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 با سمه تعالی
                                                                                                                         

 « 1فرم شماره : »  

 «عالی  ویژه ارتقاء رتبه شغلی » خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي فرم 

 
 نام خانوادگي :                                                نام :

                                  مکانیک خودرو  هنرآموزرشته  شغلي :                                               نام پدر :

   شماره پرسنلي :                  كد ملي :

                                  خودرو مکانیک  هنرآموزپست سازماني : 

 روز    سال  و        سوابق تجربه قابل قبول ) روز / ماه / سال ( :       روز    سال  و       سابقه خدمت قابل قبول ) روز / ماه / سال ( :

  «:شهر / شهرستان » حوزه محل خدمت     ............. استان  محل جغرافيايي خدمت : آموزش و پرورش  . 1

 «اطالعات پرسنلي 205بر اساس فرم » سوابق تجربي كارمند :   . 2

 دوره تصدي عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف دوره تصدي  عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف

    7 سال 4 معاون فنی و مهارتی مکانیک خودرو 1

    8 سال 2 آموزشی معاون معاون آموزشي 2

    9 سال 6 بخش سرپرست سرپرست بخش 3

 هنراموز 4
هنرآموزمکانیک 

 خودرو
    11 سال 8

5    11    

6    12    

 امتياز           ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند :  . 3 

 « ساعت051عالی : » عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  . 4

 ساعت  عنوان دوره  رديف ساعت  عنوان دوره  رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 ساعت .......* جمع ساعت دوره هاي آموزشي :     

 امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان :  .                         مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان : . 5
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 «5شماره : فرم »                                     «عالی ویژه ارتقاء رتبه شغلی » 

 «كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيد » * مستند سازي تجربيات 
 مقدمه : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمند :

 . ارزشيابي عمومي : 1
 نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

 داشتن طرح درس روزانه و ساالنهب :                            وجدان کاریالف : 

 استفاده از وسایل کمک اموزشید :    در نظر گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزانج : 

 نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

 .............................................................................................................ب : .............                                         کارگاهی  کمبود امکاناتالف : 

 ...............................................................................................................ج : ..................................................................................................  . د : ...............
 . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است . 5

استفاده از حداکثر ایمنی در  – استفاده از کمترین امکانات به بهترین و بهینه ترین شکل ممکن

 کارگاه
 يان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده است .. ب 3

داشتن طرح درس روزانه و ساالنه ـ اهمیت دادن به ارزشیابی های روزانه ـ برخورد مناسب 

در طول سال تحصیلی ـ توجه کردن به تجربیات همکاران ـ در نظر گرفتن وسایل کمک 

 اموزشی

 
 امه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته .. برن 4

 استفاده از روش های نوین آموزشی

 امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : . 6پرورش استان :     مهر و امضاء مدير كل آموزش و  . 5
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 هوالرزاق

 «ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی» 

 ...............استان اداره كل آموزش و پرورش 

   :  شماره ملي                                    :  كد پرسنلي

   : نام خانوادگي                                              :    نام

                             خودرو مکانیک هنرآموز:   عنوان پست سازماني                            مکانیک خودرو هنرآموز:    رشته شغلي

                                     خبره                  رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

   عالی       رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

                                               

 عنوان مستندات تجربیات مدون :

 خودرو مکانیکروش های تدریس هنرآموز تجربیات تدریس و 
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 فهرست

 8 .................................................................................................................................................................................... : مقدمه

 8 ............................................... . کنم یم انیب را خودرو کیمکان رشته تیاهم و یمعرف نهیزم در یا مقدمه ابتدا

 8 ............................................................................................................. : از است عبارت مذکور رشته یشغل یها نهیزم

 9 ................................................................................................ خودرو کیمکان دررشته باالتر مقاطع در لیتحص ادامه

 9 ............................................................................................................................................................................... : واژه دیکل

 01 ............................................................................................. خودرو  کیمکان آموز هنر عنوان به  بنده فیوظا شرح

 01 ........................................................................................................................................... خودرو کیمکان رشته فیتعار

 01 ................................................................................................................................................................................... :کارگاه

 01 ........................................................................................................................................................... :کار از  یناش  حوادث

 01 ...................................................................................................................................................................... :حادثه  فیتعر

 01 ............................................................................................................................................ : کار در بیترت و نظم       -

 01 ................................................................ : خودرو کیمکان رشته در سیتدر نهیزم در  آن نییتب و  بنده تجارب

 01 ............................................................................................................................................ تیعصبان زا یدور:  0 تجربه

 01 ................................................................................................................................................................. : 0 تجربه نییتب

 01 ................................................................... : کردم یم استفاده زهیانگ جادیا یبرا بنده که ییها روش:  2  تجربه

 01 ................................................................................یکارگاه دروس کالس داشتن نگه فعال یها روش:  1 تجربه

 01 ........................................................................................... خودرو کیمکان آموز هنر عنوان به بنده اتیتجرب نییتب

 01 .........................................................................................رم؟یبگ ادی را کیمکان 2 یفن محاسبات یفرمولها چگونه

 01 ............................................................................................. خودرو کیمکان رشته  سیتدر یها چالش و مشکالت
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 08 ............................................................................................ خودرو کیمکان دروس در بنده سیتدر ژهیو نکات انیب

 08 ......................... . کردم یم استفاده آنها از بنده که خودرو کیمکان دروس سیتدر روش یها متد نیتر تازه

 20 ...................................................................................................................................... :فشرده و کوتاه یسدر مرحله ▪

 20 ....................................................................................................... :یانفراد فیوظا انجام و یگروه تیفعال مرحله ▪

 22 ................................................................................ مطالب کنترل ،یسازمانده ،یگردآور ییاستقرا تفکر روش ●

 21 .................................................................................................................................. :یمشارکت یریادگی یها روش ●

 21 ............................................................................................. خودرو کیمکان آموز هنر عنوان به بنده خاص اقدامات

 21 ....................................... خودرو کیمکان رشته انیهنرجو یلیتحص زشیانگ بر موثر عوامل و  تیوضع یبررس

 21 ............................................................................................................................................................:قیتحق مسئله انیب

 21 .............................................................................................................................................................................. یخانوادگ

 21 ..................................................................................................................................................................................... یفرد

 28 .......................................................................................................................................................................... یآموزشگاه

 29 .......................................................................................................................................................... یکاربرد شنهاداتیپ

 11 ......................................................................................................................................................: پژوهش یتهایمحدود

 18 .................. یجوشکار و خودرو کیمکان زاتیتجه با کار یمنیا اصول ییآشنا اتیتجرب از حاصل یها روش

 18 ....................................................................................... : کارگاه در خطرات کاهش یبرا بنده یها روش و اهداف

 19 ......................................................................................................................................................... :محیطی های یافته*

 19 ..................................................................... :  کردم یم استفاده رگاهکا در شتریب یمنیا یبرا بنده کهییها روش

 19 ......................................................................................... : یکارگاه دروس در آموزان دانش  از یبرخ یزگیانگ یب

 10 ............................................................................................................................................. :کار از  یناش  حوادث تیاهم
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 10 ...................................................................................................................................................... یمنیا یاصل شعار چند

 12 ..................................................................................................................................................... **یعلم یها افتهی**

 11 .................................................................................... : شود تیرعا دیاب خودرو کیمکان کارگاهها در یمنیا نکات

 11 ........................................................................................................ :عبارتند شود رعایت باید درکارگاه که مواردی*

 11 .................................................................... : ها کارگاه کاردر سوانح از یریشگیپ و یمنیا مقررات از ییها نمونه

 11 ................................................................................................................. .دیرینگ اشتباه یباز محل با را کار محل   -

 11 .................................................................................................... .دیکن نگاه خود کار صحنه به فقط کار نیح در  -

 11 ................................................................................................................... خودرو کیمکان رشته در سیتدر مشکالت

 11 ............................................................................................................................ :یآموزش و یتخصص یباال یها نهیهز

 11 ........................................................................................................................................................ :یانسان یروین مشکل

 11 .............................. : داشتم برخورد آنها با یجوشکار هنراموز عنوان به بنده که ییکمبودها و مشکالت ریسا

 11 ............................................................... ها هنرستان کردن یکاربرد به بنده جانب از یشنهادیپ کار کی نییتب

 11 ....................................................................................................... هنرستانها در خدمات ارائه و کردن یدیتول طرح

 18 ............................................................................................................................................................................ : کار روش

 18 ........................................................................................... هنرستانها در خدمات ارائه و کردن یدیتول طرح اهداف

 19 ...................................................................... هنرستانها قیطر از خدمات ارائه و کردن یدیتول اهمیت و ضرورت

 11 ....................................................................... هنرستانها قیطر از خدمات ارائه و کردن یدیتول مشکالت و موانع

 11 ............................................................................................................................ تولید فرایند به مربوط مشکالت -الف

 11 ........................................................................................................................................................... فروش مشکالت -ب

 10 .................................................................................................................................... اجرایی و ساختاری مشکالت -ج
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 10 ............................................................................................................................ تولید فرایند به مربوط مشکالت -الف

 10 ...................................................................................................................................................اولیه امکانات و منابع -0

 10 ............................................................................................................................................................................ کیفیت -2

 10 ...................................................................................................................................................... هنرجویان کم تجربه -

 12 .......................................................................................................................................................................... انگیزش -1

 12 ........................................................................................................................................................... فروش مشکالت -ب

 11 .............................................................................................................. اجرایی نامه آیین و  ساختاری مشکالت – ج

 11 ................................................................................................................................................................. اجرایی مدیریتی

 11 ............................... هنرستانها قیطر از خدمات ارائه و  کردن یدیتول و یساز فعال جهت الزم یشنهادهایپ

 11 ................................................................................................ : بودن موفق  دروخو کیمکان هنرآموز یبرا شنهادیپ

 11 ......................... آموزان دانش و معلم یخستگ از یریجلوگ و یتئور درس یها کالس تیجذاب یبرا شنهادی

 11 ...................................................................................................................................................................... : یریگ جهینت

 11 ................................................................................................................................................................................... : منابع
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 مقدمه :

 سال است که به تدریس و معاونت در هنرستان های شهرستان  .............مدت ............................اینجانب

  ..................نر آموز مکانیک خودرو در هنرستان. در بیشتر سال های به عنوان ه  مشغول به خدمت می باشم

مشغول به تدریس بودم . هدف از این نوشتار بیان تجربیات تدریس خودم در زمینه هنر آموز  شهرستان 

 مکانیک خودرو می باشد . 

 .را بیان می کنم مکانیک خودرو  ابتدا مقدمه ای در زمینه معرفی و اهمیت رشته

 در علم یک بعنوان بلکه پیشرفته صنعت یک بعنوان تنها نه سازی خودرو آن پیشرفت و خودرو اختراع با 

 در را آن صنعت،آموزش این رشد با متناسب نیز ما کشور میان  این در. دواند ریشه خاکی ی گستره

 .داد قرار اولویت در هنرستانها

 و شاسی قدرت، انتقال قدرت، مولد همچون کارگاهی روسد گذراندن با توانند می رشته این در هنرجویان

 فراگیری به موفق مجرب اساتید نظر زیر.... و فنی محاسبات ماشین، فنی،اجزاء رسم تکنولوژی، دروس بدنه،و

 .گردند رشته این در دیپلم کسب و خودرو علم

 : از است عبارت مذکور رشته شغلی های زمینه 

 نمایندگی در استخدام –..( وسایپاو خودرو ایران) ساز خودرو های خانهکار و صنعتی درگارگاههای جذب

 تاسیس -سازی قطعه و یدکی لوازم و قطعات بازار به ورود -خودرو ی کننده تولید شرکتهای مجاز های

 خودرو، الکترونیک و برق رسانی، سوخت گیربکس، موتور، خدمات مانند شخصی تعمیراتی کارگاههای

 ....انژکتورو ستمسی موتورو تنظیم
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 خودرو مکانیک دررشته باالتر مقاطع در تحصیل ادامه

 خودرو مکانیک های رشته در دولتی پیوسته کاردانی کنکور در شرکت با کاردانی مقطع در تحصیل ادامه

 های رشته در کاربردی علمی جامع دانشگاه ورودی آزمون در شرکت با کاردانی مقطع در تحصیل ادامه

 ...و صنعتی کشی نقشه مکانیکی، و،تعمیراتخودر مکانیک

 ی رشته در معدل شرط با اسالمی آزاد دانشگاه درواحدهای نام ثبت با  کاردانی مقطع در تحصیل ادامه

 خودرو مکانیک

 های رشته در دولتی کارشناسی به کاردانی آزمون در شرکت با ناپیوسته کارشناسی مقطع در تحصیل ادامه

 حرارتی و برودتی ساتتاسی و خودرو مکانیک

 علمی جامع دانشگاه کارشناسی به کاردانی آزمون در شرکت با ناپیوسته کارشناسی مقطع در تحصیل ادامه

 .آن به وابسته های وگرایش خودرو  مکانیک ی  رشته در کاربردی

 اداسالمیآز دانشگاه کارشناسی به کاردانی آزمون در شرکت با ناپیوسته کارشناسی مقطع در تحصیل ادامه

 ...و سیاالت مکانیک  ی دررشته

 و دولتی دانشگاههای در هم مکانیک مهندسی گرایشهای تمام در تکمیلی تحصیالت مقطع در تحصیل ادامه

 .  باشد می مجاز فنی های رشته التحصیالن فارغ ی کلیه برای اسالمی آزاد دانشگاه در هم

 

 کلید واژه :

 اراهکاره –تجارب  – روش های تدریس 
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 بنده  به عنوان هنر آموز مکانیک  خودروشرح وظایف 

بنده به عنوان هنر آموز مکانیک خودرو دارای وظایف زیر می باشم که همیشه سعی می کردم ان ها را 

 به نحو ااحسنت انجام دهم :

 هدایت تقوای اسالمی وتقوای خدمت .      .0

ام وظایف محوله در اجرای دستورات بر طبق همکاری با رئیس هنرستان در رابطه با انج      .2

 بخشنامه ها و آیین نامه ها .

رعایت اصول اسالمی و سعی در تزکیه بیشتر و الگو سازی خویش و اسوه شدن برای       .1

 هنرجویان .

 همکاری با معاون و مسئول امور آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی .      .1

 و برادرانه و اسالمی با هنرجویان . داشتن رفتار خوب      .1

 اشتغال به تدریس هفتگی طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش .      .1

 رعایت انضباط و مقررات اداری .      .1

 همکاری و تفاهم با سایر همکاران در زمینه های شغلی .      .8
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تحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به تهیه طرح تدریس برنامه ی آموزشی سال       .9

 فواصل زمانی معین و ارائه ی یک نسخه آن در ابتدای سال تحصیلی به دفتر هنرستان .

تهیه برنامه ی زمان بندی برای دروس آموزشی عملی و تحویل آن به دفتر برای تکثیر و ارائه به  .01

 هنرجویان .

 تاخیر یا غیبت در دفتر مربوط . رسیدگی به حضور و غیاب هنرجویان و ثبت.00

برقراری حفظ نظم در کالس درس و محیط آموزش عملی ) کارگاهها ،آزمایشگاهها ، اردوهها ، .02

 گردشها ی علمی و موسسات مورد بازدید (.

 رسیدگی به تمرینات دروس فنی هنرجویان و کوشش در رفع مشکل آنان ..01

تهای مختلف فنی (در حین کار و کوشش در رفع رسیدگی به کار عملی هنرجویان ) مهار.01

 مشکالت آنان .

گروه بندی هنرجویان از نظر استعدادهای مختلف نظری و عملی برای پیشبرد وضع تحصیلی  .01

 آنان در رابطه با دروس تئوری فنی و دروس عملی.

شروع کار و  اماده کردن وسایل مورد نیاز برای آموزش عملی طبق برنامه ریزی قبلی قبل از .01

تدریس و تشریح آن در کالس درس یا در هر یک از قسمت ها یا بخش های آموزش عملی با 

 همکاری مسوالن ذیربط .

یادداشت فعالیت های انجام شده در دفتر مخصوص کارههای عملی هنر جویان در مورد  .01

 تدریس نظری در دفتر کالس .

 نظری مواد دروس فنی . تدریس آموزش عملی متناسب با آموزش اصول .08
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یادداشت نمره پرسش هنرجویان در دفتر کالس و نمره ارزشیابی کار عملی در نمون برگ .09

 مخصوص کارههای عملی به طور مستمر .

 شناسایی استعدادهای عملی هنر جویان . .21

 پوشش مداوم در جهت تقویت هنر جویان در امور آموزشی . .20

 تسلیم ریز نمرات به مسئول مربوط ظرف مهلت مقرر . تصحیح اوراق امتحانی و .22

مطلع ساختن اولیای هنرجویان از وضع تحصیلی و اخالق فرزندانشان در طول سال تحصیلی از  .21

 طریق مسوالن ذیربط .

 سنجش معلومات و یادگیری هنر جویان به طور مستمر . .21

ی و همکاری با سایر مسولین مربوط شرکت در جلسات و شوراهای هنر آموزان ، شورای آموزش.21

 در زمینه ها ی مختلف آموزشی و پرورشی و شرکت در جلسات مشورتی .

 پاسخگویی به سواالت اولیای هنر جویان . .21

 انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم . .21

 



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

13 
 

 مکانیک خودرورشته  تعاریف

 :کارگاه

کارگاه  یکنندم یرتعم یا یدرا تول یآالت کار کرده قطعه ا ینشبا استفاده از ابزار و ما یکه در آن افراد یمحل

 .یگویندم

 از کار:   یناش  حوادث 

 .افتد یم  اتفاق  شده  یمهب  یبرا  آن  سبب  و به  یفهوظ  انجام  ینح  که  است  یاز حوادث  عبارت

 حادثه:  یفتعر 

  سبب  از انتظار که  و خارج  نشده  بینی یشپ  اتفاق  یکاز   است  کار عبارت  المللی ینب  المعارف یرهدر دا  حادثه 

 .گردد  یبآس  صدمه

 کارگاه: یفتعر    

کارگاه  یکنندم یرتعم یا یدرا تول یآالت کار کرده قطعه ا ینبا استفاده از ابزار و ماش یکه در آن افراد یمحل 

 یگویندم

 در کار : یبنظم و ترت       -

 . شود یم یضرور یرغ یو گفتگو یتاز اتالف وقت ،عصبان یریجلوگ در کار باعث یبنظم و ترت 
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 : مکانیک خودرودر رشته  در زمینه تدریس آن و تبیین  بنده  تجارب

 

 : دوری از عصبانیت 1تجربه 

رعایت می کردم دوری از دروس کارگاهی یکی از مسائلی که بنده همیشه در کالس و درس مخصوصا  در 

و دانش  ار باعث می شد ، بنده به عنوان یک الگو در ذهن دانش آموزان جا بگیرم .عصبانیت  بود .این ک

 اموزان کارهای عملی را براحتی یاد بگیرند .

 : 1تبیین تجربه 

بپرهیزید. این کار باعث می  خودرومکانیک دروس کارگاهی  در مخصوصاً کالس و مدرسه در عصبانیت از *

 درس را یادبگیرند . شود دانش اموزان با ارامش بیشتری

 روش هایی که بنده برای ایجاد انگیزه استفاده می کردم ::  2تجربه  

 برای افزایش انگیزه دانش آموزان از روش های زیر استفاده می کردم  : هنرآموز بنده به عنوان 

 به اعتماد اولیه موفقیت احساس باشد، جالب آنها برای آموزان دانش های تجربه اولین می کردم  سعی - 0

 یادگیری ها و مطالعات  بسیار تاثیر گذار می باشد . در موضوع این. دهد می افزایش را آنها نفس

 . نظرمی گرفتم در پاداش آموزان دانش موفقیت برای - 2

 نمی کردم . مقایسه یکدیگر با را آنها هرگز آموزان، دانش فردی های تفاوت به گذاشتن احترام با - 1

 آنان عاطفی های حساسیت به نسبت و نمائیم منفی عاطفی مسائل درگیر کمتر کالس در را زانآمو دانش - 1

 خبرهای و منفی های قضاوت بیان تبعیض، شدید، انضباط و گیری سخت. باشیم کوشا آن کاهش در و آشنا

 شود می یادگیری به عالقه کاهش و ذهنی درگیری موجب که است عواملی جمله از ناخوشایند

  .می کردم  آگاه کار نتیجه از را آموزان دانش کالسی، پرسش یا آزمون از پس الفاصلهب -1

 مورد آموزشی اهداف بیان باشد، چیزی به آموختن دنبال به تدریس طول در بداند، آموز دانش اینکه برای - 1

 .فراموش نمی کردم درس ابتدای در را او از انتظار

 می کردم . مشخص آموز دانش برای کار انجام نحوه و یادگیری چگونگی - 1
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 یا دوستان به را شده گرفته یاد مطالب می خواستم او از آموز دانش در کفایت حس افزایش منظور به - 8

 .دهد آموزش کالس

 می کردم . وگو گفت و نظر تبادل او با آن، یابی ریشه و آموز دانش درسی مشکالت مورد در - 9

 .است اهمیت حائز بسیار انفرادی صورت به کالس، در کالمی تشویق - 01

 .می کردم مطرح دشوار به ساده از ترتیب به را درسی مطالب - 00

 .می کردم پیشگیری آموزان دانش بین در ناسالم رقابت بروز از - 02

 .می دادم مشارکت یادگیری در را یادگیرندگان و نبودم وحده متکلم آموزش فرآیند در - 01

 .دهد می افزایش را ها انگیزه سطح آنها، یکایک به دادن اهمیت و خاطر تعلق و آموزان انشد به عالقه - 01

 .نمی بردم پیش «تهدید» با را آموزش - 01

 .داشتم کافی علمی خوراک انگیزه، با آموزان دانش برای - 01

 توجهی کم علل و یتهدا مثبت رفتارهای به را آنان توجه، کم آموزان دانش به مسئولیت کردن محول با - 01

 .می کردم بررسی را آنها در

 حواس آموزشی، تکنولوژی از استفاده با و داده تغییر روز های شیوه به سنتی از را تدریس های شیوه - 08

 .می بردم کار به را آموزان دانش پنجگانه

 .کنیم راربرق ارتباط است، حل قابل درس همان وسیله به که زندگی مسائل و کالس درس میان - 09

 کنجکاوی، حس تحریک با و کرده آغاز توجه جالب های پرسش و مطالب طرح با را تدریس - 21

 .سازیم تر برانگیخته را آموزان دانش

 بیابیم را آنان انگیزه کاهش و توجهی بی جسمی علل و کرده توجه آموزان دانش جسمانی وضعیت به - 20

 دروس کارگاهی : روش های فعال نگه داشتن کالس 3تجربه 

را فعال نگه دارم که در زیر به بیان آن می  درس و کارگاه  بنده روش های زیادی بکار می بردم که کالس   

دروس نظری پردازم . روش هایی که استفاده میکردم از جمله کار کشیدن از دانش اموزان در هنگام تدریس 

 زیر به تبیین و تو ضیح این تجربه می پردازم .بیش از حد مطلب که در  زیاد  بود . عدم تکرار و عملیو
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 هستند مطلق سخنران مدت تمام که معلمینی. کشید کار ها بچه از مرتباً باید کالس نگهداری فعال جهت

 گرفت را کار این جلوی توان می ساده خیلی. شوند می تحرک بی و آلود خواب کالسی با مواجه معموالً

 خوب: »نظیر ای ساده جمالت با کرد فعالیت به وادار را آنها باید شنیدیم ها بچه خود زبان از که طوری همان

 جواب به تر سریع تونه می کی» ،«بگه تونه می کی» ،«شود می چه بعد کنید می فکر» ،«گفتیم چه حال تا

 نظیر «کنید می چه هستید شرایط این در کنید تصور» ،«بیشتره کی عمل سرعت ببینم خواهم می» ،«برسه

 را ها بچه کنجکاوی حس ایجاد با سؤاالتی چنین باشد فعال کامالً کالسی ایجاد باعث تواند می ها پرسش ینا

 را زندگی در آنها کاربردهای یا مطالب محاسن اگر خصوص به نماید می موضوع روی بیشتر تفکر به وادار

 و بیفتند جا بهتر مطالب شود می باعث این و ایم کرده را مطالب بهتر فهم برای انگیزه ایجاد واقع در بدانند

 نتیجه موارد این در زیرا. گردد می ایجاد شده داده درس موارد روی تسلط و نفس به اعتماد و یادگیری باور

 آن به خود که است چیزی همان نتیجه کند می تصور بچه بلکه باشد کرده بیان معلم که نیست چیزی آن

 .است رسیده

 که معلمینی است مطلب حد از بیش تکرار عدم داشتند، تأکید آن روی ها نظریه تاکثری که دیگر مهم نکته

 معتقدند روانشناسان. گردند می کالس حوصلگی بی و خستگی باعث کنند، می تکرار بارها را ای ساده مطلب

 سکال آخر های ثانیه تا که معلمینی و باشد می اول دقیقه بیست حدود سخنرانی یک در گیرایی بیشترین

 .باشند داشته توجه نیز کالس طبیعی کشش حد به است بهتر گویند می را مهم بسیار بسیار موارد

 تنظیم طوری را خود وقت کنیم می سعی گویند می آنها دارند مورد این در جالبی نظریه همکاران برخی

 آزاد وقت ها بچه هب آخر دقایق در و باشد اواخر از بیشتر کالس شروع وقت اوایل در کاری فشار که کنیم

 مطالب بتوانند اینکه یا بپرسند را آن راحت خیال با مانده باقی برایشان هنوز سؤالی یا اشکال اگر تا دهیم می

 .کنند مرور را شده تدریس

 تبیین تجربیات بنده به عنوان هنر آموز مکانیک خودرو

 مکانیک را یاد بگیرم؟ 2های محاسبات فنی لچگونه فرمو

-های این درس معموال سعی در حفظ کردن روابط میبسیاری از داوطلبان به دلیل گسترده بودن فرمول  

کنند.پس چه باشد چراکه پس از دو الی سه روز تمامی روابط را فراموش میکنند که این کار اشتباه می

ها حل ها را به یاد داشته باشیم.یکی از بهترین و موثرترین راهابط و فرمولکنیم تا در دراز مدت بتوانیم رو

http://www.mrm91.blogfa.com/post/65
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ها روش زیر را حتما یکبار اجرا کنید تا تاثیر باشد.برای حل تمرین و مثالمی تمرین بسیار زیاد در این درس

 آن را متوجه بشوید.

باشد را در یک ترن فصول میمکه یکی از مه  های فصل دوم کتاببه عنوان مثال تمامی روابط و فرمول

 بنویسید. A1 یبرگه

که تمامی روابط  A1 یبرگه  با استفاده از  اول را  تست 01تست از فصل دوم را انتخاب کنید و  11حدود 

 ها را حل کنید.کنید یعنی این برگه را جلوی خود گذاشته و از روی آن مسئله  اید حلرا در آن نوشته

ی ذهن شما شده است و نیست زیرا تمامی روابط ملکه  A1 یا دیگر نیازی به برگههبرای حل مابقی تست

ها را دیگر فراموش نخواهید کرد و در دراز مدت توانید مسائل را حل کنید. با این روش فرمولبه راحتی می

 در ذهن شما خواهد ماند.

از سواالت محاسبات فنی تخصصی تر  به دلیل شکلی بودن سخت 0کنکور سواالت محاسبات فنی  همیشه در

 باشد.می

آورند ولی به دست میتوجه: در این درس به تبدیل واحدها خیلی توجه کنید. بیشتر داوطلبان جواب را به

 کنند.ی اشتباه را انتخاب میی مسئله و تبدیل واحد مورد نیاز، گزینهدلیل عدم توجه به خواسته

 یک خودرومشکالت و چالش های تدریس  رشته مکان

 لزوم  توجه  به سه عامل مؤثر در  کارآمدی  هر سیستمی  :   نیروی انسانی  ، تجهیزات ، عامل  انگیزه 

 نیروی انسانی  :     -الف 

به ویژه  دوره های  مربوط به    ضرورت ارتقائ علمی هنرآموزان  با  برگزاری  دوره های ضمن خدمت  -   

 کتب جدید التألیف  

 استفاده از   هنرآموزان مرتبط   و   یا دوره دیده   برای  تدریس    لزوم  -   

 اهمیت    باال بردن  روحیه ی  تعهد  و  تخصص  در هنرآموزان    به طور  توأم  -    



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

18 
 

 ضرورت  توزیع  مناسب  نیروی  انسانی  در نواحی  و مناطق  -    

 شامل   :     مشکل   تجهیزات    هنرستانها    تجهیزات :  -ب     

 کمبود تجهیزات  و مواد اولیه  مصرفی   -

 فرسوده بودن  تجهیزات  -

 خرید تجهیزات  نامناسب و غیر نیاز  -

 توزیع  نا مناسب  و نا عادالنه ی  تجهیزات   -

عدم استفاده از تجهیزات  به   دلیل :   راه اندازی نشدن   تجهیزات    و  یا  مازاد بودن   تجهیزات  به  - 

 انحالل  رشته   علت 

 انگیزه :     باال بردن انگیزه   کار   در  هنرجویان و هنرآموزان -ج        

 

 بهره گیری بیشتر   از   سیاستهای تشویقی  به جای سیاستهای  تنبیهی    -

پرداختهای مناسب  و  کمک به  بر طرف نمودن   نیاز  های  مالی  هنرآموزان و  تخصیص   -

 ساعات اضافه کاری 

)  نیاز  مادی  و به دنبال آن   فعالیت  در  شغل دوم   می تواند  اثرات منفی  بر  امر آموزش               

 داشته باشد  . (

 تالش  برای  افزایش منزلت  و جایگاه  فرهنگیان   و   امر  آموزش  و پرورش  در جامعه   -

 بیان نکات ویژه تدریس بنده در دروس مکانیک خودرو

 که بنده از آنها استفاده می کردم . دروس مکانیک خودرویس روش تدر یمتد ها ینتازه تر

 یبرا یادگیریچهار ستون  یهکه بر پا یاست، به گونه ا یادگیری یاز آموزش و پرورش ارتقا هدف       

 یکهر  یادگیری، یارتقا یعنیهدف،  یناستوار است. در تحقق ا یستنو ز یستندانستن، انجام دادن، با هم ز

که به  یدرس یها نامهنقش بر یان،م ینبر عهده دارند. از ا یا یژهاز عناصر نظام آموزش و پرورش نقش و

 یبرنامه درس ینبرخوردار است. بنابرا یخاص یتشود، از اهم یمعلم در کالس درس به اجرا گذاشته م یلهوس
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که به سرعت در حال  یجامعه ا در یزندگ یشود که دانش آموزان را برا یسازمانده یبه گونه ا یدبا

  .است، آماده کند ییرو تغ یشرفتپ

 یموضوع ها ینهدانش آموزان در زم یعمل را برا یقاز طر یادگیریپژوهش محور فرصت  یادگیری رویکرد

آنان منجر شود. دانش آموزان  یزندگ یکند که به رشد مهارت ها یفراهم م یمورد عالقه شان به گونه ا

 یاز اصول جست و جوگر هدانش و استفاد یدبتوانند به تول یزندگ یاز مهارت ها یادیعداد زعالوه بر کسب ت

 .به آنچه آموخته اند و عمل به آن در کالس درس و خارج از آن مبادرت ورزند یدنمعنا بخش ینظام مند برا

 کدام است؟ یستدر یروش ها بهترین ●

استفاده از آنهاست که  یطبلکه نحوه و شرا یستند،ن یابدنفسه خوب  یف یستدر یاز روش ها یک هیچ   

 :با توجه به یدشود. لذا معلم با یضعفشان م یاباعث قوت 

و...(،  یلدانش آموزان، امکانات موجود )زمان، فضا، وسا یقو عال یازهان یس،تدر یمحتوا ی،آموزش یها هدف

 .ب انتخاب کندمطلو یستندر یک یرا برا یوهش ینو... مناسب تر یتراکم دانش آموز

 یبیترک یمتوان یم یتو بر حسب موقع یمروش استفاده کن یکالزاما فقط از  یدما نبا یسجلسه تدر یک در

و  ییشناخت، توانا یدمهم با ینانجام ا یبرا یمقرار ده یرا مورد بهره بردار یستدر یاز الگوها و روش ها

 .یمه باشداشت یسمتنوع تدر یمهارت فراوان در به کار بردن الگوها

 که بنده استفاده می کردم . یروش کارگاه یستدر یننو یاز روش ها هایی نمونه ●
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موارد با روش  یشتراست که در ب یادگیریو  یاددهیموثر  یاز روش ها یکی یکارگاه یستدر روش

مرحله ده شصتم از کل زمان  ینشود ا یبه کار برده م یکسانو کنفرانس  یومسمپوز ینارسم ی،سخنران

 .شود یم یلمورد بحث توسط مدرس کارگاه تحل ینظر یمرحله مبان ینارگاه است، در اک

 :و کار فعالیت مرحله ▪

 یینموضوعات تع یو بر رو یمتقس ینفره تا انفراد 1 یال 2کوچک  یکارگاه به گروه ها را درآموزان دانش

را به آن اختصاص می دادم رگاه از کل زمان کا شمشمرحله چهل  ین)حداکثر زمان ا یندنما یم یتشده فعال

 :مشارکت مرحله .

شده، دور هم  یمتقس یانفراد یانفره  1 یال 2 یمرحله مجددا دانش آموزان در کارگاه به گروه ها ینا در

  .پردازد یشده م یینموضوعات تع یجمع بند یشوند، که به بحث و بررس یجمع م

  .است از کل زمان کارگاه یک ششممرحله  ینزمان ا حداکثر

کامال  یتفعال ی)ابتدا و انتها یاز روش مهارت آموز یدکالس کارگاه آموزش با یاست که در اجرا بدیهی

 .مشخص شده است( سود جست
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 :کوتاه و فشرده درسی مرحله ▪

آزمون  یقکند و از طر یم یلو تحل یانب یقاکه از دانش آموزان دارد، دق یابتدا اهداف و انتظارات (بنده0

 .یدمسنج یآنها را م یرفتار ورود یصی،تشخ

ت دانش آموزان رفع اشکاالکرده و به  یینو تب یلتحل یرا در سالن عموم یهر محور کل ینظر یمبان بنده (2

 . ختم .پردا یم یدر ابعاد نظر

 .است یمرحله حداکثر معادل ده شصتم کل زمان کارگاه آموزش ینا یبرا ینهزمان به (1

 :یانفراد یفانجام وظاو  یگروه فعالیت مرحله ▪

براساس مباحثات همه دانش  یدیکل یمهمانا استخراج مفاه ی،مرحله کار مسوول گروه کار یندر ا (0

گروه است(  یترا )که مورد توافق اکثر یدینکات کل یهکل یگروه کار یکارورزان( است. منش یاآموزان )

تابلو نوشته تا  یطروحه را بر روجلسه خوب است که نکات م ی. منشیدنما یم ینوشته و طبقه بند

 .یدکاغذ منعکس نما یشدن رو ییکارورزان( آنها را مشاهده و سرانجام پس از نها یادانشآموزان )

  .است یمرحله حداکثر معادل چهل شصتم کل زمان کارگاه آموزش ینا یبرا ینهزمان به (2

 .باشد یکدیگرجدا از  یدبا یکار یگروه ها یلمحل تشک(1
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 کنترل مطالب ی،سازمانده ی،گردآور استقرایی فکرت روش ●

 یمحسوب م یسعامل عمده گسترش اصطال ح راهبرد تدر ی،در برنامه آموزش یدصاحب نظر فق هلیواتابا،

در بهبود توان دانش آموز  یستدر یوهش یکدست اول از  یکانترا کاسنا نمونه ا یهشود. کار او در مدرسه ناح

  :سازد یم ینخود مع یکرداو سه فرض درباره رودر پردازش اطال عات است. 

  .توان آموخت یتفکر را م (0

  .فرد و مطالب است یتشدن فعال یرتفکر درگ (2

 .یردگ ی)قانونمند( نضج م یتفکر در توال یاناتجر (1

 ینتمر یقتا از طر یمکن یبه شاگردان کمک م یستدر یمعتقدات تابا، ما با استفاده از راهبردها براساس

از  یاست که به دانش آموزان مجموعه ا یبدان معن ینخود تال ش کنند. ا ییتفکر استقرا یمختلف برا یها

عات را در مغز خود سازمان  طالشود. آنها ا یاطال عات در قلمرو خاص )شعر، فرهنگ، کشورها و ...( داده م

 یمتعم یدجد یها یترا در موقع خود یدهند و آموخته ها یارتباط م یکدیگردهند نکات و مطالب را به  یم

پردازند.  یناآشنا م یها یدهپد یحتوض یی،گو یشپ ی،ساز یهبه فرض یبترت ینوبه ا یرندگ یداده و به کار م

و فعال  یمو کاهش نقش مستق یستدر یتواند با کاربرد راهبردها والگوها یال زم به ذکر است که معلم م

 .دهد یاریبه دانشآموزان  یدر مفهوم سازکرده و یرا درون یادگیریخود در کال س، 
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آن  یقبل ینمع یبر مهارت ها یدتفکر نخست با ینمع یبرمهارت ها یرگیچ یاست که برا ینتابا بر ا فرض

آن را به وجود آورده است  یمنطق یوهسد ش یلهتوان معکوس کرد. تابا به وس یرا نم یتوال ینو ا یافتتسلط 

 :که عبارتند از

 (یستدر یاساس یوم )راهبردهامفه ین( تکوالف

 مطالب یر( تفسب

 .یدعقا یا( کاربرد اصول ج

 :یمشارکت یادگیری های روش ●

 یدر گروه ها یتدانش آموزان به فعال یبترغ یاست ول یکامال متفاوت یروش ها یدارا یمشارکت یادگیری

روش ها است. در  نیا یمطلب مشترک تمام ی،مطالب درس یادگیریدر  یکدیگرکوچک به منظور کمک به 

 یابیارز مطالعاتروش ها که از  ینموفق تر ;یمشارکت یادگیری یروش ها یرو «یتجرب یا یسهمقا»مطالعه 

  :آمد عبارتند از یرونسربلند ب

 دانش آموزان یگروه یادگیری( الف

 مختلف یموضوع به بخش ها یم( تقسب

 ( آموختن با همج
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 ی( پژوهش گروهد

 ی( روش بارش مغزه

 یانفراد - یدو نفر یوه ها( گرو

 یمشارکت گروه یکار دونفر -( تفکر ی

 اقدامات خاص بنده به عنوان هنر آموز مکانیک خودرو

 

 رشته مکانیک خودرو  هنرجویان تحصیلی انگیزش بر موثر عوامل و  وضعیت بررسی

وثری که بر انگیزش هنر یکی  از اقدامات خاص بنده به عنوان هنر آموز مکانیک خودرو  بررسی عولمل م

 بود می باشد ف که در زیر به توضیح کامل آن می پردازم : تان شهرسآموزان رشته مکانیک خودرو در 

 :تحقیق مسئله بیان

 رشته مکانیک خودرو  جویان هنر تحصیلی انگیزش موجود وضع که کنیم بررسی میخواهیم تحقیق این در

 وشرکت یادگیری جهت را رشته مکانیک خودرو  جویان هنر عواملی هچ است؟و میزان چه بهدر شهرستان 

 کدامند؟ گیری یاد فرایند در هنرجویان انگیزش تقویت های راه انگیزاند؟و می بر آموزشی های فعالیت در

ی شناسای و تحصیلی انگیزش میزان موجود وضع شناخت و بررسی پژوهش اصلی هدف: پژوهش هدف

 .باشد می ان تقویت راهکارهای و  خودرو مکانیک رشته جویان هنر تحصیلی نگیزشا افزایش بر موثر عوامل

-88در سال تحصیلی  خودرو مکانیک رشتهوضع موجود انگیزش تحصیلی هنرجویان -0سواالت پژوهش:

 مکانیک رشتهعوامل آموزشگاهی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در  -2به چه میزان است؟ 89

  خودرو مکانیک رشتهعوامل خانوادگی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در  -1کدامند؟  روخود
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-1کدامند ؟  خودرو مکانیک رشتهعوامل فردی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در  -1کدامند؟

-1امند؟کد  خودرو مکانیک رشتهراهکارهای آموزشگاهی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در 

-1کدامند؟  خودرو مکانیک رشتهراهکارهای خانوادگی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در 

 کدامند؟  خودرو مکانیک رشتهراهکارهای فردی موثر در برانگیختن هنرجویان به تحصیل در 

  و کاردانش هنرستانهای پسر هنرجویان از نفر  011جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد جامعه آماری :

 می باشد .  فنی و حرفه ای 

:برای انتخاب نمونه آماری از قشر هنرجویان پسر سالهای دوم و سوم هنرستانهای حجم نمونه آماری

 می باشد . مکانیک خودرو شهرستان در رشته  و فنی و حرفه ای  کاردانش

 روش وچگونگی تجزیه و تحلیل داده ها :

پردازش داده ها از جداول توزیع فراوانی و در صد فراوانی پاسخهای افراد نمونه و  در این پژوهش جهت

 مورد هستندآزمون   کیفی نمودارهای ستونی و دایره ای استفاده شده وهمچنین بدلیل اینکه داده ها

K2 آزمون پژوهش این در استفاده
 . باشد می کا  مجذور     

 ی پیمایشی استفاده شده است.:در این پژوهش از روش توصیفروش پژوهش

یافته های پژوهش شامل عوامل خانوادگی آموزشگاهی و فردی موثر بر های پژوهش: بخشی از یافته

 انگیزش تحصیلی هنرجویان به شرح ذیل می باشد:

  

 خانوادگی 

 مهار محیط با راهبردهای انگیزش
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 خانواده در روانی –وجود امنیت عاطفی 

 داننگرش والدین تحصیلی فرزن

 پاداش های مالی والدین به هنرجویان

 توجه به عوامل استقالل وکنترل در خانواده

 وجود نظم وانضباط و مدیریت صحیح در خانواده

 عدم وجود مشکالت در خانواده

 فرهنگی در خانواده-وجود گرایش عقالنی

 پایگاه اجتماعی خانواده

 ش تحصیلیپشتیبانی الزم والدین از هنرجو به منظور ایجاد انگیز

 تعامل صمیمانه والدین با هنرجو

 ترغیب و تشویق هنرجو توسط والدین جهت انگیزه تحصیلی

  

  

 فردی 

 نگرش فرد به امتحان

 امید به آینده
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 اعتماد به نفس

 همیاری اجتماعی فرد

 قدرت طلبی فرد

 افزایش سطح برانگیختگی فرد

 تالش فردی و پشتکار

 اتکا به نفس فرد

 میل به ابراز وجودشهرت طلبی فردیا 

 برنامه ریزی در انجام امور تحصیلی فرد

 انتخاب دوست مناسب توسط فرد

 وابستگی اجتماعی فرد

 رقابت جویی فرد

 هدف مداری

 بهره هوشی

 بهداشت روانیگرایش به پیشرفت

 وضعیت سالمتی
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 خود نظم دهی

 عزت نفس فرد

  

 آموزشگاهی

 روابط عاطفی مدیر و هنر جویان و هنرآموزان

 ضای فیزیکی مناسب کالس و مدرسهف

 برنامه ریزی کالس های جبرانی و تقویتی

 نحوه ی مدیریت هنرستان

 برنامه ریزی های مشاوره ای و تحصیلی

 میزان ارتباط اولیاء،هنرجویان با هنر آموزان

 توزیع به موقع کتاب های درسی هنرجویان

 تنظیم دفتر برنامه ریزی کوتاه مدت آموزشی

 نر آموزان با تجربه در هنرستاناستفاده از ه

 میزان توجه به تفاوت های فردی

 شیوه ارزشیابی هنر آموزان
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 ارزشیابی مناسب تحصیلی و کنترل و نظارت

 تراکم دانش آموزان در کالس های درسی

 کیفیت و کمیت امکانات آموزشی و کمک آموزشی

 تشویق هنر جویان تالشگر

 نرجویانبرقراری سیستم مناسب تشویق و ترغیب ه

 انضباطی  استفاده مناسب از آیین نامه

 سازمان دهی مناسب محتوای درسی

 روش تدریس هنر آموزان

 توجه به عالیق هنرجویان در مدرسه و کالس درسی

 برقراری سیستم نظارت و کنترل مناسب در داخل هنرستان ها

 و کاردان با توجه به رعایت قوانین انتصاب انتصاب مدیران شایسته

  

  

 پیشنهادات کاربردی 

 و محـور فعالیت تدریس و مغزی بارش ، کارگروهی های شیوه از استفاده تحقیقات نتایج به عنایت با– 0

به تحصیل را  جویان هنر برانگیختن و یادگیری وتعمیق افزایش موجبات درس کالس در محور پژوهـش
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های مذکور در کالس درس ، کتاب کار هر  فراهم می سازد لذا پیشنهاد می شود به منظور استفاده از شیوه

ماده درسی توسط گروه های آموزشی و انجمنهای علمی هر رشته درسی به منظور ایجاد تفکر واگرا وتقویت 

 روحیه پرسشگری و پژوهش محوری درهنرجویان تدوین گرددودرکالس مورد استفاده قرارگیرد .

ی مناسب محتوای کتب درسی از طریق متناسب ساختن با عنایت به نتایچ تحقیق و به منظور سامان ده-2

نیازها و عالیق هنرجویان با محتوای کتب درسی و ایجاد هماهنگی بـین نیازها های هنرجویان با اهـداف 

کتب درسـی و نیازهای بازارکار استان پیشنهادمی شود: به منظور ایجاد هماهنگی بین رشته های مهارتی 

 :دفتری تحت عنوان دفتر کارآفرینی در اداره کل آموزش وپرورش استان ایجاد واز ونیاز بازارکار استان اوال

طریق مسئول این دفتر نیاز نیروی کار استان در هر رشته تحصیلی شـناسایی ودر اختیار مدیران 

هنرسـتانهای کار دانش قرار گـیرد.تا مدیران هنرستانها بر اساس آمار کارشناسی شده ونیازهای کاری هر 

 منطقه از استـان اقدام به ایجاد رشـته های مختلف مهارتی وثبت نام هنر جویان نمایند .

ثانیا :به منظور متناسب ساختن نیازها وعالیق هنـرجویان با محتوای کتب درسی گروههای آموزشی و 

امهای انجمـنهای علمی هر رشته درسی اقدام به نقد وبررسی کتب درسی و شناسایی نقاط قوت وضعف وابه

موجود در کـتب درسی از طریق ارسال پرسشنامه مناسب نمایندوپس از توضیح وجمع آوری پرسشنامه 

اقدام به تدوین پیشنهـادات سازنده به دفتر تالیف جهت رفع نقایص موجود درکتابهای تخصصی هنر جویان 

 نمایند .

ی با هنرجویان در کالس ومدرسه با با عنایت به نتایج به دست آمده از تحقیق ایجاد فضای مناسب عاطف-1

استفاده از فنون صحیح ارتباط عاطفی مناسب رفتار سازمانی مانندهمدلی واحترام وتوجه به عالیق ونیازهای 

 لذا سازد می فراهم را یادگیری–آنان موجبات افزایش انگیزش هنر جویان به تحصیل و فعالیت یاددهی 

 عالئق شناخت طریق از پرنشاط باایجادفضایی کارودانش ستانهایهنر وهنرآموزان  مدیران شود پیشنهادمی
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 هنرجویان انگیزش افزایش موجبات شده استاندارد های پرسشنامه وسیله به هنرجوطان بالقوه واستعدادهای

 .نمایند فراهم را تحصیل به

ر جلسات با عنایت به نتایج به دست آمده از پـژوهش حاضر داشـتن طرح درس روزانه وساالنه د -1

آموزشـی مدرسه موجب میشود که هنرآموز فعالیتهای ضروری آموزشـی را به ترتیب و یـکی بعد از دیگری 

در مـراحل و زمانهای مشخص به شیوه ای منطقی پیش ببرد و از اتالف وقت هنرجویان و هنرآموزان 

 فیت آموزش وجلوگیری کرده و بر زمـان مدیریت نماید و نتیجه استفاده از آن ، بهبود کی

افزایش انگیزش یادگیری هنرجویان در کالس است لذا پیشنهاد میشود سرگروه های محترم آموزشی  

کاردانش استان با ایجاد مسابقات طرح درس نویسی با رویـکرد روشهای فعال تدریس ویژه هنرآموزان 

از آن از طریق صدور هردرس تخصصی نسبت به تدوین طـرح درس سالـیانه وروزانه اقـدام و استفاده 

 بخشنامه در کالسهای درس هنرستانهای کاردانش اجباری شود.

نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد انتصاب مشاوران کارآمدومتخصص درهنرستانهای کاردانش استان از -1

ضروریات افزایش انگیزش تحصیلی هنرجویان کارودانش بوده زیرا وجود مشـاوران کـارآمدباعث میشود 

ای مناسب هنرجویان از طریق یک برنامه تقویت مثبت پروش یافته ورفتار نامناسب آنـان از طـریق رفتاره

یک فرآیندی نظام دار و سیستماتیک کاهش رفتار منفی حذف گردد جای خالی چنین پست حساسی در 

ویان وضع موجود هنرستانهای کـاردانش به چشم می خورد که یکی از عوامل کاهش انگیزش تحصیلی هنرج

می باشد لذا پیشنهاد میشود معاونت محترم برنامه ریزی نسبت به انتصاب مشاوران کارآمد در هنرستانهای 

 کاردانش اقدام مقتضی معمول فرمایند .

براساس نتایج به دست آمده از تحقیق وبا توجه به اینـکه قدم اول در به کارگیری فنون انگیزشی در  -1

 توسط یادگیری–ته نمودن هنرجویان کاردانش در فعالیت یاددهی کـالس درس به منظور برانگیخ

 ضمن آموزشهای میشود پیشنهاد لذا باشد می زمینه این در آنان وبصیرت علمی آگاهی دانش، ، هنـرآموزان
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ن هنرستانهای کاردانش استان درخصوص فنون مختلف ایجاد انگیزش هنرآموزا به الزم مدت کوتاه خدمت

تا با به کـار بردن اقتضایی آن فنون میزان یادگیری هنرجویان را افزایش داده و سطح  در کالس داده شود

 برانگیختگی آنـان را تقویت نمایـند.

براساس نتایج بدست آمده از تحقیق وبا عنایت به اینکه عالئق و نیازهای هنرجویان کاردانش در طیف -1

مدیران متخصص و آموزش دیده برطرف گردد لذا  گسترده ای درچارچوب برنامه های آموزشی باید به کمک

 پیشنهاد می شود :

و رعایت شود و فنی و حرفه ای اوال بخشنامه های وزارتی در خصوص انتصاب مدیران هنرستانهای کار دانش 

ثانیـا آموزشهای الزم در خصوص شیو ه های به کار گیری فنون انگیزشی به طور خاص برای مدیران 

هنرستانهای کاردانش استان اجرا گرددتا شناخت آنها از مفهوم انگیزش ،شیوه های به کارگیری فنون 

رهنگی مناسبی انگیزشی ورفتار سازمانی افزایش یافته تا این مهم موجب فراهم شدن فضای فیزیکی وجو ف

گردد. تاهنرجویان با عالقه وانگیزه کافی تحصیل نموده وزمینه های مساعد در ایجاد وتقویت انگیزش 

 تحصیلی آنان فراهم گردد.

با عنایت به نتایج این تحقیق وبا توجه به اینکه ایجاد سطـح بهینه برانگیختگی نقش مهمی در تقویت -8

و فنی و  می شودهنرآموزان محترم هنرستانهای کاردانش یشنهادلذا پ انگـیزش تحصیلی هنرجویان دارد

تهییج ،توجه وگوش بزنگ داشتن هنرجویان  در شروع تدریس ود رحین تدریس درکالس درس با حرفه ای

وبا استفاده ازشیوه های مناسب بازگوکردن نقش وارتباط موضوع درس با واقعیات زندگی آنان وتعیین اهداف 

انتظارات از هنرجـویان واستفاده ازتکنیکهای تدریس فعالیت محور و...انگیزش روشـن درس وتعیین 

هنـرجویان را در سطح بهینه برانگیختگی نگه داشته ،تـا باعالقه واشتیاق درفعالیتهای یادگیری مشارکت 

 نمایند.
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اند ودراین درس را نمره قبولی دریافت نکرده 2مطابق بخشنامه درهنرستانها هنرجویانی که درس ریاضی -9 

پیش 2را انتخاب واحد نمایند واز آنجائیکه مطالب درس ریاضی  1مردود شده اند می توانند درس ریاضی 

با مشکالت زیادی مواجه هستند  1می باشد لذا هنرجویان در درک مطالب درس ریاضی 1نیاز درس ریاضی 

کستهای پی در پی هنرجویان در مـی گردد وش 1وایـن موضوع باعث افت باالی تحصیلی دردرس ریاضی 

این درس موجبات کاهش انگیزش آنان به تحصیل را فراهم می سازد لذا به منظور افـزایش انگیزش 

 تحصیلی هنرجویان پیشنهادمی شود نسبت به اصالح این بخشنامه اقدام مقتضی مبذول گردد.

در استان وحل مشکل بیکاری  به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرینی وخلق ایده های مناسب کسب وکار-01

 با آموزان دانش از استان وکارودانش  جوانان پیشنهادمی شود مسئولین محترم آموزش فنی حرفه ای

 عملی های جنبه رویکرد این زیرا نمایند نام ثبت ودانش کار مختلف های رشته جهت مند وعـالقه استعداد

 ودرنهایت وخـالقانه آورانه نو های ه اید ظهور موجـبات، هم کنار در وعمل وعلم کرده تلفیق هم با را وعلمی

خدمـت جدید درجامعه می گردد که این فرآیند با تکیه برد ومحور آموزش هنرجوی و محصول تولید

کارآفرین وایجاد وبروز وظهور کارآفرینی درجامعه حالل بسیاری از مشکالت از جمله بیکاری جوانان وزنده 

 نان و افزایش انگیزش هنرجویان به تحصیل علم می گردد.کردن امید به آینده در آ

وجود واستفاده از برخی تجهیزات کارگاهی با تکنولوژی کهنه که بعضا تکنولوژی آن مربوط به حدود -00

سـی سال قبل می باشد بعنوان مثال در خصوص تراش ،جوش ودستگاههای عیب یاب موتور اتومبیل 

این نوع تکنولوژی کهنه و بروز بودن تکنولوژیهای موجود در بازار کار و عدم وبدلیل عدم نیاز بازار کا ر به 

کاربرد این تکنولوژی در بازارکار باعث کاهش انگیزش یادگیری در هنرجویان می گردد ولذا پیشنهادمی شود 

دن مسئولین محترم آموزش فنی حرفه ای وکاردانش استان نسبت به برنامه ریزی مناسب به منظور بروز کر

 تجهیزات کهنه اقدام نمایند.



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

34 
 

با توجه به نتایج این تحقیق یکی از همکارهاطی که در جهت بهبود ارتباط با هنرجویان و افزایش  -02

انگیزش آنان به تحصیل به خانواده های محترم هنرجویان پیشنهاد میشود تغییر چارچوب روابط در این 

 بر مشتمل یعنی عمودی ایست رابطه ساله 01 تا 1 فرزندان و خانواده  دوره ی سنی هنرجویان است ، رابطه

وری وتحـکمی است که از باال به پایین اعمال می شود لیکن این چارچوب برای هنرجویان دست ارتباطهای

باید به رابطه ای افقـی تغییر یابـد به عبارت دیگر نوع ارتباط والدین محترم با هنرجویان باید به جای 

 ارتباطی براسـاس همدلـی ، تفاهم ودرک وضعیت هنرجو یا به عبارتی تعاملی باشد. دستوری وتحکمی ،

نتایج این تحقیق نشان میدهد هرچه سبـک مدیریت و رهـبری والدین متمایل به دموکراسی باشد در -01

نتـیجه انگیزش فرزندان به تحصیل افزایش میابد لذا پیشنهاد میشود والدین محترم در منزل از سبک 

هبری دمـوکراسی استفاده نمایند و هنرجویان را برای رفتار مطلوب مورد تشویق و پاداش قرار دهند و در ر

مواجهه با آنـان به صورت تعاملی عمل نمایند زیرا انجام این امور در منزل موجب آرامش روحی و روانی 

ویان کاردانش نسبت به تحصیل فرزندان آنان شده ومی تواند به عنوان عاملی در جهت افزایش انگیزش هنرج

 مطرح باشد .

  

نتایج این پژوهش نشان میدهد غنی شدن محیط فرهنگی خانواده در افزایش انگیزش تحصیلی فرزندان  -01

 تحصیل به نسبت فرزندان انگیزش ، والدین توسط  موثر است به عبارت دیگر با اتخاذ شیوه تربیتی مناسب

تبعیض  از و نمایند توجه فرزندان فردی تفاوتهای به منزل در محترم الدینو میشود پطشنهاد لذا میرود باال

بین فرزندان خودداری جویند و به آنان فرصت ابراز عقیده و مسئولیت بدهند ، حرمت اجتماعی و احترام 

نان را آنان را نگه داشـته و آنـان را تحقیر ننمایند ،و از تنبیهات نا بجا در خصوص فرزندان دوری جویند و آ

 به خاطر موفقیتهایی که در تحصیل کسب مینمایند تشویق نمایند .
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نتایج این پژوهش نشان میدهد پیشرفت تحصیلی هنرجویان قبل از هرچیز مستلزم برخورداری آنان از -01

یک فضای متعادل وهماهنگ در خانه و مدرسـه است محیط خانواده الگـوی رفتار ، احسـاس و تفکر صحیح 

رجویان می آموزد ودر آنان انگیزه ورغبت برای تحصیل را فراهم مـی سازد و مدرسه ضمن سـامان را به هن

دادن وهدایت کردن صفات روانی و رفتارهای هنرجویان برای یک زندگی سازنده و اخالق اجتماعی علم 

و کسب شناخت بیشتر  ومهارتـهای الزم را به آنان می آموزد لذا به منظور ارتباط بیشتر بین اولیاء و مربیان

مربیان از صفات و عالیق هنـرجویان پیشنهاد میشود مدیران محترم هنرستانـهای کاردانش نسبت به ارائه 

دفتر وضعیت تحصـطلی وانضباطی مانند دفتر پیوند به هنرجویان اقدام وموارد مندرج در دفتـر مذکور را به 

عیت تحصیلی فرزندانشان ابالغ نمایند تا از این صورت هفتگی به والـدین هنرجویان جهت اطالع از وض

طریق هم والدین در جریان پیشرفت تحصیلی فرزندان خود باشند ودر جهت هدایت تحصیلی آنان تالش 

 کنند و هم مربیان با عالیق و استعـدادهای بالقوه هنرجویان بیشتر آشنا شوند .

الیف وفعالطتهای مدرسه ای هنرجویان سعی پیشنهاد میشود والدین محترم هنرجویان در بررسی تک-01

نمایند ابتدا به نقاط قوت و مثبت آنان توجه نمایـند و بعد نقاط ضعف آنان را با تشویق وترغیب و راهنمایی 

درسـت به هنرجویان کمک نمایند و با مراجعه هفتگی به مدرسه و مشاهده دفتر وضعیت تحصیلی و 

یری هنرجویان قرار گرفته و آنها را در جهت هدایت تحصیلیشان انضباطی آنان در جریان فعالیت یادگ

 راهنمایی نمایند .

از آنجایی که استفاده بیش از حد اینترنت و بازیـهای رایانه ای موجبات خستگی ذهنی و کاهش -01

منزل انـگیزش تحصیلی هنرجویان را فراهم میسازد لذا پیشنهاد میشود اولیاء محترم هنرجویان رایانه را در 

در جایی قرار دهند که بتوانند بر استفاده فرزندشان بر آن نظارت داشته باشند و قوانینی را برای استفاده از 

 رایانه در منزل وضع کنند تا فرزندان را به انجام دادن تکالیف درسی تشویق نمایند .
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اهد داشت بلکه به تداوم قهرو غضب والدین در منزل نه تنها نتیجه ای مثبت برای خانواده دربر نخو-08

کـاهش انگیزش تحصیلی فرزندان و مقاومت آنان در یادگیری وانجام تکالیف درسی می انجامد لذا پیشنهاد 

مــی شود والدین محترم هنرجویان هرگونه مشاجره وناسازگاری را در منزل کنار بگذارند وباایجاد فضایی 

ی فرزندان را فراهم نمایند و در منزل زمینه ای را صمیمی وبا نشاط موجبات پیشرفت و رشد استعدادها

فراهم سازند تا هنرجویان بتوانند در فرآیند تحصیالت خود در مدرسه همه ی استعدادها و توانمندیهای خود 

 را پرورش داده و مهارتهای الزم را کسب نمایند .

است و با نوشتن آن هنرجویان  دفتر برنامه ریزی برای هنرجویان بهترین ابزار برای مدیریت زمـان-09 

وضعیت کمی و کیفی جایگاه خود را میشناسند و شناخت جایگاه واقعی ضروری ترین عامل برای برداشتن 

گامهای اصلی در برنامه ریزی آموزشی وانگیزش پیشرفت تحصیلی آنهاست لذا پیشنهاد میشود اولیاء محترم 

یل دفتـر برنامه ریزی توسط هنـرجویان باشند و آنرا و مدیران هنـرستانهای کاردانش مشوق تهیه و تکم

جدی بگیرند و مرتب نوشته های آنان را بررسی نموده و کنترل کنند و مشاوران محترم هنرجویان را در 

 هدف گـذاری دروس به روش تـدریجی راهنمایی کنند .

یس میشود و عدم عدم توجه هنرجویان به مواد درسی در کالس درس که توسط هنرآموزان تـدر-21

تمـرکز حواس آنان هنگام مطالعه و انجام تکالیف درسی موجب کاهش انگیزش آنان به تحصیل میگردد 

وقتی در اثـر این بی توجهی در درس نمره کمتر از ده بگیرند در وجود خود احساس شکست نموده و نسبت 

محترم به هنرجویانی که بدین  به آن درس نگرش منفی پیدا می کنند لذا پیشنهاد می شود هنرآموزان

صورت در اثر اخذ نمره پاییـن نسبت به درس نگرش منفی پیـدا کرده اند ، کمک کنند تا با کسب موفقیت 

در امتحانات مستمر بعدی به تصویری مثبت از توانایی خود دست یابنـد زیرا یادگیـری همراه با موفقیت به 

وسط هنرآموزان محترم شرایطی در کالس فراهم شود تا هنرجو ایجاد انگیزه منـجر می شود و ضروریـست ت

 موفقیت خودرا احساس کند زیرا هیچ چیز به انـدازه موفقیت به موفقیت کمک نمی کند .



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

37 
 

پیشنهاد می شود هنرجویان هدفهایی را که در دفتر برنامه ریزی مشخص می کنند واقع بینانه ، قابل -20

اب نمایند زیرا تجربه نشان داده است که هنرجویانی که در جهت دسترس در عین حال رضایت آور انتخ

اهداف مربـوط به بهبود وضعیت تحصیلی خود تالش می کنند سطوح باالتری از موفقیت را به دست آورده و 

 همواره خود را در سطوح برانگیختگی حس می کنند.

-واگـرا-ای مختلف یادگیری )همگـرامربیان ومدیران هنرستانهای کاردانش از طریق آشنایی با سبک ه-22

انطباق یابنده و جذب کننده (می توانند برنامه ها و روش های آموزشی را با سبک های یادگیری هنرجویان 

 منطبق نمایند.

پیشنهاد می شود انگیزش پیشـرفت تحصیلی کلیه هنـرجویان هر هنرستان کاردانش اندازه گیـری شود -21

شناسایی شوند وبا کمک اولیاءجهت رفع مشکل پایین بردن انگیزش تحصیلی تا هنرجویان بدون انگیزه 

 اشان اقدام شود.

 محدودیتهای پژوهش : 

هر تحقیقی در ارتباط با روش تحقیق ، افراد آزمودنی ، مسائل زمانی ، مکانی و مالی محدودیتهای خاص 

 : میباشد زیر قرار به  خود را دارد . محدودیتهای پژوهش حاضر

ودن تحقیقات کافی در خصوص هنرجویان کاردانش بویژه در وزارت آموزش و پرورش کشورمان که نب-0

 کـار مقایسه نتایج . تعبیر و تفسیرها را با شکل مواجه کرده است .

 برای پژوهش در زمینه این موضوع منابع کتابخانه ای کم از مشکالت پژوهشگر در استان بود .-2

نه آماری در شهرستانهای مختلف استان که کار جمع آوری اطالعات را با پراکندگی هنرستانهای نمو-1

 زحمت فراوان مواجه کرده بوده باشد.
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 مکانیک خودرو و جوشکاریروش های حاصل از تجربیات آشنایی اصول ایمنی کار با تجهیزات 

ش حوادث در حین همیشه در کارگاه روش های زیادی برا ی کاه مکانیک خودرو بنده به عنوان هنرآموز 

 کار دانش آموزان انجام می دادم که در زیر به بیان آن ها می پردازم .

 :و روش های بنده برای کاهش خطرات در کارگاه  اهداف

و اصول ایمنی  اولین هدف بنده برای کاهش خطرات در حین کار دانش اموزان ، آشنا کردن دانش اموزان با 

 و جوشکاری  برق گرفتگیدر جهت کاهش حوادث ناشی از   و خودروکار با تجهیزات الکتریکی 

بواسطه عدم رعایت اصول ایمنی در  و جوشکاری  کاهش خسارات به تجهیزات الکتریکی دومین هدف بنده 

 الکتریکیکار با تجهیزات 

هت اقدام پژوهی جنبه عملی دارد و به عبارت دیگر اقدام پژوهی تالش در جتجربیات اینجانب  یک         

 .شناخت بهتر مسایل زندگی واقعی کالس درس و مدر سه و چگونگی رویارویی با آنهاست

   جوشکاری  ساله تدریس در کارگاههای چندین تجربیات -2یافته های محیطی                            -0

 یافته های معتبر از کتابهای هنرستان و اینترنیت-1



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

39 
 

 یافته های محیطی: *

 .یشتر از روشهای مشاهده  استفاده گردیددر این قسمت ب

 

 یکه بنده برای ایمنی بیشتر در کارگاه استفاده می کردم  : روش های

 و نکات ایمنی در گارگاه و جوشکاری  توضیح کلی از خطرات برق-0

 عملی مکانیک خودرو در کالسهاو جوشکاری تعریف خاطرات تلخ برق گرفتگی -2

 و حوادثهای متفاوت کارگاهی،  جوشکاری  ث برق گرفتگی نمایش فیلم و عکس  از حواد-1

 به مصرف کنندهای برقی ی جوشکاری توضیحات فردی و نحوه اتصاالت صحیح سیم ها و کابلها-1

 رعایت نکات ایمنی در کارگاهها-1

 نصب پوستر های حاوی پیام در کارگاهها-1

 ....... منی بعد کار ونوشتن شعارها ایمنی در دیوارهای کارگاهها مانند:اول ای-1

 : در دروس کارگاهی دانش آموزان برخی از  بی انگیزگی

حضور پیدا کاردانش جالب توجه دیگر اینکه بعضی دانش آموزان بدون انگیزه در این رشته های  نکته    

د از نداین دانش آموزان را به مشاور ارجاع می دادیم که بعکرده بوداند که با توضیحات ما ارشاد نمی شد



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

41 
 

که تغیر رشته بدهند یا همین رشته را بدون انگیزه  انندبعضی ها سر دو راهی میم ، صحبت مشاور با آنها 

 .ادمه بدهند

بی انگیزها هستند که در تمام جایجای جامعه باعث حادثه  آفرینی و خسارت مالی و جانی میشوند.  وهمین

ر صنعت آموزشهای الزم و سرمایه گذاری اولیه را در آموزان را در کارگاه وکارگران را د دانش پس می طلبد

ایمنی داشته باشیم.  تا اینکه اتفاق به حداقل برسد طبق شعار  حفاظتهای مورد تجهیز وسایل برقی به ارت و

 .های ایمنی صنعت که چند مورد را اشاره میکنیم

  به  توان یاز کار م  یناش  حادثه  یفشد، در تعر  ها اشاره بدان  به  که  مختلف  حوادث  یبرا  یکل  یفبر تعار  عالوه 

 :نمود  اشاره  است  آمده  یاجتماع  ینکار و تأم  در قانون  آنچه

  اتفاق  شده  یمهب  یبرا  آن  سبب  و به  یفهوظ  انجام  ینح  که  است  یاز حوادث  از کار: عبارت  یناش  حوادث 

 :از کار  یناش  حادثه  یفتعر   امتم  یفهوظ  انجام  ین. مقصود از حافتد یم

 یاو   منظور عمل یشترو ب  شده  یمعن آمد یشپ یاو   واقعه یداد،رو  یمعنا  به  معموالً حادثه  لغت  در کتب       

باشد، بنابر   در بر داشته  یجان یاو   یمال  خسارات  است  ممکن  که باشد یم  از نظم  و خارج یندناخوشا  اتفاق

  یروین  یک، بر اثر  خود شخص  مداخله  بدون  که  یو ناگهان  نشده  بینی یشپ  است  یاتفاق  حادثه  یرخب  یدهعق

و  سازد یم  منحرف  یعیطب  یزندگ یراز مس  را ناخواسته  انسان  آنچه یگرد  عبارت  به یاو  آید یبوجود م  یخارج

 . یدنما  یمال  خسارات یاو   یو روان  یجسم  یناراحت یجاداو ا  یبرا
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 از کار:  یناش  حوادث اهمیت      

  یاز کارافتادگ یاو   شدن  کشته  منجر به  که شوند یم  یحوادث  یکارگر قربان  یلیونها م ده  در جهان  ساله  همه

نفر   از هر ده  ساالنه ، یصنعت  یشرفتهپ  یدر کشورها  آمار منتشر شده  . بر طبقگردد یها م از آن  یریتعداد کث

. رود یهدر م  به  یکار مل  یدرصد روزها  ، پنج سوانح  ینگونها  یجهو در نت شود یم  دچار سانحه  یکیکارگر 

از   سبب یگرد  یو از سو شود یم  اش افراد خانواده یافرد کارگر و   یناراحت  سبب  ییاز کار از سو  یناش  حوادث

 لذا اینگونه حوادث دارای اهمیت زیادی هستند .د. گرد یم  جامعه  یاقتصاد  یانبن  و تزلزل  یهسرما  رفتن  ینب

 یمنیا یشعار اصل چند           

 بعد کار یمنی،ـ اول ا 0 

 .رود یصنعت به شمار م یاصل ضرور یناول یمنیـ ا 2

 !یکن یزندگ یشترکن تا ب یاطـ احت1

 .اما نه با حرف بلکه با عمل یدکن یشگیریـ از حوادث پ1

 .حادثه است یجادعوامل ا یناز مهمتر یکیکار  یطخطرناک در مح یها یشوخ -1

 .است یضامن سالمت یمنیا  -1

 .تواند باشد یاست که قاتل هم م یبرق خادم  -1
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 .یمکن یریآمار حوادث جلوگ یش، از افزا یمنیاصول ا یتبا رعا  -8

 .را دوست دارد که از او بترسد یبرق کس  -9

 . درمان استموثرتر از  یشگیریـ پ01

 . یدامروز را به عالج فردا موکول نکن یشگیریـ پ00

 . یدکابل را لمس نکن یچگاه، ه یشودنم یدهـ چون برق د02

 . دارد یافتد بلکه علت یخود اتفاق نم یحادثه به خود -01

 . یدکن ینیب یشحوادث را قبل از وقوع پ -01

 . روز خوش ، روز بدون حادثه است -01

 **یعلم یها یافته**  

برد. و اما شما مدیران و سرپرستان  یدنکات از کار خود لذت خواه ینا یتبا رعا یدانش آموزان گرام  شما

انها  یدتوان یشعارها در نقاط مختلف محل کار م ینا یحاو یبا نصب پوسترها یزعز یانکارگاهها و  کارفرما

 یدرا ملکه ذهن  دانش آموزن و کارگران کن
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 :باید رعایت شود  مکانیک خودروارگاهها در ک یمنیا نکات

 :مواردی که درکارگاه باید رعایت شود عبارتند*

 یانصب پوستر  یردمدرسه قبل از شروع کار انجام  بگ جوشکاریدر کارگاه  یدتوان و با یکه م ییکارها از

ان در آنها از تو یم یپوسترها که حت یناست. در ا یاز حوادث احتمال یریگ یشپ یبرا یمنیا یتراکت ها

شود و به  یدانش آموزان نوشته م یبرا یمنیاز نکات ا یاستفاده کرد تعداد یزو... ن یکاتورعکس، کار ی،نقاش

 .گردد یمختلف نصب م یو در جاها یوارد

 یبرا ینب یننکات اشاره کرد تا توجه بچه ها به آنها جلب شود. در ا ینتوان به ا یروز کارگاه م یناول در

 استفاده کرد...  یزبچه ها ن یتتوان از خالق یات ممقرر یهته

 : در کارگاه هااز سوانح کار یشگیریو پ یمنیاز مقررات ا یینمونه ها

که در آن کارگاه وجود دارد بطور کامل و  یشمار یاز احتمال خطرات ب یدقبل از ورود به هر کارگاه با   

 .داشت یروشن آگاه

 .از خطرات است یریو جلوگ ینانه اطمکار الزم یطنظم و انضباط در مح -

 کند. یم یریسوانح جلوگ یجاداز شروع به کار از ا یلق یزارهاکنترل ا   - 

باشند. داشتن  یبع یهستند که سالم و ب ینانقابل اطم ییتوان گفت که بکار بردن ابزارها یم یبطور کل 

 .کند یم یداپ یاتیح یتاهم یمطمئن گاه یلهوس
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 .یریداشتباه نگ یا محل بازمحل کار را ب   - 

را به همراه داشته  یقابل جبران یرتواند خطرات غ یکار م یطکردن، پرسه زدن و دعوا کردن در مح یباز 

 .باشد

 .روغن، آب صابون و... باشد یلاز هر نوع مواد لغزنده از قب یعار یدکف کارگاه با  - 

 .ییدنما یریگردد جلوگ یاءاش یاقوط افراد که باعث س یاضاف یزو هر چ یهاز قرار دادن مواد اول -

 .گردد یریاز برخوردها جلوگ ینوسیلهتا بد یدعبور و مرور را آزاد نگهدار یمحل ها - 

سنگ سنباده  یا یدست یدرل برق یها یممانند س یستندکه استثنائا در داخل لوله ن یبرق یها یمس  - 

 .نداشته باشند یکامال سالم بوده و زدگ یدبا یدست

از لحاظ حاضر بکار بودن تحت کنترل  یدنبوده بلکه با یانبار کردن یاءاش یآتش نشان یلدستگاه ها و وسا -

 .یرنددائم قرار گ

وراحت آنها  یفور یکه که دسترس یدر محل مطمئن و مناسب یستیبا یآتش نشان یلدستگاه ها و وسا - 

 .مقدور باشد نصب شوند

که دور از آتش و جرقه باشد  یدر محل مطمئن و مناسب یدبا یرندگ یمآتش  یکه براحت یپارچه و مواد - 

 .شوند ینگهدار
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چون امکان دارد در همان لحظه اول راه  یندهرگز به ان دست نز یستیدآشنا ن ینیاگر با طرز کار ماش  - 

 .یدا یشپ یشما سانحه ا یبرا یانداز

کاله، کفش و دستکش  ینک،مانند ع یمنیا لیکه احتمال سانحه وجود داد حتما از وسا یدر موارد  - 

فوق در هنگام کار از شدت صدمات  یل. تجربه نشان داده است که بکار بردن وساییدمحافظ استفاده نما

 .یدنما یم یریاز آنها جلوگ یوارده کاسته و گاه

 .در محل خود نصب شده باشند یدها در موقع کار با ینماش یمنیا یلحفاظ وسا -

. چون امکان دارد که شخص یدها و ابزارها را فورا به سرپرست مربوطه اطالع ده ینماش یبمعانواقص و   -

 .اتفاق افتد یآمد ناگوار یشاو پ یبکار مشغول شده و برا یوبمع یلبدون اطالع از نواقص با آن وسا یگرید

 .یدقرار ده یمناسب یآن را باز کرده و در جا یوزهایف یشترب یناناطم یها برا ینماش یزدر موقع تم - 

 .یدکار فقط به صحنه کار خود نگاه کن یندر ح  - 

 یجنبه حفاظت یشترنشدن لباس ب یفلباس کار مناسب در کارگاه عالوه بر جنبه نظافت و کث یدنپوش  - 

آنها  یادگمه بسته و  یاها را با بند  ینلباس کار تنگ استفاده کرده و سر آست یکاز  یستیدارد. ضمن کار با

گردنده و  یبلند، کراوات و شال گردن، توسط قسمت ها یموها یزان،آو یرا باال زد. لباس کار گشاد با نوارها

 .یندنما یسانحه م یجادشده و ا یدهمتحرک قاپ
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تماس ناخودآگاه دست با قسمت  یراز یدقبل از شروع به کار حلقه و انگشتر را از دست خارج کن یشههم - 

توجه  یستیضمن کار در کارگاه با یکردن و قطع انگشت خواهد شد. به طور کلگردنده باعث قالب  یها

 !یستو حماقت شجاعت ن یبزدل یاطداشت که: احت

 مشکالت تدریس در رشته مکانیک خودرو

 :آموزشی و تخصصی باالی های هزینه

 آموزان دانش. تاس واقعی کار های محیط از کوچک مدلی و نمونه واقع، در دانش و کار و فنی های هنرستان

 و آالت ماشین این نگهداری و تعمیر خرید، هزینه. دارند کار و سر هایی دستگاه با خویش رشته تناسب به

 . باالست ها دستگاه

 با کمتر یابد می اختصاص آنها به که ای بودجه دیگر، سوی از. دارند اعتبار تامین به نیاز هم اولیه مواد

 هنرستانش برای قبل نوبت : »کرد می عنوان دانش و کار های هنرستان از کیی مدیر. دارد همخوانی ها هزینه

 و آموزش اداره از است توانسته فقط اما است، آمده تومانی هزار هشتصد و میلیون چهار برق قبض یک

 هنرستان جاری های هزینه به مربوط این تازه! کند دریافت تنخواه عنوان به تومان هزار پانصد مبلغ پرروش

 مدیران معموال! «کند می تجاوز هم تومان میلیون 1 از  اوقات بعضی ها دستگاه از برخی تعمیر هزینه. ستا

 !ندارند ها خانواده مساعدت جز ای چاره ها هزینه این تامین برای ها هنرستان

 :انسانی نیروی مشکل

. است شده تبدیل مشکل یک به ها هنرستان در استادکار چه و هنرآموز چه متخصص نیروی جذب متاسفانه

 تامین منابع دیگر، سوی از. باشد دیپلم فوق یا دیپلم  مدرک دارای باید استادکار نیروی  قانون، اساس بر

 نیروی کمبود علت به تا شده  باعث مساله همین. دارد محدودیت استادکاران این جذب برای اعتبار

 تراکم از ناشی نظارت کاهش علت به آنکه نضم نگیرد، انجام درستی به عملی آموزش ماهر، و متخصص

 در جدی صدمات و  خطرات آموزش، محیط بودن بزرگ بعضا و استادکار کمبود و( هنرآموز) آموز دانش

 . یابد می تصاعدی افزایش ایمنی، ضریب کاهش با کار محیط

 با. دارد سوله متر هزار 1 و مساحت  هزارمترمربع 01 من مدرسه: »گفت می ها هنرستان از دیگر یکی مدیر

 که است درحالی این. دارند حضور خدمتگزار یک و سرایدار یک فقط بزرگی، این به محیط در وجود این
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 ها هنرستان از دیگر یکی مدیر! ...« دارند خدمتگزار 1 مساحت، مترمربع هزار 1 یا و 2111 با مدارس برخی

 قطع را آن که است سال چند اکنون شد، می داده کار لباس استادکاران، و هنرآموزان به قبال: »گفت می

 تنها اینها....« هستند شدن حذف درحال تدریج به هم استادکاران. است شده کم هم کاری اضافه. اند کرده

 این مسئوالن از باید حال. است دانش و کار و ای حرفه -فنی های هنرستان متعدد مشکالت از ای گوشه

 دارد؟ وجود تطابق کمتر گرفته صورت  کارهای و شده اعمال های سیاست بین چرا که کرد مطرح را پرسش

 اختیار در کافی بودجه و امکانات انتظارات، این با متناسب چرا است، مدارس گونه این  توسعه  بر فرض اگر

 هم یعملیات و اجرایی پشتوانه باید ها هنرستان به ورود برای آموزان دانش تشویق شود؟ نمی داده قرار آنها

 .شد خواهد عوض مساله صورت فقط ها، هنرستان وضعیت بهسازی و فرآیند این طی بدون باشد، داشته

 عنوان هنراموز جوشکاری با آنها برخورد داشتم :سایر مشکالت و کمبودهایی که بنده به 

 

 .  های جوشکاری در هنرستان کارگاه فضای بودن کوچک      0 

 ب جوشکاری امکانات مناس تجهیزات      2

   دستی های ابزار کمبود      1

 که روش های کار را بصورت فیلیم نشان دهم . بصری و سمعی اتاق  کمبود    1

جدید   یدکی لوازم خرید و تعمیر به نیاز و شده مستهلک کارگاه در موجود جوشکاری های موتور  00 

 .دارند

 دن هنرستان هاتبیین یک کار پیشنهادی از جانب بنده به کاربردی کر

 هنرستانها در خدمات ارائه و کردن تولیدی طرح

م طرح زیر می باشد که در ادامه به دپیشنهاد دا مکانیک خودرو یکی از کارهایی که بنده به عنوان هنرآموز 

 توضیح آن می پردازم .
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 که است اهدافی از ییک و تربیت و تعلیم نظام وظایف از یکی توانمند و ماهر انسانی نیروی آموزش          

 و فنی های رشته اصلی اهداف از یکی. دارند ای ویژه توجه آن به ها برنامه طراحی در آموزشی ریزان برنامه

 محرکه موتور باید می که است مستعدی و جوان نیروی به کار بازار نیاز مورد مهارتهای آموزش ای حرفه

 این بیشتر چه هر تطابق ، شوند مشغول کار بازار و عتیصن فعالیتهای در آینده در و باشند صنعت و اقتصاد

 ممارست و تمرین. است آموزشی مراکز و نهادها این موفقیت مهم شاخص کار بازار نیازهای با آموزشها

 سرفصلها با مطابق متعدد لوازم و ابزار تولید و ساخت و تولید عرصه به نظری های دانش انتقال در هنرجویان

 .است و کاردانش  ای حرفه و فنی های هنرستان در مشهود فعالیتهای جمله از وزشیآم کتب عناوین و

 بیشتر چه هر تلفیق برای که هستیم هنرجویانی و هنرآموزان فعالیت شاهد ما مراکز این کارگاههای در

 آموزش کیفیت ارتقاء ضمن تلفیق این رهگذر از تا کنند می تالش خویش عملی مهارتهای با نظری دانش

 ها رشته از بعضی در یا و کرده تولید نیز را محصوالتی و اندوخته آینده کار بازار برای ارزشمند ای تجربه

 شیرین و ارزشمند خاطرات ازجمله ساده چند هر محصوالتی تولید زیبای طعم باشند کرده ارائه را خدماتی

 .است مراکز این در هنرجویی هر

 روش کار :

توسط دانش اموزان انجام می شد  مکانیک خودروکه کارهایی که در کارگاه روش کار به این صورت بود 

 تعمیر وسایط نقلیه بود .

 هنرستانها در خدمات ارائه و کردن تولیدی طرح اهداف

 کار بازار و آموزشی نظام میان همبستگی و ارتباط تقویت     -0
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 محور  تولید آموزش رویکرد با آموزشی کیفیت ارتقاء     -2

 مهارت و نظری دانش تلفیق هدف با شغلی مهارتی نیازهای مبنای بر آموزشی مناسب زمینه ایجاد     -1

 عملی

 خودآموزی مسیر از نیاز مورد مهارتهای به دستیابی     -1

 وری بهره افزایش و امکانات و منابع از بهینه استفاده     -1

 حرکتی – روانی حیطه در آموزشی کیفیت ارتقاء     -1

 هنرستانها طریق از خدمات ارائه و کردن تولیدی اهمیت و رورتض

 حاکم آنها در مدیریت به سیستمی رویکرد – گرایند مشتری و واقعی رهبرانی دارای موفق سازمانهای   

 تحلیل و تجزیه مبنای بر و سهیمند موفقیت در سازمان افراد تمام بهبودند حال در مداوم بطور است

 آنان خواستهای و عالئق ، مشتریان نیازهای از درستی درک شرایطی چنین در. گیرند می تصمیم اطالعات

 اگر که شود واقع مشتریان اقبال با بازار در که کنند تولید محصوالتی تا کنند می کمک کنندگان تولید به

 هدف با که محور - تولید های آموزش. بود خواهند ما مبلّغ شد خواهند جذب ما سوی به آنان شود چنین

 آموزشی نظام که است ضرورتهایی از یکی گیرد می صورت فروش بازار به نگاهی با و تولید کیفیت ارتقاء

 های برنامه برای ترسیمی راهبرد و استراتژی اگر که است آن دنبال به ای حرفه و فنی شاخه در بخصوص



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

51 
 

 از جدا که گرفت خواهد ورتص تئوری آموزشهای عمل در نکند حرکت سوی بدین ای حرفه و فنی آموزشی

 .ماند خواهد باز وسیع همچنان صنعت و آموزش بین فاصله و بازار نیازهای

 دانش هدایت برای مناسب زمینه ایجاد مانند ای حرفه و فنی شاخه کالن اهداف به نگاهی با این بنابر

 نخواهد تحقق محور – دتولی فعالیتهای سایه در جز گروهی کار تقویت و ترویج و اشتغال سمت به آموزان

 .یافت

 هنرستانها طریق از خدمات ارائه و کردن تولیدی مشکالت و موانع 

 تولید فرایند به مربوط مشکالت -الف

 امکانات و تجهیزات – اولیه منابع  -0     

 کیفیت -2     

 انگیزش -1     

 فروش مشکالت -ب

 عرضه جایگاه -0     

 (بازاریابی) تبلیغات و رسانی اطالع -2     
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 اجرایی و ساختاری مشکالت -ج

 تولید فرایند به مربوط مشکالت -الف 

 اولیه امکانات و منابع -1

 امکانات بین تطبیقی ای مقایسه چند هر هنرستان در تولید جهت الزم تجهیزات و امکانات وجود عدم

 نیست موجود صنعت و هنرستانها در موجود

 کیفیت -2

 محصوالت که بازاری در است بازار در پذیری رقابت شاخصهای از یکی موارهه تولیدی محصوالت کیفیت

 با و کمتر هزینه با کیفی محصوالتی که دارند حضور و رقابت امکان کنندگانی تولید. گردد می عرضه متنوع

 ایشاخصه حداقل باید گردد می عرضه بازار به مراکز این تولید که آنجا از. دهند ارائه را بیشتری خدمات

 : است مؤثر کیفی محصوالت تولید در چند دالیلی که رسد می نظر به. باشند داشته را کیفی

    هنرجویان کم تجربه -

    بازار نیاز مورد توانمندیهای و توقعات سطح با هنرآموزان بین عملی فاصله - 

 کم زمان - 

 تولید امکانات و تجهیزات کمبود -

 هنرجویان و هنرآموزان برای فایده و هزینه بحث تناسب عدم -

 کیفی نظارت سیستم وجود عدم -
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 انگیزش -3 

 ناظران و راهنمایان عنوان به هنرآموزان کیفی محصوالت تولید برای دانش و زمان صرف نیاز به توجه با

 توجه با ، کالس کوتاه زمان در فعالیت این که باشند داشته را تولید برای کافی انگیزه باید محصول این تولید

 ناحیه از بیشتری وقت صرف به نیاز و ندارد وجود عمالً تدریس دیگر فعالیتهای و دروس سرفصلهای تنوع به

 آنها اغلب اشتغال به توجه با هنرآموز به تولید فعالیت از حاصل سود از اندکی سهم اختصاص. دارد هنرآموز

 کار بر نظارت و زمان اختصاص کاهش باعث که سازد می نمایان را نابرابر ای مقایسه عمالً خصوصی بازار در

 .شود می آنان ناحیه از

 در نظارت و مشاوره برای آزاد استادکاران از دعوت مانند خصوصی بخش از تخصصی خدمت خرید امکان

 می کاهش نیز را بازار و هنرستان تولید فاصله هنرآموزان توانمندیهای ارتقاء ضمن ، رسمی هنرآموزان کنار

 .گردد منظور آنان برای اعتباری ایدب که دهد

 فروش مشکالت -ب 

 قابل میدان یک در و زمان کمترین صرف با بهتر خدمات دریافت دنبال به تولیدی محصوالت مشتریان

 چشم از دور پراکنده وسعتی در را هنرستانها محصوالت فروش که هستند کیفیت و تنوع جهت از مقایسه

 مراکز این تولیدی  محصوالتی قابلیتهای از مشتریان اطالع عدم باعث تبلیغات و بازاریابی امکانات با خریدار

 .است گردیده
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 اجرایی نامه آیین و  ساختاری مشکالت – ج 

 هنرجویان و هنرآموزان به نکردن سهیم          ·

 فروش و بازاریابی – کیفی نظارت برای مدیریتی جایگاه نبود          ·

 بازار نیاز مورد محور – تولید فعالیتهای با آموزشی محتوی انیهمخو عدم          ·

 تولید چرخه مجدد سازی فعال جهت کوتاه زمان در هنرستان حساب به واریزی وجوه بازگشت عدم          ·

 اجرایی مدیریتی

 محور – تولید آموزشی فعالیتهای برای منسجم عملیاتی برنامه نداشتن          ·

 ها الزحمه حق و منابع خرید جهت مالی منابع و اعتبار وجود عدم          ·

 فعال مدیران تشویق مانند انگیزش موارد          ·

 مدیران به سازی فعال راهکارهای و تجارت انتقال          ·

 پرورش و آموزش چرخه از خارج ماهر نیروهای از استفاده عدم و ماهر استادکاران وجود عدم          ·
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 هنرستانها طریق از خدمات ارائه و  کردن تولیدی و سازی فعال جهت الزم پیشنهادهای

 آن  در موجود های رشته به توجه با هنرستانها تجهیز   ·

 الزام جهت بهار شهرستان ادارات دیگر های مدیریت به شهرستان محترم فرمانداری طریق از بخشنامه      ·

 جوشکاری  خصوص در مخصوص انهاهنرست دهی سرویس از استفاده به

 بهار شهرستان در هنرستانها محصوالت عرضه نمایشگاه ایجاد      ·

 شهرستان در بازاریابی ویژه کمیته تشکیل و بازاریابی نوین های شیوه از استفاده           ·

 سازمانی درون خرید ظرفیت از استفاده      ·

 دولتی سازمان برون اریابیباز و خرید های ظرفیت از استفاده      ·

 (هنرجویان) آموزان دانش والدین خرید ظرفیت از استفاده      ·
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 موفق بودن : مکانیک خودرو  د برای هنرآموزپیشنها

 آموزان دانش و معلم خستگی از جلوگیری و تئوری درسهای  کالس جذابیت برای یشنهاد

 را پرسش یا  تدریس جریان ، آنان پرتی حواس و زانآمو دانش در خستگی عالیم مشاهده محض به     -0

 و بکشند نفسی ، داشته عضالنی کشش ، شده بلند خود جای از که شود داده اجازه آنها به و کرده قطع

 و است ضروری ،  اول جلسات در هم به ها پرانی مزه برخی تحمل حال این در)  باشند آزاد کوتاه دقایقی

 در ، دهیم ادامه پرسش یا تدریس به آموزان دانش خستگی به توجه بدون اگر ،(  کرد خواهند عادت سپس

 . کرد خواهیم دنبال را ثمر بی و بیهوده کاری واقع

 ، قبل جلسه در حتی و نکنیم برگزار کتبی امتحان یا کالسی پرسش ، قبلی اطالع بدون هیچگاه     -2

 این و شوند مشخص "تلویحا شود می انجام هیشفا پرسش آنان از که افرادی حتی و پرسش نوع و صفحات

 بودن باش آماده همیشه " حالت  برای معلمان برخی ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع برای "صرفا

 مچ نوعی آموزان دانش نظر از ، قبلی اطالع بدون  پرسش یا امتحان که ندارند نکته این به توجهی " کالس

 به "معموال گفت باید آید می عمل به پرسش آنان از که آموزانی دانش با رابطه در.  شود می محسوب گیری

 هم داوطلبانه گویی پاسخ آن کنار در و دانست خواهد را خود تکلیف کسی هر و شوند می تقسیم دسته سه

 ها درگیری و دارند دادن جواب برای هم بیشتری تمایل آموزان دانش ترتیب بدین و گیرد می قرار نظر مد

 . شود می کمتر خیلی
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 هم به را آنها و شود گفته آموزان دانش برای قبلی مطلب خالصه ، جدید درس تدریس از قبل "حتما     -1

 . داد ربط

 بلکه بروند باال هم کول سرو از آموزان دانش گذاشت نباید ، بود موجود کالس در ای اضافه وقت اگر     -1

 اجتماعی مسایل مورد در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به ددا قرار آموزش تحت را آنها باید نحوی به

 . دارند دوست خیلی را جمع در نطر اظهار آموزان دانش ، غیره و مدرسه وضع یا ، سکونت محل

 یک دقیقه 1 تا 1 حدود ، پایه و تحصیلی دوره به توجه با جلسه هر که  شده ریزی برنامه طوری     -1

.  شود می ذکر کالس پایان در آموزان دانش با مرتبط حئیث یا روایت یک و ، فردی  اجتماعی نیکو رفتار

 است پذیر امکان هم غیره و تاریخ و  ریاضی کالس در حتی موارد این کنند می یاداشت را آن آموزان دانش

 ادهاستف   هم  "حقوقی شیوه به قضاوت "  تدریس روش عنوان به آن از ، کند پیدا نظر اظهار حالت اگر و

 . شود می

 و خود منظور ، اموزان دانش توسط( دارد امکان درسی هر برای)  نقش ایفای روش از گیری بهره با     -1

 موضوعات ، نقش ایفای قرار ، قبل جلسه است بهتر ، کنید منتقل آموزان دانش به بهتر و سریعتر را  موضوع

 . شوند مشخص کنندگان شرکت و

 در مطالبی تا کرد انتخاب ترتیب به را آموزان دانش از یکی جلسه هر توان یم معلم صالحدید به     -1

 اگر( . است مشهور  کنفرانس نام به آموزان دانش بین کار این)  دهد ارائه آموزان دانش به را درس راستای
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 عالقمند نبدا هم شاگردان ، نماید فراهم را آن های زمینه و تشریح "کامال را کار این اهداف بتواند معلم

 ،اضراب دیگران تمسخر  مانند موانعی ، کنند شرکت برنامه در کالس همه که صورتی در ، شد خواهند

 . شد خواهد کمتر  تدریج به غیره و ها همکالسی روبروی در صحبت

 رد را(  کالمی عادت طبق نه دلیل با)  لفظی تشویق یعنی ها تشویق کاراترین و ارزانترین از استفاده     -8

!  جابود به!  تشکر...! ا باریک!  خوبه!   احسنت!   آفرین:  مانند کلماتی.  نکنید فراموش هرگز کالس

 . دارد انگیز شگفت اثری غیره و!  خوشحالم

 دنبال به یا ، آنان بزرگ و کوچک موفقیتهای برای کالس کل توسط " زدن کف " تشویق  از استفاده     -9

 ، مطلوب نمرات کسب ، درس اتمام ، درس به گویی پاسخ برای آنان از گروهی یا آموزان دانش کل آمادگی

 . کرد خواهد عوض را کالس هوای و حال ، غیره و مناسب نظرهای اظهار

 آموزان دانش آمادگی و آرامش در آسایی معجزه اثر و ، شود فراموش معلم توسط نباید کالس در کار دو-01

 آموزان دانش از یکی توسط ترجمه با مجید قرآن از آیاتی تالوت  یا و واقعم برخی در صلوات ذکر آن و دارد

.  بسپاریم قرآن یا پرورشی و دینی کالس به فقط نباید اینکه ندارد خاص دروس به ارتباطی کار این و.  است

 ... است موثر شاگردان آرامش در قرآن تالوت با کالس شروع یکبار جلسه چند هر حداقل

 که آن مطالب خالصه ذکر از دقایقی اختصاص ،و یکبار هفته سه دو ، حتی کالس به نامهروز بردن-00

 . است مفید باشد، درس با مرتبط



 

هزار  5ای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .براین 

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه نمائید .تومان به سایت علمی و پژوه

58 
 

 برای توان می ، بیاستد آموزان دانش روبروی و سرپا آموز دانش که نیست الزامی تخته پای پرسش برای-02

 روی هستند مایل که آموزانی دانش تا گذاشت معلم میز روبروی صندلی یک ، دارند اضطراب خیلی که آنها

 ، آموزان دانش کلیه ، روش این اجرای با)  گویند پاسخ درس به مصاحبه به شبیه حالت با و نشسته آن

 ( اند کرده کسب مطلوبی نمرات و داده نشان تمایل ، مضطرب شاگردان "خصوصا

 داری کالس و تدریس شیوه  مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقیم غیر صورت به  یکبار ماه دو هر-01

 خوانده یا شنیدن!)کرد خواهید تعجب "قطعا که گفت خواهن شما به را مطالبی ، بسنجید آن برنامه و

 اقداماتی خود روش نقایص رفع برای باید شما و!(  خواهد می خاصی جرات  آموزان دانش انتقادات

 .شوید مطلع آنان رضایت از یا بیاندیشید

 آموزان دانش از یکی و بیاندازید جمعی دسته عکس تعدادی خود آموزان دانش با ساله هر کنید سعی-01

 عالقه مورد خیلی کار این ، بنویسد شما برای دستی صورت به بود دیجیتالی یااگر عکس پشت را اسامی

 ساز سر درد السک برای که آنها از برخی و کنند می معلم با خاصی صمیمیت احساس و است آموزان دانش

 و راحت بسیار را کار  غیره و دیجیتالی های دوربین امروزه.  داشت خواهند تغییراتی ، اعمال این با اند بوده

 . اند کرده هزینه کم

 ، دارند را غیره یا ابخوری و کالس از رفتن بیرون درخواست که آموزانی دانش به دبیرستان در حتی-01

 آموزان دانش دسته آن صورت این غیر در ، نشوید مانع وجه هیچ به ابتدایی و راهنمایی در و  نمایید توجه

 شدن بیهوش ، تهوع:  مثل شد خواهید ای ناخواسته مشکالت شاهد "گاها حتی و نشسته کالس در اجبار به
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 یتمدیر از نشان را آموز دانش به اجازه عدم ، اشتباه به معلمان برخی ، آنان شرمندگی احساس یا ضعف از

 صورت دفتر با الزم هماهنگی معلمان شورای در باید مورد این برای!  دانند می کالس اداره و خود مطلوب

 ... و مدرسه از خروج عدم برای کنترل مانند گیرد

 های بهانه به و تهیه را غیره و خودکار  مانند ساده چند هر جوایز اولیا انجمن و مدرسه دفتر هماهنگی با-01

 باید اند داشته پیشرفتهایی که آموزانی دانش میان این در کنید اهدا آموزان دانش به یکبار تمد هر مختلف

 که نبوده هم سالی هیچ و  کنند رد را جایزه آنها که نشده مشاهده حال تا گیرند قرار توجه مورد بیشتر

 به موارد این هم یرستاندب در حتی.  نمایند خوداری  کوچک جوایز این تهیه از مدرسه مدیر و اولیا انجمن

 می خوشحال بسیار معلم کار این از ، هستند باالیی بسیار مالی توانایی دارای که آموزانی دانش و گرفته کار

 . شوند

)  کالس در آن نصب و دیگر موضوعات یا درس با رابطه در معلم توسط کالس برای هایی تراکت تهیه-01

 ولی شد می نوشته مازیک و خودکار با قبال)  کند می جلب شدت به را آنان توجه( آموزان دانش حضور در

 درسی هر برای بلکه دانست پرورشی مربی وظیفه فقط را کار این نباید...( دارد چاپگر ای مدرسه هر امروزه

 . است پذیر امکان

 با و زانآمو دانش توسط اجتماعی موضوعات یا درس با رابطه در نفری 1 یا 2 مصاحبه روش از استفاده-08

  نفر 1 و گذاشت هم روبروی  تخته پای در را میز دو توان می که است جذاب بسیار آنان برای معلم هدایت
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 مشخص افراد و موضوع قبل جلسه باید البته.  بپردازند بحث به هم با  دقیقه 01 تا 1 مدت برای دو  به دو

 . ردگی قرار نظر مد هدف به رسیدن برای معلم کامل نظارت و شوند

 گاهی دهد آموزش آموزان دانش به کالس در را زندگی های مهارت میتواند الزم شرایط در معلمی هر-09

 درگیری و باشد موثر بسیار آموزان دانش نگرش تغییر در میتواند ، حسادت از کوتاه خاطره یک ذکر وقت

 خود نصایح و پند قبل دهه ندچ معلمان ، داد کاهش چشمگیری طرز به را دفتر با درگیری یا و کالسی های

 اعمال این از ای خاطره "حتما هم شما و داشت مطلوبی نتایج "عموما و کردند نمی دریغ آموزان دانش از را

 . دارید کالس در معلم

 سر پشت جلسه 1 یا و شود داده درس 1  جلسه یک در اگر است مهم بسیار دروس زمانبندی رعایت-21

 و خود خستگی منتظر و شد خواهد ایجاد اشکال ، باشیم داشته تدریس نبدو تخته پای پرسش فقط هم

 . باشید خود برای اعصاب جنگ و آنها نظمی بی  افزایش و آموزان دانش

 کالس یا شما  کالس از را خود بد و خوب خاطرات بدهیم اجازه آموزان دانش به یکبار وقت چند هر-20

 می ، شماست روش برای مفید بازخورد یک اینکه بر عالوه وردم این ، کنند تعریف کالس برای قبل سنوات

 . باشد داشته نقش هم آموزان دانش اضطراب حتی و نگرانی رفع و  کالس جذابیت در تواند

 یا شهر سطح در پیش هفته اتفاقات مهمترین مورد در آموزان دانش با ، بود موجود ای اضافه وقت اگر-22

 . نمایید تقویت را بیانشان نحوه و محیط مسایل به آنها دید تا کنید نظر تبادل ها رسانه
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 فراموش هرگز را اعمال این و دارد آموزان دانش توجه حلب بر خوبی اثر ، درس با مرتبط کتابهای بردن-21

 . کرد خواهد معرفی خود حرفه به عالقمند و دلسوز معلمی عنوان به را شما و نکرده

 اشتباه ، خودشان توسط متن تمام جواب و سئوال آوردن در با را "تدریس" ، معلمان برخی متاسفانه -21

 خسته را معلم بلکه شود می آموز دانش کاوشگری و خالقیت انهدام باعث اینکه بر عالوه کار این!  گیرند می

 شنق هم معلم کار این در والدین از بعضی گفت باید!   گرفت نخواهد یاد ای تازه چیز آموز دانش و کرده

 نوشتن اگر!  کند آماده سال آخر امتحان برای را فرزندشان ، خود خیال به که میکنند مجبور را وی و دارند

 هدف با و تدریس از بعد آنهم ، کنیم محول آموزان دانش به را کار این است بهتر است الزم سوال نمونه

 معلمان بعضی از آموزان دانش یا والدین برخی گفت باید متاسفانه هم باز و محدود، صفحات برای مشخص

 نداده توضیح هم کلمه یک والبته)  گذارد نمی جا کتاب از را سوال یک حتی ؛ که کنند می تمجید و تعریف

 آرام در مهمی نقش ، مدرسه درب حای یا  حیاط و سالن در آموزان دانش با مختصر بسیار صحبتهای-21

 می صحبتها این.کرد خواهند معلم با  بیشتری صمیمیت احساس آنها و داشت خواهد کالس در آنها کردن

 "  یا  "! بودی خوانده خب رو درست دیشب که بود معلوم":  مانند باشد خصوصی غیر و ساده بسیار تواند

 درس مورد در مطلب خط 1 توانی می هم باز ایا " یا  " بود خوب خیلی امروز کنفرانس برای تو آمادگی

 نظمی بی و اخالل از پیشگیری برای دبیرستان در ولی است مهم دوره سه هر در کار نای...  "؟ بنویسی فالن

 شنیده متاسفانه.  شد خواهد آنان اضطراب چشمگیر کاهش باعث راهنمایی و ابتدایی دوره در  و کالس در

 "! کرد خواهد رو پر را آموزان دانش ها کار این "که شده
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 در آموز دانش و معلم خستگی از جلوگیری عث با کالسی خشک و  پاگیر و دست مقررات نکردن وضع-21

 به زیادی حساسیت معلمان بعضی.  شد نخواهند دلزده کالس و معلم از آنها اینکه مهمتر  شد خواهد کالس

 گرانبهای وقت و کرده اعمال را هایی تنبیه حتی و دارند کالس در شاگردان ناپذیر گریز جوش و جنب

 وجه هیچ به کسی مثال عنوان به.)  دهند می اختصاص ، خود مقررات مورد در تنبیه و درگیری به را کالس

 !( است ممنوع کالس پنجره به کرده نگاه یا...  کند نگاه را دیگر آموز دانش و برگردد نباید

 ایبر ، درس با رابطه در تراکهایی پخش و کامپیوتر و تلویزیون از استفاده به نسبت یکبار وقت چند هر-21

 . است موثر خیلی یادگیری در و بود خواهد جالب آموزان دانش

 آموزان دانش عالقه عدم باعث کالس در معلم بودن خشک و افراطی و اندازه از بیش  جدیت متاسفانه-28

 این حتی ،  دانست خواهند کالس و معلم "تحمل " به مجبور را خود و شد خواهد مدرسه و درس ، وی به

 واهمه "جدا رشته آن در تحصیل ادامه از آموزان دانش برخی تا شده باعث افراطی سختگیری و جدیت

 در باشند داشته لب بر تبسم و بوده اخالق خوش که معلمانی  ، شود عوض آنها زندگی مسیر و داشته

.  دنگیر قرار استفاده سوء مورد که باشد حدی در ؛ اگر کنید می تایید را این هم شما ، ترند موفق آموزش

 ( گرفت اشتباه ، معلم افراطی سختگیری با را کالس مطلوب اداره وتوانایی مدیریت ، قاطعیت نباید)

 در کالس تشکیل مانند شود می آموز دانش توجه جلب موجب  یکبار ماهی ، حداقل کالس محل تغییر-29

 .وغیره کتابخانه ، نمازخانه ، آزمایشگاه ، کارگاه
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 احتمالی کدورتهای رفع همچنین و  معلم و درس و کالس به شاگردان کردن عالقمند راههای از یکی-11

 صنایع ، کتاب نمایشگاههای از بازدید حتی است کالسی علمی گردش به آموزان دانش بردن ، طرفین

 غیره و هواشناسی ،  متوسطه آموزان دانش برای شهدا مزار در حضور ، آموزی دانش های جشنواره ، دستی

 ... دارد زیادی فواید ، متبوع اداره و مدرسه دفتر هماهنگی با

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری :

استفاده از تجربیات دیگران باعث پیشرفت در زندگی می شود و هدف از نگارش این تحقیق آشنایی    

می باشد .امیدوارم این مطالب مورد استفاده  هنر آموز مکانیک خودرو  همکاران با تجربیات بنده در تدریس

 کاران گرامی واقع شود . هم
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استفاده از روش های تدریس نوین استفاده از امکانات جدید باعث پیشرفت در یاددهی در تدریس می شود 

 می شود . 
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