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 «2فرم شماره : »                                     «عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي » 

 « زير  چند سطر توضيح دهيد كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي» * مستند سازي تجربيات 

 : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمندمقدمه : 

 . ارزشيابي عمومي : 1

 نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

برقراری روابط انساني احسن با افراد گروه جهت تقويت :ب:               اهمیت توجه بیشتربه پژوهش وآموزش:    الف 

 انگیزه کاری

                                       و بررسي بهتر وسايل و مشکالت گروه دانش آموزان و همکاران استفاده از وسايل کمک آموزشي ج :

 سرلوحه قرار دادن کار در انجام امورات اموزشي با حديث)اوصیکم بالتقوی اهلل و نظم امرکم(د :

 وليت هاي شغلي :نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئ -

کمبود فضای آموزشي و پرورشي اعم از کتابخانه،اتاق کامپیوتر،نمازخانه،سالن ب : عدم همکاری شايسته مدير در جلسات مشاوره ای الف : 

 ورزشي

 ...............................................................................د : ............................................... .  ارتباط ناکافي با ساير آموزشگاهها پیرامون وسايل آموزشيج :

 . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است . 2

فراهم ساختن محیطي مناسب و استفاده هرچه بیشتر از توان و نیروی خويش در انجام صحیح امور مداخله ای تا آنجا که 

و به کارگیری روشهای  -د به يکديگر اعتماد تام داشته باشند تا نوعي مديريت اسالمي ،علمي و فرهنگي ملحوظ گرددافرا

 نوين در امور مديريت و روشهای جديد در آموزش

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

اد و تالش دانش آموزان جهت رشد استعدادهای بالقوه وهمچنین شناخت موقعیت های تدريس و استفاده ارج نهادن به استعد

از روشهای فعال تدريس باعث افزايش اعتماد به نفس دانش آموزان خواهد بود و نیز وقت قرار دادن در جلسات شورای 

فکری هرچه بیشتر در حل مشکالت و مسائل غیر مسائل و مشکالت دانش آموزان شده که مي توان با هممعلمان باعث طرح 

 مترقبه کمک کرد.

 . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

سعي در اجرای روابط صحیح انساني و استفاده از عدل و انصاف تا در پويايي گروه کاری افزوده گردد و اين مهم تا آنجايي 

در نهايت روان تر به کارآيي نظام اموزشي کشور جامه عمل بپوشانند.نیز که گروه احساس رضايت و خشنودی نمايد که 

پیشنهاد تشويق مسئولین زيربط جهت گذاشتن دوره های مداوم ضمن خدمت جهت آشنايي بیشتر گروه کاری با جديدترين 

 يافته های علم مديريتي و آموزشي

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

 «ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي» 
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 نوان مستندات تجربيات مدون :ع

 معاونت آموزشي در مدرسهتجربیات 
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 مقدمه :

بنده مدت زیادی است که به عنوان معاون آموزشی مدرسه مشغول به خدمت می باشم . در این تحقیق به بیان 

 تجربیات خودم در زمینه معاونت اموزشی مدرسه می پردازم .

 اهداف و آمال به توانیم می تر نآسا گردد استوار آموزش مهندسی تفکر پایه بر آموزشی نظام یک که وقتی

 .یابیم دست آموزشی

 مسئول معاونین. باشد می خطیری بسیار مسئولیتی معاونین بخصوص مدرسه اولیای مسئولیت بپذیریم باید

 مدرسه و هستند نوجوانان و کودکان روانی سالمت و عاطفی بلوغ تامین و ناسازگار رفتارهای اصالح و تغییر

 رفتارهای قبلی های تجربه براساس و خویش نیازهای ارضای منظور به آموز دانش ره درآن که است محلی

 .دهد می نشان خود از متفاوتی

 و کند می رهبری سومی دارد، پشتکار و فعالیت دیگری و است انضباط بی و پرخاشگر آموزی دانش یک مثالً 

 آن در که کنیم تبدیل محیطی به را درسهم باید ما بنابراین. گیرد می پیش لودگی و است پیشه دلقک یکی آن

 که بخصوص. کند تجربه را بودن ارزش با احساس و شدن داشته دوست و داشتن دوست بتواند آموزی دانش هر

 موارد بیشتر در پناه بی کودکان این که گردد می موجب امر همین و بوده استثنایی مدارس جمله از ما مدرسه

 تجارب نتوانند و بوده محروم خود سال و سن هم آموزان دانش سایر با برابر یا و کافی های فرصت داشتن از

 طور به آموزان دانش این سال و سن هرچند. نمایند کسب شدن اجتماعی جهت در را درستی رفتاری و اخالقی

 وادهخان از بسیاری در چون اما است خویش پایه هم آموزان دانش سایر از بیشتر سال پنج تا سه حداقل معمول

 فقط معموال کودکان این کنند، می پنهان را ها آن گاها و دانسته عیب خود برای را کودکان این دادن نشان ها

 رفتارهای دیگران با سالم تعامل و رابطه یک داشتن ضمن نیستند قادر و شده بزرگ ها خانه داخلی فضای در
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 را خویش اجتماعی هویت کرده، شرکت ماعیاجت مختلف های درگروه بتوانند و فراگیرند را اجتماعی صحیح

 .بیابند بهتر

 نکات کلیدی :

 ، وظايف ، تجربیات ، راهکارها آموزشیمعاونت  

 آموزشي معاون مسئولیتهای و وظايف شرح

 پرورشی، و آموزشی درسی، ریزی برنامه و طراحی داری، کالس فنون تدریس، روش الگوهای سازی فراهم - 1

 و آموزگاران به شغلی راهنمایی و مشاوره خدمات ارائه و درس طرح تهیه های روش ،یاددهی فرآیند ارتقاء

 .کمک و راهنمایی نیازمند و سابقه کم معلمین

 و کارگاه رایانه، بصری، و سمعی لوازم مانند)  پوشش تحت مدارس امکانات از استفاده جهت ریزی برنامه - 2

 .امکانات از بهینه استفاده رمنظو به یکپارچه صورت به... (  و آزمایشگاه

 .دوره هر پایان در کارکنان ارزشیابی های فرم تکمیل و انجام - 3

 آموزشی، مسائل خصوص در آموزان دانش والدین و مراجعین سواالت و مراجعات به گویی پاسخ تعامل، - 4

 .آنان اداری و ای مشاوره پرورشی،

 .منطقه پرورش و آموزش مسئولین و ها واحد به الزم و ای دوره گزارش ارائه - 5

 .مربوط مقررات و قوانین مطابق پوشش تحت مدارس و مجتمع مالی هزینه اسناد و دفاتر تهیه - 6
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 جهت است الزم که...  و توسعه تعمیرات، امنیتی، مسائل خصوص در ربط ذی مسئولین به گزارش ارائه - 7

 .پذیرد صورت پرورش و آموزش امر توسعه یا و احتمالی خطرات از جلوگیری

 و اهداف به بخشیدن تحقق جهت الزم زمینه سازی فراهم در معاونین سایر و مدیر با تعامل و همکاری - 8

 از گیری بهره و آنها اولیای و آموزان دانش کارکنان، مشارکت و همکاری با تحصیلی های دوره یا دوره مصوبات

 .مدرسه از خارج و داخل های ظرفیت و امکانات

 با متناسب آموزان دانش مختلف های استعداد شدن شکوفا برای دهنده پرورش و آموزنده محیطی ایجاد - 9

 . آنها فردی های تفاوت

 و کارکنان اولیاء، مشارکت طریق از ضوابط رعایت با مدرسه آموزشی ساالنه های برنامه اجرای و تهیه - 11

 .آموزان دانش

 مطابق و مصوب برنامه درسی مواد جدول اساس بر مدرسه هفتگی های رنامهب تنظیم و تهیه امور بر نظارت -11

 .ها برنامه با متناسب و ضوابط اساس بر انسانی نیروی سازماندهی و مربوط تحصیلی های دوره یا دوره با

 انضباطی نامه آیین براساس آموزان دانش غیاب و حضور و کردار و رفتار نحوه بر مراقبت در همکاری -12

 .وبمص

 آموزشی های فعالیت و ها برنامه موقع به و صحیح اجرای در مدرسه انسانی عوامل بین هماهنگی ایجاد -13

 .مقررات و ضوابط براساس

 اساس بر آنها عملکرد از مستمر ارزشیابی و مدرسه کارکنان وظایف و ها فعالیت انجام حسن بر نظارت -14

 به مدیر به معرفی و کارکنان سایر همکاری با شایسته و فعال ی،ساع کوشا، کارکنان شناسایی همچنین ضوابط،

 .آنها تشویق و تقدیر منظور
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 و آن نتایج استخراج و امتحانات و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی برنامه اجرای و تنظیم تهیه، در همکاری -15

 .مدیر و آموزان دانش و اولیاء به موقع به رسانی اطالع

 دانش غیاب و حضور نیز و انضباطی و تربیتی تحصیلی، پیشرفت ارزشیابی نتایج حلیلت و تجزیه در همکاری -16

 .آموزان دانش و ء اولیا به موقع به رسانی اطالع و معلمان و کارکنان سایر همکاری با آموزان

 برای الزم تدابیر اتخاذ و مدرسه آموزشی و اداری کارکنان غیاب و حضور به رسیدگی و مراقبت در همکاری -17

 .کارکنان سایر همکاری با ایشان غیاب در آنها وظایف انجام

 .آنان وظایف صحیح اجرای بر مراقبت و مدرسه کارکنان سایر با تعامل ایجاد  -18

 در پرورشی و آموزشی های فعالیت و ها برنامه که مادامی و روزانه کار به آغاز از قبل مدرسه در فعال حضور -19

 .ضوابط با مطابق مدرسه از آموزان دانش تمامی خروج از پس آن از نشد خارج و است جریان

 اولیاء انجمن ، مدرسه شورای و آموزشی گروههای)  مرتبط جلسات تشکیل جهت ریزی برنامه در همکاری -21

 نگهداری نیز و اعضاء فعال حضور برای سازی زمینه و...(  و آموزی دانش شورای و معلمان شورای ، مربیان و

 .مربوط جلسات صورت و ابقسو

 نظارت و ریزی برنامه همچنین و تحصیلی سال آغاز از قبل تجهیزات و فضا سازی آماده در مدیر با همکاری -21

 .پرورشی و آموزشی تجهیزات و فضاها ، اموال نگهداری و حفظ و مدرسه توسعه و تجهیز بر

 .مربوط مقررات و ضوابط مطابق مدرسه موزانآ دانش سازماندهی و نام ثبت ریزی، برنامه در همکاری -22

 چارچوب در مدیر سوی از ارجاعی...  و ها، نامه شیوه ها، نامه آیین ها، دستورالعمل ها، بخشنامه اجرای -23

 . محوله وظایف
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 .مالی منابع از بهینه استفاده در مدرسه معاونین و مدیر با همکاری -24

 جهت مربوط عوامل مشارکت و همکاری با مدرسه های فعالیت خصوص در الزم های گزارش تنظیم و تهیه -25

 .مدیر به ارائه

  کارهایی که بنده به عنوان معاون آموشرح 

 :الف

 هدایت و رهبری مدرسه در غیاب مدیریت -1

 بررسی و کنترل حضور و غیاب کارکنان و -2

 مدیریت گزارش هفتگی به

 مدیر مدرسه همکاری و اشتراک مساعی در کلیه امور با -3

 همکاری و همیاری در جهت اجرای طرح های آموزشی و -4

 پرورشی

 نظارت بر برنامه ها و نحوه عملکرد ناظم در مدرسه -5

 نظارت بر نحوه تدریس و رفتار دبیران در کالس -6

 برنامه ریزی در اداره کالس در غیاب معلم با استفاده از ناظم -7

 و نیروهای آزاد در مدرسه 
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 ئه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که در طول روزارا -8

  در مدرسه رخ می دهد  

 ارزشیابی عملکرد ارتباطی مشاور ، ناظم ، دبیر و کادر دفتری -9

 با اولیاء و گزارش آن به مدیر مدرسه 

 نظارت و کنترل دقیق همکاران در بحث طرح درس و -11

 مشارکت در امور تدریس دانش آموزان

 ارت و کنترل دقیق بر عملکرد همکاران در بحث کالسنظ -11

 های خصوصی و فوق برنامه ها

 انتقال انتقادات و پیشنهادات مدیر مدرسه و والدین به سایر -12

 همکاران 

 نظارت و کنترل دقیق در برگزاری امتحانات ، آزمون ها و . . . -13

 امهمطالعه دقیق و اجرای به موقع دستورالعمل ها و بخشن -14

 ها و ابالغ به سایر همکاران

 نظارت بر کار خدمتگزاران در حفظ نظافت و بهداشت -15
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 مدرسه

 ب(

 ابتکار عمل در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه -16

 ارائه طرح های متنوع در جهت ارتقاء کیفیت امور پرورشی -17

 ایجاد زمینه های شوق و انگیزش دانش آموزان برای -18

 ماز جماعت و مراسم هاشرکت در ن

 نظارت و کنترل دقیق بر گفتار ، کردار و رفتار دانش آموزان -19

 فعال نمودن کتابخانه و ایجاد زمینه های شوق در دانش -21

 آموزان جهت استفاده از کتابخانه

 نظارت بر انتشار فصلنامه و بروشور های مختلف -21

 فعال نمودن تشکل های دانش آموزی -22

 مه ریزی دقیق در جهت متنوع نمودن مراسم ها یبرنا -23

 مختلف

 ارتباط مستمر با اداره -24



 

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

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه کنید .لمی و پژوههزار تومان به سایت ع 5فقط 

16 
 

 تنوع و تعویض مطالب نصب شده در تابلوهای پرورشی -25

 تهیه ، تنظیم و نوشتن دفتر گزارش کار پرورشی در یک -26

 سال تحصیلی 

 آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در مسابقات منطقه -27

 تنظیم تقویم اجراییتهیه و  -28

 برگزاری همایش های قرآنی -29

 اجرای طرح موج نو -31

 انتشار بروشور گامی به سوی دانایی -31

 ترویج فرهنگ قرآنی در مدرسه -32

 برگزاری مراسم زیارت آل یاسین ، برگزاری کالس ترجمه -33

 آیات نورانی قرآن کریم ، برگزاری مراسم زیارت عاشورا

 سم شب شعربرگزاری مرا -34

 برگزاری اردوهای تشویقی در طول سال تحصیلی -35

 برگزاری مسابقات فرهنگی داخلی -36
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 برگزاری سلسله جلسات امام شناسی -37

 تشکیل بسیج دانش آموزی -38

  

 شرح وظایف ناظمین مدرسه

  صالحی  همکار گرامی : جناب آقای

 به شرح ذیل اعالم می گردد : ، بدینوسیله اختیارات و وظایف شما در سمت معاون اجرایی

  

 همکاری با مدیریت مدرسه:

 همکاری و اشتراک مساعی با مدیر و معاون – 1

 ایجاد زمینه ارتباط سالم میان مدیر ، معاون و همکاران – 2

 همکاری در جهت اجرای طرح های آموزشی و تربیتی – 3

 ارائه ی طرح های مناسب در جهت تسهیل امور مدرسه – 4

  

 عایت مقررات و انضباط اداری:ر
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 حضور به موقع در مدرسه در کل روزها – 1

 دقیقه قبل از اغاز به کار 15حضور در مدرسه حداقل  – 2

 دانش آموزان 

 بررسی و کنترل حضور و غیاب دانش آموزان و گزارش – 3

 به مدیریت 

 امضاء به موقع دفتر حضور و غیاب – 4

 به موقع دستورالعمل ها ومطالعه ی دقیق و اجرای  – 5

 بخشنامه ها

  

 نظارت و کنترل بر فعالیتهای مدرسه:

  

 نظارت ، کنترل و ایجاد نظم در برگزاری مراسم ها – 1

 نظارت بر بهداشت و پوشش دانش آموزان – 2

 نظارت بر رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح – 3
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 در حفظ نظافت  نظارت بر کار خدمتگزاران – 4

  

 مسئولیت پذیری:                       

  

 به عهده گرفتن مسئولیت مدرسه در غیاب مدیر و معاون – 1

 همکاری با مدیر و معاون در غیاب سایر همکاران – 2

 مدیریت بر اداره کالس در غیاب معلم مربوطه – 3

 مراقبت و رسیدگی به ورود و خروج دانش آموزان در – 4

 ساعت آموزشی

 به تاخیر و غیبت دانش آموزان و گزارش به اولیاء رسیدگی – 5

 و مسئول مدرسه

  

 همکاری در امور مختلف طبق شرح وظایف:
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 همکاری و همیاری در سایر فعالیت های گروهی مدرسه – 1

 ایجاد نظم و نظارت در برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق – 2

 امتحانی

 ، اولیاء و دانشانتقال انتقادات و پیشنهادات همکاران  – 3

 آموزان به مدیر

  

 ابتکار و خالقیت:

  

 ارائه طرح های جدید و به روز جهت ارتقاء امور انضباطی و – 1

 آموزشی 

 ابتکار در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه – 2

 ارائه شیوه های مطلوب جهت ارتباط مناسب با اولیاء و – 3

 دانش آموزان

 ای تشویق و تنبیه در چهارچوبخالقیت در ارائه روشه – 4
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 مقررات مدرسه

  

 بهبود بخشیدن به امور پرورشی:

  

 ارائه برنامه ها و طرح های نو و اجرای آن در مراسم – 1

 و زنگ تفریح  صبحگاهی

 شـوق و انـگیـزش دانـش آمــوزان بـرای  ایجـاد زمینه هـای – 2

 شـرکـت در نماز جماعت و مراسم ها 

 مسئولین مدرسه از مشکالت اخالقی و آگاه نمودن – 3

 انضباطی دانش آموزان جهت بررسی و پیگیری

 شرکت فعال در گروه ها – 4

  

 مقبولیت در محل کار:

  

 به کارگیری ادبیات ارتباطی مناسب میان همکاران ، اولیاء -1
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 و دانش آموزان مدرسه

 ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد روحیه ی امیدواری ،  – 2

 نشاط و شادابی در مدرسه 

 و تنظیم تقویم اجرایی  تهیه برنامه ی ساالنه   – 3

  

  

 

 و تبیین آن : تجارب

 :  1تجربه 

 :آغازين برنامه

 این محدود های توانایی گرفتن نظر در با و روزانه های فعالیت ساختن منسجم در آغازین برنامه نقش به توجه با

 :شود می گنجانده زیر های مراسم والمعم آموزشگاه این در آموزان دانش

 :زیر های روش از یکی به قرآن تالوت – 1

 .آموزشگاه معاون توسط قرآن تالوت( الف
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 .آوزان دانش توسط تکرار و معاون توسط قرآن تالوت( ب

 سوره آموختن و کردن حفظ منظور به آموزان دانش توسط تکرار و بلندگو از تکرار بار سه قرآن نوار پخش( پ

 .قرآنی کوچک های

 .آموزان دانش از یکی توسط قرآن تالوت( ت

 .شنبه روزهای در اسالمی جمهوری ملی سرود پخش – 2

 .آموزان دانش از یکی یا معاون بوسیله صبحگاه دعای قرائت – 3

 .شاگردان از یکی یا معاون توسط زمان امام دعای قرائت – 4

 .آن تکرار بار پنج و روز ذکر قرائت  - 5

 در شاد ورزشی های آهنگ زمان هم پخش و مربیان سایر نظارت و معاون هدایت با ورزشی حرکت انجام – 6

 .آموزشگاه محیط

 .خاص موضوعات مورد در آموزشگاه معاون توسط سخنرانی -7

 .شنبه روزهای در ممتاز شاگردان تشویق -8
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 : 2تجربه 

 :همکاران آموزش امر بر نظارت 

 این مدارس در که باشد می آموزشگاها ومعاونین مدیران وظایف ازمهمترین یکی  نهمکارا تدریس بر نظارت

 حال در چون. دارد قرار معاون و مدیر بعهده آن کنار در و آموزشی سرپرست عهده به خاص طور به وظیفه

 ها کالس به که هستند معاون و مدیر اکنون هم ، است خالی ما آموزشگاه در آموزشی سرپرست پست حاضر

 به را بازدیدها این همکاران از برخی که آید می پیش گاه متاسفانه. دارند نظر تحت را چیز همه و کرده سرکشی

 علت مورد در مدرسه شورای جلسه در ابتدا امر این از اجتناب برای لذا بینند می خود آموزش امر در دخالت دید

 همکار به همکار یک از تجربیات انتقال فقط دفه که دادم می توضیح بعد و کرده صحبت بازدیدها این فلسفه

 در اشکالی دیدن صورت در و تشویق را مربیان خوب عملکرد  شدم می حاضر کالس در وقتی سپس. است دیگر

 من که گفتم می و خواستم می اجازه مربی از نیز گاهی ، گفتم می او به را کار ایراد تنها ای گوشه در کار

 به که آن تذکر)  کنم تدریس را فصل این یکبار هم من دهید می اجازه دارم دوست خیلی را قسمت این تدریس

 می موجب که است همراه … و درآوردن شکلک صدا، تقلید کمدی، های نمایش با معموال من تدریس خدا لطف

 افراد از استثنایی آموزان دانش توجه آستانه که چرا بگیرد یاد بهتر را درس خنده و شوخی با آموز دانش شود

 به تدریس در تا خواهند می من از همکاران خود گاه که آن جالب(  شوند می خسته زودتر و بوده کمتر عادی

 در نشاط و شور افزایش و یادگیری به بلکه ام داده انجام را خود نظارت من تنها نه طریق به. کنم کمک ها آن

 .ام افزوده نیز کالس
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 : 3تجربه 

 :انوادهخ آموزش جلسات برگزاری

 و آموزشی راندمان افزایش در زیادی بسیار نقش مدرسه اولیاء با آموزان دانش و اولیاء بین ارتباط که آنجا از

 با جلساتی ماهانه صورت به که شد گرفته تصمیم ما مدرسه در دلیل همین به دارد پرورش و آموزش تربیتی

 در بار یک که صورت این به. شوند می برگزار ای رهدو صورت به جلسات این.  شود تشکیل مدرسه در ها خانواده

 یک رفتارهای و تغییرات یکدیگر با صحبت ضمن مربیان و والدین آن در و بوده ای پایه صورت به و درس کالس

 خانواده همه برای سخنران یک و بوده گروهی صورت به نیز بعد جلسه در. کنند می بررسی را آموز دانش ماهه

 نیز ها خانواده بعالوه شود تر قوی روز به روز مدرسه و خانه ارتباط تنها نه طریق بدین تا. ندک می سخنرانی ها

 که روانشناختی و علمی های یافته آخرین با خود فرزند درسی وضعیت از بیشتر چه هر یافتن آگاهی ضمن

 روبرو خود فرزندان مشکالت با باز چشمی با بود خواهند قادر و شده آشنا نیز گردند می بیان روانشناسان توسط

 .گردند

 این در شرکت برای تمایلی ها خانواده از بسیاری که بود این آن و آمد می پیش مشکل یک زمان این در باز اما

 .شد داده انگیزه جلسات در شرکت جهت ها خانواده به طریق دو به بنابراین نداشتند ها کالس

. کنند طرح شده گفته مطالب متن از سوال یک خود سخنرانی پایان در تا شد درخواست سخنرانان از( الف

 در.  دادند می تحویل و نوشته خود مشخصات و نام همراه به را صحیح پاسخ بالفاصله بایست می والدین سپس

 جلسه در حضور شرط به باشند داده ارائه را صحیح پاسخ که خانواده چند یا یک به قرعه قید به نیز بعد جلسه

 برای  است مجبور خانواده جریان این در که است این توجه قابل نکته. گیرد می تعلق ای هدیه کشی قرعه
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 آن در که ای جلسه دوم و شده سخنرانی آن در که ای جلسه یکبار. شود حاضر جلسه دو در خود هدیه دریافت

 .گیرد صورت کشی قرعه است قرار

 دارند دوست و بوده کنجکاو بدن بر ها آن تاثیرات و صخوا و ها خوراکی مورد در خیلی ها خانم معموال( ب

 مصرف عواقب و نتایج تاثیرات، مضررات، فواید، مورد در لذا.  گذارد می ما بدن بر تاثیری چه غذا هر بدانند

. کردم می صحبت غذایی ماده چند یا یک مورد در جلسه هر در و داده انجام را تحقیقاتی متداول های خوراکی

 پفک، چیپس، همچون ناسالمی تنقالت توان می شد صحبت ها آن مضررات مورد در خیلی که وادیم جمله از

 می که فرصتی اولین در شود حاضر جلسه در توانست نمی ای خانواده اگر که آن جالب.  برد نام را …و لواشک

 !است بوده چه قبل جلسه در شده طرح موضوع بفهمد تا نمود می مراجعه آموزشگاه به توانست

 : 4تجربه 

 : آموزان دانش مورد در اطالعات آخرين آوری گرد

 ساله هر و بوده نشین اجاره ها خانواده این بیشتر معموالمدرسه ما  های خانواده در موجود نسبی فقر به توجه با

 دارد نیفروا رواج ها آن بین در فامیلی های ازدواج چون دیگر طرف از. هستیم روبرو ها آن منازل جابجایی با

 خانواده اختیار در سال هر ابتدای در و کرده طراحی را فرمی لذا. دارند فرزند یک از بیش ها خانواده از بسیاری

 یک بصورت را ها فرم این سپس. نمایند آماده را من نیاز مورد اطالعات آخرین آن تکمیل با تا دادم قرار ها

 که است شده راحیط ای گونه به فرم این. کردم می استفاده آن از بود نیاز که مواقعی در و درآوردم کتابچه

 را والدین کار محل و منزل تلفن و آدرس و خاص های بیماری خانوادگی، ای، شناسنامه اطالعات تمامی

 نرم و بگفا سایت بخصوص مختلف جاهای در آموزان دانش مشخصات تکمیل لزوم به توجه با. کند می مشخص
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 مراجعه از و داشته ما کار سرعت بر فراوانی تاثیر دفتر این وجود استثنایی دوره هنماییرا و ابتدایی افزارهای

 .کرد می جلوگیری آموزان دانش پرونده به ما مکرر های

 :  5تجربه 

 : آموزان دانش تشويق مختلف های شیوه

 :دارند بهتری عملکرد که آموزانی دانش به ژتون ارائه  – 1

 برای بنابراین. گیرند قرار توجه مورد گاهی چند از هر تا دارند دوست و بوده جایزه عاشق همیشه آموزان دانش

 :شد گرفته بهره متفاوت روش چند از شاگردان تشویق

 و تومانی تومانی،هزار پانصد تومانی، دویست تومانی، صد تومانی، پنجاه مختلف های اسکناس از هایی کپی( الف

 برای تا شد درخواست مربیان از سپس(. ژتونی تشویق) گرفت قرار مربیان تیاراخ در و شده تهیه تومانی هزار دو

 اخالقی مثبت تغییرات حتی و ها فعالیت ها، پرسش و ها آزمون  درسی، تکالیف کالسی، مختلف های فعالیت

 کمد یک دیگر طرف از. شود داده او به ای جایزه شده انجام کار نوع با متناسب و داده قرار تشویق مورد را ها آن

 به روز و دیده را جوایز همواره تا گرفت قرار ها آن چشم مقابل و سالن در نیز تحریر لوازم و بازی اسباب از پر

 گرفته نظر در قیمتی نیز وسایل این از یک هر برای. کنند دریافت تری قوی انگیزه وسایل آن دریافت برای روز

 از جایزه های پول آوری جمع ضمن تا بودند موظف آموزان انشد. بود شده نصب کمد کنار لیست یک در و شده

 کار این که چرا ننمایند، پاره را ها آن و نکشیده خط ها آن روی بر حتی و داشته نگه تمیز ها آن خود مربیان

 :داشت حسن چند برنامه این. شود می ها آن پول شدن کم و جایزه های پول ارزش کاهش سبب ها آن
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 خرید تا کنند می کسب فرصتی ندارند دیگران با زیادی تعامل آموزان دانش این چون که این اول          -

 .بیاموزند را کردن

 .دارند نگه تمیز را آن و کنند مراقبت پول از گیرند می یاد          -

 .بکوشند آن نگهداری و حفظ در و شده واقف پول ارزش به          -

 از تر بزرگ خواسته یک به رسیدن برای تا گیرند می یاد و شده آشنا کردن ازاند پس فرهنگ با          -

 .بگذرند خویش تر کوچک های خواسته

 .دارند دوست خود که کنند می دریافت را چیزی جوایز کمد از          -

 را صیمشخ هدف هستند آموزان دانش سایر از تر عقب فهم و درک نظر از استثنایی آموزان دانش چون     -

 . کنند می تالش آن به رسیدن برای بیشتری ی انگیزه با و دیده خود روی پیش

 : 6تجربه 

 :درسي و اخالقي برتر آموزان دانش معرفي

 برتر بعنوان را آموز دانش یک کالس هر از است شده محترم همکاران از قبال که نظرسنجی براساس هفته هر در

 و جایزه آموزان دانش دیگر حضور در هم آن صبحگاه درصف ها آن به و دهنمو انتخاب اخالقی یا و درسی نظر از

 .شوم ها آن درسی مطالب بهتر یادگیری و انگیزه بردن باال  سبب تا کردم می اهدا  ژتون یا



 

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

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه کنید .لمی و پژوههزار تومان به سایت ع 5فقط 

29 
 

 :  7تجربه 

 :لباس خوش آموزان دانش ظاهر از کردن تعريف

 می فراموش کاری مشغله داشتن دلیل به بتداییا مقطع آموزان دانش در بخصوص ها خانواده از برخی متاسفانه

 حتی یا و کثیف پاره، ها آن لباس که دیدم می موارد برخی در و کنند رسیدگی آموزان دانش ظاهر به تا کنند

 شانه را خود موهای و راشسته خود صورت ها صبح نبود حاضر پسر شاگردان از یکی حتی. است ریخته هم به

 خود صورت تا خواستم می او از اول روزهای در هم من. داشت ژولیده ظاهری و کرده پف چشمانی همواره! بزند

 را او روحیه تا کردم می تعریف او از دیدم می مرتب را او وقت هر آن از بعد. برود کالس به بعد و شسته را

 متناسب مسئولیت دادن اب و کرده معرفی بهداشتیار عنوان به را او بنابراین شد بهتر او ظاهر بتدریج.  کنم تقویت

 .دادم تغییر را او ظاهر خودش مشکل با

 : 8تجربه 

 : تفريح زنگ های فعالیت

 به مربوط کارهای اختیار تفویض و گوناگون های گروه از انتظامات بعنوان آموزان دانش از تعدادی انتخاب-1

 …و مدرسه نظافت کنترل آموزشگاه، ورودی درب مدرسه، سالن درب کنترل همانند آنان به تفریح زنگ

 مناسبت گرفتن نظر در با)تفریح های زنگ در بخش روح و گوشنواز های موسیقی و شاد سرودهای پخش-2

 .(…هاو
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 .مدرسه حیاط در حضور با آموزان دانش بر آنها مستقیم نظارت و حیاط در معاونان مستمر حضور-3

 وکنترل ظارتن با البته انرژی تخلیه جهت آموزان دانش گذاشتن آزاد-4

 آموزان دانش کردن سرگرم منظور به حیاط در بازی مختلف وسایل نصب -5

 آموزشگاه حیاط در طول پرش تمرین برای شده مدرج زمینی و لی لی همچون های بازی طراحی -6

 قدرت و بدنی های توانایی با متناسب البته آموزان دانش بین در دو مسابقه همچون مسابقاتی برگزاری -7

 شخص چند یا یک دائما و آورند بدست را شدن برنده فرصت همواره آموزان دانش که ای بگونه ها آن مانیجس

 .نباشند برنده خاص

 .آموزان دانش به دادن شخصیت جهت در تالش – 8

 :  9تجربه 

 : ها غیبت کنترل

 را دفتر آن بعد. بنویسند آن در ها غیبت روزانه همکاران تا ام داده قرار آموزشگاه دفتر در را دفتر دو منظور بدین

 .کنم می بررسی را آموزان دانش های غیبت و کرده بررسی
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 :  11تجربه 

 : ها مناسبت

 : مثال عنوان به ها مناسبت با متناسب هایی برنامه داشتن

 .درو می باال ها بادبادک بقیه از بیشتر که بادبادکی و بادبادک زیباترین انتخاب و ها بادبادک جشن – 1

 .آن در … و مسابقه سرود، نمایش، چون مختلفی های فعالیت گنجاندن و مراسم برگزاری – 2

 .همکاران و آموزان دانش آثار از نمایشگاه برپایی – 3

 .آموزان دانش آثار نمایشگاه از بازدید جهت عادی مدارس از دعوت – 4

 .آموزان دانش برای تولد جشن گرفتن -5

6 – ….. 

 نان آموزشي :نقش های معاو 

 : معاون هدايتي و ای اسوه نقش - 1

 به که ای وظیفه چهارچوب ودر دارند عهده به ای وظیفه آموزشگاه اجرایی عوامل از کدام هر که میدانیم       

 اهداف به که شود عمل طوری شود می سعی تعامل این در و پردازند می آموزان دانش با تعامل به دارند عهده

 به کنیم می توجه محترم معاونین وظایف شرح و وظیفه به وقتی امر این به توجه با حال سیمبر شده تعریف
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 معاون باشند داشته رفتاری الگوی و هدایتی نقش تواند می قدر چه که بریم می پی عزیزان این سنگین رسالت

 آموزشی محیط هر نظم هشالود و شود می شناخته(  ناظم) انضباط و نظم الگوی و منشا عنوان به آموزشگاه هر

 بر رسالت این کنند می نگاه ایشان به نظر و دید این با وقتی آموزان دانش لذا زند می رقم آموزشگاه آن معاون را

 رفتاری و اخالقی ها زمینه همه در ترتیب و نظم الگوی عنوان به که شد خواهد تر سنگین محترم معاونین دوش

 . شوند می متجلی آموز نشدا ذهن در...  و درسی ، اجتماعی ،

 نماید عمل احسن نحو به خواهد می آموز دانش عزیزان از آنچه به آموزشگاه محترم معاون خود اول لذا         

 اخالق ، خواهیم می جماعت نماز در شرکت ، خواهیم می آراسته وضع و سر ، خواهیم می موقع به حضور اگر

 تنها نه باشد آموزان دانش برای الگویی عنوان به ما رفتار از کنیم عمل طوری خودمان خواهیم می نیکو و حسنه

 ما به محترم دبیران و آموز دانش که نماییم عمل طوری و بگیرند الگو ما از نیز عزیز دبیران بلکه آموز دانش

 باشند پذیرا دل و جان با داشتیم درخواستی آنها از اگر تا کنیم برقرار عاطفی رابطه آنها با بتوانیم و کرده اعتماد

 . 

 : آموزان دانش و همکاران مشکالت کاهش و ای مشاوره ، حمايتي نقش-2  

 بود حیوانی وصف شهوت و خشم               بود انسانی وصف دقت و مهر 

 در و دارد آموزان دانش و دبیران با را ارتباط و تعامل بیشترین آموزشگاه هر معاون اینکه به توجه با          

 وضع از اطالع و آموزان دانش ای پرونده و درسی اوضاع از معاون آگاهی به توجه با گفت توان می حقیقت

 گشا مشکل و صبور سنگ عنوان به باید آموزشگاه معاون که گفت باید دبیران و آموزان دانش اجتماعی و زندگی

 دارد عهده بر را آموزشگاه هر رپرستیس و مدیریتی نقش آموزشگاه مدیر زیرا  نماید عمل عزیزان این بین در

 مشاوره امور به رسیدگی برای مجالی و وقت مسئولیتی و کاری زیاد مشغله به توجه با محترم مدیران برای شاید

 طوری باید آموزشگاه هر معاون لذا باشد نداشته وجود احسن نحو به آموزان دانش و دبیران مشکالت رفع و ای
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 و مشکالت و دانسته خود راز محرم عنوان به را او و کرده اعتماد او به آموزان دانش و دبیران همه که نماید عمل

 دل درد او با بتوانند که هست آموزشگاه در کسی که کنند احساس و بگذارند میان در او با را خود های خواسته

 آگاهی با باید و نماید فراهم ار امور این زمینه تواند می فرد هر رفتار شد اشاره قبال که طور همان لذا.  کنند

 . بپردازد آنها مشکالت رفع به دبیر همکاران و آموزان دانش احوال و اوضاع از کامل

 : معاونین آموزشي نقش-3 

 و صحیح آموزش و شود می محسوب پرورش و آموزش نظام رکن ترین مهم آموزش که این به توجه با           

 باعث دبیران توسط درسی مواد بر تسلط و آموزش عدم و شود می آموزان دانش تحصیلی پیشرفت باعث جامع

 همکاری و کنترل طریق از را آموزشی و درسی پیشرفت زمینه باید معاون گردد می آموزان دانش تحصیلی افت

 راهکار و نموده تشویق را تالشگر و مستعد آموزان دانش ، نماید فراهم دروس کلیه همکاران با ومداوم مستمر

 پیشرفت های آزمون ، امتحانات ، ها المپیاد ، علمی مسابقات در آموزان دانش شرکت مانند مختلف های

 مختلف های زمینه در را آموزان دانش و نماید اجرا و ارائه آموزشی های بروشور و جزوات ، کتب تهیه ، تحصیلی

 آموزشی گقتمان.  ورزد اهتمام ها زمونآ این در آنها شرکت به و تشویق علمی های آزمون و مسابقات  آموزشی

 های کالس چون اموری اجرای با ضعیف آموزان دانش تحصیلی پیشرفت جهت در و نماید اجرا ها کالس در را

 . نماید اقدام جبرانی

 ( افراد ديگر و همکاران و خانواده با) ارتباطي نقش-4

 عالیه اهداف پیشبرد برای لذا است استوار پدیده نآ با ارتباط پایه بر امر هر شناخت که دانیم می           

 و نماییم برقرار ارتباط او با باید لذا بشناسیم را باشد می ما آموزشی نظام محور که را آموز دانش باید آموزشی

 .   باشد روانشناسی اصول با متناسب شده تعریف اهدافی با و علمی ارتباطی باید ارتباط این
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 های حلقه باید برسانیم مقصود منزل سر به را او و کنیم کمک آموزمان دانش به بتوانیم کهاین برای           

 آموزشی محیط در را خود وقت از نیمی آموز دانش باشد استوار و محکم(  خانواده)اولیاء و مدرسه بین ارتباطی

 می دهد می بروز بهتر را خود نهخا در که این به توجه با است خانه در را خود وقت از بیشتر نیم اما گذراند می

 آموزشی فقط نه بعد این که باشیم او معلم حق به و کرده کمک او به بهتر او اولیای با سازنده ارتباطی با توانیم

 بیشترین آموزشگاه معاون که گفتار این به توجه با.  باشد...  و اخالقی ، اجتماعی ، زندگی درس تواند می که

 . نماید می تر واضح سازنده ارتباط یک ایجاد در معاون کلیدی نقش دارد آموزان دانش و دبیران با را ارتباط

 اصول مدافع که دهیم نشان و نماییم انصاف و عدل رعایت آموزان دانش خطاهای با برخورد در باید         

 اجرا دقت و طرفی بی با مدرسه در را قانون ، باشیم داشته رفتاری ثبات باید.  هستیم عدل دار طرف و صحیح

 در نماییم اثبات آموزان دانش فرد فرد به نسبت را خود مادرانه یا پدرانه محبتی و شائبه بی ای عالقه و نماییم

 عاطفی روابط توانیم می پشتیبان یک عنوان به خود نمودن معرفی و صحیح ارتباط با که است صورت این

 باشیم کرده فاای را خود ارتباطی نقش تا باشیم داشته مطلوب

 : وانضباط نظم ايجاد در معاون نقش-5 

 معاون آموزان دانش و است آموزشگاه در انضباط و نظم برقراری معاونان وظایف ترین حساس از یکی         

 باشد می( آورنده نظم) دهنده نظم معنی به و فاعل وزن بر ناظم بنابراین شناسند می ناظم عنوان به را آموزشگاه

 آموزان دانش برای آشنا همیشه واژه این ناظم کلمه شنیدن با و دهد می ترتیب و نظم را کاری که است کسی و

 مهربانی و عطوفت با گاهی که نظمی.  شود می تداعی انضباط و نظم همچون هایی واژه ذهنشان در نوعی به

 دانش تحصیلی امور همه در دتوان می نظم این که شود می حاکم  خشونت و تنبیه سایه در گاهی و است همراه

 عمل الزمه که باشد می ناظم عهده به نیز محترم دبیران کاری نظم کنترل همچنین و گیرد قرار نظر مد آموزان

 – آموزشگاه مراسم – جماعت نماز در حضور – ظاهری وضع آراستگی – موقع به حضور) فاکتورها این همه به
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 به را موضوع این خود رفتار با و کند عمل موارد این به آموزشگاه نمعاو خود اول که  است این...( و بهداشت

 .  کنند عمل موارد این به که بخواهد آنها از بعدا دهد آموزش دبیران و آموزان دانش

 : مدارس در رواني بهداشت در معاون نقش-6 

 بر تسلط و آگاهی و درایت با باید که باشد می پرورش و آموزش اصول و اهداف از یکی روانی بهداشت            

 زندگی درس بلکه آموزد نمی سواد آموزشگاه در فقط آموز دانش.  یابد تحقق آموزان دانش آموزشی زندگی امور

 . نماییم عمل تر متعهد موضوع این در باید گه بینیم می ،  گیرد می فرا

 آنان اخالقی نواقص با برخورد در و باشد شتهدا آشنایی آموزان دانش روحیه با چیز همه از قبل باید ناظم        

 بزرگ آموزان داش به دادن شخصیت و تشویق زیرا دهد قرار نظر مد را روانی بهداشت و تشویق و باشد آرام

 روانی بهداشت و اخالقی لحاظ از آموزان دانش اگر  بود خواهد آنان انضباطی بی و سوء رفتارهای برای مانع ترین

 برای ای جرقه تا باشیم وی ظاهری رفتار وضع در مثبت نقطه دنبال به باید باشند قبول قابل غیر سطح در

 بتابانیم او تحصیلی زندگی به نوری مثبت نقطه این از توانیم می است مرتب سرش موی اگر مثال باشد او تشویق

 .نماییم ریزی پی برایش را جدیدی زندگی و بسازیم او از قبولی قابل شخصیت و

 : آموزان دانش در پذيری جامعه ايجاد در معاون شنق -7 

  باشد می اجتماع به سازنده ورود برای آموزان دانش آمادگی پرورش و آموزش تربیتی اهداف از یکی             

 و کرده آشنا جامعه در موجود هنجارهای با را عزیزان این اول درجه در که است این آموزشی مجریان رسالت و

 تا بشناسیم هدف و باشیم کنونی جامعه اوضاع از الزم آگاهی دارای خودمان باید امر این برای و دهند آشتی

 می خود اجتماع پیکره به وقتی که بسازیم طوری را آموز دانش برسانیم مقصود سرمنزل به را آنان بتوانیم

 او باید که اوست خود بحث این دیگر طرف چنین هم بدهد او به  خور در پایگاهی و پذیرفته اورا جامعه پیوندد
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 بینش و بصیرت او به.  باشد مواج دریای این در موثر ای قطره بتواند تا بپذیرد واقعیتش تمام با را جامعه نیز

 . نماییم افتخار او به اجتماع در او با دیدار در که باشد برخیزد زندگی نامالیمات با جنگ به آگاه و مسلح تا دهیم

 رفع و حل برای تالش آموزانو دانش انضباطي بي و نظمي بي علل بررسيمورد يک تجربه عملي در 

 مشکل اين

های پذیرفته شده جامعه به دور است )با توجه فرهنگ(و دارای تکرار شدت و  هر نوع رفتاری که از ارزش

ی و کاهش مداومت است و در زمانها و مکانهای متعدد اتفاق می افتد و همچنین رفتاری است که با درماندگ

پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخالق . کارایی فرد همراه است

کالس درس است و بدون آن کالس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود. )سی ام فلینگ، الیزابت 

 (81، ص  1373پروس،

 نمی انجام هدف بی را عملی آموزان، دانش. است ردانگ هدف یا دارد هدف محصل، جمله از انسان، رفتار هر

 را ایشان نیازهای و ها هدف باید بنابراین،. کنند ارضا را نیازهایی یا نیاز خود عمل آن با خواهند می بلکه دهند

 رفتار آن علت را توجه جلب تنها نباید بزند سر آموزی دانش از نامطلوبی رفتار اگر مثالً. گرفت جدی و شناخت

 دانیمب

 به را ها آن یا کنیم جلوگیری رفتاری مشکالت دادن رخ از که کند کمک ما به تواند می تدابیری و اصول کاربرد

 :جمله از. برسانیم حداقل

 که بگوییم خود آموزان دانش تازه گروه به اول روز باید.  کنیم اعمال را کامل مدیریت کالس، آغاز اول روز از

  .داریم انتظارهایی چه ایشان از و اند کدام کالس اداره در ما مقررات
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 در ما آموزان دانش که باشیم مطمئن باید. گردانیم سالم تجهیزات، و فضا حتی لحاظ هر از را کالس محیط

  .کنند می آرامش احساس مدرسه در و.اند راحت کالس

 توانایی و ها رغبت با و باشند؛ معنادار آموزان، دانش همۀ برای که کنیم طراحی طوری را یادگیری های فعالیت

 محتوای سن، هر رشدی خصایص تکامل، و رشد اصول ناگزیریم منظور این برای. باشند سازگار ایشان های

  .بدانیم دقیقاً را خود آموزان دانش ویژه های رغبت و مقطع، هر و کالس هر خاص درسی

 از برخی که ایم دیده تجربه به.کنند تجربه را موفقیت که آوریم فراهم هایی فرصت آموزان دانش همۀ برای

 آشکار را خود دیرتر دیگر برخی که صورتی در دارند درسی پیشرفت که دهند می نشان زودی به آموزان دانش

 هر در. دهند می نشان پیشرفت اجتماعی دروس در برخی و علمی دروس در آموزان دانش از بعضی با. کنند می

 .کنند تجربه را موفقیت شکلی، به آموزان، دانش همۀ که ببرد کار به اهبردهاییر و تدابیر باید معلم صورت،

 وضعیت بیان 

 

 به توجه با راهنمایی دوم سال آموزان دانش شدم متوجه بنده به عنوان معاون آموزشی مدرسه مدارس شروع با

 یک در-کنند می صحبت هم اب -کنند می وصدا سر-ریزند می هم به را کالس نظم نیست زیاد آنها تعداد که این

 شود می برقرار کالس نظم مدتی پی در پی تذکرات به توجه با و شوند می جا جابه ومدام شینند نمی ثابت جای

  ها آن ی مشاهده و مدرسه ومدیر دیگر معلمان با گو و گفت از وبعد گردد می بر سابق وضع همان به دوباره اما

 گو و گفت طی در همچنین و دیگر های پایه آموزان دانش از وپرسش حتفری زنگ مانند مختلف های وضعیت در

 همین به دیگر های موقعیت و ها درس تر بیش در کالس این وضع شدم متوجه آموزان دانش از بعضی اولیای با

 .کنم پیدا مشکل این برای را مناسبی راهکار گرفتم تصمیم پس است گونه
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 :واصطالحات مفاهیم تعريف 

  : انضباطی بی و  انضباط و نظم تعریف

 عمید،) تربیت و نظم آراستگی، بودن، مرتب ، داشتن نظم ، داشتن نگه خوب ، شدن استوار: انضباط لغوی تعریف

 (245ص ،1369 حسن،

 رشته معنی به نیز و 11ترتیب مرادف مروارید، کشیدن رشته به دادن، ترتیب ، آراستن: نظم لغوی تعریف

 .(1213ص ،1369 حسن، عمید،)نثر خالف قافیه، موزون کالم و مروارید

 در اخالل و کند می تسهیل را یادگیری که مقرراتی و قواعد اعمال از عبارتست معنای نظر از: انضباط تعریف

 .(1383/صفوی)دهد می کاهش حداقل به را کالس

 از رفتارهای سرزدن عمان که شود می اطالق معلم اعمال از دسته بدان انضباط است معتقد( 1991)لوفرانسو

 .(1378مانی، از نقل به صفوی)کند می اخالل به تهدید یا مختل را کالسی فعالیت که است آموز دانش

 تعادل انضباطی بی و است تربیت و تعلیم اتکای نقطه انضباط از عبارتست عملیاتی نظر از انضباط تعریف

 ارتباطی

 و تکرار دارای و( فرهنگ به توجه با) است دور به جامعه شده تهپذیرف ارزشها از که رفتاری نوع هر: انضباطی بی

 و درماندگی با که است رفتاری همچنین و افتد می اتفاق متعدد مکانها و زمانها در و است مداومت و شدت

 (126 ص مشاوره، و راهنمایی کلیات ،1381 حمید، پور، اصغری) است همراه فرد کارایی کاهش

 معلم و فرد برای را مشکالتی و شود می انجام آموزان دانش از تعدادی طرف از که تاس رفتاری انضباطی بی

 و کند می روبرو مشکل با است آموز دانش تحصیلی ارتقای که هدف به رسیدن راه در او  معلم و آورد می بوجود

 .(81-85ص کالک، ایزابل،) است نامنظم و نامعقول آنان رفتار و شود می تحصیلی کار پیشرفت از مانع
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 نا و نشده پذیرفته رفتار یا عمل هر دادن انجام:  کرد تعریف اینگونه توان می را انضباطی بی باال تعاریف وجود با

 کاهش باعث و کند می اخالل به تهدید یا مختل را وکالس مدرسه سازماندهی که آموز دانش توسط معقول

 .دارد می باز خود اصلی هدف به رسیدن در را معلم و شده آموزان دانش و معلم کارایی

 :علمي های يافته

 آموزان دانش انضباطي بي علل

 بلکه نیست مربوط درس ،کالس معلم به تنها کند می مختل را کالس انضباط که آموزان دانش از رفتارهایی بروز

 مستقیم یرغ یا مستقیم طور به که دارند وجود آموزشگاهی،خانوادگی،اجتماعی عوامل نظیر نیز دیگری علل

 کرد بندی تقسیم زیر مواد به توان می را عوامل این.  کنند می فراهم آموزان دانش مخرب رفتارهای برای را زمینه

: 

  :مانند آموزان دانش به مربوط علل: الف

     روانی و روحی جسمی، های . ناراحتی1

 انگیزه و عالقه .نداشتن2 

   کالس و علمم انتظارات به توجهی بی و بودن . سردرگم3

 مطالعه شخصی ی برنامه . نداشتن4

           مفرط خستگی و خوابی . کم5

  خود تکالیف ندادن . انجام6

                              نامناسب . تغذیه7

  آینده به . ناامیدی 8 
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 صفوی()معلم اقتدار با مقابله و طلبی . استقالل9

 : اند دسته دو فونتاناشامل نظر در کنند می ایجاد خاصی مشکالت که آموزان دانش

 طور به پس آنهاست توانایی از تر پایین خیلی درس سطح ، دارند باالیی هوشی ی بهره چون: سرآمد شاگردان  .1

 .آورند می پدید مشکالتی کسالت و خستگی خالصه

 ناسازگاری نوعی به ددارن وجود درآنها که روانی بنیادین مشکالت علت به:  شدید دیده آسیب کودک   .2

 (1987فونتانا)  آورند می وجود به را نامطلوب رفتارهای و اند رسیده

 معلم به مربوط علل(ب

       معلم روانی و روحی ، جسمی آمادگی فقدان . 1

 معلم ظاهری وضعیت بودن . نامناسب2 

 سنتی های روش از واستفاده تدریس جدید های روش از آگاهی نا .3

                         معلمی شغل به یعالقگ بی .4

 آموزان دانش با مطلوب ارتباط قراری بر در .ناتوانی5 

                 آموزان دانش بین گذاشتن . تبعیض6

 معلم صدای بودن رسا نا و مناسب .نا7

                                           درس طرح . نداشتن8

 زانآمو دانش به توجهی . بی9

   آموزان دانش بودن منفعل و معلم بودن . فعال11

 تنبیه و تشویق از نامناسب . استفاده11

       صدر سعه و صبر نداشتن و حوصلگی . بی12

 آن( هنگام زود کردن ترک و کالس به دیرآمدن)  معلم نظمی .بی13 
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     یادگیری مورد موضوع به نداشتن . تسلط14

  آموزان دانش مشکالت و مسائل به توجهی .بی15 

              معلم انتظارات و توقعات بودن . مبهم16

 درکالس نامنظم حرکات و رفتارها . بروز17 

                 آموزان دانش تمسخر و . تحقیر18

  آموزان دانش سواالت به گویی پاسخ از خودداری و پذیری انتقاد ی روحیه . نداشتن19 

  رفتار اصالح ایه روش از . ناآگاهی21 

 کالس انضباط و نظم برقراری یا و نظمی بی در ای عمده نقش است ممکن نیز معلم شخصیت اینها بر . عالوه21

 داشته دوست قلب صمیم از را خود معلم آموزان دانش که جایی در معتقداٌ روانشناسان برخی باشد،چنانچه داشته

 (1383صفوی.)داشت نخواهد وجود انضباطی بی باشند

 :درس کالس به مربوط علل(ج

 .داد قرار بررسی مورد عاطفی و فیزیکی بعد دو از توان می را مدرسه محیط

 مناسب هوای و نور از پاکیزگی،برخورداری و مانند،نظافت کالس فیزیکی وضعیت:کالس فیزیکی محیط تأثیر

 و نظم ایجاد در ارناپذیریانک نقش مناسب گرمایشی و سرمایشی وسایل و وکافی،تخته راحت صندلی و ،میز

 کالس فیزیکی تأثیر:» گوید می کالس فیزیکی محیط اهمیت در(1975)"مارلند"(.همان) دارند کالس انضباط

 «است کالس فضای از مناسب ی استفاده داری کالس هنر از بخشی و باشد درآموزش مانعی یا کمک تواند می

 .(1378زمانی از صفوی،نقل)

 یا زیاد سرمای دلیل به آموزان ،دانش باشد نداشته وجود مناسب گرمایشی یا ایشیسرم وسایل که کالس در

 کالس نظم که بزنند اعمالی به دست شوند می مجبور رو این از. بنشینند راحت توانند نمی اندازه از بیش گرمای

 (1383صفوی.) کند مختل را
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  : کالس عاطفي محیط تأثیر

 دست نامناسب ،برخورد درسی ی برنامه مکرر تعویض مانند عاطفی ملعوا ، کالس فیزیکی عوامل بر عالوه

 توجهی بی مدرسه عصرگاهی یا  صبحگاهی های برنامه بودن ،یکنواخت آموزان دانش با مدرسه ستادی اندرکاران

 ارهایرفت بروز برای را موقعیت و شرایط که برد نام توان می را....و آموزان دانش معقول انتظارات هاو خواسته به

  .کند می فراهم آموزان دانش نامطلوب

 :خانواده به مربوط علل(د

 دانند؛زیرا می خانواده را آدمی رفتار و تربیت در موثر نهادهای مهمترین از یکی تربیتی روانشناسی نظران صاحب

 عوامل(1383صفوی)باشد می نوجوانان و کودکان شخصیت تکوین در عامل ترین دوام با و اولین خانواده محیط

 .کنیم می اشاره زیر موارد به که(خانواده جانب از) بگذارد تأثیر نوجوانان و کودکان رفتار در تواند می متعدد

 ؛ عاطفی و روانی فضای .1

 بصورت باشدو داشته وجود خانواده اعضای بین که است عاطفی و روانی تعامالت و روابط مجموعه منظور

 قرار تأثیر تحت را فرزندان رفتار...(تقلیدو و سازی همانند)مستقیم غیر یا...(و اخالقی های آموزش)مستقیم

 .دهد می

 :خانوادگی ناسالم شرایط  .2 

... و کودک از نابجا ،انتظار کودک اساسی نیازهای به توجه عدم ، شدید ،تنبیه کودک طرد مانند مواردی شامل 

 .باشد می

  

 :والدین فقدان .3
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 ناگواری اثرات شود همراه اساسی و طبیعی نیازهای ارضای کمبود با چنانچه مادر بویژه ، والدین از یک هر نبود 

 .گذاشت خواهد کودک اجتماعی شرایط در

 :اخالقی معیارهای و قوانین ثبات .عدم4

 تبیین کودک باشندویابرای ثابت اصول نباشدیااینکه فرما حکم معینی اخالقی اصول خانه محیط در چنانچه 

 . داشت خواهند نقش کودک رفتاری مشکالت یجاددرا نگردند

   :والدت . ترتیب5

 تولد با فرزندان ویژه جایگاه است معتقد آدلر دارد نقش افراد رفتارهای در والدت آدلرترتیب آلفرد دیدگاه از 

 اصغری.)بود نخواهد خود موقعیت دادن دست از نگران آخر فرزند و شود می تهدید بعدی فرزند

 را الزم ی زمینه و شده فرد رفتار در نامطلوب تأثیر سبب خانواده دار نظمی بی و خانوادگی تالفاتاخ(1381پور

 صفوی(.) زند می هم به را کالس وانضباط نظم ترتیب این به و آورد می فراهم مخرب رفتارهای بروز برای

 : اجتماعي روابط به مربوط علل(ه

 عوامل بین از(همان) گذارد می آموزان دانش رفتارهای در گرفیش تأثیر مستقیم طور به اغلب اجتماعی عوامل

 :کنیم می اشاره زیر موارد به آموزان دانش رفتارهای در موثر اجتماعی

 به کدام هر که....  و برخانواده حاکم فرهنگ ، والدین سواد میزان مانند مواردی شامل: اجتماعی ی طبقه  .1

  .گذارد می تأثیر نوعی

  .گذارد می کودکان رفتار در زیادی تأثیر که والدین از پس کودکان الگوی مهمترین:  النهمسا گروه .2

.  است رفتار در کننده تعیین مهم عوامل از رفتاری الگوی عنوان به که تلوزیون قبیل از:دیگر اجتماعی عوامل .3

 (1381 پور اصغری)
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  : رواني عوامل(و

  .نمود اشاره زیر موارد به توان می ریرفتا الت اختال در موثر روانی عوامل از

 مقابل در یکی انتخاب با پس نیست یکی انتخاب به قادر که گرفته قرار هدف دو مقابل در فرد یعنی: . تعارض1

  .شود می ناراحتی و فشار شدن پدیدار موجب و کند می محرومیت احساس دیگری

 روانی لحاظ از چیزی به رسیدن برای وقتی.  تاس هدف یک به نرسیدن از شدید ناراحتی منظور:. ناکامی2

  شود می ناراحتی موجب و شده سرگردانی دچار نرسیم آن به و کنیم می ریزی برنامه

 کننده تهدید ساختار به تبدیل فرد ذهن در بیرونی و درونی روانی عوامل از ای مجموعه که هنگامی: استرس .3

  (1381پور اصغری. )شود می روانی ناراحتی و فشار ایجاد موجب  شود می روانی آسیب یا

   نظمی بی عوامل کاهش یا بردن بین از راههای از برخی

 (1383صفوی. )باشد داشته وجود هماهنگی ومدرسه خانه میان باید آموزان دانش نظمی بی عوامل کاهش برای

 حقایق به نسبت واکنشی عنوان به رفتارهای تغییر آمادگی معلم باید معلمان نظمی بی عوامل کاهش برای

  ( 1987فونتانا. )باشد داشته را مشاهده توسط شده آشکار

 و کارکنان بین روابط و کنیم بهتر را کالس فیزیکی شرایط باید کالس از موثر نظمی بی عوامل کاهش برای

 . شود بهتر آموزان دانش

 قبال در را شان وظایف و کرده تشویق اطانضب به خودرا فرزندان والدین باید خانواده در عوامل این کاهش برای

 (1383 صفوی. )کنند اجرا خوبی به خود  فرزندان
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 :تحقیق ی پیشینه 

 و اجتماعی موقعیتهای شد مشخص بجنورد شهرستان های روستا از یکی آموزان دانش روی بر تحقیق در

 تأثیر کالس آوزدر دانش ضباطان و نظم در توانند می عاطفی ثبات روحی، توانایی و بدنی سالمت ، اقتصادی

 دانش انضباطی بی از کالس و گروه مسولیتهای با آموزان دانش کردن درگیر با کنیم سعی و. باشد داشته فراوان

 جنس دو بین حساسیت ایجاد از و نمود ترغیب گروه با تعاون همکاری به را آنها و کنیم جلوگیری آموزان

 .باشند داشته خود اعمال بر آموزان نشدا خودکنترلی نوعی و. نماییم جلوگیری

   مناسب تدریس روش    کالس در انضباط و نظم ضرورت و اهمیت بررسی به ای مقاله در پیریایی حسین آقای -

 با آن ی رابطه و معلم یک اخالقی و رفتاری های ویژگی     کالس مدیریت یا و کالس نظم ایجاد فنون و ها راه  

 حل راه ی ارائه و شده ذکر موارد وتوضیح تبیین ضمن مقاله این در همچنین.  است هپرداخت کالس نظم ایجاد

 نیز پیشنهادهایی پایان در ، مقاله موضوع با رابطه در تربیت و تعلیم علم های تئوری مبنای بر کاربردی های

 درگیر آن با عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه استادان و معلمان ی همه که کالس مدیریت مهم موضوع براساس

  .اند کرده ارائه ، باشند می

 شده ارایه معلم قدرت منابع عنوان تحت بیانی فاطمه خانم توسط ای مقاله 87 ماه اسفند معلم رشد مجله در -

 کالس نظم به توجه ضرورت  و کالس اداره های شیوه    اموزان دانش با برخورد شیوهای به مقاله این در که

 .است شده بیان خاطی آموزان دانش با برخورد برای پیشنهاداتی ونیز. است شده پرداخته

 عنوان گردتحت بیابان اهلل وقدرت پور سعدی اسماعیل دکتر توسط ای مقاله 88 ماه خرداد پیوند ی مجله در -

 کنترل های شیوه به آن در که شده کرد؟ارائه برقرار را وانضباط نظم وبحث مجادله ایجاد بدون توان می چگونه

 .است پرداخته وانضباط نظم
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 به کالس مدیریت محصول یادگیری، عنوان تحت ای مقاله( WWW.aftab.ir ) آفتاب سایت در همچنین -

 پرداخته ، آموزشی  های ریزی وبرنامه ها درسیاست تغییر و  پرورش و  آموزش  نظام در  عمیق  تغییرات بررسی

 واستفاده دانسته  اساسی و  الزم  های توانایی فاقد  آموزشی  ومشکالت  مسایل با  رویارویی رادر  معلمان از  وبسیاری

 و  یادگیری -  یاددهی فرایند  کندی  راباعث  کالس  ی اداره  برای  انفرادی و  سنتی  های ومهارت  قدیم  های روش از

 در  یادگیری امر در  تسهیل  برای  زمال شرایط ایجاد و  کارآمدمعلمان  مدیریت لذا. میداند  آموزش امر  پذیری آسیب

  بسیاری  گشایی راه و   امروزی  ی جامعه  ی الزمه باشد،را  فراگیران  های ویژگی و نیازها مطابق  که  درس  کالس

 باید شود، وانضباط  نظم  ی توصیه  آموزان دانش به  که این  جای میکندبه وتوصیه.برمیشمرد  نوجوانان  ازمشکالت

 .جویند  بهره کارآمد  مدیریت نوین  های روش از  کالسشان  ی اداره در  که گردد  یادآوری  انمعلم به

 

 :1شواهد آوری گرد 

 موضوع این گرفتم تصمیم آورم بدست تری دقیق اطالعات بودم کرده مطرح که پرسشی درباره بتوانم اینکه برای

 .بگذارم میان در زمینه، این در نظر صاحب همکاران با را

 گذاشتم میان در همکاران با را موضوع مناسب فرصت یک در و کرده فراهم را کار زمینه

 های حرف ی عمده ونکات کردم گو و گفت نیز دانش با همچنین. داشتند مختلفی نظرات و عقاید همکاران

 ..کردم یادداشت را اموزان ودانش  همکاران

 اظهار زبان دبیر دیگر های درکالس آموزان دانش فتاریر وضعیت از اطالع کسب جهت همکاران از خواهی نظر

 هایشان صحبت واکثر کنند می صحبت اجازه بدون آنها از نفر 3 یا2 از غیر به اموزان دانش تر بیش که داشت

 کنند نمی حاضر کالس وسر گذاشته جا را خود کتاب ها آن از تعدادی ، نیست ومدرسه درس خصوص در نیز

 بی علت به را آنها از تعدادی اوقات گاهی  گذاشته جا کالس در را خود وسایل و کتاب ها آن از بعضی ،حتی
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 کالس مخل را ها رفتارآن  مجموع در کنندو می عوض را ها ان از بعضی جای یا و فرستند می دفتر به انظباطی

  .دانند می وآموزش

 را همدیگر و شوند می خارج کالس از نظم بدون کردن ورزش و حیاط به رفتن برای آموزان دانش: ورزش دبیر

 توپ کنند استفاده آن از دیگران دهند نمی اجازه و دهند می قرار خود انحصار در را بازی ،وسایل دهند می هل

 .دهند نمی قرار ورزشی وسایل  مخصوص جای در را ها

 صبحگاهی های مراسم و تفریح زنگ جمله از مختلف های موقعیت در آموزان دانش رفتار دقیق وثبت مشاهده

 :درس کالس ودر

 ومزه وصدا سر ایجاد وبا ایستند نمی مشخصی صف در و کنند نمی رعایت را وانظباط نظم صبحگاهی مراسم در

 و کتاب کنند می صحبت یکدیگر با اجازه بی خورند می تخمه کالس ودر شوند می ها برنامه اجرای مخل پرانی

 .است کم یادگیری برای ها آن توجهو دقت و گذارند می جا را خود وسایل

 از خارج در آموزان دانش رفتاری وضعیت از اطالع کسب برای مدرسه ومعاون پرورشی مدیر  از خواهی نظر 

 درسی ساعات

 عدم-1: از بود عبارت داشتند بیان که نکاتی مدرسه ومدیر معاون پرورشی با وگو گفت در:ومعاون پرورشی مدیر 

 انضباط رعایت عدم -4 بودن عجول -3 اموزان دانش دیگر به نشدن قائل احترام-2 وانظباط نظم رعایت

 مدرسه( مناسب فرم  لباس نپوشیدن)شخصی

 دوم ی پایه آموزان دانش خورد بر نوع مورد در دیگر های پایه با وگو گفت

 کالس های گچ از ندریز می هم به را ها ان های صندلی و شوند می ها آن کالس وارد تفریح زنگ در:اول ی پایه

 . کنند می استفاده ها ان

 انها با که مناسبی نا برخورد واز بوده راضی نا دوم ی پایه اموزان دانش برخورد طرز از نیز ها آن: دوم ی پایه

 .کنند می شکایت دارند
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 حل راه وبیان علمي های يافته تحلیل

 درست های روش اعمال بنابراین   (rozyck،1999) .گیرند قرار تاثیر تحت ها روش وسیله به توانند می اهداف

 و کتاب نوع و معلم توانایی ، آموزشگاه امکانات ، کالس شرایط به توجه با مدیریت مناسب های سبک و تدریس

 دچاربی که آموزانی دانش اغلب که دهند می نشان آمده عمل به های بررسی.میباشد متفاوت ، درسی محتوای

 دانش انضباطی بی به پاسخی را خود انضباطی گرفتندبی می قرار خواست باز مورد گرفتند می قرار نظمی

 هایی پاسخ آموزان دانش اکثر که این به توجه با حال هر به. کردند می بیان اولیا و معلمان غفلت یا دیگر آموزان

 بی از مواردی شاهد چنانهم ولی بودند داده مدرسه در تر ثبات با قوانین واجرای نظم رعایت به عالقه بر مبنی

 با بتوانم تا گشتم می رفتار این توجیه برای علتی دنبال به باید این بنابر.بودم آموزانم دانش در وشلوغی نظمی

 .کنم اتخاذ را مناسب حل راه مشکل درست شناسایی

 

 :آموزان دانش انضباطي بي داليل

 کالس( کوچکی)آموزش مساعد نا موقعیت  -1

 وکیفر پاداش ی ارائه در وتبعیض همگانی ومقررات عدالت نشدن اجرا موقع به -2

 رفتار موقع به تقویت از غفلت -3

 ....و خانواده مناسب نا روابط  -4

 . است شده ضمیمه درپیوست پرسشنامه.  شد حاصل زیر نتایج آموزان دانش به مربوط نامه پرسش دربررسی

 شد می مربوط االنوهمس دوستان به آموزان دانش انضباطی بی بیشتر
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 شد می محسوب آموزان دانش انضباطی بی دیگر مهم علت درس به  آموزان دانش گی عالقه بی آن از پس و

 انضباطی بی اصلی های علت از فوق وعوامل داشتند قرار تاثیر از سطح یک در  تقریبا پرسشنامه دیگر سوالت

 .شدند شناخته آموزان دانش

 نظم وبرقراری تنش کاهش برای زیر راههای اید می بدست پرسشنامه اطالعات از که هایی درصد به توجه با

 .گردد می پیشنهاد یادگیری امر وارتقائ کالس اداره بخشی کیفیت جهت مختلط کالسهای در بیشتر

 

  نظمي بي های رفتار حذف يا کاهش راههای  

)  – شوند آن رعایت به ملزم آموزان دانش و کند مطرح را کالس قوانین و مشخص را نظم بی رفتارهای  . 1

 (1987فونتانا

 . شوند   جویا را نظمی بی دالیل کرده برخورد منظم نا افراد با انفرادی . بطور2

 . بشناسند را معلم نظر مورد و مطلوب رفتار باید آموزان دانش .3

 . است کارآمد نا فردی معلم که کند احساس وی تا شود می باعث آموزان دانش منظم نا رفتار به توجهی بی .4

 .است آموزان دانش برای آن بودن فهم و درک قابل قوانین اجرای برای الزم شرط  .5

 آموز دانش به بیشتر آزادی دادن آن متعاقب و جذابیت با کالس آغاز   .6

 (1379کدیور) معنادار یادگیری با درس به آموز دانش کردن مند عالقه  .7

 برای که شود فراهم طوری شرایط  بایست می نیابد ادامه آموز دانش نامطلوب رفتار کهاین برای:  . خاموشی8

 (1371 شعبانی.)  نکند یافت در پاداشی مطلوب نا رفتار آن دادن انجام

 آن تکرار احتمال و شود اشباع آموز دانش تا شود می تقویت طوالنی مدت به شاگرد نامطلوب رفتار:  اشباع . 9

  (1371 شعبانی)    . ندارد جانبی عوارض تنبیه خالف بر روش این و خاموشی برعکس درست ییعن یابد کاهش
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 اصل یک ز ا خود که کنیم می تقویت  است نامطلوب رفتار با مغایر که را رفتاری:  مغایر رفتار تقویت .11

 متمرکز باشد مغایر اگر مخصوصاٌ رویداد دو روی همزمان را خود تواند نمی انسان که شود می ناشی روانشناسی

  ( 1381پور اصغری. )کند

 می محروم تقویتی دریافت از است داده انجام که نامطلوبی رفتار خاطر به آموز دانش یعنی:  کردن محروم .11

  (1371 شعبانی. )شود می اخراج کالس از نظمی بی خاطر به دارد عالقه کالس به که آموز دانش مثال شودبرای

 کسر مثال برای نامطلوب رفتار انجام دلیل به کنند تقویت عامل از مقداری کردن کم یعنی:  نکرد جریمه .12

  (1371 شعبانی. )نظمی بی یا شیطنت دلیل به نمره چند

 استفاده آرام صحبت ی شیوه از نامنظم آموز دانش برابر در تواند می معلم:  نامنظم آموز دانش با مذاکره و مشاوره

 کندچون می مشاوره, معلم روش این در ، باشد می گلیکمن و نگ ولفگا مشاوره های یوهش اساس بر کندکه

 آن و است کاری چه مشغول آموز دانش هنگام آن در داند می معلم و کرده نظمی بی او کالس در آموز دانش

.  کند استفاده... و ردل گالسر، چون دانشمندانی نظرات از تواند می مشاوره در معلم شناسد می خوبی به را شرایط

 در شود گرفته نظر در وی فعلی موقعیت باید آموز دانش انضباطی بی بازبینی در که اند تأکیدکرده دانشمندان این

 و بگیرد خود به تدافعی حالت آموز دانش شود می باعث چون کند استفاده زیاد انتقاد از نباید معلم هنگام این

 زشت اندازه چه تا کارش بفهماند آموز دانش به صریح ای مذاکره طریق از یدبا معلم.  بتراشد بیشتری های بهانه

 کرد خواهد زیادی سود کند راترک نامطلوب رفتار این اگر و است آموز دانش خود نیز اصلی ی بازنده و است بوده

 این چرابه»دپرس می شاگرد از مثال برای شود وارد گالسر نظر طبق« پرسش ازباب »باید معلم کار این برای. 

 خودش اعتقاد معلم واقع در کند نمی چندانی توجه وی های تراشی بهانه به و«   شدی پیشنهاد(نظمی بی)کار

 که است ای نکته همان این کند می اعالم داراست هدف باشد نامطلوب و قبول قابل غیر هم قدر هر رفتاری راکه

  ( سلت ال اسمیت، جی.) دارد تأکید آن به گالسر
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 هرزمان که بدهیم ترتیبی باید داریم باز نامطلوبی رفتار انجام از را آموز دانش اینکه برای:  منفی تقویت صل.ا13

 این کاربرد در. دهیم می پایان است بوده ناخوشایند او برای که موقعیتی به کرد تغییر مطلوب جهت در او رفتار

 رفتار دادن تغییر در ای فایده آموز دانش صورت این غیر رد زیرا باشد داشته امکان آسانی به باید دادن پایان اصل

 (1381پور اصغری) بیند نمی خود

 . نامطلوب رفتار انجام از پس محیط به کننده بیزار محرک یک کردن اضافه یعنی:  تنبیه

 یا ترس سبب. 2( همان) زند می پس وا را آن فقط و شود نمی رفتار نابودی باعث. 1:  دارد معایبی روش این

. کند نمی عمل او دستورهای به و شود می کاسته گر تنبیه فرد به آموزان دانش توجه از. 3شود می شدید نگرانی

 (1381پور اصغری()

 . کند می توصیه کودکان به بخشیدن نظم برای را زیر راههای قائمی علی

 ( قائمی علی. ) کند زندگی میسردرگ بدون جدید ی دنیا در تا دهیم آموزش کودک به باید یعنی: ها .آموزش14

 بدانیم موفقیت ی الزمه را آن و کرده تعریف کودک برای انضباط از باید: تذکرات .15

 نظر در منطقی قوانین باید و است اساسی کار یک کودکان به آن تنظیم و مقررات تهیه:  مقررات . تهیه16

 .بگیریم

 از نظم انتظار نباشیم منظم خود اگر و باشیم نظم مجری و ملعا و بوده الگو کودک برای باید:  الگویی جنبه .17

 . است بیهوده کودک

 .ببخشیم نظم کودک زندگی به ای برنامه با کنیم سعی باید:  برنامه تنظیم  -.18

 .کنیم آگاه نظمی بی زیانهای و نظم فواید از باید را کودک:  آثار دادن نشان .19

 کالس نظم مسولیت:مثال بسپاریم کودک به بانظم رابطه در هایی مسئولیت باید:  مسولیت سپردن .21

 آن به کودک صورت آن در کرد کودک زندگی از بخشی را نظم رعایت بتوان اگر: عادات برای سازی . زمینه21

 . کرد خواهد عادت
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 خود نوالدی زدن غر خصوصاً نشنیدن و پرتی حواس به نوجوانان: باشد ای کلمه یک صورت به یادآوری .22

 اهمیت مورد در سخنرانی دقیقه پنج از مؤثرتر بسیار ها، آشغال: مثالً کلمه یک گفتن. دارند شهرت

 گفتن از پس آنها. است دادید می انجام بودید او سن در شما وقتی که ای روزمره کارهای تکرار یا پذیری مسئولیت

 .باشید داشته درنظر را نکته نای است بهتر این بنابر گیرند؛ می نشنیده را بقیه کلمه اولین

 طبیعت جزو بودن اعتماد قابل به میل: کنند رشد بگذارید و کنید اطمینان آنها به اهمیت کم موارد .برای23

 آنها به هایی فرصت دادن با را کار این و دارید اطمینان آنها به که دهید نشان نوجوانان به این بنابر. است انسان

 نیست؛ اطمینان قابل که داده نشان گذشته در شما نوجوان اگر. دهید انجام آنها بودن ناطمینا قابل اثبات برای

 .بدهید او به مهمتر کارهای بعد و کوچک کارهای از شروع با و مجدداً را شانس این

  .گردد ادا کامل و نباشد جویده جویده باید معلم کالم. باشد قبول قابل و خوب همیشه معلم ظاهری نظم .24

 السالم علیه مجتبی حسن امام به ایشان نامه وصیت از السالم علیه علی حضرت معروف سخن تابلوی .نصب25

  . دید معرض در( امرکم نظم و اهلل بتقوی اوصیکم)

  .آموزان دانش برای بزرگان زندگی در ترتیب و نظم رعایت از هایی داستان ی ارائه .26

 .مدرسه های اردو در. طبیعت در نظم کردن بازگو و طبیعت در .گردش27

 قوانین رعایت عدم و آلودگی ترافیک، چون موجود نقایص و ها نظمی بی مورد در زندگی محیط در .28

  .دهند پیشنهاد آن رفع برای وبخواهید کنید صحبت رانندگی و راهنمایی

 به و گذاری شماره کوچک توپ تعدادی مثالً. است موثر بسیار نظم روحیه ایجاد برای ها بازی برخی تدارک .29

 از بعد کنند مواظبت آن از و ببرند منزل به خود با را ها توپ این که خواسته آنها از و داده آموزان دانش تک تک

 کار چه و کنند بیان را خود های تجربه که خواسته ها بچه از سپس. بازگردانند مدرسه به را توپها هفته یک

  .نشود گم وسایلمان تا کنیم
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 نمی خودشان جای سر را آنها یا گذارد می جا را وسایلش مرتب بطور که فردی یک مورد در نمایش اجرای .31

  .است گم در سر و هست خود وسایل دنبال همیشه و گذارد

 عملی کار این با کنند مرتب را خود کیف و نیمکت و جامیز کدام هر که بخواهد معلم دوبار هفته هر .در31

 .شود می نو ها بچه در طلبی نظم ی روحیه

 نظرات تمامی ی درباره و دهند ارائه انضباط و نظم برای مفهومی و معنی کدام هر شود خواسته ها بچه از .32

 .شود پرداخته نظر تبادل و بحث به آنها تعاریف و ها بچه

 فرد به که( تیک) مثالً کنند استفاده اختصاری عالمت از مثالً کنید استفاده ای حافظه های کننده تقویت . از33 

 و( درسی کتاب= ک والدین، یادداشت=ی تکالیف،= ت) بیاورد مدرسه به باید چیزهایی چه که کند می یادآوری

 سکوت ی نشانه به لب، بر انگشت گذاشتن مثالً. باشد نظم برای هشدار تواند می ها سمبل و عالئم از استفاده یا

 .شود دهکشی خط کلیدی اطالعات زیر که این یا و

 با فرزندان که شود حاصل اطمینان و شود بیان شیوا و ساده زبانی با  مدرسه و خانه در مقررات و قوانین .34

  .هستند آشنا خود وظایف و مقررات

 صفی، حرکات سنین این در زیرا باشد می نظم ایجاد جهت کودکان تربیت برای فعالیت بهترین . ورزش35

 نظم ایجاد در سزایی به تاثیر...  و والیبال میدانی، دو نوبت، به حرکات اجرای ها، ساختن ستون ها، سمت تغییر

  .دارد آموزان دانش

 برای را کامپیوتر با کردن کار توان می مثالً باشد آموزی نظم برای اقدامی تواند می ها محدودیت ایجاد .گاهی36

  .کرد ممنوع برایش کوتاهی مدت

 می یادداشت دفتر در که هایی داشت یاد و نویسند می هم با ارتباط برای که هایی هنام در اولیا و معلم خط .37

  .باشد منظم و خوب ، گذارند

  .شود انجام موقع به اولیا سوی از قرارها و ها وعده . همیشه38
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 مدرسه در ها برنامه نصب برای محلی . تدارک39

 .گردد تشویق را اموز دانش ، بودن منظم صورت در .41

 ونصب  تقویم روی بر فعالیتها و ها پروژه امتحانات، تاریخ مانند ها برنامه و تاریخ کردن یادداشت به عادت .41

  .کالس دیوار بر آن

 جدا هم از زنند می هم به طریقی هر به را کالس نظم و اند نشسته یکدیگر کنار در که را آموزانی . دانش42

  .کنند

 :آن بر ظارتن اجرای و موقتي حل راه انتخاب

 کنم استفاده هایی ابزار از گرفتم تصمیم وقت ضیغ دلیل به و همکاران همفکری و شد انجام که هایی بررسی با

 .کنم گوشزد نها آ به را نظم رعایت تری وسیع بعد در بتوانم که

 آموزان نشدا خود از گرفتن کمک با و مختصر صورت به دقیقه 5 حدود تدریس انجام از قبل گرفتم تصمیم لذا

 (32پیشنهاد.) کنم صحبت درسی وضعیت پیشرفت در آن ونقش نظم به دادن اهمیت مورد در و

 دانش از تعدادی به ماه پایان در وهمچنین شد محول نظم اجرای مسئولیت آموزان دانش از تعدادی به همچنین

 در بسزایی تاثیر کار این هک شد اهدا مدرسه و اجتماع خانه محیط در بهتر نظم اجرای جهت جوایزی آموزان

 (21.)داشت دیگر آموزان دانش تشویق

 آن روی بر که شد نصب دیوار بر تابلویی هایشان مسئولیت انجام برای آموزان دانش به بیشتر آوری یاد برای

 (41.)شد می ثبت امتحانات و مختلف ی ها فعالیت و ها برنامه تاریخ

 یا گذارد می جا را وسایلش مرتب بطور که فردی یک مورد در السک در آموزان دانش خود توسط نمایش اجرای

 ر رفتا بر فراوانی تاثیر است گم در سر و هست خود وسایل دنبال همیشه و گذارد نمی خودشان جای سر را آنها

 (31. )داشت آنان
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 :(2شواهد) اطالعات گردآوری

 به آموزان دانش.دادم قرار بررسی مورد ومنزل سهمدر در را آموزان دانش در شده ایجاد تمهیدات مرحله این در

 می حل دفتر به مراجعه با گو و گفت طریق از را خود به مربوط مسائل ودعوا لفظی های گیری در جای

 دانش که داشتند اذعان نیز دیگر معللمان. داشتند رضایت احساس تغییرات این از نیز آموزان دانش اولیا.کنند

 به را خود تکالیف شده حاضر کالس در وقت سر شده خارج انضباطی بی حالت از چشمگیری نحو به آموزان

  . یافت افزایش نیز یادگیری همکاران اکثر نظر به وبنا دهند می انجام موقع

 به به بیشتری ورغبت میل با زبان درس ساعات در اموزان دانش:نمودند بیان اینگونه که زبان دبیر نظر به بنا

 .هستند کالس در نظمی بی ایجاد دنبال به وکمتر میدهند گوش درس

 نارضایتی اظهار مختلف مناسبات در آنها فعالیت وعدم آموزان دانش انگیزگی بی از همواره که نیز پرورشی دبیر

 اینکه از بودند مند گله هستند یکدیگر کار مخل واینکه کالس در مخالف جنس دو گیریهای در واز مینمود

 اظهار بودندو خرسند بسیار اند داشته ای مالحظه وقابل فاحش های تفاوت گذشته ماه دو طی اموزان دانش

 برای وجالب اند دیده تدارک را هایی برنامه جوش خود بصورت مختلف های مناسبت به آموزان دانش نمودند

 این اجرای در همگیو اند کرده ریزی وبرنامه مدیریت را برنامه این هم همکاری با گروه دو هر که بود این ایشان

 .رساندند انجام به را ها برنامه این کامل نظم با و اند داشته نقش برنامه

 



 

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

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه کنید .لمی و پژوههزار تومان به سایت ع 5فقط 

56 
 

 مشکل که خودم مشکل حل برای و نمودم انتخاب عمل در پژوهش برای را موضوع این ازاینکه صورت هر در

   کشورم فرزندان تربیت در یمفید "نسبتا کار توانستم اینکه واز خرسندم شدم واقع مفید بود نیز همکارانم سایر

 . شاکرم را خداوند دهم انجام
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   :نهايي گزارش و گیری ونتیجه ارزشیابي

 مطالعه ریزی برنامه با زیرا بود مفید بسیار راهنمایی ی مدرسه آموزان دانش نظم برقراری برای فوق طرح اجرای

 همکاران همچنین. کنیم تقویت ها آن در را پذیری نظم خشونت از دور به توانستیم آمده در اجرا به نظارت و

 .بستند کار به طرح بهتر چه هر اجرای جهت را خود سعی مدرسه این در حاضر

 این مسلما.نمایند قرار بر آموزان دانش با قانون بر ومبتنی دوستانه رابطه شود می پیشنهاد معلمان به پایان در

 .گردد وتربیتی آموزشی علمی ی زمینه در چشمگیر های موفقیت کسب باعث تواند می حل راه

 و تبیین آن : تجربه مرخصي های آخر هفته

 مراجعه مدرسه به مرتب هفته آخر روزهای مرخصی گرفتن برای آموزان دانش اولیاء که بود مدتی ما مدرسه در

 ستگیخ باعث هم و شد می صرف برایش زیادی وقت هم که بود شده مشکلی ما برای موضوع این و کردند می

 حلی راه و کنیم پیدا مشکل این برای ای چاره که گرفتیم تصمیم داشتیم هم با که همفکری در. شد می ما

 .بیابیم

 براساس بود شده گنجانده نیز ماهانه انضباط نمره آن در که دادیم می ماهانه کارنامه آموزان دانش به ماه هر ما

 تصمیم هم ما گرفت می انضباط نمره داشت که ضباطیان موارد طبق آموز دانش هر داشتیم انضباطی دفتر

 کم آنها ماهانه انضباط نمره از نمره 4 گیرند می مرخصی غیرضروری موارد برای که آموزانی دانش که گرفتیم

 دانش به نیز مدرسه آغازین مراسم در و رساندیم اولیاء اطالع به عمومی انجمن جلسه در را موضوع این. کنیم

 .کردیم اعالم آموزان
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 این ما که شدند متوجه کردند مشاهده را خود انضباط نمرات و گرفتند کارنامه آموزان دانش که ماه یک از پس

 و کردند مراجعه مدرسه به بودند کرده فراموش را موضوع که اولیاء از تعدادی دادیم تأثیر آنها انضباط در را مورد

 انضباط شدن کم که شدند متوجه آنها و شدیم یادآور را آنها انضباط شدن کم دلیل ما شدند جویا را علت

 .است بوده آنها غیرضروری غیبت خاطر به فرزندشان

 .رسید حداقل به آموزان دانش غیبت و گردید مرتفع مشکل این بعدی ماههای از روش این با

 تبیین تجربیات بنده در برقراری نظم و انضباط در مدرسه

برپا داشتن، ترتیب دادن کار و... و در اصطالح نظامی به معنای پیروی کامل از  نظم در لغت به معنای آراستن،

 دستورهای نظامی است.

 پذیری و آراستگی است. انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، تربیت و درستی، عدم هرج و مرج، سامان

آموزان  القی و رفتاری دانشزند انضباط است، انضباط اخ دانیم آنچه که امروز حرف اول را در مدرسه می می

 کند. تواند روی آموزش اثرگذار باشد. بنابراین پرورش همراه آموزش مهم جلوه می می

های مهم مدرسه را به عهده بگیرند و در آینده نیز جامعه به خوبی  توانند مسئولیت آموزان با انضباط می  دانش

 پذیرای این افراد است.

 انضباط باشد چه کارهایی باید انجام دهیم؟ آموز بی حال مسئله این است که اگر دانش

تواند از مدرسه و یا عمدتاً از بیرون مدرسه  مسلماً چنین افرادی دارای مشکالتی هستند که این مشکالت می

آموزانی سالم و بانشاط  آموزانی وظیفه معلمان است تا بتوانند دانش باشد، به هر حال کمک به چنین دانش

 هند.تحویل جامعه د
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  هدف از بررسي نظم و انضباط

آموزان با انضباط و منظم که انسان های  ای شاد با دانش هدف از بررسی این موضوع، چگونگی ایجاد مدرسه

پرورش یافته تربیت شوند و متفکر و متعهد باشند که فقط هدف آنها کسب نمره باالتر نیست، بلکه هدف، 

 آموزش و پرورش است.

ریزی به کارهای خود برسند و این نظم و  آموزان با برنامه شود دانش بر مدرسه باعث می نظم و انضباط حاکم

شود  دهد و باعث می انضباط نه تنها داخل مدرسه، بلکه کارهای خارج از مدرسه را نیز تحت الشعاع قرار می

 آموزانی با ایمان، مشتاق به درس و مدرسه و در آینده توانمند روی کار بیایند. دانش

 اگر هر شخصی در هر مرحله زندگی که هست نظم و انضباط داشته باشد موفقیت در انتظار اوست.

آموزش و پرورش به دید واقعی نگاه کنیم و به آن اهمیت بدهیم باعث پیشرفت جامعه  دانیم که اگر به  می

ریزی  ده است. برنامهشود و شاید در کشورهای توسعه یافته، آموزش و پرورش آنها دلیل پیشرفت آنها بو می

مناسب و جذاب بودن مدارس، بودن نظم و انضباط در مدارس، جهت دار بودن آموزش و پرورش، باعث به ثمر 

 شود. رسیدن اهداف از پیش تعیین شده جامعه می

هدف از نظم و انضباط در آموزش و پرورش، تربیت افرادی است که خود اتکاء و مستقل باشند، دلیل هر فرمان و 

سازد تا  دهد و او را قادر می ستوری را بدانند و چنین دیدی از انضباط، ظرفیت ذهنی افراد را افزایش مید

 مفاهیم جهان اجتماعی و طبیعی را درک کند.

  بیان مسئله

آموزان اثر  تواند بر تحصیل موفق دانش شود: آیا انضباط حاکم بر مدرسه می در این گزارش این سوال مطرح می

 شد؟داشته با
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آموزان جامعه فعلی را که پر از  انگیز خود، دانش توانند با ارائه مطالب جذاب و هیجان آیا معلمان مجرب ما می

 های صوتی، تصویری و... است از نظر انضباطی کنترل کنند و در کالس درس مشکلی نداشته باشند؟ آلودگی

 ر آموزش و پرورش موفق باشیم.توانیم در ام و هزاران سوال دیگر که با یافتن جواب آنها می

انضباطی هم برای معلمان   آموزان را در مدرسه برطرف کنیم این معضل بی متأسفانه اگر نتوانیم مشکل دانش

انضباط در مدرسه نظم مدرسه و  آموز بی  دردسرساز خواهد بود و هم برای جامعه. زیرا بودن حتی یک دانش

یک موجود اجتماعی برای زندگی و ارتباط با دیگران ناچار است اطاعت  زند. انسان به عنوان کالس را بر هم می

ها را رعایت نماید. به عبارت دیگر رفتارش باید مورد قبول اجتماع باشد، یکی  از هنجارهای اجتماعی بین انسان

وزش و های اجتماعی شدن و مورد قبول واقع شدن، رعایت مقرراتی است که در اجتماع حکم فرماست. آم از راه

پرورش و مدارس بعنوان یک سیستم اجتماعی و متشکل از افراد انسانی به منظور نیل به این هدف، باید 

آموزان تقویت کرده و درونی سازد. امروزه نزد  بینی کند که این مهارت اجتماعی را در دانش هایی را پیش فعالیت

ای تربیتی غیر مستقیم و غیر کالسیک مورد ه بسیاری از محققان برای افزایش و ایجاد نظم و انضباط روش

تأکید و تشویق قرار گرفته و اعتقاد بر این است که برای آموزش نظم تنها نباید به آموزش کالسی، مقررات 

های گروهی و انتخابی باید  مدرسه و خانواده اکتفا نمود، بلکه استفاده از مشارکت جوانان و نوجوانان را در فعالیت

آموزان را افزایش داد و درکی  د، تا از این طریق عالئق، قدرت سازندگی، ابتکار و خالقیت دانشمدنظر قرار دا

ها بدست آورد و راهکارهای ارتقاء نظم و انضباط در سطح جامعه را  کامل و سنجیده از اجرای مشارکتی فعالیت

  بدست آورد.

 نظم و انضباط در خلقت 

شود بلکه این نظم در آفرینش هم بسیار مهم  ای شاد و توانا می مدرسه نظم و انضباط نه تنها در مدرسه، باعث

است. مثالً نظمی که خداوند در کرات آسمانی، گردش روز و شب و... قرار داده که حکایت از بزرگی و عظمت 
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خداوند باری تعالی است. خداوند در هر چیز تجلی یافته است و همه چیز از روی حساب و کتاب آفریده شده 

است. و همه چیز معلول تدبیر خداوند حکیم، مدیر و توانا است. وقتی خداوند در دستگاه پهناور خلقت خود نظم 

 قرار دارد بنابراین انسانها هم باید در زندگی فردی و اجتماعی خویش نظم و تربیت و تدبیر را رعایت کنند.

گردد، رنگ و شکل  اسی و روانی محسوب میبه گفته روانشناسان: احتیاج به نظم و ترتیب، جز احتیاجات اس

  دهد، افراد میل دارند زندگی فردی و جمعی خود را تحت نظم و قاعده مشخصی درآورند. خاصی به زندگی می

شود، همه صرفاً به خاطر برقراری نظم در جامعه است. اسالم  گذاری می های هنگفتی که صرف قانون همه هزینه

دهد چرا که همه احکام  ریزی در زندگی اهمیت فراوان می مل به نظم و برنامهنیز به عنوان دین جامع و کا

 اسالمی بر پایه نظم است.

توانیم  در دنیای کنونی، با پیشرفته شدن و روی آوردن به کامپیوتر این نظم دقیقتر شده است. به طوریکه می

 دین است. بگوییم منظم زندگی کردن، جزء ضروریات زندگی است و مورد پسند عقل و

فرماید: نظم و انضباط در روایات اسالمی نیز مورد تأکید قرار گرفته است به طوریکه  امیرالمومنان علی )ع( می

 کند. البالغه فرزندان خود را به تقوای الهی و نظم در کارهایشان سفارش می های نهج حضرت علی )ع( در خطبه

 نظم و انضباط و مدرسه سالم

توان بین این دو ارتباط تنگاتنگی  یت دارد رابطه نظم و انضباط با مدرسه سالم است آیا میآنچه که برای ما اهم

ریزی است. حال آیا  برقرار کرد. آنچه که علم ثابت کرده و مشاوران مرتب روی آن در مدارس تأکید دارند، برنامه

 گردد یا نه؟ آموزان با انضباط برمی ریزی به دانش این برنامه

 باشیم موارد زیر را در مورد انضباط رعایت کنیم: ای بانشاط داشته مدرسهبرای اینکه 

 الگوگیری آموزان دانش تا باشند آموزان دانش الگوی مدرسه کارهای همه در مدرسه معلمان و معاون و مدیر -1 

 باز شود. آموزان دانش سوی به روشنایی دریچه از فردا دنیای و کنند
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آموزان مدرسه را با نظارت کادر  آموزان سپرده شود و خود دانش ایی به دانشه اگر در مدرسه مسئولیت -2

آموزان مدرسه را از نظر  آموزی مدرسه، معموال بهترین دانش مدرسه کنترل کنند. برای مثال شورای دانش

ای آموزان خیلی از کاره شوند و این دانش آموزان انتخاب می دهند که توسط آراء دانش انضباطی تشکیل می

آموزان مدرسه را در  دهند. باید سعی کنیم تمام دانش اجرایی مدرسه را در کنار مدیر و معاون مدرسه انجام می

 کارها درگیر کنیم.

 آموزان و همراهی ایشان در لحظات سخت زندگی. بررسی مشکالت دانش -3

 آموزان و خود را در کنار ایشان گذاشتن. هم صحبت شدن با دانش -4

 آموزان که در انضباط تأثیر بسزایی دارد. با والدین دانشآشنایی  -5

آموزان از نظر پرورشی و تربیتی رشد خوبی خواهند کرد. چون نظم و انضباط همه  ای دانش در چنین مدرسه

دانند به موقع در صبحگاه، کالس، نماز  آموزان وظیفه خود می دهد و دانش الشعاع قرار می کارهای مدرسه را تحت

 رسند. آموزان به تعالی می و... حاضر شوند یعنی از نظر دینی نیز دانشجماعت 

آموزان  کنند و تفکر این دانش آموزان خالق و نوآور رشد می انضباط است دانش  در مدرسه سالم و شاد که بر پایه

اط، وقتی پا به آموزان باانضب دانند. دانش به طور کیفی است. به طوری که همیشه خدا را ناظر بر اعمال خود می

کنند و به دنبال اهداف از پیش تعیین شده خود  گذارند، سریعا خود را با اجتماع هماهنگ می اجتماع می

یابد و تعلیم و  یادگیری هر روز بهبود می -یاددهی   روند. در این مدرسه که نظم و انضباط حاکم است جریان می

 شود. سالم سوق داده می  ی مدرسهشود و مدرسه به سو انگیز می تربیت هیجانی و شوق

 پذيری رابطه نظم و انضباط با مسئولیت

پذیری آنها خواهد بود. این  آموزان در مدرسه نظم و انضباط را رعایت کنند نتیجه آن مسئولیت اگر دانش

دست آموزان با رعایت حقوق تمامی افراد و برخوردهای منطقی با مخالفین و احترام متقابل، از عصاره ب دانش
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تر در سطح اجتماع رفتار  آمده از رعایت رفتار و عمل به آن در سطح مدرسه و بعد از آن پیاده کردن کاربردی

 تواند راهگشای بسیاری از مشکالت و کشمکشهای موجود در داخل اجتماعات انسانی باشد. کنند که می می

بدهیم و اجازه دهیم آن را تجربه کنند قطعاً این فعال مدرسه مسئولیتی را   انضباط و یا کم آموزان بی اگر به دانش

 آموزان از نظر انضباطی بهبودی پیدا خواهند کرد فقط این کار مستلزم فرآیند آزمایش و خطاست. دانش

آموز از خود قابلیت ایفای مسئولیت را نشان داد  ها باید از کوچک شروع شود و پس از آنکه دانش این مسئولیت

گیری و مشارکت در  آموز، با احساس مسئولیت کردن، به بحث و تصمیم ده شود. دانشهای مهم دا مسئولیت

شود و محیط بهتری را برای آموزش فراهم  بخش می ای نتیجه پردازد که باعث ایجاد مدرسه مدرسه می

 ای متقابل است. پذیری، رابطه کند.رابطه نظم و انضباط با مسئولیت می

 مدرسه يک معضل است؟آيا برقراری نظم و انضباط در 

ها بر این باورند که برقراری نظم و انضباط در مدارس امروزی با توجه به اجتماعی که در آن قرار داریم  بعضی

ای که نتوان در آن نظم را برقرار کرد، طبق مباحث قبلی این مدرسه موفق نخواهد  خیلی مشکل است. مدرسه

 م کالس را رعایت خواهد کرد.آموز درس خواهد خواند و نه نظ بود. نه دانش

انضباطی را درس نخواندن  کشند زیرا عاقبت بی انضباطی زجر می خیلی از معلمان مدارس ما از مشکل بی

دانند. انضباط و تعلیم و تربیت ارتباط خیلی نزدیکی دارند و بعضی دیگر از معلمان با مدیریت خوب کالس،  می

 دانند. انضباط را یک معضل نمی

مان و معاونان بر این اعتقادند که برای برقراری نظم حتماً شیوه تشویق و تنبیه باید وجود داشته باشد بعضی معل

پیشرفت   آموز باید محیطی فراهم آورد که در آن برای قدم گذاشتن در جاده و بعضی دیگر معتقدند برای دانش

درونی دارد بنابراین کافی   آموز انگیزه انشمورد حمایت قرار گیرد و موانع سر راهش هموار گردد. به نظر آنان د

است که این انگیزه پرورش یابد نه اینکه کنترل شود تا بتواند به بار بنشیند بنابراین طبق این نظریه، معلم که 
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آموز را به حال خود رها  زند ولی به این معنی هم نیست که دانش جهت دهنده است حرف اول را در پرورش نمی

 کنیم.

 ؟ انضباط برخورد کنیم آموزان بي با دانشچگونه  

خیلی مهمی است زیرا   ای برخورد کنیم. این نکته انضباط، آرام، خونسرد و حرفه آموزان بی سعی کنیم با دانش

ما را به خاطر رعایت نکردن قوانین رانندگی جریمه کند حق اجرای قانون انتظامی   نقلیه  اگر مأمور پلیسی وسیله

جریمه، ولی حق تحقیر و رجزخوانی و سرزنش شما را ندارد. در مورد   یعنی صدور برگه دولتی را دارد

انضباط هم عیناً همین است ما در حیطه وظایف خود حق اجرای برنامه انضباطی را داریم ولی  آموزان بی دانش

انضباطی را به  مورد بی دار و.... های تهدیدآمیز و یا تعابیر نیش نباید با فریاد زدن و حرکت انگشت، یا نگاه

آموز  یابی باشد احتمال بیشتری دارد تا دانش آموز بگوییم. اگر برخورد ما با خونسردی و همراه با ریشه دانش

آموزان تا پایان سال تحصیلی در مدرسه، با هم باشیم. اگر ما از  خواهیم با دانش متوجه رفتارش شود زیرا ما می

آموز تسلط داشته باشیم. ما هنگام  توانیم به دانش ود خارج شویم دیگر نمیآموز، از حال طبیعی خ دست دانش

  کنند. آموزان از رفتار ما الگوگیری می انضباط باید آرام و خونسرد باشیم چرا که دانش آموز بی برخورد با دانش

آموزانی هم در  دانششود.  آموزان، به صورت ناتوانی در ادامه دادن یک تکلیف خاص آشکار می توجهی به دانش کم

آموزانی ناراضی است و هم  فعال هستند که هم خانواده از دست چنین دانش مدرسه هستند که معموالً بیش

پذیر و خشن  کنند عملکردی تکانشی دارند و تحریک آموزان در مدرسه، از دستورها اطاعت نمی مدرسه. این دانش

رند با هم ساالن خود و خواهر و برادرشان مشکل دارند بعداً آموزان چنین مشکالتی را دا هستند. چون این دانش

هایی که نیازمند کاربرد نظم و  گیری شوند. این افراد از فعالیت ممکن است در اجتماع دچار تنهایی و گوشه

آید. این  انضباط مداوم و کوشش ذهنی و تقاضاهای سازمانی یا تمرکز حواس است، اجتناب کرده و یا بدشان می
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شود و در نتیجه هر  های ناآشکار منحرف می آموزان در کالس درس حواسشان به راحتی توسط محرک دانش

 شوند. انضباطی در مدرسه می اهمیتی کار و فعالیت آنها را قطع کرده و باعث بی محرک بی

ح تجارب آموز هماهنگ کند و به اصال های دانش های خود را با دانسته برای ایجاد انضباط معلم باید خواسته

نادرست پرداخته و رفتارهای جدید ایجاد کند و تداوم در این رابطه اهمیت دارد. همچنین همکاران بدانند که 

تواند مؤثر باشد و رفتار صحیح را در عمل  آموزان می دادن فرصت و مشاهده و تمرین رفتار مطلوب به دانش

 آموزش دهند.

گوید  و زشت می  دانند و آنچه را که وی به عنوان نیک ی خود میآموزان کادر مدرسه را، راهنمای اخالق دانش

 پذیرند. بنابراین رفتار معلم با عمل او باید یکسان باشد. می

 حاصل تجربیات بنده تحصیلي پیشرفت ارزشیابي بر حاکم اصول

 نگرش و ردهارویک به توجه با و آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی های فعالیت به بخشی نظام منظور به

 می تعیین "تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بر حاکم اصول "عنوان تحت زیر اصول ، تربیت و تعلیم در نوین های

 : شود

  یادگیری – یاددهی فرایند از ارزشیابی ناپذیری جدایی -1

 پایانی نقطه عنوان به نه و یادگیری – یاددهی فرآیند ناپذیر جدایی بخش عنوان به باید آموزان دانش ارزشیابی

  . شود تلقی آن

 غایی هدف و روشها و ها برنامه اصالح و یادگیری – یاددهی فرایند بهبود در ارزشیابی نتایج از استفاده -2

 روشها و ها برنامه اصالح در باید ها ارزشیابی نتایج و است یادگیری – یاددهی فرآیند بهبود و اصالح ، ارزشیابی

  . گیرد قرار استفاده مورد

 ارزشیابی فرآیند و یادگیری – یاددهی های روش ، محتوا ، ها هدف میان هماهنگی -3
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 درس هر به مربوط یادگیری - یاددهی های روش و محتوا ، ها هدف بین هماهنگی و تناسب باید ارزشیابی در

  . گیرد قرار توجه مورد

  آموزان دانش آمادگی به توجه -4

 دانش روانی و عاطفی ، عقلی ، جسمی های آمادگی به باید ارزشیابی های برنامه انواع اجرای و طراحی در

  . شود توجه آموزان

  آموزان دانش جانبه همه رشد به توجه -5

 آموزان دانش حرکتی و اخالقی ، اجتماعی ، عاطفی ، عقلی ، بدنی رشد مختلف های جنبه به باید ارزشیابی در

 . شود توجه

  مهارتها و ها نگرش ، ها دانش به جانبه همه توجه -6

 دانش های مهارت و ها نگرش ، ها دانش حیطه به باید پرورش و آموزش محتوای با متناسب ، ارزشیابی در

  . شود توجه آموزان

  ( ارزشیابی خود)  خود های یادگیری از آموز دانش ارزشیابی به توجه -7

 دانش دیگر و خود عملکردهای و یادگیریها از تواندب نیز آموز دانش که شود فراهم شرایطی باید ارزشیابی در

 . کند ارزشیابی آموزان

  گروهی فعالیتهای از ارزشیابی -8

  . آید عمل به ارزشیابی نیز گروهی فعالیتهای از باید ، فردی ارزشیابی بر عالوه ، ارزشیابی نظام در

  پاسخ تولید به منتهی فکری فرآیندهای به توجه -9

  . کرد توجه است شده پاسخ تولید به منجر که فرآیندی به ، نهایی پاسخ بر عالوه ایدب ارزشیابی در

  خالقیت و نوآوری ببر تأکید -11

  . کرد فراهم را آموزان دانش شکوفایی و رشد زمینه ، مسأله حل ورش بر تأکید با باید ارزشیابی در
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  حصیلیت پیشرفت سنجش و گیری اندازه ابزارهای و ها روش تنوع -11

 مانند)  ارزشیابی ابزارهای و ها روش مختلف انواع از ، ارزشیابی موارد نوع و ماهیت ، اهداف به توجه با

 های پوشه ، رفتار مشاهده های روش ، انشایی و عینی پرسشهای انواع ، عملی های آزمون ، شفاهی پرسشهای

 ارزشیابی ، عملکردی ارزشیابی ، تحقیقاتی های تفعالی به مربوط گزارش ها، طرح و مقاالت ارایه ، کار مجموعه

  . ودَ می استفاده.. (  و خودسنجی روش ، ها ساخته دست انواع ، مستمر

  ارزشیابی انواع از استفاده -12

)  ها ارزشیابی انواع از تدریس های روش و محتوا ، ها هدف به توجه با است الزم یادگیری – یاددهی فرآیند در

  . شود استفاده... (  و ملی ، بیرونی ، درونی مرجع، هنجار ، مجموعی ، تکوینی ، یتشخیص قبیل از

  ارزشیابی فرآیند در معلم و مدرسه استقالل -13

  . شود حفظ پرورش و آموزش کلی سیاستهای چارچوب در معلم و مدرسه استقالل باید ارزشیابی فرآیند در

  رزشیابیا در انسانی و اخالقی قواعد رعایت اصل -14

 ، حقوق شدن دار خدشه موجب که شود اجرا و ساماندهی ای گونه به باید ارزشیابی ، اصل این موجب به

  . نگردد معلم یا آموز دانش روانی سالمت و نفس به اعتماد ، انسانی تعامالت

  فردی های تفاوت به توجه اصل -15

  . شود توجه آموزان دانش فردی یها تفاوت به بایست می تحصیلی پیشرفت ارزشیابی انجام در

  ارزشیابی اصول تحقق در هماهنگی ضرورت -16

 مسئول های بخش سایر و واحدها ، ادارات ، مراکز ، ها سازمان میان باید الذکر فوق اصول کارگیری به در

 ، آموزان دانش تحصیلی پیشرفت سنجش و گیری اندازه های برنامه و معیارها ، ابزارها ، روشها مورد در ارزشیابی

  . باشد داشته وجود کامل هماهنگی و تعهد
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 و تبیین آن همکاران برکار ونظارت ارزشیابي درباره مفید های تجربه

 طی در متاسفانه که باشد می آموزشگاها ومعاونین مدیران وظایف ازمهمترین یکی نظارت بر تدریس همکاران 

 که دارد گوناگونی دالیل البته امر این که ام بوده شاهدآن استان مختلف مدارس در خود معلمی سوابق سال19

ط روشهای موثر آن ازنظر خودم که به صورت تجربی مفید فق ولذا باشد نمی رابطه دراین صحبت مجال اینجا در

بوده بیان میدارم. بهتر است درابتدا اهداف برنامه نظارت برای همکاران به صورت خصوصی یا درجلسات دبیران 

گردد.برای نمونه این اهداف درآموزشگاه ما به صورت زیر تدوین گردیده و براساس آن نظارت صورت می  مطرح

تاکید بر اینکه پیشرفت در امر تدریس نتیجه .2-آموزش فرایند اصالح جهت در همکاری با دبیران  .  1-گیرد

ئولین آموزشگاه در مقابل احساس مسئولیت مس-3وحاصل تشریک مساعی معلم ومسئولین آموزشگاه می باشد.

کمک به -5بررسی وضعیت عملکرد دانش آموزان ضمن تدریس همکاران.-4خداوند وخود وهمکار ودانش آموزان.

 سایر به  مشاهده شیوه تدریس همکاران وارایه شیوه های برترهمکاران-6همکاران در ارزشیابی از تدریس خود.

 جهت آموزان دانش از آنها وانتظارات همکاران تدریس شیوه بیان-7.دبیران شورای جلسات در ها ی رشته هم

کاران عالقه مند جهت ایجاد شیوه های کنترل نظم در هم با  همفکری-8.باشند می امر این گیر پی که والدینی

  .ثبت نقاط قوت وابتکاری همکاران در پرونده ارزشیابی آنها.9-کالس جهت رسیدن به نتایج مطلوبتر

درباره شیوه برخورد با دانش آموزان خاطي که مقررات آموزشگاه را رعايت چند تجربه مفید 

 نمي کنند.

وما معاونین یا سایر در اين مورد قبل از هر چیز بايد گفت وبه آن يقین نمود که ما بايک انسان طرفیم

 از نسل یک اینکه دلیل به را شاگرد که بدهییم خودمان به را حق این نباید  خود شاگردان با رابطه در  معلمین

ی همه حرفهایمان بدانییم ما معاونین وسایر  پذیرنده است کوچکتر ازما سال چند یا است آمده دنیا به دیرتر ما
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 خود سنی اقتضای به توجه با راهنمایی دوره در مخصوصاَ  همکاران باید به همه دانشآموزان توجه داشته باشییم

 .بگیرند قرار ما مشورت طرف و کنییم توجه آنان نظرهای اظهار به که ارندد دوست و دارند نیاز ما بیشتر توجه به

اگرما به این مسئله توجه ننکنیم و شاگردان را در تصمیم گیریها دهخالت ندهیم یا همیشه از تعداد خاصی نظر 

زد که خواهیکنیم یا مسئولیت بدهییم شاگردان برای جلب توجه ما و اثبات وجود دست به کارهایی خواهند 

نظم مدرسه را به هم بریزند .ولذا داشتن یک فکر مثبت درمورد هر دانش آموزوپرهیز از هرگونه پیشداوری 

 وقضاوت عجوالنه درموردمسایل انظباطی دانش آموزان امری ضروری می باشد.

درصورت تذکر ویا نصیحت دانش آموز بهتر است این امر حتما به صورت خصوصی صورت -1چند نکته :

ردونتیجه چند دقیقه ای این امر ممکن است با نصیحتهای چندین ساعته که برای جمع در طی سال عنوان بگی

می شود برابریکرده وحتی موثر تر باشد.)این جمله در پاسخ سئوال من ازیک همکار در زمان بازنشستگی اش بود 

 آموز دانش معرفی درصورت-2(یدنما بیان برایم  که ازوی خواستم یک تجربه مفید کاریش رابه عنوان هدیه

 علت آنرا به صورت کتبی برایمان درج نمایید. تا بخواهییم وی از حتما همکار سوی از خاطی

شیوه برخورد با مسایل انضباطی حتما به تناسب جرم انجام گرفته صورت بگیرد.مثال در صورت عدم رعایت -4

دن خسارت مجبور نمودن دانش آموز یا اولیاء وی به بهداشت کمک به پاکیزه نمودن محیطویا در صورت وارد کر

 جبران آن.........

 آئین نامه انضباطی مدارس بسیار ضروری وموثر می باشد . 76داشتن یک قانون تنبیه مناسب مشابه ماده -5

بهتر است هر موقع که تعدی از دانش آموزان خاطی گرفته می شود به همان تناسب تعدی از طرف خود ما -6

 ونین به دانش آموز داده شود که درصورت عدم تکرار موارد کسر انضباط وی جبران خواهد شد.معا
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 وپرورش آموزش مقررات به توجه با  بدانیم است بهتر آموزان دانش سر موی در باره کوتاه بودن بیش ازحد  -7

 .است ضرورت فاقد و دلیل بی امری چنین اسالمی شؤونات و بهداشت رعایت صورت در

 مدرسه لیسپ

 که است هایی مهارت آموزش ، ابتدایی و دبستانی پیش های دوره در آموزان نو برای اساسی های ازآموزش یکی

 از خیابان و ها جاده در مرور و عبور ایمنی با ارتباط در مناسب رفتاری بتوانند ها مهارت آن یادگیری با آنان

 رتبه متأسفانه ، ما کشور در موتورسواران و عابرین تصادفات ژهوی به ، آمارتصادفات که جا آن از.  دهند خودنشان

 به احترام روحیه پرورش با همراه را آن با مواجهه کارهایی راه و اندیشید ای چاره باید ، دارد دنیا در را اول های

 جامعه و مدرسه ، خانه محیط در آن به عمل و مقررات و قوانین شناخت و سالمت حفظ ، انضباط و نظم ، قانون

 خانواده در و نوجوانی و طفولیت دوره در باید ، آموزش گام ترین مؤثر و اولین که است بدیهی.  داد آموزش

 این قطعا که ند ند عالقه خود فرزندان روانی و روحی امنیت و سالمت به ها خانواده اگر بنابراین.  شود برداشته

 : باشند داشته جدی توجه زیر نکات به ابتدایی دوره و دبستان از پیش دوره در باید ، است گونه

 داستان ، نقاشی های کتاب تهیه آن از استفاده چگونگی و مرور و عبور محل و نقلیه وسایل شناخت هدف با اوالً

 . دهند قرار مستمر و جدی توجه مورد خود فرزندان برای را ایمنی موضوع با.... و

 و کودک گفتن یا کردن نقاشی  ، نوشتن طریق از آموزش و دستی ایکاره انجام ، هنری ذوق پرورش با ثانیاً

 . کنند فراهم مرور و عبور ایمینی و نقلیه وسایل با را آنان آشنایی و آموزشی بستر ، ها تر بزرگ نوشتن

 در ، خود فرزندان به کتاب طریق از شده ارائه های آموزش کردن عملیاتی قصد با والدین است ضروری ثالثاً

 و قوت نقاط و ایمینی های آموزش فرایند عمالً تا نمایند فراهم را ها آن کاربرد امکان ، خانه از خارج هایی محل
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 چهره و حضوری صورت به محترم والدین و گردد مشخص والدین برای ، کودک توسط ها آن کارگیری به ضعف

 و یادگیری فرایند توسعه و آموزش به نسبت چهره به

 های آسیب آمدن وارد از مانع ، فرزندان ترغیب و تشویق با و کنند اقدام مرور و عبور ینیایم آموزی مهارت 

 . گردند... و کودکانه بازی و  سواری دوچرخه ، خیابان از عبور در آنان به بعدی

 و مزقر چراغ از عبور ، مجاز غیر رانندگی با را قوانین رعایت عدم و تخلف ، عمل در خود که والدینی است بدیهی

 رانندگی هنگام در که کنند مکلف را خود فرزندان آینده در توانند نمی.  اند داده آموزش فرزندان به...

 . کنند رعایت را انتظار مورد نبایدهای و ها باید.....  و سواری دوچرخه  ، ،موتورسواری

 ما کشور در را ومیر رگم علت دومین ، عروقی و قبلی های بیماری از پس ، حوادث ، موجود آمار اساس بر

 این در که آیند می شمار به ومیر مرگ علت اولین سفانه متأ ، سال 41 زیر سنی گروه در و میدهند تشکیل

 های هزینه ؟ دهند می تشکیل را حوادث با ومرتبط میر و مرگ کل%  71 از بیش ترافیکی حوادث میان

 شده آورده بر ، تومان میلیارد هزار معادل ، دالر یلیاردم 12 از بیش ایران در ترافیکی حوادث از ناشی اقتصادی

 . است

 توضیحات به توجه با لذا.  اند شده مصدوم نفر 257/247 از بیش و فوت نفر 746/27 از بیش 1384 سال در

 ذیل اقدامات آموزشگاه این در راستا این در و رسد می بنظر الزم آموزشگاه در مدرسه پلیسهای فعالیت فوق

 . است گرفته صورت

 و انضباطی لحاظ از و دارند تری قوی جثه که آموزانی دانش میان از مدرسه پلیسهای و گذربان انتخاب .1

 . باشند جسته بر هم درسی

 . صف سر آموزان دانش کلیه به آنان معرفی .2
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 . منتخب آموزان دانش به مدرسه ی پلیسها وظایف تبین و توجیه .3

 . پلیسها وظایف گزاری بر نحو در آنان با مدرسه آموزشی کادر همکاری  .4 

 . منتخب آموزان دانش با همکاری جهت همکاران به تفهیم و توجیه .5

 آماده و گیرند می تحویل را مدرسه پلیس(  مخصوص ی ها فرم)  لباسهای آموزان دانش ، آخر زنگ به یکربع .6

 . مانند منتظر مدرسه حیاط در

 . ترافیک فرهنگ آموزش خصوص در مناسب های نقاشی و ها طرح و کوتاه پیامهای طریق از رسانی اطالع .7

 . 5 ناحیه اداره اجتماعات سالن در مدرسه پلیسان توجیهی جلسه در آموزان دانش شرکت .8

 در ترافیک فرهنگ وآموزش  راهنمایی با مرتبط آموزشی متنوع مجموعه و کتابها ـ فشرده لوح از استفاده .9

 . مناسب های زمان و برنامه فوق و درسی یرغ ساعات

 گسترده مشارکت و آموزی دانش شورای«  انضباطی اهداء و مقرارت رعایت به کمک»  کمیته از استفاده    .11

 . مهم امر این در آموزان دانش ی

 . بود هدخوا تر مؤثر بسیار بیایند مدرسه به(  ماه مهر اوایل)  زودتر خبره کارشناسان متأسفانه.    11
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 توصیه به همکاران 

 بداند بايد آموزشي معاون يک آنچه

 معاون وقار و متانت

 بهره او از شاگردان ابهت این پرتو در و باشند برخوردار هیبت ابهت از خود شغلی زمینه در باید مربیان و معاونان

 . گردد متوسل انظباط نمره کردن کم یا کردن تنبیه به معاون اینکه بدون گرفت خواهند

 زیرا نماید پرهیز ، حد از زیاده های شوخی و مزاح از و ورزیده داری خود منطقی غیر حرکات از باید معاون

 اخمو و رو ترش را خود معاون که نیست این منظور البته میدهد کاهش را معاون شکوه و حرمت کارها اینگونه

 باید خاصی معنوی و روحی عظمت از مهربانی عین در بلکه نماید گیری کناره آموزان دانش از داده نشان

 باز آن امثال و بیهوده و سبک رفتارهای  انجام از را آنان گذاشته مثبت اثر آموزان دانش روی بر تا باشد برخوردار

 دارد

 معاون تعهد و قول

 میدهد قول ام به کسی وقتی داریم انتظار ما همه تردید بدون. است تعهد و قول به وفای اخالقی اصول از یکی

 نماید تخلف اگر و باشد مدرسه معاون یا معلم یا آموز دانش یک فرد این خواه نماید رفتار تعهدش مطابق

 به باید.  آمد خواهد پایین شخصیتش نظرمان ودر کرده مالمت و توبیخ را او ، دل در القل شده ناراحت "شدیدا

 باید بستیم وقراری قول کسی با اگر بنابراین دارند ما از را انتظارات همین ، دیگران که باشیم داشته خاطر

 . کنیم رفتار مطابق
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 سوی از. است ناگزیر قول و تعهد سپردن از است ارتباط در آموزان دانش با مدرسه محیط در اینکه نظر از معاون

 کرد داری خود باید مطلق و صریح دادن قول از دیگر

 ورزی محبت

 تهذیب و تربیت ، کند می و کرده بشر جامعه به یافته تربیت های انسان که خدماتی مهمترین از یکی شک بی

 میگیرد تعلق چیزی به و است انسان نفس در صفتی محبت.  است الهی محبت اسالم در تربیت اساس.  آنهاست

 متربی و مربی بین وحشت و ترس از دیواری باید میکنند گمان برخی.  باشد خوبی و خیر دارای او اعتقاد به که

 بر پوشی سر محدود و جزئی طور به بتواند ترس اگر اینکه از غافل ولی ، بپوشد عمل جامه ، تربیت تا باشد

 ، آن شدن برطرف محض به ولی باشد موجود نیز ترس عامل که است اثر این وقتی تا ، بگذارد ناهنجار صفات

 .داد خواهد نشان را خود ستا آن شدن انباشته و سرکوبی حاصل که بیشتر قدرت با زشت های خو

 عامل از تر موفق بسیار تربیت امر در آن از حاصل اعتماد و اطمینان احساس و محبت ابراز داده نشان تجربه

 می بار راضی خود از و لوس را او ، تربیت مورد فرد به محبت اظهار که پندارند این بر ای عده.  است بوده ترس

 به از ناشی حالت این که صورتی در شد خودمانی او با و زد حرف دوستی بانز با متربی با نباید لذا و آورد

 . آن ابراز از نه است محبت مورد بی کارگیری

 شخصیت پرتوی در تربیت

 و تجربه و علم دارای که کنند عبور گاهه گذر این از میتوانند کسانی تنها ، دارد دشواری گذرگاههای تربیت

 هوشیار باید بنابراین. میآورند کودکان به را زیانها بزرگترین تربیت اسم به که فرادیا بسیارند چه.  باشند پختگی

 اصول از یکی.  داد قرار نظر مد در را اولیه و اساسی اصول ، تربیتی های برنامه کردن پیاده در و بود دقیق و

 . بماند محفوظ باید اصل این تربیتی ابعاد همه در که است مربی شخصیت و حیثیت ، تربیت اساسی
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 و کودکان به دادن شخصیت گیرد قرار مربیان و معلمان توجه مورد باید که موضوعی ترین اساسی و اولین

 دهند انجام باید که کاری اولین تربیتی های برنامه اجرای در مدرسه کارکنان و معلمان بنابراین.  است نوجوانان

 بهتر کودک شخصیت حفظ با چه بپردازند، تربیتی امور به آنگاه ، نموده تثبیت را کودک شخصیت که است این

 . آورد بوجود کودک در هایی دگرگونی میتوان

 تاثر دچار کودک ابتدایی مراحل همان در ، شده برخورده خاطی کودکان با آاه هر که است داده نشان تجربه

 مربیان بزرگ اشتباهات از یکی.  تاس پرداخته خواهی عذر به نموده پشیمانی و ندامت اظهار خود کردار از شده

 آبروی میکوشند آنان حیثیت حفظ جای به مربیان ، میشوند خطایی دچار کودکان که مواردی در که است این

 شاگرد خود از غیر شاگرد بد عمل اینکه از غافل دهند جلوه بزرگ را گناه و جرم رهگذر این از داده باد بر را آنان

 . میبرند بین از را او شخصیت یعنی را او معنوی سرمایه رینبزرگت و میگیرند رانادیده

 پیشنهادات و توصیه ها به دبیران برای برقراری نظم و انضباط در کالس

 کالس در نظم برقراری برای روش یازده

 تمرکز .1

 عادت و بزنند همدیگر به را هایشان حرف و کرده بش و خوش هم با آموزان دانش دهید اجازه کالس ابتدای در

 سکوت از بعد. باشند شما توسط درس شروع منتظر و کرده تمام را هایشان حرف دقیقه چند عرض در که دهید

 صدایی با را آنروز درس سپس. گردد جلب آنان بیشتر توجه تا کنید سکوت ثانیه چند نیز شما آموزان دانش

 کالس از تر ساکت دارد آرامی صدای که معلمی کالسی جو معمول بطور. کنید شروع معمولی مواقع از تر آهسته

 ...باشد می خشن و بلند صدای دارای معلم

 واضح و روشن های خواست بیان .2 
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 در استرس و هیجان میزان که شود می باعث کالس نامه بر از آموز دانش دقیق اطالع عدم و تردید و شک

 اتمام از بعد و شد خواهد مطرح کالس در ردیموا چه که بگویید آموزان دانش به ابتدا لذا. یابد افزایش کالس

 به رفتن یا گفتگو فرصت کالس آخر برای توانید می حتی ؛ داد خواهند انجام هایی فعالیت چه آنان ، درس

 .نمائید اعالم را غیره و کتابخانه

 نظارت .3 

 

 دو حدود در کنید سعی و بزنید قدم آنان میان در هستند خود تکالیف انجام حال در آموزان دانش که زمانی

 با فردی سواالت به و نموده نظارت را آموزان دانش فعالیت نحوه و بزنید کالس تمام در کامل دور یک دقیقه

 .دهید پاسخ ، نکند پرت را دیگران حواس که آرام صدای

 سازی مدل و نمونه .4 

 اگر. باشید آموزانتان دانش برای یمناسب الگوی نظم و صبر ، کاری اشتیاق ، شناسی وقت ، بودن فعال لحاظ از

 در وقتی نیز شما خود که است بهتر ، بپردازند خود های فعالیت به آرامتری صدای با آموزان دانش خواهید می

 .کنید صحبت آرام صدایی با زنید می قدم کالس

 کالمی غیر ارتباط برقراری .5 

 بر عالوه. است غیره و کار خود ، کلید ، چوب با میز روی بر کوبیدن معلمان کالمی غیر ارتباطی وسیله معموالً

 به مختلف های عالمت صورت به یا و چهره حاالت ، اشاره و ایما صورت به تواند می لفظی غیر های ترفند آن

 می مناسب های موقعیت در خود منظور شفاهی بیان جای به لفظی غیر ارتباط قراری بر. باشند دست وسیله

 .باشد داشته ای مالحظه قابل تاثیر کالسی نظم و رامشآ و سکوت به تواند
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 کالس محیط کنترل .6 

 مکانی به آموزان دانش معمول بطور ؛ کنید تبدیل داشتنی دوست و گرم مکانی به را کالس محیط کنید سعی

 ایه پوستر و ها عکس با هایی مکان ؛ دهند می نشان بیشتری عالقه ، باشد متغیر بلکه نبوده یکنواخت که

 و خود معلمان شخصی عالیق به نسبت نوجوانان. کنند می ایجاد آموزان دانش برای بیشتری جذابیت رنگی

 وقتی. کنید گو باز آنها برای را خود شخصی موارد از بعضی کنید سعی اینرو از ، کنجکاوند آنان خصوصیات

 .داشت خواهید آنان تربیت در کمتری مشکل ، شناختند بهتر را شما آموزان دانش

 آموزان دانش با داشتن آرام نسبتاً های برخورد .7 

 برای الزم فرصت معاونان و مدیر پیش فرستادن از قبل ، کرد ایستادگی شما مقابل در آموزی دانش که زمانی

 اجازه وجه هیچ به آگاه معلم یک. گردد جاب شما به اعتمادش و دهد توضیح تا بدهید برایش را خود از دفاع

 یک وقوع از قبل همواره و گیرد قرار دیگران توجه کانون در رفتاریش بد خاطر به آموز دانش که دهد نمی

 و است محسوس غیر و ناپیدا بصورت خاطی آموزان دانش با او برخورد نحوه و بزند حدس آنرا تواند می مشکل

 .آورد نمی بوجود آموزان دانش دیگر برای مزاحمتی

 مثبت دیب تا .8 

 در دخالت حق آموزی دانش هیچ و است رئیس واقع در معلم شده ارائه«  کنتر»  توسط که سنتی روش این در

 می صورت انها اجرای بر دقیق نظارت که شود می تعیین مشخص قوانین سلسله یک و ندارد را دیگران امور

 .گیرد

 سازنده و مثبت های دستور .9 
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 می گوشزد کار خطا آموز دانش یک به معلم که است صیمشخ دستورات ، مثبت تادیب برنامه جزئیات از یکی

 بیان از. گردد روشن کامالً آموزان دانش از معلم انتظارات و باشند واضح و مشخص باید ها دستور این. کند

....... «  تو که دارم احتیاج من»  یا.... « تو که دارم انتظار من»  یا..... « تو که خواهم می من»  مانند جمالتی

 رعایت را مقررات بعضی باید معلم خاطر به که کند می فکر آموز دانش جمالت این با زیرا کنید؛ داری دخو

 .باشد می آموز دانش عنوان به خودش مشخص وظیفه که این نه نماید

 دوستانه انسان های دستور بیان .11 

 

. کنید تبدیل قسمت سه به را روش این:  گوید می TET نام به تربیتی روش کننده ابداع «گوردون توماس» آقای

 دوم. زند می حرف آموز دانش کند می صحبت معلم وقتی مثالً ، کنید تهیه آموز دانش رفتار از حالی شرح اول

 را تدریس شود می مجبور معلم مثالً ، کنید مشخص معلم روی بر را آموز دانش مختلف های رفتار تاثیر اینکه

 ، کند می ایجاد معلم احساسیدر چه که شود متوجه آموز دانش تا بدهید جازها اینکه سوم. غیره و کند متوقف

 کنید مطرح آموز دانش به دوستانه انسان صورت به را احساستان سپس. شود می معلم شدن عسبانی باعث مثالً

 متوجه اصالً من:  بگویید انسانی شکل به شده شما تدریس مزاحم زدن حرف با که آموزی دانش مقابل در مثالً

 تند تو با اگر احیاناً ، شوی نمی قائل احترام معلمت به آموزان دانش بقیه برخالف تو که ام کرده چکار شوم نمی

 . ........بدانم تا بگو من به لطفاً ، ام نداشته تو به کافی توجه اینکه یا ام کرده صحبت

 موثر و مفید تربیت .11 

 موجود قوانین از توانید می ، کنید تهیه را دهند انجام نباید آموزان نشدا که هایی کار از فهرستی اینکه جای به

 گفتن جای به مثالً. نمایید بیان مثبت جمالت صورت به را خود های خواست و کرده استفاده کالس و مدرسه

 کنید فصل و حل عاقالنه صورت به را خود اختالف:  بگویید ، ممنوع دعوا
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 مدارس در انضباطي مشکالت و مسائل وقوع از جلوگیری برای راهکارهايي

 .شود طراحی آنها رفتار از اطالع و آموزان دانش های انضباطی بی وقوع از جلوگیری برای مناسبی برنامه ▪

 .آنها از مدرسه انتظارات و مقررات قوانین، کردن روشن و انضباطی های برنامه در آموزان دانش دادن شرکت ▪

 آموزان دانش فردی هـای تـفـاوت و استعـداد ها، توانایی با باید معلم های آموزش و تــدریــس هــای روش ▪

 .کند احتراز حاصل بی و کننده خسته یکنواخت، های روش بکارگیری از و باشد متناسب

 بی که هستند، مختلفی عاطفی و اجتماعی روحی، جسمی، مشکالت و مسائل دارای معموالً آموزان دانش ▪

 .شود می آنان در انضباطی مشکالت و مسائل بروز احتمال و آزردگی موجب هاآن به توجهی

 نیز معلم پایین انتظارات شود، می آنها ناکامی موجب آموزان دانش از معلم باالی انتظارات که طوری همان ▪

 .کند می فراهم را مدرسه و معلم درس، از آنان حوصلگی بی و بیزاری ماللت، موجبات

 مقابل در او که است دفاعی آموز، دانش گوشی بازی کالس، زدن برهم معلم، درس به توجهی بی معموالً ▪

 فکر یا احساس آموزان دانش که آنچه به باید بنابراین. دارد می ابراز وجود، اظهار منظور به یا و تحقیر شکست،

 .ردک برآورده را آنها منطقی و معقول خواستهای توان در داد فرا گوش خوب کنند، می

 بی و سوءرفتار مرتکب بیشتر کنند، می غیره و خشم اضطراب، ترس، احساس آموزان دانش که هنگامی ▪

 .شوند می انضباطی



 

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

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه کنید .لمی و پژوههزار تومان به سایت ع 5فقط 

81 
 

 می بهتر و تر راحت خیلی دارند، توجه آنها های حرف به و کنند می درک را خود آموزان دانش که معلمانی ▪

 بی و ها شیطنت مشکالت، از بسیاری از نتیجه در که ندکن برقرار دوستانه و عاطفی رابطه شاگردان با توانند

 .شد خواهد جلوگیری آنها های انضباطی

 خوردن هم به درس، به آموزان دانش تـوجهی بـی مـوجـب یـکنواخـت، تدریس های روش از استفاده ▪

 .شد خواهد کالس در نظمی بی و شلوغی ایجاد و یادگیری موقعیت

 و مسائل بروز از تا کرد ریزی برنامه باید درس کالس و مدرسه در آموزان نشدا فـراغـت اوقــات بـرای ▪

 .شود جلوگیری آنها انضباطی مشکالت

 طرف یک عنوان به خود شاگردان از باید مدرسه مسئوالن انضباطی، مقررات و قوانین تنظیم و تهیه در ▪

 مقررات از بهتر بسیار آموزان دانش شرکت با انضباطی مقررات تدوین و طرح زیرا. کنند استفاده مشورت

 .کرد خواهد جلب بیشتر را آموزان دانش مساعدت و همکاری و بود خواهد جانبه یک و تحمیلی

 اطاعت به ملزم را شاگردان تمامی باید شود، می برقرار مدرسه در خاصی انضباطی مقررات و قوانین هنگامیکه ▪

 خاطی فرد از را ای بهانه و عذر گونه هیچ نباید فقط نه نینقوا نقض یا نکردن رعایت صورت در. کرد آن از

 .کند تحمل نیز را آن به مربوط پیامدهای و نتایج تا کرد وادار را او باید بلکه پذیرفت،

 و قوانین گذاشتنه پا زیر مسئولیت، احساس عدم پردازی، آموزان،دروغ دانش های بهانه و عـذر قـبول زیـرا

 .دهد می اشاعه را ها ضباطیان بی از دیگر بسیاری

 آنها شانۀ به دست آنها، با دادن دست نوازش، مانند هـایـی کنـنده تـقویت از بـایـد آموزان دانش با برخورد در ▪

 بسیار حدود تا آموزان دانش با صمیمانه برخورد و رفتار زیرا. شود استفاده غیره و آنان کوچک نام خواندن زدن،
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 پیش سوءاستفاده و سوءتفاهم جنبۀ تا کرد، احتیاط باید البته. کاهد می آنها شرارت و انضباطی بی از زیادی

 .نیاید

 اندرکاران دسـت اختیار حیطه در که آموزان، دانش شخصی و خصوصی زندگی در زیــاد دخــالــت از ▪

 می آنها در ییها حساسیت و عصبانیت تشنج، موجب کار این زیرا. شود خودداری باید نیست، پرورش و آموزش

 .شود

 شورش، بافی، منفی عصیان، یاغیگری، اعتنایی، بی مقاومت، نظیر پیامدهایی تنبیه، راه از انضباط برقراری ▪

 .داشت خواهد دنبال به را آموز دانش زندگی از فرار و گیری، کناره لجبازی، گویی، تملق

 

 داشته تناسب آموزان، دانش سن و مـشخصات ،رشد توانایی، با باید شده تنظیم انضباطی قوانین و مقررات ▪

 .باشد

 احترام مورد زمان هر در و مسئوالن و آموزان دانش تمامی برای باید شود، می وضع مدرسه در که مقرراتی ▪

 .شوند می اعتماد بی و بدبین آن، مقررات و مدرسه به نسبت آموزان دانش صورت این غیر در باشد،

 گیرند قرار تشویق مورد خود تحصیلی پیشرفت و پسندیده رفتار برای باید آموزان دانش که نـیست تــردیـدی ▪

 .شود خاموش و ضعیف نحوی، به هم آنها ناپسند رفتار و

 معموالً کنند، نمی ایجاد مشکلی معلم برای منضبط و خوب آموزان دانش که آنجا از است شده دیده متأسفانه ▪

 و مثبت طریق از چه انضباط، بی و ناسازگار آموزان دانش برعکس. یرندگ می قرار توجهی بی و مهری بی مورد

 دانش شود می باعث کار این. گیرند می قرار مدرسه مسئوالن و معلم توجه مورد بیشتر منفی طریق از چه
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 و انضباطی بی به دست که است ممکن و شوند تفاوت بی و دلسرد تدریج به نیز انضباط با و خوب آموزان

 .بزنند نامعقول کارهای

 مؤثر و مفید تا باشد، متناسب آموزان دانش رفتار با و موقع به باید مدرسه مسئوالن و معلم تنبیه و تشویق ▪

 .شود واقع

 نفس، به اعتماد روح آموزان، دانش به اظهارنظر و گیری تصمیم حق دادن با باید معلمان و مدارس مسئوالن ▪

 .آورند بوجود آنها در را پذیری مسئولیت و طلبی استقالل بینی، خوش

 

 

 

 مدرسه در آموزشي امور به بخشي کیفیت راهکارهای از برخي

. شود می محسوب دولتها مهم و کلیدی اهداف از پرورش و آموزش مهم امر به جدی توجه 21 قرن در و امروزه

 پرورشی و آموزشی امور به بخشی کیفیت منابع و امکانات کمبود به توجه با آموزان دانش کمی افزایش مخصوصاً

 یادگیری محیط که معتقدند تربیت و تعلیم علمای که طوری به. است داده قرار ها برنامه اول اولویت در را

 فضای) گروی در مناسب یادگیری محیط و شود می محسوب بخشی کیفیت های پایه مهمترین از مناسب

 باز،) مدرسه فضای گاه هر یعنی باشد، می انسانی اسباتمن با توأم مدرسه در مطلوب( اجتماعی روانی، فیزیکی،

 ابعاد در مدرسه امور به بخشی کیفیت در. بود خواهد عمیق و بخش لذت مداوم، یادگیری باشد( انسانی و خالق

 دانش توانمندسازی برای الزم آموزشهای و ای مدرسه درون روابط الگوی بازسازی به باید پرورشی و آموزشی
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 رهبر، خود مستقل، توانمند،) آموزان دانش بخشی کیفیت مناسب الگوی کمک با تا نمود جدی توجه آموزان

 : کرد تربیت( متدین و پژوهشگر

 مدرسه در آموزشی امور به بخشی کیفیت راهکارهای از برخی(  الف    

 گچ سیاه، تخته کالسها، رنگ مناسب، نیمکت و میز جمله از» ابعاد همه در مدرسه در فیزیکی فضای به توجه

 «...و مرغوب تحریر

 کارگردان عنوان با مدیر دلسوزانه رهبری و هدایت با اولیا و آموزان دانش و کارکنان بین مطلوب انسانی روابط

  مدرسه در اصلی

 . تربیت و تعلیم در محوری و اصلی عنصر عنوان به آموزان دانش بین دوسویه تعامل و ارتباط

 علمی کارگاههای نمازخانه، کتابخانه، قبیل از مدرسه در آموزان دانش پرورشی و زشیآمو نیازهای به جدی توجه

  ...و ورزشی امکانات و وسایل مناسب، بازی زمین آزمایشگاه، رایانه، و

 آموزشی کارگاههای تشکیل و کاربردی و علمی مسایل طرح با معلمان شورای جلسات به بخشی کیفیت

 آموزان، دانش خود توسط مشارکتی یادگیری از استفاده و خالق آموزشهای به معلمان راهنمایی و هدایت

 زندگی و روزمره مسایل حل در آموزان دانش توانمندسازی برای( فکری) مغزی بارش تدریس روشهای از استفاده

 منزل در آموزان دانش به مطالعه منظم برنامه ارایه و جبرانی کالسهای به الزم توجه

 آموزان دانش تشویق و مدرسه در جایزه بانک به جدی توجه

 آموزان دانش تشویق با مدارس در علمی مسابقات برگزاری نیز و مدارس در ورزش ساعت به جدی توجه
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 بین سویه دو و مستمر ارتباط و مدرسه در آموز دانش و جوان و نوجوان روز به دادن اهمیت و جدی توجه

 آموزان دانش خود کمک با روزمره سایلم حل جهت در آموزان دانش و مدرسه کارکنان

 مدارس در پرورشی و تربیتی امور به بخشی کیفیت راهکارهای از برخی(  ب

 مدرسه در نماز اقامه مهم امر به جدی اهمیت و توجه

 مدرسه پرورشی امور در ایشان نمودن فعال و مدرسه در پرورشی مربیان منطقی نیازهای و ها خواسته به توجه

 آموزان دانش در دینی بنیه تقویت جهت در شده بینی پیش و مناسب های رنامهب با همراه

 جمله از کارها در ایشان به متفاوت مسؤولیتهای و نقشها دادن و مدرسه در آموزی دانش شورای به دادن اهمیت

 دانش بین مسایل حل برای مدرسه در اختالف حل شورای مدرسه، معاونان با همکاری مدرسه، در نظم ایجاد

  ...و مدرسه ورزشی و بهداشتی امور آموزان،

 برای آموزان دانش مطلوب استفاده جهت در آن در موجود کتابهای نمودن روز به و مدرسه کتابخانه نمودن فعال

 پژوهشی و دینی علمی، نیازهای رفع

 دانش متفاوت استعدادهای بروز تقویت جهت در مدرسه در فرهنگی و علمی مسابقات همه به اهمیت و توجه

 آموزان

 دانش بسیج و احمر هالل فرزانگان، پیشتازان،» قبیل از مدرسه آموزی دانش سازمان تشکیالت به دادن اهمیت

 «آموزی

  دیگر دروس حد در آن به دادن اهمیت و مدارس در پرورشی درس به جدی توجه
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 در مدرسه در روز آن مخصوص مراسم زاریبرگ و «رحلتها خاص، ایام والدتها،» قبیل از مناسبتها در نمودن فعال

  آموزان دانش بیشتر آشنایی جهت

  خاص استعدادهای دارای و ورزشکار هنرمند، قرآن، قاری آموزان دانش ترغیب و تشویق

 برای حمایتی چتر ایجاد و مدرسه در آموزان دانش خاص و رفتاری مشکالت و ها خواسته و نیازها به توجه

 در آموزان دانش که این به توجه با «راهنمایی مدارس در مجرب مشاوران بکارگیری و احیا مخصوصاً» ایشان

 .برند می سر به بلوغ و بحران سن

 پیشنهادات برای استفاده ساير همکاران معاون اموزشي

 مديريت برنامه های آغازين 

قبل از دانش آموزان در مدرسه * برای مدیریت موثر در برنامه های آغازین )صبحگاه ، ظهرگاه( ، حضور معاونان 

 الزامی است،

*تقسیم بندی آیه های سوره های موردنظر برای تالوت و اعالم آن ها به دانش آموزان ، برای بهره مندی بیشتر 

 و با برنامه از آیات قرآنی؛

پخش تالوت *استفاده از شیوه های گوناگون برای تالوت قرآن ؛ مانند: خواندن قرآن توسط دانش آموزان قاری، 

های معروف از نوار ، تالوت قرآن توسط معلمان و سایر همکاران فرهنگی در مناسبت های گوناگون ، تالوت 

قرآن به صورت گروهی و هم خوانی در بیان معانی آیات . ) گفتنی است که در اجرای همه فعالیت های مربوط 
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رنامه ، دانش آموز پسند بودن ، جذابیت، غیر تکراری به مدیریت برنامه های آغازین ، باید به کوتاه بودن زمان ب

 بودن و...توجه شود.(

  *گروه بندی کالس ها برای اجرای برنامه آغازین و سپردن کل مسئولیت اجرای مراسم به کالس ها؛

 *خواندن داستانک ها ی آموزنده در برنامه های آغازین ؛

 غازین*خواندن اشعار دلنشین و اثر گذار در برنامه های آ

*برگزاری مسابقه های درسی ، اعتقادی، هنری، بهداشتی، و انضباطی ؛ با پرسش های هدف دار و جایزه به 

 برگزیدگان ؛

*اجرای طرح هدایت تحصیلی و شغلی مستمر )از اول ابتدایی تا پایان دبیرستان (در طول سال تحصیلی ، با 

از صاحبان حرفه ها و مشاغل در حد برنامه های  معرفی رشته ها و مشاغل به دانش آموزان از طریق دعوت

 جذاب و اثر گذار کوتاه مدت؛

*معرفی متولدین هر ماه در پایان همان ماه ، تبریک گفتن به آن ها و انتخاب تعدادی از آن ها با قرعه کشی و 

ا آغاز سال اهدای هدیه )با در نظر گرفتن متولدین تابستان و تبریک به آن ها در پایان سال تحصیلی و ی

 تحصیلی جدید(.

 * معرفی دانش آموزان موفق از ابعاد گوناگون در روزهای متعدد هفته ؛

 *خواندن سرود توسط گروههای دانش آموزی ویا پخش نوار های سرود مورد عالقه دانش آموزان ؛

 ؛اول یا آخر هفته("*اجرای برنامه نیایش توسط دانش آموزان در روزهای مشخصی از هفته)مثال
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یک روز و بهره گرفتن از توان سایر ” *محدود کردن حضور مدیر مدرسه در برنامه های آغازین به هفته ای مثال

 همکاران ،ازجمله معلمان ، کتابداران ، مربیان تربیتی ، مربیان ورزش ، مشاوران و...؛

توجه به بازی های شاد و  *توجه ویژه به ورزش ، و ورزش کردن معاونان و کادر مدرسه با دانش آموزان و نیز

 کودکانه ؛

 *استفاده از سر گروههای کالسی برای کمک به معاونان در اجرای مراسم آغازین؛

 *استفاده از کلمات دلنشین توسط معاون مدرسه ، هنگام گشت و گذار در حیاط ؛

 وی اعالنات ؛*حذف تذکرات بی مورد نصیحت گونه به بچه ها و استفاده از تذکرات چاپی و نصب بر تابل

طنز ( در برنامه های آغازین دوره ی ابتدایی به منظور ارائه ی  "*استفاده از نمایش نامه های عروسکی )عمدتا

 پیام های بهداشتی و انضباطی به دانش آموزان؛

 *معرفی کادر مدرسه در برنامه های آغازین )صبحگاه و یا عصرگاه(،در روزهای اول بازگشایی مدرسه؛

عار هفته ، همراه با کار هفتگی در کالس ، مانند نگارش مقاله ، انشا، تهیه روزنامه دیواری ،برگزاری *انتخاب ش

 مسابقه و...

 مديريت زنگ تفريح

*حضور مستمر معاون در حیاط و نظارت مستقیم او بر دانش آموزان با حضور در حیاط مدرسه، می توان به 

 نگام گشت و گذار ، حال خانواده های آنان را جویا شد،حرف ها و مشکالت بچه ها گوش سپرد و حتی ه
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*اختصاص دادن بخشی از حیاط مدرسه به هر کالس برای ایجاد فضای سبز )کاشت گل و گیاه و...(،و نیز 

 اختصاص بخشی برای مطالعه و بخشی برای بازی ها و ورزش های فردی و گروهی؛

 لیت )در صورت صدمه نرساندن به دیگران(؛*آزاد گذاشتن دانش آموزان در انتخاب بازی و فعا

*پخش سرودهای شاد و موسیقی های گوشنواز و روح بخش در زنگ های تفریح)با در نظر گرفتن مناسبت 

 هاو...(؛

*به جای پیگیری سنتی غیبت بچه ها ، حضور در جمع دانش آموزان و جویا شدن از حال آن ها در زنگ تفریح 

 روز بعد از غیبت ؛

از دانش آموزان کالس های باالتر برای مواظبت از دوستان کوچک خود در زنگ تفریح و تذکر این  *درخواست

 مساله هر چند ماه یک بار ؛

 *انتخاب تعدادی از دانش آموزان از گروه های گوناگون و تفویض اختیار کارهای مربوط به زنگ تفریح به آنان؛

لمی و سنتی در زنگ های تفریح؛ مانند شطرنج ، فوتبال *ایجاد تمهیدات انجام بازی های سالم هوشی ، ع

 دستی ، هفت سنگ و ...

  مديريت شناخت فراگیران

*برای شناخت دانش آموزان ،باید از طریق پرسش نامه هنگام ثبت نام و یا در مناسبت های دیگر اطالعات اولیه 

 را بدست آورد.
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وزان مشاوره عمومی داشته باشد.همچنین صحبت با دانش *برای تکمیل شناخت ، معاون همواره باید با دانش آم

 آموزان گوشه گیر را در دستور کار خود قرار دهد.

*در همه جلسات شورای معلمان ، باید وقتی به معاونان اختصاص یابد تا به صورت تبادل اطالعات دوطرفه ، از 

ی که از نظر جسمی ، عاطفی ، درسی، معاونان به معلمان و از معلمان به معاونان ، در مورد دانش آموزان

خانوادگی و... مشکالتی دارند و به همراهی بیشتر نیازمندند گفت و گو شود. البته در شناخت هر چه بیشتر 

 فراگیران برجسته هم می توان در همین جلسات فعالیت کرد.

یا پایه های خاصی از دانش  *در مدرسه هایی که بیش از یک معاون مشغول فعالیت است ، حتماً برای گروه ها و

 آموزان معاون مشخصی در نظر گرفته شود.

*معاونان می توانند ، بخشی از اطالعات شناختی خودشان را از طریق گفت و گوی با حوصله با دانش آموزانی به 

شکل دست آورند که از نظر انضباطی یا درسی مشکل دارند. همچنین ، گفت و گو با اولیای دانش آموزانی که م

  رفتاری و یا یادگیری دارند نیز رهگشاست.

*معاونان می توانند ، تمام اطالعات دانش آموزان را در دفتری ثبت کنند . در این دفتر می توان ،موفقیت ها و 

کاستی های احتمالی رفتاری و درسی دانش آموزان را درج کرد . باید دقت کرد ، اگر در این دفتر فقط ویژگی 

ته شود ، به سرعت کارایی خود را از دست خواهد داد . همچنین ، می توان دفتری ویژه برای های منفی نوش

معلمان درست کرد و از آنها خواست ، اطالعات آموزشی و پرورشی خاصی را که در مورد هریک از بچه ها دارند 

 ، برای آگاهی معاونان در آن درج کنند.

اص فیزیولوژیک و یا مشکل ویژه جسمی دارند ، باید شناسایی کرد و *دانش آموزانی را که مشکل و یا بیماری خ

 این قبیل دانش آموزان را همواره مد نظر داشت.
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 ابعاد از که را آموزانی دانش مرتب طور به باید معاونان ، آموزان دانش میان در الگوسازی مثبت *برای

 .پذیرد صورت گوناگون های شیوه به تواند می معرفی این.  کنند معرفی ، هستند هایی موفقیت دارای گوناگون

*عنصر مشاهده ، یکی از عوامل موثر در شناخت دانش آموزان است .مشاهده دقیق رفتار دانش آموزان در کالس 

 ، حیاط مدرسه ، هنگام ورزش و... می تواند در شناخت کامل آنها به معاونان کمک کند .

ر خواهی از کارکنان مدرسه یا معلمان مرتبط ، طی سال تحصیلی ، *یکی از راههای شناخت دانش آموزان ، نظ

 در مورد هر دانش آموز است.

 *خواستن قضاوت در مورد محیط خانه و افراد خانواده از خود دانش آموز ، یکی دیگر از راههای شناخت است.

ان را با انشا هایی با تا دانش آموزان خودش "من کیستم؟"*برگزاری مسابقه هایی در سطح مدرسه با عنوان 

همین عنوان معرفی کنند.هم چنین می توان ، از نمایشنامه های مدرسه ای و تکنیک ایفای نقش و یا قضاوت 

 نیز اضافه کرد تا بچه ها ، با ایفای نقش های گوناگون از انسان های بزرگسال ، خودشان را نشان دهند.

گوناگون در پایین مقنعه دانش آموزان دختر پایه های گوناگون *در دوره ی ابتدایی ، دوختن روبان با رنگ های 

 ، برای شناسایی صف کالس و تشخیص دانش آموزان ، هم به آنها و هم به معاونان کمک می کند.

*دادن شماره و کارت با رنگ های گوناگون به دانش آموزان پایه ها ، تعیین جا در صف و ایجاد نظم هنگام 

 شد را برایشان آسان می کند.حرکت صف ها و آمد و 

انضباطی مشترک هر دانش اموز در خانه _ارتباطی برای هماهنگی موقعیت رفتاری _*اختصاص کارت انضباطی 

 و مدرسه ، به شناخت بیشتر و بهتر دانش آموزان می انجامد.
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  مديريت کنترل حضور و غیاب 

زان به مدرسه ارائه می شوند ، اغلب قبول نمی کنیم و به دانش آموزان گواهی های پزشکی مربوط به غیبت ها را که توسط دانش آمو* 

 یادآوری می کنیم که موجه کردن غیبت ، صرفا توسط ولی و همراه با گواهی پزشک و یا سایر مستندات معتبر صورت می پذیرد .

ن آن ها موجه نمی کنیم ، مگر آنکه پدر و مادر * به اولیا و دانش آموزان یادآوری می کنیم که به هیچ عنوان غیبت ها را از طریق تلف

 دانش آموز را صد در صد بشناسیم .

 * دفتری را به درج حضور و غیاب دانش آموزان توسط معاونان اختصاص می دهیم .

 کنیم .* در دفتر حضور و غیاب و یا دفتر مجزایی ، تأخیر ورودهای دانش آموزان به مدرسه را نیز درج و آن ها را پیگیری می 

برای حضور و غیاب در کالس ، طراحی و چاپ می کنیم و آن را با نظارت  4A* برگه کوچکی را در اندازه نصف یا یک چهارم کاغذ 

دقیق یکی از معاونان به کالس ها می فرستیم . از معلمان می خواهیم ، اسامی دانش آموزان غایب را در آن بنویسند و در اسرع وقت ، به 

 عودت دهند .دفتر معاون 

* دقت می کنیم که اسامی غایبان هر روز ، حداکثر تا قبل از به پایان رسیدن ساعت اول آموزشی ، مشخص شوند و پس از پیگیری های 

 الزم ، در صورت نیاز حتماً به اطالع اولیای دانش آموزان برسند .
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رد توجه قرار می دهیم و برای شروع پیگیری ، از طریق تلفن با * دانش آموزانی را که بیش از دو روز غیبت دارند ، به طور مستقیم مو

 خانواده های آنان تماس می گیریم .

* برای اطالع رسانی به اولیایی که فرزندشان غایب بوده است ، عالوه بر تلفن ، از ارسال نامه توسط سرایدار، فرستادن ایمیل به نشانی 

 یم .الکترونیکی اولیا و ... نیز استفاده می کن

* در اولین جلسه دیدار با اولیا ، ابعاد آیین نامه انضباطی و قواعد خاص مدرسه خودمان را در خصوص برنامه های کنترلی به اطالع آنها 

 می رسانیم و والدین را با چگونگی اعمال این قواعد در مدرسه آشنا می سازیم .

خاصی به صورت موجه غیبت داشته باشد ، مراتب را حداکثر تا قبل از پایان  * به اولیاء اطالع می دهیم ، اگر فرزندشان قرار است روز

 زنگ اول همان روز ، به مدرسه اطالع دهند ؛ در غیر اینصورت غیبت فرزندشان را غیر موجه تلقی خواهیم کرد .

ای یک هفته یا دو هفته انتخاب می * از هر کالس ، دو نفر از دانش آموزان را برای رسیدگی به حضور و غیاب همکالسی های خود ، بر

 کنیم تا با نظارت معاون مدرسه این کار را انجام دهند .

 * ایجاد انگیزه و دادن مسئولیت به دانش آموزانی که خود تأخیر و یا غیبت موردی دارند ، می تواند در این زمینه مثبت باشد .
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 مديريت ساير برنامه های کنترلي :

انش آموزان در ارتباط با مسائل گوناگون آموزشی ، بهداشتی و انضباطی و برگزاری * ارائه مقاله از طرف د

 مسابقه با شیوه های گوناگون درباره ی کارهایی که خالف مقررات مدرسه هستند .

 * کنترل دفاتر همکاران از لحاظ ثبت و ضبط پیشرفت فرایند یادگیری ، با نظر و صالحدید مدیر مدرسه .

نج دقیقه زودتر پایه های پایین تر در پایان روز ؛ برای این که دانش آموزان بتوانند راحت تر * تعطیل کردن پ

 مدرسه را ترک کنند و نظارت معاونان هم بیشتر شود .

* نظارت بر نظافت دستشویی ها و سرویس های بهداشتی با مدیریت بر همکاران خدماتی ، و نظارت بر استفاده 

 یشگاهی و ... با همکاری کارکنان ذیربط .از فضاهای ورزشی ، آزما

 مديريت برنامه ريزی و سازماندهي فعالیت های آموزشي معاونان مدرسه ها

 * نظارت بر اجرای بودجه بندی آموزشی درس ها توسط معلمان

* همکاری در طراحی آموزشی معلمان و دريافت طرح های درسی ساالنه و ماهانه از معلمان با 

 رسههمکاری مدير مد

 * تشکیل گروه های آموزشی درس ها و پايه ها و نظارت بر روند فعالیت های آن ها
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* تهیه برگه های گزارش کار روزانه ی آموزشی و ارسال آن ها به کالس ها برای تکمیل روزانه توسط 

 معلمان ، با همکاری دانش آموزان فعال

مطالعه ، مديريت وقت ، روش های  * طراحی يا برگزاری دوره های آموزشی آشنايی با روش های

شرکت در آزمون ها و ... برای دانش آموزان ، در قالب برنامه های صبحگاهی يا برنامه های مستقل 

 ديگر .

* همکاری در ارائه ی اطالعات روان شناختی به دانش آموزان برای جلوگیری از بروز اضطراب های 

استن از حساسیت دبیران و دانش آموزان نسبت به گوناگون در آن ها يا کاهش اين اضطراب ها ، ک

 امتحانات مکرر و ...

* تشکیل پرونده ی آموزشی برای هر یک از دانش آموزان و رسیدگی به مواردی که از سوی معلمان ارجاع می 

 شود .

ه و * طراحی جدول های برگزاری آزمون های هماهنگ گوناگون )ماهانه ، میان نیمسال و ... ( در سطح مدرس

 نیز فعالیت در برنامه ریزی امتحانات نوبت اول و دوم و کمک به حسن اجرای این امتحانات

* اجرای طرح پیشگویی نمرات دانش آموزان در آزمون ها ) طرح اختصاصی یکی از مدرسه ها که به موجب آن 

ت در آن ها ، نمره ای معاون از دانش آموزان می خواهد نمرات آزمون درس ها یی را که حدس می زنند با شرک

باالتر از حد فعلی می گیرند ، پیشگویی کنند تا اگر پیش گویی صحیح بود و دانش آموز به نمره باالتری رسید ، 

 از سوی معاون مورد تشویق قرار گیرد( .
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ه و * همکاری در اعالم نام دانش آموزان برگزیده در بخش های گوناگون درسی ، اخالقی ، ورزشی و ... در مدرس

معرفی پیشرفت کردگان ، ارتقا یابندگان و دانش آموزان موفق و برگزیده به صورت های گوناگون ) روش های 

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان (

* هماهنگی با مدیر مدرسه برای بازدید از کالس های معلمان و تدریس احتمالی در کالس معلمانی که به 

 دالیل گوناگون در مدرسه نیستند .

همکاری با مدیر مدرسه در فعالیت های آموزشی فوق برنامه و خارج از فعالیت رسمی آموزشی ، همچون  *

 کالس های تقویتی و ...

* نظارت بر تهیه ی برنامه های کالسی از سوی آموزگاران در دوره ی ابتدایی و نوشتن برنامه ها در برگه های 

همکاری در تهیه ی برنامه های درسی در دوره های راهنمایی بزرگ و نصب آن ها در کالس ها و دفتر مدرسه و 

 و دبیرستان

* همکاری در پربار کردن شوراهای معلمان با ارائه پیشنهاد و نیز آماده کردن دستور کارهایی مبتنی بر مسایل 

 آموزشی و پرورشی برای شورا

سی در کالس های درس و تطبیق * نظارت بر انتخاب و استفاده ی معلمان از کتاب های کمک آموزشی و در

این قبیل فعالیت ها با استانداردهای مورد نظر وزارت آموزش و پرورش )مثال طرح ساماندهی کتاب های 

 آموزشی (

* همکاری با معلمان در برگزاری بازدید های علمی ، آموزشی ، تفریحی و ... برای دانش آموزان و در صورت 

 د ها .امکان حضور در برخی از این بازدی
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* نظارت بر میزان تکلیف های داده شده به دانش آموزان و ارزشیابی های مستمر توسط معلمان در کالس های 

 درس .

* همکاری در فعالیت های انتشاراتی مدرسه و تمهید شرایط برای این که جزوه ها و مواد آموزشی مورد نظر 

 معلمان به درستی و با کیفیت مطلوب چاپ و تکثیر شوند .

* مدیریت بر چگونگی استفاده از مراکز یادگیری ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها ، البراتوار زبان ، کتابخانه و نیز 

پوستر ها ، نوارها ، سی دی ها ، چارت ها و نقشه ها ی داخل دفتر و همکاری با معلمان در تأمین نیاز های آنان 

. 

 اسب با فراگیرانمديريت بهره جويي از ارتباطات عاطفي و کالمي من

معاون آموزشی باید توانایی مدیریت بر قلب ها و تسخیر دل های دانش آموزان را داشته باشد .و این بر می گردد 

 به ادب کالمی ، آراستگی واژگان و عباراتی که توسط معاون مدرسه بیان می شوند .

و فکر دانش  ذهن ، زهرآگین ریخنج یا  هر سخنی که از ما صادر می شود ، می تواند همچون گلی خوشبو

 دارند نیاز کافی محبت و خود سال و سن با متناسب عاطفی برخورد به ها بچه  آموزان را آرامش دهد یا بیاالید .

 به مودبانه احوالپرسی با یا و باشد داشته عاطفی بار که عبارتی یا واژه با توان می را محبت این ، لزوم صورت در. 

با دانش آموزان و یا تبعیض قاتل نشدن بین آنها اعمال کرد . کار با دانش  دادن دست ، روهیگ یا انفرادی صورت

آموزان به حوصله ی زیاد نیاز دارد . آن ها ما را می آزمایند و ما باید سعی کنیم ، به ویژه هنگام صحبت با بچه 

 ها و پاسخ به سئواالت شان ، از این حوصله ی افزون ، برخوردار باشیم .



 

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

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه کنید .لمی و پژوههزار تومان به سایت ع 5فقط 

97 
 

معاون باید ظاهری آراسته ، سر و وضعی مرتب و پوششی مناسب داشته باشد . همه ما می دانیم که ارتباط 

گیری با آدم هایی که ظاهر مرتب و تمیزی دارند ، راحت تر صورت می پذیرد و از این طریق بهتر می توان 

 الگوی مثبت ارائه داد .

ت و غیر پسندیده آلوده شد ، نمی توان از وی اتظار امر به وقتی زبان معاونی ، به حرف های رکیک ، ناشایس

 معروف داشت و تازه معلوم نیست که بچه ها او را به عنوان عامل صالح نهی از منکر هم بشناسند .

حضور معاون در جمع دانش آموزان و همراهی با آن ها در ساعت های ورزش ، تغذیه و هنگام بازی ، در ایجاد 

 ثر است .ارتباط عاطفی مو

همچنین پیش داوری و قضاوت نکردن نسبت به دانش آموزان و باوراندن عینی این موضوع به آن ها که همه را 

به یک اندازه دوست داریم ، بسیار مهم است . و نهایت این که اگر می خواهیم رابطه ی عاطفی اثر گذاری با 

ا زنده نگه داریم و کودک را از زاویه ی دید خود او دانش آموزان خود داشته باشیم ، باید کودک درون خودمان ر

 ببینیم .

 مديريت ايجاد و اعمال ارتباطات انساني متناسب با فراگیرندگان و اولیای آن ها

، از طریق چهار کارکرد مهم مدیریت منابع انسانی ، یعنی جذب ، بهسازی ، نگهداری و کاربرد )کمک گرفتن از  

 ها در برنامه های مدیریتی مدرسه ( ، محقق می شود .دانش آموزان و اولیای آن 

شناخت ویژگی ها ، مسایل و مشکالت عاطفی و روحی و روانی دانش آموزان و خانواده های آنان و مدیریت بر 

هر یک از این بخش ها و نیز دخالت دادن اطالعات حاصل از این آگاهی ها در برنامه های مدرسه ، در واقع 

 یریت منابع انسانی در مدرسه است .سرآغاز اعمال مد
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 راهکارهای عملی برای هر یک از کارکردها :

 جذب

شنونده خوبی برای حرف های دانش آموزان و اولیای آن ها بودن . با این حرف ها اصولی برخورد کنیم و در 

 هیم .صورت صحبت کردن با دانش آموزان و اولیا ، به آنان اجازه ی آزادی بیان و اضهار عقیده بد

برآورده کردن خواسته های منطقی دانش آموزان و اولیا . اگر هم به هر دلیلی نتوانستیم خواسته هایشان را 

 برآوریم ، علت را به آن ها بگوییم .

ایجاد تنوع در برنامه های آغازین ) پخش سرودها و ترانه های مورد عالقه ی دانش آموزان ، استفاده از معلمان 

مجری برنامه ها ، تشویق متولدان هر ماه ، استفاده از رنگ های جذاب در صحنه آرایی مراسم محبوب به عنوان 

 آغازین و ... (

تشویق کالمی و استفاده از کلمات مناسب و احترام گذاشتن به دانش آموزان با سالم کردن ، پذیرایی ، برخورد 

 . آموزشی محیط کردن شاداب و لبخند با همراه  شادی آفرین اولیه

ایجاد سیستم صوتی مناسب در مدرسه برای آگاهی دادن بدون دردسر به بچه ها ، به منظور ایجاد جذابیت در 

 کارهای معاونتی .

 برگزاری جشن های شروع سال تحصیلی ، شروع ترم ، پایان دوره و ...

 بهسازی
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دوره های آموزشی مشابه  توجیه دانش آموزان در مورد آیین نامه های انضباطی و مقرراتی مدرسه و تشکیل

 برای اولیا .

 برگزاری کالس های آموزش خانواده .

 تشکیل کتابخانه ی ویژه ی اولیا در مدرسه .

 تشکیل دوره های آموزشی روش های مطالعه ، مدیریت زمان و ... برای دانش آموزان .

 نگهداری

ان و حتی اولیای آموز دانش برای)   تشویق به موقع ، اصولی و متناسب با سن و بیان موضوع و علت تشویق

 فعال ( .

تشکر و قدر دانی از اولیای فعالی که در ارتباط با مسائل آموزشی ، تربیتی و پشتیبانی فعالیت برجسته ای انجام 

 داده اند ، در حضور سایر اولیا .

ی سپاسگزاری از آن فرستادن کارت های تبریک یا تشکر به منزل دانش آموزان به مناسبت های گوناگون و برا

 ها یا اولیا .

 کاربرد

 دادن مسئولیت به دانش آموزان ارشد یا ورزیده تر مانند یاور مدرسه و معاون کوچک .

 استفاده از توانایی های دانش آموزان در انتظامات ، مراسم آغازین و برگزاری مناسبت ها .
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 آموزه های مدیریت مشارکتی .اجرای نظام پیشنهادگیری از دانش آموزان و اولیاء بر اساس 

 کمک گرفتن از اولیاء در ارتباط با مسائل آموزشی ، تربیتی و پشتیبانی ، زیر نظر مسئوالن مدرسه .

 مديريت ايجاد و اعمال ارتباطات انساني مناسب با همکاران ) جذب ، بهسازی ، نگهداری و کاربرد (

، نگهداری و کاربرد را به عنوان اجزای اصلی نظام مدیریت ببینیم چطور می توانیم چهار کارکرد جذب ، بهسازی 

 منابع انسانی ، را در مورد همکاران اعمال کنیم .

بعضی از کارهایی که ما ، یعنی معاونان و مدیران ، به عنوان مجموعه ی مدیریتی مدرسه ، در آموزشگاه های 

عالیت در حوزه ی منابع انسانی موثرند . برخی از خود می توانیم انجام دهیم ، در ایجاد محیط مناسب کار برای ف

این کارها ، فقط در زمره ی کارکرد جذب طبقه بندی می شوند و برخی دیگر می توانند دو یا چند کارکرد را 

تحت پوشش فرار دهند . مثال دو رفتار احترام متقابل و درک واقعی همکاران ، ضمن اینکه کارکرد جذبی دارند ، 

هستند . یا تشکیل گروه های مرجع میان همکاران ، عالوه بر اینکه کارکرد نگهداری دارند ، در  نگهدارنده هم

زیر مجموعه ی کارکرد کاربرد هم طبقه بندی می شوند . همچنان که برگزاری اردو های خانوادگی با حضور 

ماهیانه برای همکاران ، همکاران ، در پایان هر ترم یا شروع سال تحصیلی و در نظر گرفتن استخر به صورت 

 ضمن آنکه کارکرد نگهداری دارند ، می توانند به کارکرد های دیگر هم نیم نگاهی داشته باشند .

 بیان چند فعالیت عملی برای هر یک از کارکردها :

 جذب

ت برگزاری جلسه های معارفه برای همکاران جدید الورود به مدرسه و معرفی محیط فیزیکی ، امکانات و موقعی

 جغرافیایی آموزشگاه به آن ها می تواند ، در زمره ی فعالیت های جذب نیروی انسانی باشد .
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احترام گذاشتن به همکاران هنگام صحبت کردن و اظهار نظر آنان ، احوال پرسی هر روزه از آنان در لحظه ای 

 می ، خالصانه گفتن " نباشید خسته "که وارد مدرسه می شوند و نیز سپاسگزاری از زحماتشان در پایان روز و 

 ، توانند می ها فعالیت این ، ها خیلی اعتقاذ به چند هر ؛  باشند جذب با مرتبط های فعالیت ی جمله از تواند

 . باشند هم مدرسه سازمان در انسانی منابع ی نگهدارنده

 بهسازی

 ی راهنمایی و متوسطهتشکیل گروه های آموزشی معلمان هم پایه در ابتدایی و هم رشته در دوره ها

 برگزاری جلسات هدفمند شورای معلمان

 مشاوره ی فردی با معلمان

 استفاده از معلمان مجرب و با تجربه برای رفع مشکالت سایر معلمان در جلسات شورا

        فراهم ساختن شرایط حضور همکاران در دوره ها ، کارگاه های آموزشی و نشست های خارج از مدرسه

 ، تواند می ها آن دادن قرار اختیار در و آموزشگاه محیط به خواندنی مناسب منابع و ها کتاب ، ریاتنش آوردن

 . باشد کارکنان بهسازی مسیر در اقدامی

 نگهداری

تشویق های مادی و معنوی همکاران ، اهداء لوح تقدیر و کارت تبریک ، اهدای کارت و یا مزایای استفاده از 

 . هستند کارکنان نگهداری اقدامات ترین معروف از ، هنری–شی و فرهنگی امکانات تفریحی ، ورز



 

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

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه کنید .لمی و پژوههزار تومان به سایت ع 5فقط 

112 
 

فرستادن کارت تبریک یا تشکر به نشانی منزل برخی از همکاران در مناسبت های گوناگون می تواند اقدامی 

 نگهدارنده تلقی شود .

، عالوه بر اینکه اقدامی در  توجه به پیشنهادهای همکاران در ارتباط با مسائل مدرسه و به کار بستن آن ها هم

 کارکرد کاربرد محسوب می شود ، می تواند اثر نگهدارندگی نیز داشته باشد .

 تقدیر و تشکر در جمع همکاران ، اولیاء و دانش آموزان نیز اقدام نگهدارنده ی مناسبی است .

 کاربرد

های باالتر ، فقط در موارد خاص ممکن می در گروه ما ، به دلیل اینکه کارکرد کاربرد ، از طریق ارتقاء به پست 

شود ، درست است که از تجربه و توان گره گشایی همه ی همکاران با سابقه نمی توانیم با ارتقای آن ها به پست 

های مدیریتی استفاده کنیم و در واقع اگر با رتبه بندی های ارتش مقایسه کنیم ، درست است که نمی توانیم 

یپی و سرلشکری برسانیم ، ولی می توانیم کاری بکنیم که آن ها در عین سرهنگ و یا همه را به درجات سرت

 حتی سروان بودن ، به اندازه ی سرتیپ و سرلشکر احساس ارزشمندی کنند .

از این رو استفاده از تجربه های همکاران برای رفع مشکالت دانش آموزان در زمینه ی رفتارهای خاص و ویژه 

 تی از نوع کاربرد باشد .می تواند ، فعالی

استفاده از تخصص همکاران در فعالیت های پرورشی و مراسم آغازین و نیز انتخاب معلمان با تجربه برای فعالیت 

 در سمت نماینده ی معلمان می توانند ، در زمره ی کارکرد کاربرد طبقه بندی شوند .
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 گان از طريق همکارانمديريت هماهنگ سازی اعمال روش های انضباطي میان فراگیرند

چون روش های انضباطی ناهمگن و حتی بعضاً متضاد ، در دانش آموزان رفتارهای ناهمگون و متضاد به وجود 

می آورد ، بهتر است به دنبال اعمال روش های انضباطی هماهنگ و البته مبتنی بر مقتضیات باشیم . به عبارت 

ن نباشند ؛ مثالً دانش آموزی را به خاطر یک خطا دو روز از دیگر ، اگر می خواهیم روش های انضباطی ناهمگ

کالس محروم کنیم و دانش آموز دیگری را با همان خطا ، تنها با یک تذکر ساده جریمه کنیم ، باید هماهنگ 

 سازی اعمال روش های انضباطی را جدی بگیریم .

ین معاونان مدرسه در شروع سال برای ایجاد هماهنگی در روش های انضباطی ، برگزاری جلسات مکرر ب

تحصیلی الزامی است . برگزاری جلسه بین مدیر و معاونان برای تصمیم گیری های نهایی و ابالغ هماهنگی ها 

 هم مهم است .

معاون یا معاونان مدرسه ، موظفند محیط فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اخالقی و دینی هر یک از دانش آموزان 

 نسبت به ارائه ی اطالعات در حد مقررات به همکاران اقدام کنند . مدرسه را بشناسند و

شناساندن ویژگی های اختصاصی فراگیرندگان خاص به همکاران )بیش فعال ، دارای مشکل جسمی ، دارای 

 مشکل خانوادگی و ... ( از وظیفه های مهم معاون مدرسه است .

، برای ارائه ی اطالعات و توجیه همکاران نسبت به  اختصاص بخشی از جلسه های شورای معلمان به معاونان

داشتن برخوردهای یکسان ) و اگر یکسان نبود ، اقتضایی ( با مسائل خاص دانش آموزان ، مثالً رسیدگی به 

 تکلیف منزل ، از جمله مواردی است که مدیران مدرسه باید مد نظر داشته باشند .
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دانند ، تصمیمات و نظریات مسئوالن رده های باالی آموزشی و نیز مدیران مدرسه باید همواره خود را موظف ب

 قوانین و مقررات ارسالی را برای اخذ تصمیمات منطقی در اختیار معاونان قرار دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 : گیری نتیجه

 کمک برای و آوریم بوجود مشارکتی فرهنگ نوعی مدارس در که است این موفقیت عامل مهمترین من نظر به

 روشهای از آموزان دانش سازی آگاه برای داده انجام گروهی کارهای و ها همایی گرد ها آن رفتار بودبه به

 برنامه مؤثرترین عنوان به آموزان دانش میان همبستگی و تفاهم تقویت و مدرسه در اختالف حل آمیز مسالمت

 به مشکل یک به شدن مواجه نگامه به معموال ها آن که چرا کنیم استفاده آموزان دانش رفتار بهبود در ها

 جلو قطعا رفتار این و گذرند می خویش خواسته از یا و خواسته کمک دیگران از برده، پناه خلوت ای گوشه

 خود وظایف از را انضباطی مسائل فصل و حل باید معاونین ما. گرفت خواهد هارا آن اجتماعی و فکری پیشرفت

 به. نماییم صرف زیادی انرژی و وقت آن تحقق برای و باشیم داشته عتقادا دهیم می انجام که آنچه به و دانسته

 هدایت به که کنیم ایجاد مدرسه در محیطی نماییم برخورد تنبیه صورت به آموزان دانش مسائل با اینکه جای

 .بیانجامد مطلوب رفتار



 

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

 www.asemankafinet.irشی آسمان مراجعه کنید .لمی و پژوههزار تومان به سایت ع 5فقط 

115 
 

 مشکل آموزان دانش به. باشیم تهداش ارتباط آنها های خانواده و آموزان دانش با باید هدفی چنین به نیل برای

 .بنماییم را بهینه استفاده آموزان دانش نظرات از االمکان حتی و بپرهیزیم داوری پیش از. بدهیم مسئولیت دار

 

 

 

 

 : پیشنهادات 

 مطرح معلمان شورای درجلسات یا خصوصی صورت به همکاران برای نظارت برنامه اهداف درابتدا است بهتر  -1

 : زیر صورت به نمونه برای. گردند

 .آموزش فرایند اصالح جهت در  مربیان با همکاری-1

 .باشد می آموزشگاه مسئولین و معلم مساعی تشریک حاصل و نتیجه تدریس امر در پیشرفت اینکه بر تاکید-2

 .آموزان دانش و همکار و خود و خداوند مقابل در آموزشگاه مسئولین مسئولیت احساس-3

 .همکاران تدریس ضمن آموزان دانش ملکردع وضعیت بررسی-4

 .خود تدریس از ارزشیابی در همکاران به کمک-5
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 شورای جلسات در ها ی رشته هم سایر به  همکاران برتر های شیوه ارایه و همکاران تدریس شیوه مشاهده-6

 .معلمان

 .باشند می امر این گیر پی که والدینی جهت آموزان دانش از آنها وانتظارات همکاران تدریس شیوه بیان-7

 نتایج به رسیدن جهت کالس در نظم کنترل های شیوه ایجاد جهت مند عالقه همکاران با  همفکری-8

 .مطلوبتر

 . آنها ارزشیابی پرونده در همکاران وابتکاری قوت نقاط ثبت-9

 شنود و گفت و کالس در نظم ایجاد کارهای راه همچون موضوعاتی به معلمان جلسات موضوع اختصاص – 11

 .یکدیگر های ایده و تجربیات مورد در همکاران نظرات به کردن

 ستاره تابلو“ نام با تابلویی در و کرده انتخاب درسی و اخالقی نظر از را نمونه آموزان دانش تصاویر توان می  -2

 .کرد نصب ”ها

 رعایت عدم صورت در مثال.بگیرد صورت گرفته انجام جرم تناسب به حتما انضباطی مسایل با برخورد شیوه  -3

 وی اولیاء یا آموز دانش نمودن مجبور خسارت کردن وارد صورت در ویا محیط نمودن پاکیزه به کمک بهداشت

 .آن جبران به

 .گردد ویژه توجه ها بچه های توانایی میزان به قرآن تالوت و نماز مفاهیم آموزش در شود سعی  -4

 .شود ویژه التفات ها بچه یفرد تفاوتهای به آموزش، در  -5

 .الغیر نه نمایند نماز اقامه واحد و احد خدای از قدردانی جهت بخواهیم آموزان دانش از  -6
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 .نمائیم استفاده اعتقادات تثبیت جهت در آموزان دانش جسم عافیت و سالمت از  -7

 .نشود فراموش است الزم تشویق  -8

 شود تشکر کنند می تالش اعتقادی مسائل زشآمو در که عواملی سایر و دبیران از  -9

 .گردد استفاده نیز آنها تجارب از تا باشد داشته حضور مدرسه معاونین از یکی حداقل مدیران جلسات در – 11

 این در متخصص اساتید از دعوت و شناسی آسیب و اجتماعی جلسات و مشاوره احیای جلسات برگزاری – 11

 .پاسخ و پرسش جلسات برگزاری همچنین و امر

 آشنایی برای هایی دوره بخصوص معاونین جهت روز علم و جدید موضوعات با خدمت ضمن برگزاری     -7

 ما تا مخدر مواد شناخت حتی و آموزان دانش با برخورد مناسب کارهای راه ، نویسی وبالگ ، کامپیوتر با بیشتر

 .باشیم آشنا روز صنعتی مخدرهای جدیدترین با خود معاونین
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