و آموزشي مسائل

  .است ضروري

 دور و خوابگاه محيط در زندگي به خانواده در زندگي از انتقال. است سختي استرس زندگي، از جدايي  

 در. شود مي غربت غم ايجاد باعث برادران و خواهران والدين، با ارتباط خانواده، عاطفي محيط از شدن
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 ابتدايي، روزهاي در حال هر به. بيافتد خانواده ياد به فرد كه است طبيعي خوابگاهي زندگي اوليه روزهاي

 كنيم، استفاده سالم مقابله هاي روش از چنانچه ولي. است زياد بسيار جدايي از ناشي اندوه و غم احساس اين

 انجامد، طول به دلتنگي و غربت احساس اين اگر حال اين با. گذارد مي كاهش به رو احساس اين بتدريج

 به. كند وارد فرد به جدي آسيب تواند مي قعمو به درمان عدم صورت در كه شود افسردگي به منجر تواند  مي

  :كه است مهم بسيار دليل همين

بايد محيط مناسبي توسط بنده در محيط خوابگاه فراهم شد تا مشكالت دانش اموزان به كمترين حد *

  برسد .

  .ياددهي به دانش اموزان براي نحوه زندگي در خوابگاه توسط بنده به عنوان سرپرست مدرسه شبانه روزي 

  نكات كليدي :

  ارائه راهكار و پيشنهاد –تجربيات در برخورد با دانش آموزان ساكن خوابگاه   -مدرسه شبانه روزي  
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  تعاريف مفاهيم كليدي :

  مدرسه شبانه روزي : 

 هاي همشاگردي با تحصيلي سال طي در آموزان دانش آن در كه است آموزشگاهي روزي شبانه مدرسه ي 

  . كنند مي زندگي و خوانند يم درس خود

  تجربه چيست ؟

 ناكامي و شكست با گاهي و كنند مي پيدا دست شيرين و خوب نتايج به راهي پيمودن با گاهي ها انسان

 موقعيتي و شرايط به توجه با توانند مي ديگران.است شيرين و تلخ تجربه نوعي خود اين كه شوند مي مواجه

 ديگران توسط شده طي اشتباه هاي راه و بگيرند درس شيرين يا تلخ هاي جربهت اين از دارند، قرار آن در كه

  .ببرند باال را خود زندگي كيفيت و كارايي آن از گيري بهره با و نكنند تجربه را

  راهكار :

  ارائه روش پيشنهادي حاصل از تجربيات به ديگران
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  روزي شبانه سرپرستان بنده به عنوان وظايف شرح

  .مربوطه وظايف انجام با رابطه در آموزشي واحد مسؤولين ديگر اب همكاري -

  .آموزان دانش براي شدن اسوه و خويش الگوسازي و بيشتر تزكيه در سعي و اسالمي اصول رعايت -

 آموزشي فعاليتهاي امور به رسيدگي و دانشجويان و آموزان دانش عاطفي مسائل به دقيق توجه و رعايت -

  .درسي برنامه از خارج ساعات در آنان ماييراهن و آموزان دانش

 ديدن براي الزم تسهيالت كردن فراهم و آموزان دانش والدين با برادرانه برخورد و سلوك حسن رعايت -

  .فرزندانشان

 محيط در اسالمي موازين با منطبق و دهنده پرورش و آموزنده كامالً محيطي آوردن بوجود در اهتمام -

  .روزي شبانه

 خويش خانه محيط در را خود آنها كه طوري به آموزان، دانش با اسالمي برادرانه برخورد و رفتار داشتن -

  .مربوط رابطه و روزي شبانه مقررات حفظ به باتوجه نمايند، احساس
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 دروس فراگيري به آنان تشويق آنان، ارشاد و راهنمايي و آموزان دانش تحصيلي و تربيتي امور به رسيدگي -

  .مربوطه

 مواد تهيه در ذيربط مسؤولين با همكاري و روزي شبانه امور اداره بر نظارت در آموزان دانش راهنمايي -

  .غذايي

 تا آنها از استفاده طريقه در آموزان دانش نمودن آشنا و اوليه كمكهاي وسايل نگهداشتن آماده بر نظارت -

  .امكان حد

  .غيرمترقبه و ناگوار حوادث با برخورد در فوري اقدام و پيشگيري جهت الزم وسائل نگهداشتن آماده و تهيه -

 واحد رئيس به اطالع و اورژانس يا بيمارستان به مجروح يا مصدوم آموزان دانش رساندن در اهتمام -

  .مربوط آموزشي

  .آموزشي واحد رئيس نظارت و اطالع با روزي شبانه سرپرستان كمك كشيك برنامه تنظيم بر نظارت -

  .خوابگاهها و آشپزخانه امور در روزي شبانه آموزان دانش كشيك برنامه تنظيم بر نظارت -

 برنامه از خارج ساعات در آنان خروج و ورود در مراقبت و آموزان دانش غياب و حضور به رسيدگي -

  .موضوع با ارتباط در الزم اقدامات و آموزشي
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 آن گزارش و جوانب كليه رعايت با اضطراري قعموا در آموزان دانش به روزي شبانه از خروج اجازه صدور -

  .آموزشي واحد مسؤولين به فرصت اولين در

  .روزي شبانه برنامه اجراي در بخصوص امور كليه در انضباط و نظم رعايت به آموزان دانش دادن عادت -

  .برنامه فوق و پروشي فعاليتهاي با ارتباط در ريزي برنامه بر نظارت -

 غذايي، مواد انبار غذاخوري، سالن و آشپزخانه بهداشت و نمازخانه نظافت به مربوط امور در دقيق مراقبت -

  .روزي شبانه قسمتهاي ساير و سرويس و خوابگاه خانه، رختشوي

 و آمار به باتوجه آموزان دانش بين آن توزيع و طبخ غذاي، مواد تهيه به مربوط امور در دقيق مراقبت -

  .غذايي جيره ليست و غذايي برنامه

  .آموزشي واحد رئيس نظر با فصلي يا هفتگي غذايي برنامه تهيه و طرح -

  .ها زمينه تمام در آموزان دانش ميان در همكاري و تعاون روحيه باالبردن در سعي -

  .ذيربط شوراهاي و جلسات در شركت و مربيان و اوليا انجمن در شركت -

  .روزي شبانه هاي مسؤوليت و وظايف انجام با رابطه در مكاتبات نويس پيش تهيه -

  .مقررات برابر روزي شبانه امور با رابطه در مراجعان به پاسخگويي -
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 شبانه انبار به غذايي اوليه مواد تحويل با رابطه در غذايي مواد خريد امر به مربوط متصديان با همكاري -

  .آشپزخانه به تنظيمي ليست برابر آن تحويل و روزي

  .عنداللزوم مربوط ارجاعي مورا ساير انجام -

  

  

  

  

  

  بيان تجربيات 

  صندوق پيشنهادات و انتقادات تجربه يك .

بنده به عنوان سرپرست مدرسه شبانه روي هميشه يك صندوق انتقادات و پيشنهادات براي دانش آموزان در 

اي خود را در محل خوابگاه در نظر مي گرفتم . و از آنها مي خواستم كه نظرات و پيشنهادت و كمبوده

صندوق انداخته تا به آنها رسيدگي نمائيم .اين كار بنده باعث ايجاد محيطي فعال و پرنشاط و كامل براي 

  دانش اموزان ساكن در خوابگاه مي شد .
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  تجربه دو . دفتر كامل براي حضور و غياب 

ن تهيه و در آن بطور بنده به عنوان سرپرست شبانه روزي يك دفتر كامل حضور و غياب براي دانش اموزا

كامل ساعت ورود و خروج دانش اموزان را ثبت مي كردم . اين كار باعث نظم و انضباط خوب در بين دانش 

  آموزان خوابگاه مي شد .

  . برخورد مناسب با مراجعين 3تجربه 

اي بنده به عنوان سرپرست شبانه روزي هميشه با روي خوش و مهرباني پاسخگوي پدر و مادراني كه بر

ديدن فرزندانشان به خوابگاه مراجعه مي كردم بود .و اين يكي از نكات مثبت كاري بنده در طي اين مدت 

  بوده است .

  . نظرخواهي از دانش اموزان براي غذاي سلف : 4تجربه 

يكي از تجربيات بنده در تصدي سرپرست مدرسه شبانه روزي اين بود كه يك نظرخواهي در مورد غذاهاي 

و نتايج آن را بصورت اجرايي به آشپزخانه  و ترتيب برنامه غذايي از دانش آموزان انجام مي دادم .  طول هفته

  تيب دانش اموزان هميشه از غذاهاي سلف راضي بودند .به اين ترمي دادم .
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  روزي شبانه مدرسه سرپرست عنوان به بنده خاص اقدامات

و تفاوت هاي  شود مي ديده زيادي ناهمگونيباشم  ، شبانه روزي كه بنده سرپرست آن مي   مدرسه در   

 آموزان دانش تمامي با مناسب و باشد تبعيض از دور به كه مناسب كلي رفتار يك كردن پيدا حال.  زيادي 

 مشكالت هستند رو به رو آن با آموزان دانش كه مشكالتي از يكي.  بسيار سخت و مشكل است  باشد

 دست از را خود والدين كه هستند آموزاني دانش و ؛... و رواني اختالالت ، ريپرخاشگ قبيل از.  است اخالقي

 فراموش وجه هيچ به را خود با اشتباه برخورد يك كه اند اي كينه بسيار كه هستند آموزاني دانش.  اند داده

 هستند يآموزان دانش ، هستند رشد اختالل داراي كه هستند آموزاني دانش خوابگاه محيط در.  كنند نمي

 ، شود سپرده آنها به مسئوليتي اگر و اند سركش بسيار خود خانواده يا روستا در موجود جو خاطر به كه

 دانش در خصوصيت اين ارضاي كه اند فعال بيش كه آموزاني دانش.  داد نخواهند انجام درستي به مطمئناً

  . است استرس آموزان دانش در ديگر شايع مشكالت از.  دارد درست ريزي برنامه يك به نياز خوابگاه در آموز

 ي اداره و آموزان دانش اين كنترل براي مناسب راه كردن پيدا تعارضات و مشكالت اين تمامي با حال

  . باشد مي مهم بسيار مناسب رابطه يك ايجاد آن نتيجه در و خوابگاه

  .كنم مي بيان ار ، شده مشاهده آموزان دانش در كه را مسائلي از مورد چند اينجا در 

 به ديگر ي عده يك و ترك يا آموزان دانش از يك هر و هستند مختلف هاي لهجه داراي آموزان دانش   

 به ي مسئله اين.  است شده خوابگاه در زيادي هاي تنش ايجاد باعث امر اين و كنند مي صحبت كردي زبان
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 ديگر مشكالت از.  است شده آموزان نشدا بين ساله چند هاي كدورت و كينه ايجاد باعث مهم غير ظاهر

 دوران در مناسبي محيط در كه هستند آموزاني دانش.  است آموزان دانش بين فرهنگي سطح اختالف

 هستند نيز آموزاني دانش چون و ندارند ابايي كارها از خيلي انجام از دليل  همين به اند ننموده رشد كودكي

 ديگري مشكالت از.  هستند آموزان دانش اين سوي از اذيت دچار ندا گروه اين مقابل ي نقطه در دقيقا كه

 آموزان دانش ، است جنسي مسائل در خصوص به آموزان دانش آگاهي سطح اختالف برد نام توان مي كه

 كردن برانگيخته در سعي آموزان دانش ساير به خود هاي دانسته بيان با كنند مي سعي مسائل اين به آگاه

 متاسفانه شهري آموزان دانش يا و يابند دست خويش مقاصد به طريق اين به و باشند داشته آنها احساسات

 همسازي در سعي اند بلوغ دوران اوايل در چون و دارند دسترسي خود سني حد از خارج هاي فيلم تمام به

 تاثير اين سفانهمتا و كند مي وارد آينده در فرد شخصيت به بزرگي ضربات اين كه دارند ها فيلم آن با خود

 زيادي زمان مدت كه است كاري آموزان دانش اين در نگرش تغيير كه اي گونه به.  كند پيدا نمود تواند مي

 نيز اجتماع و خانواده بلكه ، گيرد نمي صورت مدرسه در فقط آموزان دانش اين اصالح بنده نظر به طلبد مي

 اين به كمتر ها خانواده اقتصادي مشكالت دليل به بيشتر متاسفانه اما.  باشند داشته همت قضيه اين در بايد

 از معلماني اند رسيده بلوغ سن به و كرده رشد چون كه هستند آموزاني دانش.  است شده پرداخته موضوع

 اين اما بشود برخورد آنها با متفاوت اي گونه به آنان شخصيت حفظ براي دهيم مي ترجيح خودم جمله

 و كنند هضم را جديد شرايط تواند نمي بودند نشده مواجه برخورد نوع اين با حال هب تا چون آموزان دانش

 به كه هايي مزيت بر عالوه مقررات پايه بر و خشك و سخت برخورد.  كنند مي برخورد عكس جهت در لذا
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 بيان را ايامز آن از اي پاره ابتدا.  كرد پوشي چشم آنها از توان نمي كه دارد معايبي سري يك ، دارد همراه

  : كنم مي

.  گيرد مي صورت امر اين درسي لحاظ از خصوص به و شود نمي اجحاف آموزان دانش از يك هيچ حق به- 1

  . كرد پيدا اختصاص كار اين به بسيار نظم با ساعت تمامي مطالعه ساعت هنگام در كه چرا

  . كنند مي برخورد عيني طور به نظم با و كنند مي كسب را جديدي نوين ي تجربه آموزان دانش- 2

  . آيد مي بوجود خوابگاه در كمتر مرج و هرج- 3

  . آوردند مي بوجود مشكل خود براي كمتر اي گونه به و هستند نظر زير بيشتر آموزان دانش- 4

 در تامل باعث كه آيد مي بوجود خود به خود مسائلي سري يك خشك رفتار و مقررات اين ي سايه در اما

 وقت اعظم قسمت سالگي 12-15 سنين در آموزان دانش اين اينكه آن و شود مي ابگاهخو ي اداره تغيير

 خيلي تاثير تواند مي برخورد گونه اين بنده نظر به و گذرانند مي خوابگاه در بخصوص و مدرسه در را خود

 به آموزاني شدان دارند حضور خوابگاه بستر در آموزان دانش كه زماني تا.  آورد بوجود فرد روحيات در منفي

 خالف هاي كار دادن انجام شوند مي خارج خوابگاه از اينكه محض به اما هستند مودب و شناس وقت ظاهر

 اين در روزي شبانه مدارس در ما كه است اين دوم ي مسئله.  شود مي عقده يك به تبديل برايشان مقررات

 آنها به را چيزي چه آن جايگزين اما ايم گرفته هفته در روز چند حداقل آنها از را خانواده محبت سنين

 خانواده محبت براي خوبي جايگزين اين واقعا آيا ؟ دوري و سختي تحمل ؟ نظم ؟ مقررات ؟ ايم كرده عرضه
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 چيست چاره حال اما.  كرد پر را آن خالي جاي توان نمي كه كرد كتمان توان نمي نيز را امر اين اما ؟ است

  ... . يا مقرات و قوانين محض اجراي ؟ كرد بايد چه ؟

 براي خوبي ي ثمره تواند مي عقده از ماالمال اما مودب ظاهر به آموز دانش و خوب صرف به نمرات آيا

 و آموزش توان از مشكالت اين تمامي كردن حل كه دارم قبول را اين شخصه به ؟من باشد پرورش و آموزش

 من مسائل اين از گذشته حال.  باشد داشته امر اين در ييبسزا تاثير تواند مي نهاد اين اما است برون پرورش

  ... . هستم آموزان دانش روي بر آن امتحان و حل راه كردن پيدا دنبال به خودم سهم به

 و كنم يابي اعتبار شنوم مي آموزان دانش از كه آنچه با را خود فكري هاي برداشت كه دانستم الزم خود بر

 لذا است شواهدم از من هاي برداشت صرفا يا دارد هم واقعي اعتبار واقعا آيا شده ياد مسائل اين كه ببينم

  بپرسم شده تعيين قبل از سئوال چند گرفتم تصميم

  :مصاحبه

 مقررات كه اند اين طرفدار آنها تمامي كه ميكردم فكر داشتم آموزانم دانش از تا چند با كه اي مصاحبه در   

 مقررات و قانون طرفدار آموزان ،دانش بود اين از غير به نتيجه اما دگرد نقض مواردي در يا ضعيف خيلي

 آموز دانش ميكرد فكر او داشت من با مخالفي فكر طرز مدرسه سرپرستان از يكي ، بودند انعطاف با همراه

 قدرت مرجع يك بعنوان نه اما هست سرپرست به نياز و دهد انجام را كاري كه برسد نتيجه اين به بايد خود

 ميكند اداره را خوابگاه كه ديگر سرپرست مورد در  آموزان دانش از يكي.كننده كنترل يك عنوان به بلكه
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 سرپرست كار به را  سرپرست اين كار ي نحوه كه كرد بيان مضمون اين به را اي جمله ترس و تملق بدون

 تا سرپرست اين و دهد انجام بايد را كاري چه ساعتي هر در داند مي آموز دانش كه چرا ميدهد ترجيح ديگر

 كه ميرود فرو فكر به بيشتر ميكند فكر قضيه اين مورد در كه االن بالعكس اما داشت رضايت كارش از حدي

 و پرداخت  ايراد به ديگري آموز دانش ها مصاحبه همين در. باشد داشته انتخاب حق نبايد آموز دانش چرا

 دانش خود ها مصاحبه بيشتر در كل در شود آموز دانش حتينارا باعث كه باشد چنان مقررات نبايد گفت

 كلي سنجي نظر يك در. نكنند سوءاستفاده آموزان دانش تا شود  گيري سخت بايد كه كرد مي اقرار آموز

 ذكر با را خود عالقه مورد سرپرست اسم و شوند جمع خوابگاه سالن در كه خواستم آموزان دانش از من

بنده و يك سرپرست  دركنار را خوابگاه ي اداره روند آموزان دانش مدرسه در نماند گفته ،نا بنويسند دليل

 آگاه حدي تا سرپرستان اين از كدام هر كاري روند از هم به عنوان يكي از سرپرستان من و بودند كرده تجربه

 آزادي مقررات جامان كنار در كه بودند كرده ذكر را سرپرستي نام آنها كه بود اين سنجي نظر نتيجه و بودم

 بيشترين كه نبود سرپرستي آموزان دانش سنجي نظر ي برنده حتي است داده مي آنها به بيشتري عمل

 اداره درست و ها بچه ي عالقه داشتن نظر در با توان مي چگونه  حال است داده مي آنان به را عمل آزادي

  .نمايم انتخاب را مناسب روشي خوابگاه كردن
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  : باضطرا و استرس 

 در.  است آموزان دانش در اضطراب و استرس بحث  مهست گير در زياد آن با خوابگاه در كه مسائلي از يكي

 مورد در غلط تصور ترين رايج.  دهم قرار شما اختيار در استرس مورد در را اطالعاتي است الزم اينجا

 ، اضطراب دوست بهترين زيرا.  شد خالص آن دست از بايد و است بد حس اين كه است اين اضطراب

 احساس را آن بيشتر كنيد دوري اضطراب از تا كنيد سعي بيشتر هرچه يعني.  است گيري كناره و اجتناب

 احساس اين كنيد بازتر زمينه اين در را خود ديد و داشته تالش آن شناخت در بيشتر هرچه اما ، كنيد مي

 به تواند مي خشم و ترس ، اضطراب قبيل از ناتيهيجا همچنين.  گرفت خواهد قرار شما راه سر بر كمتر

 بدون مديريت(  شود آنان در بهينه يادگيري مانع و بينجامد آموزان دانش رفتاري مشكالت ساير و انزواجويي

  )صالحي علي-گلسر ويليام-اجبار و زور

  : موثر ارتباط ايجاد در توانايي عدم

 ارتباط توانسته آموز دانش نه كه است اين است بوده هودمش بسيار خوابگاه در كه مسائلي از ديگر يكي   

 ام  نتوانسته هم مسئولبنده هم به عنوان  ؛ عكس بر و كند ايجاد خود مسئولبنده به عنوان  با موثري

 آن به خوابگاه در توان مي كه است مسائلي مهمترين از مساله اين م.كن برقرار آموز دانش با مناسبي ارتباط

 و كند مي پيدا عالقه هم مدرسه به كند برقرار ارتباط خود مسئول با بتواند آموز دانش اگر هك چرا پرداخت

 اين تمامي آنگاه نكند پيدا تحقق مساله اين اگر اما.  داد انتقال آموز دانش به نيز را تعاليم ساير توان مي
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 دانش ي رابطه كه مسائلي از مثال طور به.  داشت نخواهد بر در را اي نتيجه و بود خواهد فايده بي راهكارها

 داده نشان تجربه.  نباشد مشهود آموز دانش در اگر حتي است تنبيه كند مي عيب دچار معلم با را آموز

 اشكال امروزه است درست.  شود مي گرفته نظر در كودك دادن خجالت از فراتر هدفي با ها تنبيه اغلب

 گيرد مي صورت آموزان دانش آزردن براي نحوي به امروزي تنبيهات اما ، است رايج كمتر قديمي تنبيهي

 خود اين كه كنند تنبيه را كودك كه خواهند مي والدين از معلمان از برخي.  دارد نامطلوب اثرات اغلب كه

 امر در غيرمستقيم والدين كه كرد كاري است بهتر.  كند مي اغتشاش دچار را آموز دانش و معلم رابطه

 مري/ سيگل. جي دانيل دكتر - برون به درون از: فرزندپروري در نوين رويكردي.(  دشون درگير آموزش

  ) اسفاري مريم دكتر همكاري با شهرآراي مهرناز دكتر -هارتسل

  : كه چرا ؛ شود مي توصيه بسيار نيز مديران براي درست ارتباط برقراري توانايي  

 برقراري نحوه ، منفي هيجانات با  مقابله  و مؤثر  ارتباط مثل هايي مهارت آموزش از پس رسد مي نظر به

 چنين.  آيد مي دست به  بيشتري رضايت ديگران با خودشان ارتباط در و شود مي متحول افراد ارتباط

 هاي محيط در ما چون.  دارد چندان دو اهميت متوسطه مدارس در خصوصا مدرسه هاي محيط در وضعيتي

 پذيري مسئوليت از كاري وجدان داشتن ضمن بايد ما همين براي.  نيمز مي رقم را ملت يك آينده مدرسه

 ارتباط و شناخت در مديران سنگين مسئوليت كه است توضيحاتي چنين پي در.  باشيم خوردار بر نيز بااليي

 از آگاهي بدون و آموزان دانش با ارتباط بدون كه است اين حقيقت.  شود مي مشخص آموزان دانش با
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 مديريت يك امكان.  بگذرد بايد يا و گذرد مي مدرسه در كه آنچه از آنان هاي نگرش و ها دگاهدي ، نظرات

  )صالحي علي-گلسر ويليام- اجبار و زور بدون مديريت. ( ندارد وجود مدرسه در خوب

  : آموزش به مدرسه مسئوالن سنتي نگاه

 همين است نداشته توفيق خيلي وزانآم دانش پرورش امر در پرورش و آموزش اينكه داليل از يكي شايد   

 او با معلم يك اينكه دليل به كه بينيم مي را زيادي آموزان دانش كه چرا.  است همين نيز قطعا و ، باشد

 يك آينده تغيير سبب اهميت بي ظاهر به مساله همين و شده عقده به تبديل اين است نكرده برخورد خوب

 تغيير بسيار گذشته به نسبت آموزان دانش كه گيريم نمي نظر در را همسال اين ما آنكه حال.  باشد شده فرد

 هنوز كه مسائلي از يكي مثال طور به.  كند تغيير نيز آموزش هاي روش كه طلبد مي خود اين و اند كرده

 با چون داردتنبيه مخربي بسيار اثرات كه است تنبيه بحث كنند مي برخورد سنتي صورت به آن با دبيران

 است شده مشخص كه بشمارد ضعيف را خود شده تنبيه فرد تا شود مي موجب است همراه هراس ايجاد

 آموزند مي كه آن اول.  دهند مي نشان العمل عكس دو گيرند مي قرار تنبيه مورد شديداً كه آموزاني دانش

 شود مي تقويت نهپرخاشگرا رفتارهاي كه آن دوم و كرد كنترل تهديد طريق از توان مي را ها انسان ديگر كه

 بيشتر تنبيه واقع در.  كنند استفاده خفيف تنبيهات از بايد معلمان ، تنبيه زيانبار اثرات از جلوگيري براي. 

.  است كردن محروم روش از استفاده تنبيه خفيف هاي راه از يكي.  باشد نمادي بايد باشد واقعي آنچه از

 يا و برگرداند ساعت آخر و گرفت را مدادش بايد كند مي ذيتا را جلويي نفر مدادش با كه آموزي دانش مثال
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 سنتي نگاه نوع اين ي ثمره كه كرد فراموش نبايد.  برگردد ساعت آخر و برود كالس آخر به كه خواست او از

 موضوع اين با مقابله راههاي به راهكار ي ارائه بحث در كه است آموزان دانش از زيادي تعداد تحصيل ترك

  . يمپرداز مي

  )20 خود سرنوشت مديريت براي عالي درس) صاحبي علي دكتر -غميم كان و شادي اصل كه ماييم(

  

  تحقيقات و مقاالتي كه بنده براي حل مشكالت دانش آموزان مطالعه كردم :

  : اضطراب و استرس

 ، هيجاني و احساسي ، شناختي هم به وابسته اما متفاوت جزء چهار از اضطراب:  گويند مي روانشناسان

 تمام شامل اضطراب شناختي هاي جنبه معتقدند روانشناسان.  است شده تشكيل فيزيولوژيكي و رفتاري

 نمره امتحان اين از بايد من مثال براي.  گذرد مي ذهن از آن از بعد و اتفاق طول در كه شود مي افكاري

 دانند مي احساساتي تمام شامل را نيهيجا و احساسي هاي جنبه آنان... .  و شوم مي رد من ، بگيرم »الف«

 شادي ، اميدي نا ، خجالت احساس ، مثال براي.  است مربوط اتفاق اين به و كرده تجربه را آنها ، شخص كه

 هنگام را متفاوتي حركات ، بدن گفت بايد رفتاري هاي جنبه مورد در... . و خشم و نگراني و رنج از خالصي ،

 ديگر اي گونه به شود مي اضطراب يا و استرس دچار كه هنگامي شخص.  دهد مي بروز خود از اضطراب
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 در بدن... و ميز روي انگشت كوبيدن ، پا و دست سريع دادن تكان ، رود مي راه تند مثال براي كند مي رفتار

 ، دهان خشكي ، تعرق افزايش مثال براي.  دهد مي پاسخ فيزيولوژيك صورت به اضطراب و استرس به نهايت

... . و است دادن دست حال در فرد به قلبي حمله كه اين احساس ، قلب ضربان افزايش ، ادرار تكرر ، هالاس

 براي را مدرسه و كنند فرار مدرسه از آموزان دانش از تن چند كه است شده باعث مسئله همين حتي

  .كنند ترك هميشه

  : نفس به اعتماد عدم

 به اعتماد عدم روي از ندهند انجام را كاري اختيار روي از ينكها جاي به موارد از خيلي در آموزان دانش

 داليل به بنا آنها از بعضي كه چرا بدهيم نفس به اعتماد  آنها به كنيم سعي بايد.  دهند نمي انجام نفس

 بتوانند تا كنيم كمك آنها به.  برخوردارند پاييني نفس به اعتماد از تربيتي شيوه و خانوادگي خاص

 -مشاور همساالن و همساالن مشاوره.(  بگيرند نفس به اعتماد مبنا همين بر و بشناسند را خود هايتوانايي

  )يعقوبي حميد دكتر و خوسفي هلن منيرپور، نادر دكتر

  : موثر ارتباط ايجاد در توانايي عدم

 را تعمقي لقاب نقش فراگيري و مدرسه در حضور براي ها بچه ي انگيزه ميزان در معلمان برخورد ي نحوه

 برقرار كالمي ارتباط نوآموزان با صميمي كلمات گيري كار به و گشاده روي با توانند مي اولياء.  دارد دنبال

 روزهاي در است بهتر اول كالس معلمان كه كنند مي توصيه آموزشي كارشناسان اغلب بنابراين.  كنند
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 جذاب هاي برنامه اجراي با آنها جاي به و دكنن پرهيز درسي موضوعات به پرداختن از تحصيلي سال ابتداي

 را مدرسه محيط به نزديكي احساس كالس محيط در آنها با بازي و گويي قصه قبيل از ها بچه پسند مورد و

  . كنند ايجاد است آموزش امر و يادگيري ي الزمه كه

  زند پيوند دل با را عقل و ايمان با را علم و بگشايد ها دل سوي به راهي تواند مي كه است كسي واقعي معلم

 اعتقاد بتواند معلم كه اين يعني.  دانست آموزان دانش جذب در بايد نخست را معلمان موفقيت راز رو اين از

 اشاره و ها نگاه حتي كه آنجا تا كند برقرار آنها با معنوي و روحي رابطه و آورد وجود به را آنها دروني عالقه و

  . شود اثر منشا آنان شخصيت تربيت در و بگذارد عميقي تاثير آنها رد نيز معلم هاي حالت و ها

 در بايد را كالس گشايش راه.  موفقيت و محبوبيت ، مقبوليت:  از عبارتند هم آموزان دانش جذب عوامل

 ، مقبوليت بر عالوه.  بود خواهد تربيت و تعليم امكان پذيرفت را معلم شاگرد اگر.  دانست معلم مقبوليت

 دو اين بر عالوه.  باشد محبوب آموزان دانش نظر از و باشد دلنشين و داشتني دوست بايد معلم يتشخص

 پيدا را آنها با همزباني و همدلي توانايي تا باشد آشنا خود فراگيران روح بر حاكم قوانين با معلم بايد شرط

 به را آنان صحيح هاي روش از ادهاستف با بتواند و باشد آشنا تربيتي و آموزشي هاي تكنيك با نيز و كند

 حمايت و دوستانه و مطلوب رابطه كردن برقرار بايد معلم كار اهداف از يكي.  كند راهنمايي نظر مورد مقصد

 با مقابله و مؤثر ارتباط مثل هايي مهارت آموزش از پس رسد مي نظر به.  باشد آموزان دانش با كننده

  بيشتري رضايت ديگران با خودشان ارتباط در و شود مي متحول افراد ارتباط برقراري نحوه ، منفي هيجانات
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 در آموز دانش مشاركت و اجتماعي ارتباط ، آن حفظ و يابي دوست در آموز دانش توانايي.  آيد مي دست به

 و كنند برآورده را خود رواني نيازهاي متقابل اي رابطه ايجاد ضمن كه شود مي باعث اجتماعي هاي فعاليت

 عملي راهنماي: مرزي شخصيت اختالل.(  شود نائل موفقيت به سالم رقابت از تبعيت با هم تحصيلي امر در

 منصوري احمد عليلو، محمود مجيد دكتر: مترجمان هيلي؛ گريس: نويسنده - جويان درمان و درمانگران براي

  )شريفي؛ امين محمد و

  : ارتباط برقراري اصول 

 آنها والدين حتي يعني.  اند محروم محبت نعمت از آموزان دانش از بعضي زيرا:  كنيم محبت آنها به - 1

  . باشند مي تفاوت بي آنها به نسبت و اند محبت بي آنها به نسبت

 آن در كه سني برهه به توجه با خصوصاً هستند شدن واقع توجه مورد نيازمند آنها:  كنيم توجه آنها به - 2

 توجه مورد تا دارند نياز دوران اين در كه.  گذرانند مي را بلوغ خاص دوران آنها از بعضي نيز و اند شده واقع

  . گيرند قرار شدن مطرح و

 درون آنها از خيلي.  شوند واقع احترام مورد دارند دوست آنها:  بدهيم عزت و بگذاريم احترام آنها به - 3

 مي آموز دانش شدن منزوي و گيسرخورد باعث كار اين كه گيرند مي قرار سرزنش و تحقير مورد خانواده

 نامساعد وضعيت جبران نوعي به توان مي آنها به گذاشتن احترام با مسئله اين از پيشگيري منظور به.  گردد

  . بود خواهد كنترل قابل و شود مي باالنس وضعيت ترتيب اين به.  بود منزل



  

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد اين تجربيات با 
(پانزده ھزار تومان بصورت ورد و قايل ويرايش ) به سايت  ١٥٠٠٠قيمت 
 می و پژوھشی آسمان مراجعه کنيد .عل

٢٧ 

 

 توجه بي بود كرده تغيير قبل جلسات به نسبت كالس در آموز دانش اگر:  كنيم توجه آنها احساسات به - 4

 آنها به رساندن ياري و همكاري آمادگي و ايم كرده دركشان كنند احساس تا نگذريم آنها حاالت اين كنار از

  . داريم را

  .آنهاست احساسات تغيير به توجه... ) و روحيه تغيير يا و خنده ، معمول غير گريه(  چون حاالتي بيان

 الگويي و تربيتي هاي شيوه و خانوادگي خاص هاي فرهنگ به توجه با افراد:  مدهي شخصيت آنها به - 5

.  كند عمل متفاوت مقداري بايد معلم جا اين در كه.  هستند متفاوتي هاي شخصيت داراي ، بخصوص

 داشته نظر در را اين و.  كرد برخورد او با بايد است خودش خاص كه فرد هر شخصيت و روحيه متناسب

  . هستند داشتن شخصيت و شدن واقع مهم و بودن ارزشمند نيازمند آنها همه كه باشيم

  . باشد مي گونه دو به آنها از تمجيد و تعريف اين كه:  كنيم تمجيد و تعريف آنها از - 6

  : تمجيد و تعريف

  ؛ باشد آموز دانش)  سنجش(  ارزيابي جهت در كه صورتي در:  مخرب نوع  - الف

  . باشد آموز دانش تالش از قدرداني جهت در كه صورتي در:  سازنده نوع – ب

  :آنها سن افزايش  به بانسبت آموز دانش هنجاري به نا ميزان  اي يكباره به افزايش
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 ، مجاز غير فيلمهاي و عكس مبادله ، دروس نكردن مطالعه ، بهداشت نكردن رعايت دخترانه مدارس در.1

 رفتارهاي و دعوا ، مدرسه اموال اسراف و تخريب ، عاونينم و مدير و معلمين سخنان به نكردن توجه

 در اجتماعي نابهنجار رفتارهاي ميان در را فراواني بيشترين ترتيب به موجه غير غيبت و آميز خشونت

  . اند داده اختصاص خود به مدرسه محيط

 آميز خشونت تارهايرف و دعوا ، مدرسه محيط بهداشت نكردن رعايت اولويت ترتيب به پسرانه مدارس در.2

 سخنان به نكردن توجه ، تدريس هنگام معلمين سخنان به نكردن توجه ، مدرسه اموال اسراف و تخريب ،

 بيشترين ، دروس نكردن مطالعه و موجه غير غيبت ، ويدئويي و مبتذل فيلمهاي مبادله ، مدرسه مسئولين

        اند داده تصاصاخ خود به نابهنجار اجتماعي رفتارهاي ميان در را فراواني

  .     است دختران از بيش پسر آموزان دانش در نابهنجاري ميزان.3

  .       يابد مي افزايش انان نابهنجاري ميزان آموزان دانش سن افزايش با.4

 تفاوت انان اجتماعي نابهنجاريهاي ميزان و آموزان دانش)  پرخاشگري ميزان(  شخصيتي ويژگيهاي بين.5

  .       دارد ودوج معناداري

 آموزاني دانش از بيش هستند عضو نقص داراي كه آموزاني دانش رفتاري و اجتماعي نابهنجاريهاي ميزان.6

  .      برخوردارند سالمتي از كه است
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 فرزندانشان اجتماعي نابهنجاريهاي ميزان ، است بوده بيشتر آنها در گسيختگي ميزان كه هايي خانواده.7

        . است بوده بيشتر

 رابطه آموزشي محيطهاي از خارج در آموزان دانش نابهنجاريهاي ميزان و والدين تحصيالت سطح بين.8

  .      دارد وجود معكوسي

    دارد وجود مثبتي رابطه آموزان دانش ناهنجاريهاي ميزان و خانواده اقتصادي وضعيت بين. 9

 آموزان دانش اجتماعي نابهنجاريهاي ميزان و شيآموز واحدهاي تربيتي - آموزشي امكانات ميزان بين. 10

  .      دارد وجود معكوسي رابطه

 رابطه آموزان دانش اجتماعي نابهنجاريهاي ميزان و آموزشي محيطهاي نابهنجاريهاي وقوع ميزان بين.11

  .   دارد وجود مستقيمي

 رابطه آموزان دانش جتماعيا نابهنجاريهاي ميزان و آموزشي محيطهاي در اجتماعي كنترل ميزان بين.12

  .      دارد وجود معكوسي

 مثبت ناهنجاريها بر تلويزيون تماشاي ، ويدئو ، ماهواره از استفاده ميزان تأثير كه ميدهد نشان نتايج.13

  ميگذارد تأثير آموزان دانش نابهنجاريهاي افزايش بر تلويزيون از بيش ويدئو و ويدئو از بيش ماهواره.  است
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 وجود مثبت رابطه آموزان دانش نابهنجاريهاي ميزان و جنايي و پليسي و عشقي فيلمهاي تماشاي بين. 14

  دارد

  : تحصيل ترك

 را آنها تمامي كه كردم پيدا را مواردي سري يك آموزان دانش تحصيل ترك عدم براي تالش زمينه دراين

  : از عبارتند موارد كنم مي بيان

  ؛ كنيم تمركز آموزان دانش تك تك روي بر

 در تواند مي آموزشي مركز)  NEA(   آمريكا آموزشي مطالعات المللي بين انجمن پژوهشگران عقيده به

 دانش فرد فرد پرورشي و آموزشي وضعيت از كه كند عمل موفق آموزان دانش پرورش و آموزش زمينه

 والدين موثر و منظم ارتباط ، دهزب افراد انتخاب و آموزشي كادر تعداد كاهش با تمركز اين.  باشد آگاه آموزان

 تعداد كاهش ، آموزگار و آموزان دانش بين)  منطقي و معقول حد در(  صميمانه ارتباط ، مدرسه اولياي و

 وضعيت به رسيدگي براي منظم ريزي برنامه ،)  نفر 25 تا 18 بين حداكثر(  كالس هر در آموزان دانش

.  است ميسر آموزشي هاي ضعف رفع منظور به منظم يتيتقو هاي كالس برگزاري ، آموزان دانش درسي

 را تابستان تعطيالت طول در حتي و هفته پايان در جمعي دسته تفريحي هاي برنامه برگزاري پژوهشگران

 آموزگار بويژه مدرسه اولياي با آموزان دانش و يكديگر با آموزان دانش ميان ارتباط افزايش هاي شيوه از يكي

 ميزان هر به حقيقت در.  است پرورشي و آموزشي مشكالت از بسياري حل ساز زمينه ارتباط اين.  دانند مي
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 ميزان همان به شود برطرف...  و آموزگار و آموزان دانش ميان اعتمادي بي و خجالت ، ترس چون موانعي

  . يابد مي افزايش آموز دانش موفقيت امكان

   

  ؛ ها آموزش هنگام زود شروع و ها آموزش كيفي سطح ارتقاي

 پيش دوره از جدي صورت به ها آموزش شروع ، ها آموزش كيفي سطح ارتقاي دهد مي نشان ها پژوهش

 به عالقه و اشتياق ايجاد ؛ تحصيلي گوناگون هاي دوره در شده ارائه درسي مباحث كردن بار پر ؛ دبستاني

 را آموزان دانش اشتياق و قيتخال كه درسي مباحث انتخاب با شده ارائه هاي آموزش فراگيري و تحصيل

 مقطع در آموزان دانش تحصيل ترك و دلزدگي از جلوگيري جهت موثري عوامل...  و باشد پاسخگو

 او تحصيل ترك امكان ميزان همان به ، ببرد لذت فراگيري از آموز دانش ميزان هر به.  است دبيرستان

 كه درسي مباحث كردن جايگزين و ايستا و گير وقت درسي مباحث حذف ديگر سوي از.  يابد مي كاهش

 ترك خطر كاهش جهت مناسبي راهكار ، باشد آموزان دانش وخالقيت پرسشگري ، اشتياق حس پاسخگوي

  . است آموزان دانش تحصيل
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  ؛ آموزان دانش تحصيل مختلف مراحل در والدين منطقي و موثر حضور

 يا موفقيت در بسزايي نقش باشد كه...  و فرهنگي ، ياقتصاد ، اجتماعي موقعيت و جايگاه هر در خانواده    

 براي آموز دانش تشويق ؛ اجتماعي و فردي صحيح رفتارهاي آموزش.  دارد آموز دانش تحصيلي شكست

 با پرورشي و آموزشي مشكالت رفع ؛ فرزندان تحصيل ادامه براي مناسب زمينه كردن فراهم ؛ تحصيل ادامه

 اين اگر.  است آموز دانش موفقيت و تحصيل ادامه براي موثري عوامل همگي ،...  و مدرسه اولياي همكاري

 به نيز را بهتري نتيجه شك بي ، شود آغاز مدرسه و درس شروع از پيش حتي و كودكي دوران از ها حمايت

 و تر شاخص نيز مدرسه اولياي عملكرد از حتي والدين، نقش پژوهشگران عقيده به.  داشت خواهد همراه

  . است يرگذارترتاث

  ؛ حمايت

 آموز دانش پرورش و آموزش در شكلي به كه افرادي همه كلي طور به و مدرسه اولياي و والدين همراهي

 شرايط در اينكه از »اطمينان. « است آموز دانش تحصيلي موفقيت تضمين براي شاخصي ، دارند نقش

 مي دلگرم مسير ادامه به را او ، كرد خواهند»  تهداي و حمايت«  را آموز دانش افرادي يا فرد همواره بحراني

 دارند تاكيد و نكرده محدود هزينه صرف به تنها را مدرسه اولياي و والدين حمايتي نقش پژوهشگران.  كند

 ، اجتماعي ، عاطفي ، رواني جهت از بايد آموز دانش كه معني اين به.  باشد جانبه همه بايد حمايت اين
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 نياز و نبوده هزينه صرف به نياز اصالً موارد از بسياري در و بگيرد قرار حمايت تحت. .. و فكري ، اقتصادي

  .شود مي تعريف اقتصادي هاي حمايت از غير هايي حمايت در آموز دانش

  ؛ ها تبعيض رفع

 ار آموز دانش تنهايي به تواند مي...  و قومي ، نژادي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي هاي تبعيض از يك هر

 به ، تحصيل ترك آمار ترين شاخص ، آمريكا و اروپايي كشورهاي از بسياري در.  دارد باز مسير ادامه از

 هاي تبعيض از جدا امر اين دليل.  است آسيايي و التين آمريكاي ، آفريقايي آموزان دانش به متعلق ترتيب

 اقتصادي مشكالت ، اجتماع و اندوست جمع از ماندن جدا آن دنبال به و فرهنگي هاي تفاوت ، اجتماعي

 ها آموزش فهم در ناتواني ، آموز دانش در ها تفاوت اين از ناشي رواني ، روحي هاي نابساماني ، ها خانواده

 جمع سوي از نشدن پذيرفته ، نظر مورد كشور...  و فرهنگ ، زبان به آموز دانش كافي تسلط عدم دليل به

 رنگين آموزان دانش ميان آموزگاران بويژه مدرسه اولياي فاحش ايه گذاري فرق ، اجتماع حتي و دوستان

 ترك از جلوگيري جهت مهمي راهكار ها تبعيض و ها تفاوت اين رفع.  است... و سفيدپوست و پوست

  . است آموزان دانش تحصيل

  ؛ آموزشي متوليان به آموزش

 به مشغول دبيرستان چون حساسي سني رده در كه آنهايي بويژه ، آموزشي متوليان نامناسب رفتارهاي

 هاي تبعيض ، جا بي تنبيه.  است مقطع اين آموزان دانش تحصيل ترك داليل از ديگر يكي ، هستند فعاليت
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 ميان تبعيض ، جنسيتي هاي تبعيض ، قومي ، نژادي هاي تبعيض ، ضعيف و برتر آموزان دانش ميان فاحش

 اي گونه به را آن آموزگار كه ، آموزگار شخصي هاي ناتواني ؛ متمول و بضاعت بي ، بضاعت كم آموزان دانش

 مي معرفي مقصر عنوان به را آموزان دانش نهايت در كه مدرسه اولياي هاي ناتواني ، دهد مي جلوه ديگر

 مصاحبه.(  است آموزان دانش تحصيل ترك براي مهمي هاي عامل ، دست اين از موارد از بسياري و كنند

 حميد دكتر و نويديان علي دكتر: نويسندگان - گروهي انگيزشي مصاحبه عملي راهنماي: انگيزشي

  )پورشريفي

  :پيشنهادات

 وسايل و خود ارتباط تقويت با خانواده،مدرسه است ضروري ناهنجاريها بر مذهبي تقيد تأثير به توجه با- 1

 رفتار و تفكر طرز در خود مهايپيا طريق از نشريات و ها روزنامه,راديو،تلويزيون،سينما از اعم جمعي ارتباط

 پيدا گرايش جامعه مذهبي ارزشهاي سمت به ها رسانه اين پيامهاي اگر.شوند واقع مؤثر جامعه افراد

  .      باشد مؤثر جوان نسل ديني تربيت جهت در كند،ميتواند

 دارا را انتظار ردمو ارزشهاي و هنجارها با متناسب رفتارهاي كه اموزاني دانش تشويق با اموزشي محيط در- 2

 كنترل را اموزان دانش رفتار هستند،ميتوان شرايطي چنين فاقد كه اموزاني دانش متناسب تنبيه و هستند

  .       نمود

  .اموزان برخورد،دانش در مدير،معاونين هماهنگي- 3
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 سوء اثار مورد در خانواده وشناخت اگاهي سطح بردن باال و مدرسه و خانواده بين ارتباط ايجاد- 4

  .      اموزان دانش اجتماعي نابهنجاريهاي

 محيطهاي در جامعه و فرد براي نابهنجار رفتارهاي از حاصل نتايج ارائه و برنامه فوق جلسات تشكيل- 5

  .     اموزشي

 اگاهي سطح ارتقاء منظور به اموزشي محيطهاي در والدين حضور با پاسخ و پرسش جلسات تشكيل- 6

  .         خانواده محيط سازي سالم به نسبت خانواده

... و ورزشي،علمي،اعتقادي مختلف هاي زمينه در مسابقات انجام منظور به امكانات حداقل از استفاده- 7

 اشكال بروز از و باشد مؤثر سالم بطور اموزان دانش شناسي خود و طلبي استقالل نياز ارضاء در ميتواند

  .       كاهدب نوجوان وجود ابراز و نابهنجاري،خودنمايي

  .     جوانان مسائل با ارتباط در كتابهايي و تخيلي و علمي كتابهاي بويژه مدرسه در اي كتابخانه منابع تقويت- 8

 به كمك در والدين نمودن اگاه و دوست  انتخاب چگونگي زمينه در اموزان دانش اگاهي سطح ارتقاء- 9

  .      دوستانشان با انان روابط كنترل و خود دوستي گروه انتخاب در نوجوانان
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 ماهواره و ويدئو از جوانان و نوجوانان بازداشتن كه باشند داشته توجه نكته اين به جامعه هنجارسازان-10

 گزينش توان بايستي بلكه بود نخواهد وسايل اين سوء اثار جهت در منطقي راهكار يك اينترنت هاي وشبكه

  .برد باال جامعه افراد انمي در  پذيري جامعه روند طريق از را صحيح

  :بعد از مطالعاتي كه انجام دادم  راهكار ارائه 

  :پذيري مسئوليت حس ايجاد

 هاي كار تمامي كه بود اين دادم انجام زمينه اين در به عنوان سرپرست مدرسه  اينجانب كه هايي فعاليت از

 آن در كه كرديم تهيه چارتي نامب همين در ها كار مهمترين تا كوچكترين از كرديم تقسيم را خوابگاه

 و ثابت هاي فعاليت ي دسته دو به را خوابگاهي هاي فعاليت. بودند مسئوليت داراي آموزان دانش تمامي

 كه داديم قرار چارت در را هايي مانند جيب متغير هاي مسئوليت براي كه اي گونه به. كرديم تقسيم متغير

 اين كنار در. دادند مي قرار ها جيب اين در آنرا و نوشنند مي آنرا اسم شد آموزي دانش نوبت وقت هر

 يك آموز دانش هر به كه اي گونه به نموديم تبيين نيز  ثابت هاي مسئوليت سري يك متغير هاي مسئوليت

 بايد نيز را آنها شود مي واگذار او به آنروز در كه متغيري هاي مسئوليت كنار در كه داديم ثابت مسئوليت

 متغير هاي مسئوليت اما شود مي انجام روزه همه و همواره ثابت هاي مسئوليت كه فرق اين با اما دهد انجام

 از بخشي هر كه كرديم عمل اينگونه به متغير هاي مسئوليت مورد در.شود مي انجام بندي نوبت صورت به

 داديم قرار آن مسئول را رنف يك و داديم قرار آن بر نظارت مسئول را او و كرديم واگذار نفر يك به را مدرسه
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 از بعد بعد روز صبح دهد قرا ها جيب در را آنها اسامي نوشتن از بعد و  كند تقسيم را ها مسئوليت كه

 مي خبر با خود مسئوليت از و خوانند مي را بزرگ چارت آن آموزان دانش كالس به رفتن از قبل و صبحانه

 ما داد نمي انجام را خود مسئوليت درست كسي اگر پردازند مي خود مسئوليت انجام به سپس و شوند

 را كار آن است بوده او ي مجموعه زير كه فرد آن كوتاهي قبال در كرديم مي مجبور را قسمت آن مسئول

 را آموز دانش نفس به اعتماد مساله اين است ممكن كه يافتم در تحقيق هاي يافته از بعد اما دهد انجام

 را خود مسئوليت كه كنيم توجيه ديگر اي گونه به را آنها كه گرفتيم تصميم لدلي همين به بياورد پايين

 كنار در. آيد مي شمار به مسئوليت مهمترين آموزان دانش جانب از مسئوليت اين. دهند انجام درست بايد

  است اين آن موضوع  كه  بصيرت طرح مثل.كرديم طراحي نيز ديگري هاي ها،چارت مسئوليت چارت اين

 آن دارد خوشي خط كه آموزي دانش و كند مي استخراج را بزرگان هاي گفته و مسائل آموز دانش يك كه

 براي هم است مفيد آموزان دانش براي هم كار اين. كند مي نصب اعالنات تابلوي در و نويسد مي بزرگ را

 كه آموزاني دانش به.نيست روزانه تذكر به نياز و شود مي انجام خودكار طور به كارها تمامي كه چرا خوابگاه

 نيز خوابگاه هر براي نماند ناگفته ضمن در.دهيم مي جايزه دهند مي انجام درست را خود هاي مسئوليت

 زماني مقطع هر پايان در و است آنها ي عهده به خوابگاه هاي مسئوليت تمامي كه گرفتيم نظر در مسئوليني

 اعضاي سپس و كنند مي انتخاب آموزان دانش خود بگاههاخوا ارزشيابي نمرات اساس بر را نمونه خوابگاه

  .داديم جايزه خوابگاه ي نماينده به ويژه به خوابگاه
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  :مدرسه سازي نشاط با

  :ميكنم بسنده آنها از تعدادي گفتن به كه دادم انجام را كارهايي امر اين در

  .   ليگ قالب در فوتبال مسابقات انجام - 1

                                                                                                                  خوابگاه  آموز دانش براي طنز هاي فيلم پخش- 2

 پخش محلي موسيقي آنها براي هستند شمالي خراسان ي خطه از آموزان دانش چون گاهي چند از هر- 3

  .كنند مي استقبال بسيار آن از و است وشايندخ بسيار مساله اين آنها براي كه ميكنم

  :استرس

 در آنرا كردم تالش بود مربوط من به و توانستم كه جايي تا است،و مشهود خوابگاه در بسيار مساله اين

  :از عبارتند  دادم انجام زمينه اين در كه كارهايي.كردم كم خوابگاه

 مي كنند نمي صحبت اگر آموزان دانش اين مدان مي كه  حرف كم آموران دانش برقراري براي تالش- 1

  .كند مي تغيير آنها ي چهره حاالت كردن صحبت هنگام در و كنند اشتياه كه ترسند

  ..مدرسه مشاور به آنها معرفي و پراضطرب آموزان دانش شناسايي- 2

 مسئول روز چند ار داشتند تنبيه نيازبه كه آموزاني دانش كه بود اي گونه به قبال(شكلي هر به تنبيه عدم- 3

  .ميكنيم اكتفا كردن نگاه جديت با  و كردن صحبت به فقط جديدا اما گذاشتيم مي نظافت
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  :انزوا و خجالت

 موارد نيز آنها براي كه مورد چند از غير به داريم مشكل خوابگاه در كمتر معضل اين مورد در خوشبختانه

  :گرفتم كار به را زير

 آنها براي و پرسيدم سئوال هايشان مسئوليت مورد در مختلف هاي بهانه به آنها از بود الزم كه جايي تا- 1

  .كنند دفاع من خواست باز مورد در خود از كه كردم فراهم را شرايطي

  .كردم باز...  و زندگي محل از پرسيدم مثل مختلف عناوين به را صحبت سر- 2

  .كردم صحبت آنها اب دارد پي در آنها ي آينده براي كه ضرري و خجالت مورد در- 3

 سرباال با بايد خواستم پاسخ آنها از اي مساله مورد در وقتي اينكه مثل نمودم وضع آنها براي را قوانيني- 4

  بدهند را من جواب

  :نفس به اعتماد عدم

 ي همه كه كردم ملزم را آموزان دانش بود ليگ و مسابقات انجام بود تاثير داراي بسيار كه مواردي از يكي

 حتي را اين جرات آن از قبل كه ديدم را آموزاني دانش مسابقات اين در و كنند شركت بايد ليگ در آنها

 كه ديگري كارهاي از.پردازند مي بازي به داوطلبانه صورت  االن اما بزنند توپ به را خود پاي كه نداشتند

 در آن مسئول كه روزي دچن براي بودند برجسته كه را هايي مسئوليت و كارها كه بود اين دادم انجام
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 به يا و.هستند نيز بزرگتر هاي كار انجام به قادر كه ديدن آنها و كردم واگذار آنها به نداشت حضور مدرسه

 كه آموزش سمت از را سيستم كه دادم مي ماموريت داشتند آشنايي كامپيوتر با كمتر كه آموزاني دانش

 كه بود مواردي از نيز اين كه كنند وصل آنرا آنها خود من حضور بدون و بياورند دارد فاصله متر 100 حدود

  .ديدم آن از پس را آموزان دانش رفتار تغيير خود

  :مطلوب آموز دانش يك كلي  هاي ويژگي

:  هستند زير هاي مشخصه داراي خالق افراد دارد را زير هاي ويژگي مطلوب آموز دانش بدانيم بايد كل در

 فرهنگي، غناي با محيطي در بچگي دوران در) 2.هستند تغيير طالب و دهند نمي رضايت موجود وضع به) 1

 و اضطراب) 4. گريزند مي چارچوب و قالب از است، ممكن كه تاجايي انديشيدن كار در)3.اند يافته پرورش

 در ها آن در رأي استبداد) 6. دارند بااليي پويايي و نظر استقالل) 5. است حد كمترين در شان دلواپسي

  .است بيشتر بازدهي بر ناظر ها آن گيري موضع) 7. است ممكن حد مترينك

  نتايجي كه بعد از انجام راه حل ها به آن رسيدم :

 بهبود بسيار خود با را آموزان دانش ي رابطه دهم انجام و كنم رعايت را فوق موارد كردم سعي كه زماني از  

 شكي هيچ است هاي نقص سري يك داراي قبلي هاي وهشي همانند نيز شيوه اين اينكه در اما ام بخشيده

  :پردازم مي روش اين مزاياي بيان به ابتدا.نيست
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  :ها حسن 

  .شوند مي حاضرو خوابگاه  آموزشگاه در تري بشاش ي روحيه با آموزان دانش- 1

 حساس الس و سن به توجه با و است اختيار روي از خير، يا و دهند مي انجام را كاري اگر آموزان دانش- 2

 در كه كنند زندگي محيطي در بتوانند بلوغ از بعد سال يك و بلوغ از قبل سال دو دوران در خصوص به آنها

  است موثر بسيار نشوند اي عقده اصطالح به آينده

  .شود مي استفاده خوابگاه در آموزان دانش تمامي وجود از بيشتر- 3

  .اند شده كمتر منزوي آموزان دانش تعداد- 4

  .كنند مي گم را خود پاي و دست كمتر كارها دادن انجام در آموزان دانش كه ام كرده تجربه را اين- 5

  .است شده بيشتر مدرسه در نشاط- 6

  .نيست مقايسه قابل اصال گذشته به نسبت آموزان دانش با من ارتباط- 7

  .ستا روال روي بر بيشتر خوابگاه كارهاي خوابگاه در ها مسئوليت چارت نصب زمان از- 8

  .اند آورده بدست را تعهد ي تجربه بار اولين براي و هستند مسئوليت داراي آموزان دانش- 9
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 ها قضاوت نتيجه در كرد درك دارند حضور خوابگاه در كه را آموزاني دانش زندگي توان مي بيشتر-10

 و كنند مي يانب را اند برخورده مشكل به آن در كه را مسائلي آموزان دانش كه چرا است شده تر منطقي

  .گيرد مي صورت آن رفع در تالش توان مي كه تاجايي

  .است شده بيشتر خوابگاهي هاي فعاليت مورد در گذشته به نسبت آموزان دانش انتخاب حق-11

  :روش اين معايب 

 چرا است شده تر مشكل مقداري يك گذشته به نسبت خوابگاه كنترل كنيم صحبت بخواهيم صادقانه اگر 

 انجام است خوابگاهي قوانين خالف كه را كارهايي كه دادند مي اجازه خود به بيشتر آموزان دانش كه

 برداشته ترس و تهديد عامل آن در كه چرا است قبل روش از تر مشكل مسئول براي روش اين اجراي.دهند

 زندگي ماييراهن سنين در آموز دانش تا 100 از بيش كه خوابگاهي در كنيد تصور صورت اين در و شود مي

 آموزان دانش تمامي براي اين كه كرد فراموش نبايد نيز را اين اما شود انجام تذكر با فقط كارها ميكنند

 مي انجام را خود هاي مسئوليت هم باز روش تغيير از پس كه هستند نيز آموزاني دانش چراكه نيست صادق

 يك اگر كه است اي گونه به خوابگاهي كار ماا است قبلي گروه از بيشتر بسيار آنها تعداد اتفاقا و دهند

 كه آموزي دانش يعني است مشهود خوابگاه ديگر موارد تمام در اين ندهد انجام درست را خود كار قسمت

 دچار صبحانه هم و نظافت بحث هم ندهد انجام درست را خود كار اگر است ها نوبت بندي تقسيم مسئول

 كالس سر تر دير آموزان دانش كه شود مي باعث فرد يك كار ينهم نتيجه در و شود مي تاخير و وقفه
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 كنار در اما كنند استفاده سو خود مسئول رفتار از كه هستند آموزاني دانش مكاني هر در باالخره.شوند حاضر

 كارهاي بلكه آورند نمي بوجود خوابگاه در خللي تنها نه روش اين اجراي با كه هستند نيز آموزاني دانش آن

 روي بر آموزان دانش كه است اين آن معايب ديگر از اما دهند مي انجام بيشتري رغبت و ميل با را خود

 دانش براي نيز هايي حسن مساله اين البته كنند مي حساب قدرت مرجع عنوان به كمتر خود مسئول

 دانش مطالعه عاتسا در مثال طور به.شود ظلم آموزان دانش از سري يك حق به دارد امكان اما دارد آموزان

 اگر است ممكن اين گفتم كه همانطور اند مطالعه مشغول سخت خود مسئول ترس از قبل مثل كمتر آموزان

 مي مطالعه خود كه داند مي آموز دانش كه چرا.باشد سودمند و مفيد شود نگاه قضيه به ديگر ي جنبه از

  .شود نمي عقده به يلتبد برايش نخواندن درس خوابگاه از رفتن بيرون از بعد و كند

 بيان را اين و كردند مي تاييد را روش اين بيشتر نيز آموزان دانش داشتم آموزان دانش با كه اي مصاحبه در

 رضايت روش اين از بيشتر آموزان دانش همچنين. است تر سريع بسيار برايشان ساعات گذر كه كردند مي

 است زياد خوابگاه در مرج و هرج مقداري يك كه گرفتند مي را ايراد اين كه نيز آموزاني دانش حتي داشتند

  .دادند مي ترجيح قبلي ي شيوه به را شيوه اين هم باز

  :كلي از اقدام خاصي كه در خوابگاه انجام دادم  گيري نتيجه 

 نگاه خالف بر و دارد معايبي و  مزايايي سري يك يك هر كه شويم مي متوجه روش دو اين مقايسه با    

 بيشتر را دوم روش من اما باشد حسن تماما دوم روش و نقص تماما اول روش كه نيست صورت اين هب اول
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 است مهم بسيار مدرسه در آموز دانش ي روحيه كه است شده تجربه برايم عينه به اين كه چرا پسندم مي

 اگر كه كرد فراموش نبايد نيز را اين  بگذاريم پا زير مدرسه در را قوانين از سري يك اگر حتي كه آنقدر

 فراموش نبايد نيز را اين اما است فرسا طافت و شود مي مشكل بسيار كار نماييم برخورد اينگونه بخواهيم

 وارد خانواده از سالگي هفت سال و سن در را شاداب هاي بچه ما كه است اين سنتي رفتار تبعات كه كرد

 دهيم مي اجتماع تحويل فروخورده هاي عقده از لماالما و سالگي هجده سن در اما شوند مي مدرسه محيط

 سن در را شنگول و شاد ي بچه ما اساتيدم از يكي قول به..   است سنتي روش اين تبعات از قطعا كه

 از ماالمال كه فردي دهيم مي تحويل جامعه به را فردي چه سالگي18 سن در اما ميگيريم تحويل سالگي6

 مسئول تاحدي را خود شرايط اين در نبايد آيا است خورده فرو هاي قدهع از مملو ،سرخورده،منزويو عقده

 امر اين در آموزشگاه در مقررات و قوانين صرف وضع و مقررات ي پايه بر و خشك برخورد آيا بدانيم امر اين

  .است نبوده گذار تاثير

 هاي خواسته عبارتي به دباش آموزان دانش امروز هاي نياز گوي پاسخ كه شود نمي پيدا چيزي ما مدارس در

 كه است دليل همين به كنيم مي القا آنها به مدرسه در ما كه است چيزهايي از متفاوت آموزان دانش

 است شده باب همكاران بين در كه چيزي مثال.گريزان درس از و شوند مي منزوي آموزان دانش از بسياري

 به كرد شروع آن از بعد و كرد برخورد خشك اول ماه يك تا و گرفت جدي بايد را سال اول كه است اين

 ي عمده دليل و است سال اول در گيرد مي صورت كه هايي تحصيل ترك بيشتر اينكه از غافل طبيعي رفتار

 كارم آن در كه هرچند ميدهم ترجيح فبلي روش به را روش اين من حال هر به.است مساله اين نيز آن
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 دهم مي ترجيح اما است يافته افزايش آموزان دانش با  گيري در و است شده بيشتر بسيار گذشته به نسبت

  . باشم نداشته نقشي آموزان دانش آمدن بار اي عقده در اما بشوند نقض حدي تا قوانين كه

 مزايا و معايب مدارس شبانه روزي  

  در مدارس شبانه روزي؛ فرصت كافي براي درس خواندن وجود دارد كه در منزل ممكن است

  تا همگام با مدرسه درس بخواند .  و دانش آموز ميتواند برنامه ريزي كند ؛  .نباشد

  مي تواند باشد .  تجربه مفيدي در زندگي  با ديگر بچه ها و آشنايي با اينگونه محيطها  آشنايي

مي بيشتر دانش آموزان مي گويند از وقتي كه به مدرسه شبانه روزي آمده اند قدر خانه و خانواده را بيشتر

  دانند . اين خود مي تواند يكي از مزاياي اين مدارس باشد .

بعد از كالس درس وقت كافي   ساعت هاي فوق برنامه درسي و فرهنگي از مزاياي ديگر است . بعد از ظهرها

قرار بگيرد    براي ورزش وتفريح دارند . كه در روحيه آنها خيلي اثر مثبتي دارد . اگر با دقت مورد بررسي

  ي ديگري هم وجود دارد .مزايا
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                                               اما معايب :

ناشي از دوري خانواده بيشتر به   كه ناراحتي روحي و رواني  معايب هم مانند محاسن اين مدارس بسيارند ,

ال اولي چشم مي خورد . كه در اول سال تحصيلي مشكل اصلي مي باشد . مخصوصأ براي دانش آموزان س

.اما كم كم وضع به حالت عادي بر مي گردد . فقط بايد همه كادر مديريتي و آموزشي با دقت و مهرباني با 

دانش آموزان برخورد كنند . گاهي ديده شده است كه با يك بد اخالقي از سوي معلم دانش آموز دلتنگ مي 

پيدا كرده   م بايد با شناختي كه از آنهاشود و گريه مي كند و كالس را تحت تأثير قرار مي دهد , كه معل

و مي توان گفت كه معلم در مدارس   , و به سمت شاد ببرد .  است محيط روحي ورواني كالس را عوض كند

  شبانه روزي بايد خوش اخالق باشد و روحيه و حوصله اينگونه محيط ها را داشته باشد .

  اين مدارس براي اين كار ساخته نشده اند .كمبود امكانات از ديگر معايب است . زيرا بيشتر  

و اين كمبود براي دانش آموز مشكل ساز مي شود .مثل كمبود جا در خوابگاه و كمبود جا در آشپزخانه وغذا 

  خوري و كمبود محيط ورزشي و .....

ل عيب ديگر اين مدارس وضعيت بهداشت مي باشد . بيشتر اين مدارس شبانه روزي حمام ندارند و در طو

  تأثير دارد .  يك هفته نرفتن به حمام مشكالت زيادي را موجب مي شود . كه در روحيه آنان
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به سرعت اين بيماري در مدرسه شايع مي    وقتي يكي از دانش آموزان مريض مي شود يا سرما مي خورد , 

    شود ودر مواقعي كالس درس را عمأل به تعطيلي مي كشاند .

  

 خوابگاه سبك زندگي به 

كي از موضوعاتي كه جوانان ممكن است با آن رو به رو شوند ، زندگي خوابگاهي است .يك جوان براي ي

  گذراندن دوراني كه در خوابگاه زندگي مي كند بايد مهارت هاي خاصي را بداند....

زندگي در خوابگاه هاي دانش آموزي خصوصيات خاصي دارد كه پاره اي از آنها مي تواند بسيار جذاب ، 

سرگرم كننده ،تفريحي و لذت بخش باشد. مانند زمان هايي كه دانش آموزان مدت هاي زيادي دور هم ،

نشسته وبه بگو و بخند و صحبت مشغول اند يا در مورد موضوعي با يكديگر بحث و گفت و گو مي كنند يا با 

ستفاده مي كنند يا ساير رشته ها و تخصص ها و فعاليت هاي يكديگر آشنا شده و براي زندگي خود از آنها ا

موارد مشابه از سوي ديگر زندگي در خوابگاه ها مي تواند مشكالتي هم ايجاد كند مانند زندگي با يك هم 

اتاقي كه اهل همكاري نيست ،قواعد و قوانين را زير پا مي گذارد و يا احساس خجالت و ناتواني از بيان 

  وارد مشابه آن.عقيده نظر و درخواست از بقيه هم اتاقي ها و م
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در هر حال زندگي خوابگاهي جنبه هاي متعددي و مختلفي دارد مانند برقراري ارتباط سالم با بقيه دانش 

آموزان به خصوص هم اتاقي ها مشاركت در فعاليت هاي زندگي خوابگاهي ، تقسيم وظايف و مسئوليت ها و 

  مقابله با مشكالتي كه در زندگي خوابگاهي پيش مي آيد.

  اط با هم اتاقي هاارتب

اگر خوش شانس باشيد و هم اتاقي هايتان افرادي سازگار، همراه و داراي روحيه همكاري باشند ، زندگي 

خوابگاهي شما به خوبي سپري خواهد شد .مشكل از آنجا شروع مي شود كه هم اتاقي ها در مورد مسائل 

  مختلف با يكديگر مشكل پيدا مي كنند.

هاي مختلف امري ساده و بديهي است انسان ها با هم متفاوتند علت آن هم روشن  اختالف در مورد موضوع

است تفاوت در خانواده، فرهنگ ها، والدين، جوامع گوناگون و .... مهم اين است كه انسان ها راه برطرف 

  كردن اختالف ها را فرابگيرند.

ها خودش را نشان مي دهد محيط يكي از مهمترين مكان هايي كه اختالف ها و تفاوت هاي بين انسان 

آموزشگاه و زندگي در خوابگاه است هر يك از دانشجويان در خانواده و شهري متفاوت و با فرهنگي متفاوت 

بزرگ شده اند و بنابراين بسيار طبيعي است كه با يكديگر تفاوت داشته باشند مهم نيست كه تفاوت داشته 
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اختالف هايي را كه براثر اين اتفاقات به وجود مي آيند برطرف باشيم مهم اين است كه ياد بگيريم چگونه 

  كنيم به همين دليل مهارت حل اختالف در اين زمينه بسيار كمك كننده و مفيد است.

آنچه به شما كمك مي كند تا بتوانيد اختالف هاي خود را به حداقل برسانيد آن است كه در مورد آنچه شما 

 بايد ديگران اينكه و ديگران از داشتن انتظار. كنيد صحبت دبانهۆش و مرا ناراحت مي كند با زبان خو

 و تنش افزايش جز و كند نمي شما به كمكي قبيل ازاين مواردي و داريد انتظاري چه آنها از شما كه بفهمند

  .داشت نخواهد ديگري فايده رنجش

و راجع به آنچه رعايت شود گفت و گو  بهتر است از همان ابتدا با عده اي كه قرار است هم اتاق شويد نشسته

كنيد بهتر است زماني را براي اين نشست و گفت و گو تعيين كنيد كه براي همه افراد مناسب ترين زمان 

  باشد سپس در مورد قواعد و قوانيني كه مايليد ميان خود رعايت كنيد صحبت كنيد

  راه حل هايي براي بهبود با هم اتاقي ها

ابتدا با عده اي كه قرار است هم اتاق شويد نشسته و راجع به آنچه رعايت شود گفت و گو بهتر است از همان 

كنيد بهتر است زماني را براي اين نشست و گفت و گو تعيين كنيد كه براي همه افراد مناسب ترين زمان 

و گو راجع  باشد سپس در مورد قواعد و قوانيني كه مايليد ميان خود رعايت كنيد صحبت كنيد هنگام گفت

به موضوعات گوناگون نظر واقعي خود را مطرح كنيد و نه آنكه در رودربايستي قرار بگيريد يا برعكس چيزي 
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را به ديگران تحميل كنيد اگر چنين برخوردهايي انجام دهيد در بلند مدت نسبت به ديگران آزرده و از خود 

  اهد خورد.عصباني خواهيد شد كه در دو حالت به ارتباط شما لطمه خو

  الف) موضوعات كلي و عام

  نظافت اتاق ها: 

تعيين نوع كارهايي كه براي نظافت محل زندگي الزم است و تنظيم برنامه نظافت و اختصاص آن به هر يك 

  از هم اتاقي ها و موارد مشابه.

  تهيه و آماده كردن غذا:

و اختصاص آن به هر يك از هم اتاقي مشخص كردن برنامه غذايي تعيين كارها و فعاليت هاي مرتبط با آن  

  ها و موارد مشابه

   شست و شوي ظرف ها به عهده خود دانش آموزان مي باشد .
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  ب) تنظيم ساعت و زمان

استراحت: تعيين اوقات استراحت و خواب مشخص كردن ميزان روشنايي و فعاليت هايي كه در ساعت خواب 

  و استراحت مي توان انجام داد.

ردن ساعات و مواقعي كه مي توان مهماني را به اتاق راه داد و مدت اقامت وي در اتاق در مهماني: مشخص ك

  دفعات آن و موراد مشابه (فقط دانش آموزان خوابگاهي)

مطالعه: مشخص كردن ساعات و زمان مطالعه اي كه هر كدام از هم اتاقي ها نياز دارد و عادات مطالعه وي و 

  ي ها مشكل يا مزاحمت ايجاد مي كند و راه هاي برطرف كردن آنها.عواملي كه در مطالعه هم اتاق

تفريح، گفت و گو و بحث: تعيين ساعاتي كه براي تفريح و گفت و گو و بحث و يا برگزاري جلسات الزم است 

  و فاصله بين آنها.

  ج) رعايت اصول ايمني

كشوها چمدان ها و يا اينكه شب ها  تعيين نكات مهمي كه از نظر ايمني الزم است مانند قفل كردن در اتاق

  در اتاق قفل باشد يا نه.
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  د) تعيين موارد خصوصي يا عمومي

يكي از موضوعات بسيار مهم در ميان هم اتاقي ها مشخص كردن محدوده هاي شخصي يا عمومي است هر 

ر مي شود انساني به يك فضاي خصوصي احتياج دارد اين فضا در زندگي خوابگاهي و اشتراكي كمي محدودت

و ممكن است به يك گوشه تخت و فضاي زير آن محدود شود در اين زمينه هم باز تفاوت هاي فردي وجود 

دارد مثال ممكن است از نظر يكي از هم اتاقي ها استفاده از كتاب هاي ديگران در هنگامي كه حضورندارند 

دليل الزم است اين موارد از ابتدا  اشكالي نداشته باشد در حالي كه ممكن است غيراز اين باشد به همين

  مشخص شود:

استفاده از وسايل يكديگر: در اين رابطه الزم است هم اتاقي ها مشخص كنند كه ديگران تا چه حد مجازند از 

  وسايل آنان درحضور افراد استفاده كنند.

خصوصي  تعيين حريم و فضاي خصوصي: بعضي از افراد حساسيت هاي خاصي در مورد حريم و فضاهاي

خود دارند و بعضي كمتر حساس اند مثال ممكن است يكي از هم اتاقي ها از اينكه ديگري روي تخت 

بنشيند و يا اينكه ديگري روي تخت او بنشيند و يا اينكه از ليوان يا بشقاب او استفاده شود ناراحت شود در 

  حالي كه ممكن است ديگري چنين حساسيتي نداشته باشد.
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وع هاي شخصي: ممكن است بعضي از هم اتاقي ها به راحتي راجع به كارو درس يا زندگي اطالعات و موض

خود صحبت كنند و از اينكه ديگران اطالعاتي در مورد آنها داشته باشند ناراحت نشوند در حالي كه فرد 

  ."سراز كار او در آورد"ديگري مايل نباشد كه كسي 

اقي ها مشخص كردن محدوده هاي شخصي يا عمومي است هر يكي از موضوعات بسيار مهم در ميان هم ات

انساني به يك فضاي خصوصي احتياج دارد اين فضا در زندگي خوابگاهي و اشتراكي كمي محدودتر مي شود 

  و ممكن است به يك گوشه تخت و فضاي زير آن محدود شود

است مايل نباشند ديگران بدانند اطالع دادن به يكديگر در مورد بيرون رفتن: بعضي از هم اتاقي ها ممكن 

آنان كجا هستند به كجا مي روند و چه فعاليت هايي انجام مي دهند بنابراين بهتر است اين موضوعات از 

  همان ابتدا مشخص شود.

نياز به خلوت و تنهايي: بعضي از هم اتاقي ها گاهي ممكن است مايل باشند كه تنهايي كاري انجام دهند و 

به همين دليل  "ساعتي باخود خلوت كنند"واقعي در روز يا هفته يا .... به قول معروف نياز دارند كه م

مناسب است كه اطالعاتي به ساير هم اتاقي ها بدهند تا نه او مزاحم آنها شده و نه ساير هم اتاقي ها 

  برداشت هاي اشتباهي از آنها داشته باشند.

  روزي  :پيشنهادات بنده به عنوان سرپرست مدرسه شبانه 

  مشاركت دادن دانش اموزان خوابگاه براي اداره خوابگاه – 1
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  نظر خواهي از دانش آموزان ساكن در خوابگاه امكانات خوابگاه – 2

  فراهم كردن بهترين امكانات براي خوابگاه – 3

  رسيدگي به مشكالت دانش آموزان خوابگاه – 4

  

  برنامه براي آينده :

  شبانه روزي  برنامه هاي زير را براي آينده در خوابگاه در نظر دارم :بنده به عنوان سرپرست مدرسه 

  فراهم آوردن محيطي صميمي تر در بين خوابگاهيان – 1

  آموزش مهارت هاي زندگي در خوابگاه – 2

  رسيدگي بيشتر به مشكالت دانش اموزان ساكن در خوابگاه – 3

  نتيجه گيري :

  وكم  پراكنده  روستاهاي آموزان  دانش  براي  تحصيلي  وايجادفرصت  رورشيوپ  آموزشي  امكانات  توسعه منظور  به

  تاسيس گرديده اند .  روزي  شبانه  مدارس  جمعيت

در خوابگاه مشكالت زيادي براي دانش آموزان بوجود مي ايد كه بايد با مديريت و درايت آنها راحل كرد و 

  ه اي جز درس خواندن نداشته باشند .كاري كرد كه دانش آموزان ساكن در خوابگاه دغدغ

  اميد است اين تجربيات بتواند گوشه اي از مشكالت دانش آموزان ساكن در خوابگاه را حل نمايد .
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  منابع :

  /تجربيات خودم و همچنين استفاده از منابع زير :

ل .نشر نگاه دانش.تهران . .چاپ او»يورفتار سازمان تيريسازمان ومد يها كرديرو«  رضايعل ،يريكب ريام- 1

1385  

  1385،تهران  رانيزايتوايانتشارات انست يترجمه رضا مومن خان»  رييتغ رتيمد« ليراسل جونز،ن - 2

  1380يدولت  تيري، مركز آموزش مد يا..  علو نيام ديترجمه س»   رييتغ تيريمد«   نيكارنال، كال - 3

  1384سارگل  ،انتشاراتييرزايميعل دسعي– يلياب اريمترجمان خدا  »رييتغ تيريمد« هلر، رابرت - 4
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