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  با سمه تعالي

  » 1فرم شماره : «  

  »ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي « فرم خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي 

  

  : نام خانوادگي                                                    :  نام 

   آموزشي معاون لي : رشته  شغ                                                       نام پدر :

      شماره پرسنلي :             كد ملي :

  آموزشيمعاون پست سازماني : 

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

    »:شهر / شهرستان « ه محل خدمتحوز        استانمحل جغرافيايي خدمت : آموزش و پرورش  . 1
  »اطالعات پرسنلي 502بر اساس فرم « سوابق تجربي كارمند :   . 2

  عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف
دوره 

  تصدي
  دوره تصدي  عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف

1       7        

2        8        

3        9        

4        10        

5        11        

6        12        

  امتياز        ين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمندميانگ . 3

  » ساعت 150عالي : « عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  . 4

  ساعت  عنوان دوره  رديف  ساعت  عنوان دوره  رديف

1    7      

2  
 

 8      

3    9      

4    10      

5      11      

6      12      

  ساعت  * جمع ساعت دوره هاي آموزشي :  

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : ............ .   مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :.....................   . 5
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  »2فرم شماره : «                                     »عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي « 
  » صوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيدكارمند محترم لطفاً در خ« * مستند سازي تجربيات 

  : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمندمقدمه : 

  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

  به موقع حاضر شدن در سركار:ب:               داشتن جديت در كار:    الف 

  توجه به وضعيت تحصيلي دانش آموزاند :                                       انضباط در مدرسهبرقراري نظم و  ج :

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

  ................................................................................................................ب                                       كمبود امكانات آموزشيالف 

  ..............................................د : ................................................................................ .        .....................................................................................................ج :

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

  برقراري روابط حسنه با دانش آموزان و همكاران گرامي 

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

  ميشه سعي مي كردم نظم و انضباط را در مدرسه به نحو احسنت برقرار نمايم .ه

  . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

  مطالعه روش هاي جديد مديريت در مدرسه

  

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

 »ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي« 

   استان اداره كل آموزش و پرورش 

    :  شماره ملي                                          :  كد پرسنلي

      : نام خانوادگي                                                           :     نام

  آموزشي معاون:   عنوان پست سازماني                       آموزشي معاون   :    رشته شغلي

                                         خبره                 رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

  عالي            رتبه جديد و تاريخ اجراء   :
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  عنوان مستندات تجربيات مدون :

  آموزشي معاونت تجربيات 

  

 فهرست مطالب

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

 10 ............................................................................................................. : يديكل نكات

 10 .................................................................................................. : يديكل ميمفاه فيتعار

 10 ........................................................................................................... : مدرسه معاونت

 10 ............................................................................................................ ست؟يچ تجربه

 11 ............................................................................................................ شنهاديپ فيتعر

 11 ........................................................... : داشتم برعهده يآموزش معاون عنوان به بنده كه يفيوظا

 13 ....................................................................... مدرسه در تمعاون نهيزم در بنده اتيتجرب انيب

 13 .................................. : آنها يودرس يانظباط سوابق وثبت آموزان دانش شناخت  يچگونگ:   1 تجربه

 13 ................................................. انظباط نمره  هيارا  در من موثر عملكرد وهيوش بنده ديمف اتيتجرب
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 14 ................... كردم يم استفاده كه آموزشگاه گوناگون ليدرمسا آموزان دانش قيتشو يها وهيش:  2 تجربه

 14 ........................... : كنند ينم تيرعا را مدرسه مقررات كه يآموزان دانش با بنده برخورد نحوه:  3 تجربه

 15 ................................................................................................................. : نكته چند

 16 ................................................. همكاران بركار ونظارت يابيارزش درباره ديمف يها تجربه:  4 تجربه

 16 ................................................... :آموزان دانش ريوتاخ بتهايغ كنترل ديمف يها تجربه:   5 تجربه

 17 ............................................. كردم يم استفاده حيتفر يزنگها  يبرا كه ديمف  يها روش:  6 تجربه

 18 ........................................................................ يآموزش معاون عنوان به بنده اتيتجرب  نييتب

 18 ...................................................... نيآغاز يها برنامه اجراء مناسب وهيش درباره ديمف يها تجربه

 19 ....................................... نيآغاز يها برنامه اجراء مناسب وهيش  درباره بنده ديمف يها تجربه نييتب

 19 ............................................................................ مانند مختلف يها وهيش به قرآن قراعت - 1

 20 ...................................................... نيآغاز يها برنامه در وآموزنده كوتاه ي ها داستان خواندن- 2

 20 ........................................................... نيآغاز يها برنامه در گذار اثر و نيدلنش اشعار خواندن- 3

 20 ........................................................ مستعد آموزان دانش توسط يورزش يشينما حركات انجام- 4

 22 ........................................................................ بنده اتيتجرب حاصل يديكل و ژهيو نكات انيب

 22 ......................................... مدرسه امور در آموزان دانش مشاركت  در معاون عنوان به بنده قشن - 1

 23 ................................................. آموزان دانش نيوالد با يهمكار در معاون عنوان به بنده نقش – 2

 24 ............................................................ : انضباط و نظم ايجاد در  معاون عنوان به بنده نقش - 3
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 24 ............................................ :  مدرسه بهداشتي  تيوضع در مدرسه معاون عنوان به بنده نقش – 4

 25 ........................................................................... يآموزش معاون عنوان به بنده صخا اقدامات

 25 .......................... مشكل نيا رفع و حل يبرا تالش و آموزان دانش يانضباط يب و ينظم يب علل يبررس

 26 ........................................................................................................ خاص اقدام دهيچك

 27 ............................................................................................................... تيوضع انيب

 27 ............................................................................................. :واصطالحات ميمفاه فيتعر

 29 .......................................................................................................... :يعلم يها افتهي

 29 ........................................................................................... آموزان دانش انضباطي بي علل

 29 ................................................................................ :مانند آموزان دانش به مربوط علل: الف

 30 ................................................................................................... معلم به مربوط علل)ب

 31 .......................................................................................... :درس كالس به مربوط علل)ج

 32 ............................................................................................. : كالس عاطفي محيط تأثير

 32 ................................................................................................. :خانواده به مربوط علل)د

 33 ....................................................................................... : اجتماعي روابط به مربوط علل)ه

 34 ........................................................................................................... : رواني عوامل)و

 36 ........................................................................................................ :قيتحق ي نهيشيپ

 37 ....................................................................................................... :1شواهد يآور گرد
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 39 .................................................................................. حل راه انيوب يعلم يها افتهي ليتحل

 39 ....................................................................................... :آموزان دانش يانضباط يب ليدال

 40 .......................................................................... نظمي بي هاي رفتار حذف يا كاهش راههاي

 46 ......................................................................... :آن بر نظارت ياجرا و يموقت لح راه انتخاب

 46 ........................................................................................... :)2شواهد( اطالعات يگردآور

 47 ............................................................................... :يينها گزارش و يريگ جهيونت يابيارزش

 48 ............................................................ : يآموزش معاون عنوان به بنده اتيتجرب حاصل الگو ارائه

 48 ........................................................ . ميكن نهينهاد آموزان دانش در را انضباط و نظم چگونه – 1

 50 ................. دهم؟ شيافزا آموزشگاه يعمران و يپرورش ، يآموزش امور در را اءياول مشاركت توانستم چگونه

 53 ........................................................ اتيتجرب حاصل مدرسه نيمعاون ريسا به يراهكارها و هيتوص

 55 ............................................................................................. گريد يراهكارها و ها هيتوص

 57 .............................................................................................................. : يريگ جهينت

 58 ........................................................................................................................منابع
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  مقدمه :

سال است كه به خدمت در آموزش و پرورش مشغول مي باشم .در سال هاي اخير به عنوان    مدت     اينجانب 

مشغول بكار شدم . هدف از اين تحقيق بيان تجربيات مديريتي و معاونتي خودم در پست    آموزشيمعاون 

  در زير بيان مي نمايم .ابتدا اهميت مديريت و معاونت در مدرسه را  معاونت مي باشد . 

 شكل  و آموزان دانش و كودكان از زيادي تعداد تربيت در آن معاونت و مديريت كه است سازماني مدرسه   

 همكارانش و  او اشتباه و انگاري سهل ، كوتاهي هرگونه و دارد چشمگير نفوذ و حالت و ها آن شخصيت دادن

 چگونگي و نوع گرو در اي جامعه هر ترقي.  دارد جامعه وكل راداف رشد در زيادي بار زيان و نامطلوب تأثيرات

 توان نمي را مدرسه در آموزشي رهبر عنوان به معاونت و مديريت اثر و گيرد انجام مدارس در كه است فعاليتي

 تصميم رعايت ، مدرسه نظم ايجاد ، تربيت و تعليم امر در همكاري ارائه براي الزم روحيه ايجاد با و گرفت ناديده

 تحويل و تربيت را شايسته افراد بتواند غيره و ارزشيابي و كنترل و نظارت ، رتبه ، تشويق و ريزي برنامه ، گيري

 هر در او.  دارد را همكاران ، آموزان دانش به خدمت و هدايت قصد احوال همه در معاون بنابراين.  بدهد جامعه

 افراد شامل همه امور به رسيدگي و مشكالت حل.  كند حل را ها آن مسائل و مشكالت كند مي سعي زماني

 مدرسه با نحوي به كسانيكه تمام و اوليا ، جامعه كل يعني مدرسه از خارج مردم مشاغل هم و مدرسه داخل

  : كند نمي اعتماد نفس به اما دارد نفس به اعتماد خوب كه است كسي معاون كه شوندچرا مي دارند ارتباط
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  . است حقوق از رمهمت حق من براي -

  سم .شنا نمي بد آموزان دانش بين در -

  . نمايي چاه هم مي كنم  نمايي راه هم-

  تنبيه تا مكن مي معاوني تشويق با بيشتر -

  هم .د مي آموزش و ،پرورش پرورش و آموزش جاي به را آموزان دانش -

 شكوفا پيوسته طراوت پر باغ و بماني رپايدا و زنده است اميد شكفته نو هاي گل براي باغبان بهترين معاون   

 و باش صبور و مقاوم راه كوران در ،و مده راه برخود ،لرزه لحظه هيچ در و بدار محكم و استوار ما قدم پس بماند

 را تو هرگز و كن سرافرازي و ببال بودنت الگو بر  و بمان باقي همواره تاسي براي و كن تاسي انبيا به ماليمات نا

  .بماني راه از ها روان پرورش بيتتر كه شايد

در اين تحقيق سعي بر آن دارم تا گوشه اي از تجربيات خودم را در زمينه معاونت در مدرسه بيان نمايم .اميد 

  است مورد استفاده ساير همكاران قرار گيرد .
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  نكات كليدي :

  ، وظايف ، تجربيات ، راهكارها آموزشيمعاونت  

  تعاريف مفاهيم كليدي :

  ونت مدرسه :معا

  معاون مدرسه شخصي است كه وظيفه بيشتر امورات جاري مدرسه را برعهده دارد .

 تجربه چيست؟

باشد و به كارها و رويدادهاي گذشته باز  اي جديد از آن مي تجربه به معني آزمودن يك كار و كسب آموخته

شود كه  رويدادهايي گفته مي اي از موعهروانپزشكي هم تجربه به هر رويداد يا مج- از بعد روانشناسي .گردند مي

ازمعلومات كسب شده را در پي دارد. مجموعه تجارب افراد  اي پيوندند و مجموعه در زندگي شخصي به وقوع مي

تجاربسازماني دسته بندي نمود كه از  توان در سه دسته كلي تجارب خانوادگي، تجارب عمومي و در زندگي را مي

 .باشد سازماني مدنظر ما مي ميان اين سه دسته، تجربه
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  تعريف پيشنهاد

ارائه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پيشنهادها كه باعث حل مشكل يا بهبود در فرآيندهاي موجود و  

-شود كه توسط كاركنان، مديران يا ساير ذينفعان سازمان ارائه ميخدمات سازمان گردد، پيشنهاد ناميده مي

  .شود

  ه عنوان معاون آموزشي برعهده داشتم :وظايفي كه بنده ب

تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات الزم در زمينه اجرايي برنامه هاي صيحگاهي و برگزاري نماز جماعت و مراسم   

 مذهبي ملي .

  .ـ نظارت و مراقبت مستقيم بر نحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه 

ش مستمر در جهت رعايت موازين اسالمي از سوي كاركنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا كردن ـ كوشش و تال

  دانش آموزان با مسائل مذهبي و اخالقي و ترغيب آنان در اين زمينه .

ـ شناسائي دانش اموزانيكه ناهنجاريهاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكالت آنان از طريق مراجع ذيربط 

  مدير مدرسه .با اطالع 

  ـ رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشي الزم به مدير مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولياء آنان .

ـ شركت در شوراهاي و گروههاي پرورشي ـ با نظر مدير مدرسه و همكاري كامل در اجراي برنامه ها و خط 

  مشي هاي اجرائي مصوب .

  مربوط . ـ اداره كالس در غياب معلم

ـ همكاري با مدير و معلمان در مورد تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي از نحوه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و 

  اعالم موارد به اولياء آنان در صورت لزوم .
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  ـ همكاري با مدير مدرسه و اشتراك مساعي در انجام وظايف مدير .

روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامي كه برنامه ها  ـ حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار

  و فعاليتهاي آموزشي ، پرورشي و جنبي در جريان است .

  . مربوط وظايف انجام در مدرسه  ـ همكاري با ديگر معاونين 

  . مدرسه مدير نظر به توجه با مدرسه ـ ايجاد هماهنگي و تقسيم كار براساس شرح وظايف با ديگر معاونين 

  ـ نظارت و همكاري در امر ثبت نام و تنظيم دفاتر آمار ، اموال ، امتحانات و نگهداري سوابق اسناد .

ـ تهيه و تنظيم گزارش هاي الزم از وقايع و اتفاقات جاري در مدرسه و ارائه گزارشهاي الزم در اين زمينه به 

  مدير مدرسه .

همكاري با آنان در حسن اجراي برنامه ها و امور مربوط  ـ نظارت در حسن انجام وظايف ديگر كاركنان مدرسه و

.  

ـ مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتي و ايمني مدرسه و دانش آموزان و اعمال كوشش هاي مستمر به 

منظور پيشگيري از بروز ضعف و كمبود در اين زمينه ها و چاره جوئي نارسائي ها در هر مورد و فراهم كردن 

  وليه و درمان در موارد الزم .موجبات كمكهاي ا

  ـ مراقبت بر فعاليتهاي آزاد دانش اموزان در ساعات تفريح و مواقع ديگر با كمك مربيان و معلمان .

  ـ نظارت بر كار و فعاليتهاي خدمتگزاران ـ سرايدار ـ نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدرسه .

آن و در ثبت نمرات و اعالم نتايج امتحانات دانش آموزان  ـ تهيه و تنظيم برنامه امتحانات و همكاري در برگزاري

  به اولياء آنان در موعد مقرر .

ـ معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات نهائي با نظر مدير مدرسه به ادارة آموزش و پرورش ـ تهيه پيش 

  نويس گزارشها و مكاتبات مربوط .

  غياب آنان بر حسب مورد .ـ برعهده گرفتن وظايف كادر اداري مدرسه در 
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  ـ انجام كليه امور مدرسه در غياب مدير ، مدرسه براساس اختيارات تفويض شده .

ـ حضور در مدرسه در كليه اوقات رسمي طول سال تحصيلي و تعطيالت فصلي طبق مقررات و دستورالعملهاي 

  صادره

  بيان تجربيات بنده در زمينه معاونت در مدرسه

  : آنها ودرسي انظباطي سوابق وثبت آموزان دانش شناخت  چگونگي :  1تجربه 

 و فيزيولوژيك خاص بيماري يا و مشكل  قبيل از آموزان دانش اطالعات تمام و تهيه دفاتري منظور اين براي   

 بهت. شود درج آن در آموزان دانش درسي و رفتاري احتمالي هاي كاستي و ها ،موفقيت جسمي ويژه مشكل يا

 ويژگي هم دفتر اين در ضمنا گردد منظور آموز دانش عكس چسباندن براي هم قسمتي صفحه اين در است

  مي نوشتم . منفي وهم مثبت هاي

  انظباط نمره  ارايه  در من موثر عملكرد وشيوه بنده مفيد تجربيات 

 نظمي ازبي ودرهرمرحله منظور شد داده توضيح درباال كه انضباطي دفتر در20 نمره نوبت هر ابتداي اول روش

 دانش براي آموزشگاه مسئولين انتظارات ،   دوم روش.يابد مي تغير انضباط عملكرد نوع تناسب وبه آموز دانش

 حضور وبا نوبت درپايان كه انتظارات از كدام هر شدن برآورده به عمل صورت ودر بيان نوبت ابتداي در آموزان

 آموزشگاه نوع به توجه وبا خودم توسط شخصا فرم واين.دشو مي منظور انضباط گرددنمره مي برسي  آموز دانش

  .نماييد تغير آموزشگاه هر تناسب به تواند ومي گرديده تهيه آموزان دانش از وانتظاراتمان
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  كه استفاده مي كردم  آموزشگاه گوناگون درمسايل آموزان دانش تشويق هاي شيوه:  2تجربه 

 عكس گرفتن،  مادي جوايز اهداء  كنار در اخير سالهاي طي در بنده تشويق روش ترين هزينه وكم بهترين

 ووبالگ اعالنات تابلو در تصاوير ونصب آموزان دانش كل مقابل در ها مراسم در تشويق مورد آموزان دانش

 سخنراني اجازه وهمچنين افراد اين به مسئوليت دادن وهمچنين كردم . طراحي منظور اين به كه آموزشگاه

 دانش طرف از كه.باشد مي نيساير براي صف سر در خود موفقيت علتهاي وبيان تشويق وردم آموزان دانش

  . است بهتر مورد اين در ضمنا.گيرد مي قرار استقبال مورد زياد بسيار آموزان

 : نحوه برخورد بنده با دانش آموزاني كه مقررات مدرسه را رعايت نمي كنند : 3تجربه 

 ساير يا معاونين وما طرفيم انسان بايك ما كه نمود يقين آن وبه گفت بايد يزچ هر از قبل موارد اين در   

 از نسل يك اينكه دليل به را شاگرد كه بدهيم خودمان به را حق اين نبايد  خود شاگردان با رابطه در  معلمين

 وساير معاونين ما . بدانيم حرفهايمان همه ي پذيرنده است كوچكتر ازما سال چند يا است آمده دنيا به ديرتر ما

 سني اقتضاي به توجه بادبيرستان  دوره در مخصوصاَ  باشيم داشته توجه آموزان دانش همه به بايد همكاران

 قرار ما مشورت طرف و كنييم توجه آنان نظرهاي اظهار به كه دارند دوست و دارند نياز ما بيشتر توجه به خود

 .بگيرند

 نظر خاصي تعداد به هميشه يا ندهيم خالتد  ها گيري تصميم در را شاگردان و نكنيم توجه مسئله اين به اگرما

 كه زد خواهند كارهايي به دست وجود اثبات و ما توجه جلب براي شاگردان بدهيم مسئوليت يا كنيم خواهي

 وريپيشدا هرگونه از آموزوپرهيز دانش هر درمورد مثبت فكر يك داشتن ولذا. مي زنند  هم به را مدرسه نظم

  .باشد مي ضروري امري آموزان دانش انظباطي درموردمسايل عجوالنه وقضاوت
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  : نكته چند

 چند ونتيجه بگيرد صورت خصوصي صورت به حتما امر اين است بهتر آموز دانش نصيحت ويا تذكر درصورت- 1

 برابريكرده شود مي عنوان سال طي در جمع براي كه ساعته چندين نصيحتهاي با است ممكن امر اين اي دقيقه

 خواستم ازوي كه بود اش بازنشستگي زمان در همكار ازيك من سئوال پاسخ در جمله اين.(باشد تر موثر وحتي

  )نمايد بيان برايم  هديه عنوان رابه كاريش مفيد تجربه يك

 ايمانبر كتبي صورت به آنرا علت تا بخواهييم وي از حتما همكار سوي از خاطي آموز دانش معرفي درصورت- 2

 .نماييد درج

 رعايت عدم صورت در مثال.بگيرد صورت گرفته انجام جرم تناسب به حتما انضباطي مسايل با برخورد شيوه- 3

 به وي اولياء يا آموز دانش نمودن مجبور خسارت كردن وارد صورت در محيطويا نمودن پاكيزه به كمك بهداشت

 .........آن جبران

 . باشد مي وموثر ضروري بسيار مدارس انضباطي نامه آئين 76 ماده مشابه مناسب تنبيه قانون يك داشتن- 4

 ما خود طرف از تعدي تناسب همان به شود مي گرفته خاطي آموزان دانش از تعدي كه موقع هر است بهتر- 5

 .شد خواهد جبران وي انضباط كسر موارد تكرار عدم درصورت كه شود داده آموز دانش به معاونين

 وپرورش آموزش مقررات به توجه با  بدانيم است بهتر آموزان دانش سر موي  ازحد بيش بودن كوتاه باره در- 6

  .است ضرورت فاقد و دليل بي امري چنين اسالمي شؤونات و بهداشت رعايت صورت در
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  همكاران بركار ونظارت ارزشيابي درباره مفيد هاي تجربه : 4تجربه 

 طي در متاسفانه كه باشد مي آموزشگاها ومعاونين مديران وظايف مهمتريناز يكي  همكاران تدريس بر نظارت   

 اينجا در كه دارد گوناگوني داليل البته امر اين كه ام بوده شاهدآن مختلف مدارس در خود معلمي سوابق سال

 هبود مفيد تجربي صورت به كه خودم ازنظر آن موثر روشهاي فقط ولذا باشد نمي رابطه دراين صحبت مجال

 مطرح دبيران درجلسات يا خصوصي صورت به همكاران براي نظارت برنامه اهداف درابتدا است بهتر. ميدارم بيان

.   گيرد مي صورت نظارت آن براساس و گرديده تدوين زير صورت به ما درآموزشگاه اهداف اين نمونه براي.گردد

 وحاصل نتيجه تدريس امر در پيشرفت اينكه بر تاكيد- 2.آموزش فرايند اصالح جهت در  دبيران با همكاري- 1

 خداوند مقابل در آموزشگاه مسئولين مسئوليت احساس-3.باشد مي آموزشگاه ومسئولين معلم مساعي تشريك

 به كمك-5.همكاران تدريس ضمن آموزان دانش عملكرد وضعيت بررسي-4.آموزان ودانش وهمكار وخود

 ساير به  برترهمكاران هاي شيوه وارايه همكاران تدريس شيوه همشاهد- 6.خود تدريس از ارزشيابي در همكاران

 جهت آموزان دانش از آنها وانتظارات همكاران تدريس شيوه بيان-7.دبيران شوراي جلسات در ها ي رشته هم

 در نظم كنترل هاي شيوه ايجاد جهت مند عالقه همكاران با  همفكري-8.باشند مي امر اين گير پي كه والديني

  . آنها ارزشيابي پرونده در همكاران وابتكاري قوت نقاط ثبت-9.مطلوبتر نتايج به رسيدن جهت كالس

 :آموزان دانش وتاخير غيبتها كنترل مفيد هاي تجربه:   5تجربه 

 ي ناهنجاريها دراكثر چراكه گرفت بايد جدي بسيار را دوساعته اهميت كم ظاهر به حتي آموزان دانش غيبت  

 قرار معاون توجه مورد كه غيبتي ردپاي حتما،  .......و ناباب باافراد ودوستي ازخانه فرار– عتيادا مانند اجتماعي

 توجه آن به بايد حتما كه باشد مي معاونين ما وظايف مهمترين از يكي خود واين ميخورد چشم به نگرفته

 .دهيم اختصاص امر اين به را روز هر اول زنگ است وبهتر.كنيم
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 دانش تمامي اسامي شامل كه ليست يك و انتخاب آموزان دانش از دونفر آموزان دانش اخيرت برسي درمورد

 آغازين مراسم براي آموز دانش هر تاخير درصورت كه.كردم  مي ارايه آنها وبه تهيه باشد مي آموزشگاه آموزان

 دانش تاخير با برخورد با رابطه در قوانيني سال ابتداي در كه. شد  مي درج آموز دانش اسم جلوي آنروز تاريخ

 علت گيري پي دوم دفعه بخشش تايكبار ما مدرسه در مثال رسد مي آموزان دانش كل اطالع وبه وضع آموزان

 مي آموزان دانش تاخير از جلوگيري روشهاي از هاي نمونه..... و..... و اولياء به اطالع سوم ومرحله انظباط وكسر

 .باشد

  استفاده مي كردم تفريح زنگهاي براي  كه مفيد : روش هاي  6 تجربه

 به مربوط كارهاي اختيار تفويض و گوناگون هاي گروه از انتضامات بعنوان آموزان دانش از تعدادي انتخاب-1

    آنان به تفريح زنگ

 مناسبت گرفتن نظر در با(تفريح هاي زنگ در بخش روح و نواز گوش هاي موسيقي و شاد سرودهاي پخش- 2  

  ...)هاو

  مدرسه حياط در حضور با آموزان دانش بر آنها مستقيم نظارت و حياط در ومدير معاون مستمر حضور- 3

  وكنترل نظارت با البته انرژي تخليه جهت آموزان دانش گذاشتن آزاد- 4
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 تبيين  تجربيات بنده به عنوان معاون آموزشي 

 آغازين هاي برنامه اجراء مناسب شيوه درباره مفيد هاي تجربه

  :  چون باموضوعاتي بيشتر روزانه كه بنده به عنوان معاون مدرسه عملكرد نوع به توجه با  

  آغازين هاي برنامه اجراء شيوه- 1

  تفريح  هاي زنگ در آموزان دانش كنترل- 2

   آموزان دانش شناخت - 3

   آموزان وتاخيردانش غيبت برسي- 4

  انضباط نمره دادن- 5

  كالسها براي نماينده انتخاب- 6

  همكاران تدريس بر ونضارت يابيارزش- 7

  آموزان دانش تشويق شيوهاي- 8

  خاطي آموزان دانش انضباطي مسائل با وموثر مناسب برخورد- 9

 بيان تفكيك به مورد رادرهر خودم تجربيات و عملكرد شيوه دهي سازمان راضمن موضوعات لذا م ، دار سركار

 .ميدارم
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 آغازين هاي برنامه اجراء اسبمن شيوه بنده درباره  مفيد هاي تجربهتبيين 

 پرورشي كارهاي آموزان دانش ودرس انظباط مسائل كنار در بايست مي مدير همراه به مندر يكي از سالها  

 اجراي براي ها كالس بندي گروه اينكه فكري به ذهنم رسيد و آن  . نموديم مي هماهنگ بايست مي رانيز

 نفر سه كالس ازهر كه ترتيب اين به است بوده ها كالس به راسمم اجراي مسئوليت كل سپردن و آغازين برنامه

 متغيرمي كالسها تعداد تناسب به امر اين(هفته روز يك وسپس انتخاب آغازين مراسم مسئولين عنوان به

 نوع به زمان اين تواند مي(دقيقه15مشخص درزمان بايست مي كه شود مي داده اختصاص كالس آن به)باشد

 .نمايند اجراء دلخواه به را مناسبي مراسم) شدبا متغير  مدرسه

 سرصف در آموزان دانش ساير همكاري وجهت تشريح كامال كالس هر مسئولين براي ابتدا عملكرد شيوه واين

 .شود داه توضيح بار يك نيز

 نحو به كه كالسهاي وتشويق معاونين صبر با ولي،  گردد مشاهده اجراء در اشكاالتي ابتدا در است ممكن هرچند

 تكراري وغير جذابيت، ،با تر پسند آموز دانش جالبتر روز به روز آغازين مراسم كنند مي اجراء را مراسم مطلوبي

 .بود خواهد

 كتاب از ازآنها برخي زيركه روشهاي اجراءمانند قابل عناوين از برخي طرح اين اجراء ابتدا در است بهتر ضمنا 

. گردد بيان اجراء جهت مسئول آموزان دانش براي  گرديده برداشت فر مجد مرتضي تاليف است مدير يك معاون

  .بود خواهند مختار معاون نظارت با ديگر روشهاي يا عناوين اين اجراء در آنها كه تاكيد اين با البته

  مانند مختلف هاي شيوه به قرآن قراعت -1

  )دارند ناييآش باره اين در تاز پيش آموزان دانش( نور حلقه مراسم صورت به-
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  تواشيح صورت به-

 بيشتر مندي بهره براي ، آموزان دانش به ها آن اعالم و تالوت براي موردنظر هاي سوره هاي آيه بندي تقسيم-

  قرآني آيات از برنامه با و

  قاري آموزان دانش توسط قرآن خواندن-

  ياكامپيوتر نوار از معروف هاي تالوت پخش -

   گوناگون هاي مناسبت در فرهنگي همكاران ساير و معلمان توسط قرآن تالوت-

 ........-8آيات معاني بيان در خواني هم و گروهي صورت به قرآن تالوت-

  آغازين هاي برنامه در وآموزنده كوتاه ي ها داستان خواندن-2

 آغازين هاي برنامه در گذار اثر و دلنشين اشعار خواندن- 3

   مستعد آموزان دانش توسط ورزشي نمايشي حركات انجام- 4

 به جايزه و دار هدف هاي پرسش با ؛ انضباطي و بهداشتي، هنري، اعتقادي، ، درسي هاي مسابقه برگزاري- 5

  ها آن اجراءبه مراسم مجري گفتن تبريك و روز هر متولدين معرفي-6؛ برگزيدگان

 ؛ هفته متعدد روزهاي در كالسي مراسم مسئولين نظر از گوناگون ابعاد از موفق آموزان دانش معرفي -7

 ؛ آموزان دانش عالقه مورد سرود هاي نوار پخش ويا آموزي دانش گروههاي توسط سرود خواندن- 8
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 ؛)هفته آخر يا اول"مثال(هفته از مشخصي روزهاي در آموزان دانش توسط نيايش برنامه اجراي- 9

 توان از گرفتن بهره و روز يك ”مثال اي هفته به آغازين هاي برنامه در مدرسه مدير حضور كردن محدود-10

 ؛...و مشاوران ، ورزش مربيان ، تربيتي مربيان ، كتابداران ، معلمان ،ازجمله همكاران ساير

 و شاد هاي بازي به توجه نيز و آموزان دانش با مدرسه كادر و معاونان كردن ورزش و ، ورزش به ويژه توجه-11

 ؛ كودكانه

 ؛ حياط در گذار و گشت هنگام ، مدرسه معاون طتوس دلنشين كلمات از استفاده-12

 ياسين آل ، كميل ، توسل(  ها نامه زيارت و دعاها از برخي تالوت به شده حساب و مناسب زمان اختصاص-13

 مدت؛ كوتاه و گذار اثر ، جذاب هاي برنامه با همراه ،...)و عاشورا ،

 آموزان؛ دانش به انضباطي و بهداشتي يها پيام ي ارائه منظور به ها نامه نمايش از استفاده-14

 مدرسه؛ بازگشايي اول روزهاي ،در)عصرگاه يا و صبحگاه( آغازين هاي برنامه در مدرسه كادر معرفي-15

 ديواري روزنامه تهيه انشا، ، مقاله نگارش مانند ، كالس در هفتگي كار با همراه ، هفته شعار انتخاب-16

 دانشمندان زندگي خالصه بيان-17

 آموزان دانش ازبين قارع بهتراست شوم مي متذكر آغازين مراسم قرآن قارع درباره تجربياتم به توجه با:ذكرت

 .گيرد صورت معاون خود ويا قرآن دبير يا پرورشي دبير انتخاب وبا كالسها مستعد

 گاهي صبح شورز به دقيقه10 آغازين مراسم از بعد سال مناسب فصلهاي در است بهتر اينكه مهم بسيار تذكر

 مستعد آموزان دانش توسط ويا مند عالقه دبيران از يكي يا ورزش دبير اجراء وبا ورزشي آهنگهاي پخش با همراه
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 طي در كه اينجانب ت تجربيا به توجه داردوبا خوبي بسيار تاثيرات برنامه دراين همكاران وحضور.گردد اجراء

 ام بوده مطلب اين گير پي گذشته سال چندين

 . است شده وموثرواقع مفيد بسيار   آموزان دانش ورواني جسماني  داشتبه در

  

  

  

  بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات بنده

  مدرسه امور در آموزان دانش مشاركت بنده به عنوان معاون در  نقش - 1

 بايد مدرسه اونمع. بنده به عنوان  است آموزان دانش كردن اجتماعي تربيت و تعليم مهم اهداف از يكي    

 در عملي صورت به ، شود برده بكار فرد اجتماعي زندگي در بايد بعداَ كه مفاهيم تمام كه آورم  فراهم را شرايطي

 ، نظم حفظ وسايل، تهيه بهداشتي، انضباطي امور در را آموزان دانش . به همين خاطر بنده شود تمرين مدرسه

 ، آموزان دانش مشكالت حل براي حل راه ارائه ، آموزان دانش اررفت خصوص در گيري تصميم روابط، نوع تعيين

 سبب مشاركت اين مي دادم . مشاركت ديگر مسائل و اطراف محيط با مدرسه رابطه اولياء، همكاري چگونگي

   .شود مي آنها اجتماعي محيط و سازمان مسائل خصوص در تفكر ، تحليل و تجزيه ، گيري تصميم قدرت تقويت

 آشنا آن مسائل و جامعه با طرف يك از بايد مدرسه»  است اجتماعي زندگي براي سازي آماده امنظ مدرسه«

  .سازد فراهم جامعه مسائل در را آنان مشاركت هاي زمينه ديگر طرف از و كند
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  نقش بنده به عنوان معاون در همكاري با والدين دانش آموزان – 2

 يعني خود سرمايه ترين گرانبها آنها . هستند آموزشي سازمان اصلي رجوع ارباب و دهندگان ارتباط اولياء  

 و تعليم مثبت نتايج منتظر زياد آرزوهاي و اميد با . سپارند مي پرورش و آموزش سازمان بدست را فرزندانشان

 ترديد دچار شوندن داده شركت فرزندانشان و خود به مربوط تصميمات در اوليا اگر .هستند خود فرزندان تربيت

 تاييد را مدرسه كارهاي دارند مدرسه مسائل به نسبت كه ترديدي يا و شناخت عدم خاطر به آنها اگر .شوند مي

 .بنده بع عنوان بود نخواهد موفق مسلما كنند بيشتري كوشش مدرسه كارهاي در كه بخواهند ها بچه از و نكنند

م ساز هماهنگ گرفته قرار آن در كه محلي و جامعه فرهنگ و نيازها با را آموزشي محيط بايد آموزشي معاون

 هيچ گذارد مي تاثير مدرسه كار بر كه است عامل ترين موثر آموزان دانش اوليا با مربيان و مدرسه هماهنگي.

 اهداف اوليا اگر . بود نخواهد خود كارهاي در وظايف انجام به قادر اوليا فعال مشاركت و كمك بدون معاوني

 عاطفي ، اقتصادي مشكالت كنند كمك فرزندان به توانند نمي نكنند درك حدودي تا را تربيت و تعليم و مدسه

 محيط شرايط عنوان به مدرسه تا تاثير مدرسه تعليمات جوو بر مستقيم بطور خانواده فرهنگي، اخالقي، ، رواني ،

  . بود نخواهد موفق دهد تغيير مدرسه نفع به را خانواده

 باشد داشته ارتباط اوليا ، آموزان دانش ، معلمان با خود شغلي محيط در است بورمج آموزشي معاون و مدير هر

 دارد وجود روابطي چنين اگر و آورد بوجود سازندگي هدف با و زنده جانبه دو رابطه افراد بين كار محيط در و

 اساس بر كه اي بطهرا آورد وجود به افراد همه بين جانبه دو و پويا روابطي كند كوشش بايد او.  دهد توسعه

 آنان رواني و اجتماعي نيازهاي كه كنند احساس دو هر و باشد مفيد و بخش سود و طرفين شرايط و نيازها

  . شود مي تامين
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  : انضباط و نظم ايجاد در بنده به عنوان معاون  نقش -  3

 معاونان استاندارهاي ذيرشپ و قانون رعايت ، نظم روحيه ، انضباط ايجاد ، نظم روحيه و انضباط ايجاد       

 از نظم قراري بر و نيازمند آموزان دانش به كمك ، تربيتي درست برخورد ، انضباطي امور حل.  است آموزشي

 امور همه بين طرف يك از بايد آموزشي معاون يك است آموزشي محيط يا و مدرسه هر در آموزشي امور اركان

 توجهي بي گونه هر شود ميسر تربيت و تعليم اهداف به رسيدن تا ردآو بوجود نظم و هماهنگي امكانات و نيروها

 هم از و نظمي بي بروز سبب آموزان دانش زياد تعداد و مدرسه كارهاي كثرت علت به هماهنگي و نظم به

  شود مي مدرسه پاشيدگي

 از بتواند تا آورد دبوجو انضباط آموزان دانش در خواهد مي الگو يك عنوان به آموزشي معاون ديگر جهت از     

 انجام را بزرگ رسالت اين بتواند معاون اگر.  بارآيند ريزي برنامه افرادي و برده را الزم بهره آينده در خود اوقات

 محيط در بايد كه كسي اولين و بهرگيرد آينده در مناسب طور به نيروها اين از توانست نخواهد جامعه دهد

 نقش نتواند مديري تا) ع( علي حضرت فرموده به بنا است معاون اشدب منضبط و بشناسد را زمان آموزشي

  . آيد بر ديگران آوردن بار انضباط با عهده از تواند نمي هرگز كند ضبط را خويش

  : مدرسه  بهداشتي بنده به عنوان معاون مدرسه در وضعيت  نقش – 4

 آور ترس ، اعتماد قابل غير ، خشك ، سرد را محيط آن است ممكن كه است جوي داراي آموزشي محيط هر    

.  باشد تر مثبت مدرسه جو هرچه.  سازد كننده حمايت و اعتماد قابل ، انعطاف قابل ، صميمي ، گرم يا و

 و ترس ، اعتمادي بي سبب منفي يا آور ترس ي بسته جوهاي بلعكس.  بود خواهد آسانتر انساني روابط برقراري

  . شود مي هم از افراد نفرت
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 نفس به اعتماد فرد به بتواند محيطي اگر.  دارد او بدبختي و خوشبختي در اساسي نقش انسان زندگي محيط   

 سازد پذير امكان را فرد نيازهاي به دستيابي بتواندزمينه نهايت در سازد ممكن را استعداد و احساسات بروز بدهد

  . كرد خواهند خوشبختي و شادي احساس افراد. 

 با كه هايي محيط.   مدار آموزشي محيط بودن مناسب بر فراواني تإثير آموزشي معاوننوان بنده به ع     

 از شود مي ادراه گيري تصميم و اختيار و مسئوليت دادن متقابل، اعتماد و مثبت و گرم احساسات همكاري

  . برخوردارند بهتري رواني بهداشت

 دانش آموزان رواني بهدشت به باشد اجبار و ترس و ديدته با همراه مستبد و كامه خود روشهاي مقابل در    

.  دهد قرار توجه مورد را معلمان و آموزان دانش رواني حالت و روحيه بايد آموزشي معاون هر.  رساند مي آسيب

 به شود مي ديده آموزشي محيط در نشاط ، احساس عدم ، نااميدي ، ترس ، اعتمادي بي از عالئمي چنانچه

 افراد كه هايي زمينه در شرايط بوجودآوردن موقعيتي چنين در و است مدرسه در رواني هداشتب فقدان معني

  . است معاون وظايف از كند پيدا افزايش آنها نظاير و خداپنداري و نفس به اعتماد و ارزشمندي احساس

  اقدامات خاص بنده به عنوان معاون آموزشي

  ن و تالش براي حل و رفع اين مشكلبررسي علل بي نظمي و بي انضباطي دانش آموزا

يكي از اقدامات خاص بنده به عنوان معاون آموزشي مدرسه ، انجام يك تحقيق علمي و عملي در مدرسه براي 

  حل مشكل بي انضباطي دانش آموزان بود كه در زير بيان مي نمايم .
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    اقدام خاص چكيده

ر است (با توجه فرهنگ)و داراي تكرار شدت و هاي پذيرفته شده جامعه به دو هر نوع رفتاري كه از ارزش

مداومت است و در زمانها و مكانهاي متعدد اتفاق مي افتد و همچنين رفتاري است كه با درماندگي و كاهش 

پايبندي به ضابطه ها در يك گروه اجتماعي باعث تداوم آن مي شود. انضباط، اخالق . كارايي فرد همراه است

كالس تبديل به يك ازدحام يا غوغا مي شود. (سي ام فلينگ، اليزابت كالس درس است و بدون آن 

  )80، ص  1373پروس،

 نمي انجام هدف بي را عملي آموزان، دانش. است گردان هدف يا دارد هدف محصل، جمله از انسان، رفتار هر

 را ايشان نيازهاي و ها دفه بايد بنابراين،. كنند ارضا را نيازهايي يا نياز خود عمل آن با خواهند مي بلكه دهند

 رفتار آن علت را توجه جلب تنها نبايد بزند سر آموزي دانش از نامطلوبي رفتار اگر مثالً. گرفت جدي و شناخت

 بدانيم

 به را ها آن يا كنيم جلوگيري رفتاري مشكالت دادن رخ از كه كند كمك ما به تواند مي تدابيري و اصول كاربرد

 :جمله از. برسانيم حداقل

 كه بگوييم خود آموزان دانش تازه گروه به اول روز بايد.  كنيم اعمال را كامل مديريت كالس، آغاز اول روز از

  .داريم انتظارهايي چه ايشان از و اند كدام كالس اداره در ما مقررات

 در ما انآموز دانش كه باشيم مطمئن بايد. گردانيم سالم تجهيزات، و فضا حتي لحاظ هر از را كالس محيط

  .كنند مي آرامش احساس مدرسه در و.اند راحت كالس

 توانايي و ها رغبت با و باشند؛ معنادار آموزان، دانش همة براي كه كنيم طراحي طوري را يادگيري هاي فعاليت

 محتواي سن، هر رشدي خصايص تكامل، و رشد اصول ناگزيريم منظور اين براي. باشند سازگار ايشان هاي

  .بدانيم دقيقاً را خود آموزان دانش ويژه هاي رغبت و مقطع، هر و كالس هر خاص درسي
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 از برخي كه ايم ديده تجربه به.كنند تجربه را موفقيت كه آوريم فراهم هايي فرصت آموزان دانش همة براي

 آشكار را خود ديرتر ديگر برخي كه صورتي در دارند درسي پيشرفت كه دهند مي نشان زودي به آموزان دانش

 هر در. دهند مي نشان پيشرفت اجتماعي دروس در برخي و علمي دروس در آموزان دانش از بعضي با. كنند مي

 .كنند تجربه را موفقيت شكلي، به آموزان، دانش همة كه ببرد كار به راهبردهايي و تدابير بايد معلم صورت،

  وضعيت بيان  

 نيست زياد آنها تعداد كه اين به توجه با دبيرستان مدرسه اول سال آموزان دانش شدم متوجه مدارس شروع با

 ومدام شينند نمي ثابت جاي يك در-كنند مي صحبت هم با -كنند مي وصدا سر-ريزند مي هم به را كالس نظم

 وضع همان به دوباره اما .شود مي برقرار كالس نظم مدتي پي در پي تذكرات به توجه با و شوند مي جا جابه

 مختلف هاي وضعيت در  ها آن ي مشاهده و مدرسه ومدير ديگر معلمان با گو و گفت از وبعد گردد مي بر سابق

 دانش از بعضي اولياي با گو و گفت طي در همچنين و ديگر هاي پايه آموزان دانش از وپرسش تفريح زنگ مانند

 تصميم پس است گونه نهمي به ديگر هاي موقعيت و ها درس تر بيش در كالس اين وضع شدم متوجه آموزان

 .كنم پيدا مشكل اين براي را مناسبي راهكار گرفتم

 :واصطالحات مفاهيم تعريف 

  : انضباطي بي و  انضباط و نظم تعريف

 عميد،( تربيت و نظم آراستگي، بودن، مرتب ، داشتن نظم ، داشتن نگه خوب ، شدن استوار: انضباط لغوي تعريف

 )245ص ،1369 حسن،
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 رشته معني به نيز و 11ترتيب مرادف مرواريد، كشيدن رشته به دادن، ترتيب ، آراستن: ظمن لغوي تعريف

 .)1213ص ،1369 حسن، عميد،(نثر خالف قافيه، موزون كالم و مرواريد

 در اخالل و كند مي تسهيل را يادگيري كه مقرراتي و قواعد اعمال از عبارتست معناي نظر از: انضباط تعريف

 .)1383/صفوي(دهد مي كاهش لحداق به را كالس

 از رفتارهاي سرزدن مانع كه شود مي اطالق معلم اعمال از دسته بدان انضباط است معتقد) 1991(لوفرانسو

 .)1378ماني، از نقل به صفوي(كند مي اخالل به تهديد يا مختل را كالسي فعاليت كه است آموز دانش

 تعادل انضباطي بي و است تربيت و تعليم اتكاي نقطه انضباط از عبارتست عملياتي نظر از انضباط تعريف

 ارتباطي

 و تكرار داراي و) فرهنگ به توجه با( است دور به جامعه شده پذيرفته ارزشها از كه رفتاري نوع هر: انضباطي بي

 و درماندگي با كه است رفتاري همچنين و افتد مي اتفاق متعدد مكانها و زمانها در و است مداومت و شدت

 )126 ص مشاوره، و راهنمايي كليات ،1380 حميد، پور، اصغري( است همراه فرد كارايي اهشك

 معلم و فرد براي را مشكالتي و شود مي انجام آموزان دانش از تعدادي طرف از كه است رفتاري انضباطي بي

 و كند مي روبرو مشكل با است آموز دانش تحصيلي ارتقاي كه هدف به رسيدن راه در او  معلم و آورد مي بوجود

 .)80-85ص كالك، ايزابل،( است نامنظم و نامعقول آنان رفتار و شود مي تحصيلي كار پيشرفت از مانع

 نا و نشده پذيرفته رفتار يا عمل هر دادن انجام:  كرد تعريف اينگونه توان مي را انضباطي بي باال تعاريف وجود با

 كاهش باعث و كند مي اخالل به تهديد يا مختل را وكالس همدرس سازماندهي كه آموز دانش توسط معقول

 .دارد مي باز خود اصلي هدف به رسيدن در را معلم و شده آموزان دانش و معلم كارايي
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 :علمي هاي يافته

    آموزان دانش انضباطي بي علل

 بلكه نيست مربوط درس ،كالس معلم به تنها كند مي مختل را كالس انضباط كه آموزان دانش از رفتارهايي بروز

 مستقيم غير يا مستقيم طور به كه دارند وجود آموزشگاهي،خانوادگي،اجتماعي عوامل نظير نيز ديگري علل

 كرد بندي تقسيم زير مواد به توان مي را عوامل اين.  كنند مي فراهم آموزان دانش مخرب رفتارهاي براي را زمينه

: 

  :مانند آموزان دانش به مربوط علل: الف

     رواني و روحي جسمي، هاي . ناراحتي1

 انگيزه و عالقه .نداشتن2 

   كالس و معلم انتظارات به توجهي بي و بودن . سردرگم3

 مطالعه شخصي ي برنامه . نداشتن4

           مفرط خستگي و خوابي . كم5

  خود تكاليف ندادن . انجام6

                              نامناسب . تغذيه7

  آينده به . نااميدي 8 

 صفوي)(معلم اقتدار با مقابله و طلبي . استقالل9

 : اند دسته دو فونتاناشامل نظر در كنند مي ايجاد خاصي مشكالت كه آموزان دانش
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 طور به پس آنهاست توانايي از تر پايين خيلي درس سطح ، دارند بااليي هوشي ي بهره چون: سرآمد شاگردان  .1

 .آورند مي پديد مشكالتي التكس و خستگي خالصه

 ناسازگاري نوعي به دارند وجود درآنها كه رواني بنيادين مشكالت علت به:  شديد ديده آسيب كودك   .2

 )1987فونتانا(  آورند مي وجود به را نامطلوب رفتارهاي و اند رسيده

 معلم به مربوط علل)ب

       معلم رواني و روحي ، جسمي آمادگي فقدان . 1

 معلم ظاهري وضعيت بودن . نامناسب2 

 سنتي هاي روش از واستفاده تدريس جديد هاي روش از آگاهي نا .3

                         معلمي شغل به عالقگي بي .4

 آموزان دانش با مطلوب ارتباط قراري بر در .ناتواني5 

                 آموزان دانش بين گذاشتن . تبعيض6

 معلم صداي بودن رسا نا و مناسب .نا7

                                           درس طرح . نداشتن8

 آموزان دانش به توجهي . بي9

   آموزان دانش بودن منفعل و معلم بودن . فعال10

 تنبيه و تشويق از نامناسب . استفاده11

       صدر سعه و صبر نداشتن و حوصلگي . بي12

 آن) هنگام زود كردن ترك و كالس به مدنديرآ(  معلم نظمي .بي13 
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     يادگيري مورد موضوع به نداشتن . تسلط14

  آموزان دانش مشكالت و مسائل به توجهي .بي15 

              معلم انتظارات و توقعات بودن . مبهم16

 دركالس نامنظم حركات و رفتارها . بروز17 

                 آموزان دانش تمسخر و . تحقير18

  آموزان دانش سواالت به گويي پاسخ از خودداري و پذيري انتقاد ي روحيه . نداشتن19 

  رفتار اصالح هاي روش از . ناآگاهي20 

 كالس انضباط و نظم برقراري يا و نظمي بي در اي عمده نقش است ممكن نيز معلم شخصيت اينها بر . عالوه21

 داشته دوست قلب صميم از را خود معلم آموزان دانش كه جايي در معتقداٌ روانشناسان برخي باشد،چنانچه داشته

 )1383صفوي.(داشت نخواهد وجود انضباطي بي باشند

 :درس كالس به مربوط علل)ج

 .داد قرار بررسي مورد عاطفي و فيزيكي بعد دو از توان مي را مدرسه محيط

 مناسب هواي و نور از يزگي،برخورداريپاك و مانند،نظافت كالس فيزيكي وضعيت:كالس فيزيكي محيط تأثير

 و نظم ايجاد در انكارناپذيري نقش مناسب گرمايشي و سرمايشي وسايل و وكافي،تخته راحت صندلي و ،ميز

 كالس فيزيكي تأثير:« گويد مي كالس فيزيكي محيط اهميت در)1975("مارلند").همان( دارند كالس انضباط

 »است كالس فضاي از مناسب ي استفاده داري كالس هنر از بخشي و باشد درآموزش مانعي يا كمك تواند مي

 .)1378زماني از صفوي،نقل(
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 يا زياد سرماي دليل به آموزان ،دانش باشد نداشته وجود مناسب گرمايشي يا سرمايشي وسايل كه كالس در

 كالس نظم كه بزنند الياعم به دست شوند مي مجبور رو اين از. بنشينند راحت توانند نمي اندازه از بيش گرماي

 )1383صفوي.( كند مختل را

  : كالس عاطفي محيط تأثير

 دست نامناسب ،برخورد درسي ي برنامه مكرر تعويض مانند عاطفي عوامل ، كالس فيزيكي عوامل بر عالوه

 جهيتو بي مدرسه عصرگاهي يا  صبحگاهي هاي برنامه بودن ،يكنواخت آموزان دانش با مدرسه ستادي اندركاران

 رفتارهاي بروز براي را موقعيت و شرايط كه برد نام توان مي را....و آموزان دانش معقول انتظارات هاو خواسته به

  .كند مي فراهم آموزان دانش نامطلوب

 :خانواده به مربوط علل)د

 دانند؛زيرا مي خانواده را آدمي رفتار و تربيت در موثر نهادهاي مهمترين از يكي تربيتي روانشناسي نظران صاحب

 عوامل)1383صفوي(باشد مي نوجوانان و كودكان شخصيت تكوين در عامل ترين دوام با و اولين خانواده محيط

 .كنيم مي اشاره زير موارد به كه)خانواده جانب از( بگذارد تأثير نوجوانان و كودكان رفتار در تواند مي متعدد

 ؛ عاطفي و رواني فضاي .1

 بصورت باشدو داشته وجود خانواده اعضاي بين كه است عاطفي و رواني تعامالت و روابط مجموعه منظور

 قرار تأثير تحت را فرزندان رفتار...)تقليدو و سازي همانند(مستقيم غير يا...)و اخالقي هاي آموزش(مستقيم

 .دهد مي

 :خانوادگي ناسالم شرايط  .2 
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... و كودك از نابجا ،انتظار كودك اساسي نيازهاي به هتوج عدم ، شديد ،تنبيه كودك طرد مانند مواردي شامل 

 .باشد مي

 :والدين فقدان .3 

 ناگواري اثرات شود همراه اساسي و طبيعي نيازهاي ارضاي كمبود با چنانچه مادر بويژه ، والدين از يك هر نبود 

 .گذاشت خواهد كودك اجتماعي شرايط در

 :اخالقي معيارهاي و قوانين ثبات .عدم4

 تبيين كودك باشندويابراي ثابت اصول نباشديااينكه فرما حكم معيني اخالقي اصول خانه محيط در انچهچن 

 . داشت خواهند نقش كودك رفتاري مشكالت درايجاد نگردند

   :والدت . ترتيب5

 تولد با فرزندان ويژه جايگاه است معتقد آدلر دارد نقش افراد رفتارهاي در والدت آدلرترتيب آلفرد ديدگاه از 

 اصغري.(بود نخواهد خود موقعيت دادن دست از نگران آخر فرزند و شود مي تهديد بعدي فرزند

 را الزم ي زمينه و شده فرد رفتار در نامطلوب تأثير سبب خانواده دار نظمي بي و خانوادگي اختالفات)1380پور

 صفوي).( زند مي هم به را كالس طوانضبا نظم ترتيب اين به و آورد مي فراهم مخرب رفتارهاي بروز براي

 : اجتماعي روابط به مربوط علل)ه

 عوامل بين از)همان( گذارد مي آموزان دانش رفتارهاي در شگرفي تأثير مستقيم طور به اغلب اجتماعي عوامل

 :كنيم مي اشاره زير موارد به آموزان دانش رفتارهاي در موثر اجتماعي

 به كدام هر كه....  و برخانواده حاكم فرهنگ ، والدين سواد ميزان مانند مواردي شامل: اجتماعي ي طبقه  .1

  .گذارد مي تأثير نوعي
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  .گذارد مي كودكان رفتار در زيادي تأثير كه والدين از پس كودكان الگوي مهمترين:  همساالن گروه .2

.  است رفتار در كننده تعيين مهم عوامل از رفتاري الگوي عنوان به كه تلوزيون قبيل از:ديگر اجتماعي عوامل .3

 )1380 پور اصغري(

  : رواني عوامل)و

  .نمود اشاره زير موارد به توان مي رفتاري الت اختال در موثر رواني عوامل از

 مقابل در يكي انتخاب با پس نيست يكي انتخاب به قادر كه گرفته قرار هدف دو مقابل در فرد يعني: . تعارض1

  .شود مي ناراحتي و فشار شدن پديدار موجب و كند مي تمحرومي احساس ديگري

 رواني لحاظ از چيزي به رسيدن براي وقتي.  است هدف يك به نرسيدن از شديد ناراحتي منظور:. ناكامي2

  شود مي ناراحتي موجب و شده سرگرداني دچار نرسيم آن به و كنيم مي ريزي برنامه

 كننده تهديد ساختار به تبديل فرد ذهن در بيروني و دروني رواني لعوام از اي مجموعه كه هنگامي: استرس .3

  )1380پور اصغري. (شود مي رواني ناراحتي و فشار ايجاد موجب  شود مي رواني آسيب يا

   نظمي بي عوامل كاهش يا بردن بين از راههاي از برخي

 )1383صفوي. (باشد داشته وجود يهماهنگ ومدرسه خانه ميان بايد آموزان دانش نظمي بي عوامل كاهش براي

 حقايق به نسبت واكنشي عنوان به رفتارهاي تغيير آمادگي معلم بايد معلمان نظمي بي عوامل كاهش براي

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

 و كاركنان بين روابط و كنيم بهتر را كالس فيزيكي شرايط بايد كالس از موثر نظمي بي عوامل كاهش براي

 . شود بهتر آموزان دانش
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 قبال در را شان وظايف و كرده تشويق انضباط به خودرا فرزندان والدين بايد خانواده در عوامل اين كاهش براي

 )1383 صفوي. (كنند اجرا خوبي به خود  فرزندان
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 :تحقيق ي پيشينه 

 و اجتماعي موقعيتهاي شد مشخص نوردبج شهرستان هاي روستا از يكي آموزان دانش روي بر تحقيق در

 تأثير كالس آوزدر دانش انضباط و نظم در توانند مي عاطفي ثبات روحي، توانايي و بدني سالمت ، اقتصادي

 دانش انضباطي بي از كالس و گروه مسوليتهاي با آموزان دانش كردن درگير با كنيم سعي و. باشد داشته فراوان

 جنس دو بين حساسيت ايجاد از و نمود ترغيب گروه با تعاون همكاري به را آنها و كنيم جلوگيري آموزان

 .باشند داشته خود اعمال بر آموزان دانش خودكنترلي نوعي و. نماييم جلوگيري

 ̨ مناسب تدريس روش  ̨ كالس در انضباط و نظم ضرورت و اهميت بررسي به اي مقاله در پيريايي حسين آقاي -

 با آن ي رابطه و معلم يك اخالقي و رفتاري هاي ويژگي   ̨ كالس مديريت يا و كالس نظم ايجاد فنون و ها راه  

 حل راه ي ارائه و شده ذكر موارد وتوضيح تبيين ضمن مقاله اين در همچنين.  است پرداخته كالس نظم ايجاد

 نيز پيشنهادهايي پايان در ، مقاله موضوع با رابطه در تربيت و تعليم علم هاي تئوري مبناي بر كاربردي هاي

 درگير آن با عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه استادان و معلمان ي همه كه كالس مديريت مهم موضوع براساس

  .اند كرده ارائه ، باشند مي

 شده ارايه معلم قدرت منابع عنوان تحت بياني فاطمه خانم توسط اي مقاله 87 ماه اسفند معلم رشد مجله در -

 كالس نظم به توجه ضرورت  و كالس اداره هاي شيوه  ̨ اموزان دانش با برخورد شيوهاي به مقاله اين در كه

 .است شده بيان خاطي آموزان دانش با برخورد براي پيشنهاداتي ونيز. است شده پرداخته

 عنوان تگردتح بيابان اهللا وقدرت پور سعدي اسماعيل دكتر توسط اي مقاله 88 ماه خرداد پيوند ي مجله در -

 كنترل هاي شيوه به آن در كه شده كرد؟ارائه برقرار را وانضباط نظم وبحث مجادله ايجاد بدون توان مي چگونه

 .است پرداخته وانضباط نظم
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 به كالس مديريت محصول يادگيري، عنوان تحت اي مقاله( WWW.aftab.ir ) آفتاب سايت در همچنين -

 پرداخته ، آموزشي  هاي ريزي وبرنامه ها درسياست تغيير و  پرورش و  آموزش  نظام در  عميق  تغييرات بررسي

 واستفاده دانسته  اساسي و  الزم  هاي توانايي فاقد  آموزشي  ومشكالت  مسايل با  رويارويي رادر  معلمان از  وبسياري

 و  يادگيري -   ياددهي فرايند  كندي  راباعث  كالس  ي اداره  براي  انفرادي و  سنتي  هاي ومهارت  قديم  هاي روش از

 در  يادگيري امر در  تسهيل  براي  الزم شرايط ايجاد و  كارآمدمعلمان  مديريت لذا. ميداند  آموزش امر  پذيري آسيب

  بسياري  گشايي راه و   امروزي  ي جامعه  ي الزمه باشد،را  فراگيران  هاي ويژگي و نيازها مطابق  كه  درس  كالس

 بايد شود، وانضباط  نظم  ي توصيه  آموزان دانش به  كه اين  جاي ميكندبه وتوصيه.برميشمرد  نوجوانان  ازمشكالت

 .جويند  بهره كارآمد  مديريت نوين  هاي روش از  كالسشان  ي اداره در  كه گردد  يادآوري  معلمان به

 

 :1شواهد آوري گرد 

 موضوع اين گرفتم تصميم آورم بدست تري دقيق اطالعات مبود كرده مطرح كه پرسشي درباره بتوانم اينكه براي

 .بگذارم ميان در زمينه، اين در نظر صاحب همكاران با را

 . گذاشتم ميان در همكاران با را موضوع مناسب فرصت يك در و كرده فراهم را كار زمينه

 هاي حرف ي عمده كاتون كردم گو و گفت نيز دانش با همچنين. داشتند مختلفي نظرات و عقايد همكاران

 ..كردم يادداشت را اموزان ودانش  همكاران

 اظهار زبان دبير ديگر هاي دركالس آموزان دانش رفتاري وضعيت از اطالع كسب جهت همكاران از خواهي نظر

 هايشان صحبت واكثر كنند مي صحبت اجازه بدون آنها از نفر 3 يا2 از غير به اموزان دانش تر بيش كه داشت

 كنند نمي حاضر كالس وسر گذاشته جا را خود كتاب ها آن از تعدادي ، نيست ومدرسه درس خصوص رد نيز

 بي علت به را آنها از تعدادي اوقات گاهي  گذاشته جا كالس در را خود وسايل و كتاب ها آن از بعضي ،حتي
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 كالس مخل را ها رفتارآن  مجموع در كنندو مي عوض را ها ان از بعضي جاي يا و فرستند مي دفتر به انظباطي

  .دانند مي وآموزش

  : ورزش دبير

 دهند مي هل را همديگر و شوند مي خارج كالس از نظم بدون كردن ورزش و حياط به رفتن براي آموزان دانش

 جاي در را ها توپ كنند استفاده آن از ديگران دهند نمي اجازه و دهند مي قرار خود انحصار در را بازي ،وسايل

 .دهند نمي قرار ورزشي وسايل  صمخصو

 صبحگاهي هاي مراسم و تفريح زنگ جمله از مختلف هاي موقعيت در آموزان دانش رفتار دقيق وثبت مشاهده

 :درس كالس ودر

 ومزه وصدا سر ايجاد وبا ايستند نمي مشخصي صف در و كنند نمي رعايت را وانظباط نظم صبحگاهي مراسم در

 و كتاب كنند مي صحبت يكديگر با اجازه بي خورند مي تخمه كالس ودر شوند مي اه برنامه اجراي مخل پراني

 .است كم يادگيري براي ها آن وتوجه دقت و گذارند مي جا را خود وسايل

 از خارج در آموزان دانش رفتاري وضعيت از اطالع كسب براي مدرسه ومعاون پرورشي مدير  از خواهي نظر 

 درسي ساعات

 عدم- 1: از بود عبارت داشتند بيان كه نكاتي مدرسه ومدير معاون پرورشي با وگو گفت در:رورشيومعاون پ مدير 

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

 مدرسه) مناسب فرم  لباس نپوشيدن(شخصي

 دوم ي پايه آموزان دانش خورد بر نوع مورد در ديگر هاي پايه با وگو گفت
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    حل راه وبيان علمي هاي يافته تحليل

 درست هاي روش اعمال بنابراين   )rozyck،1999.( گيرند قرار تاثير تحت ها روش وسيله به توانند مي اهداف

 و كتاب نوع و معلم توانايي ، آموزشگاه امكانات ، كالس شرايط به توجه با مديريت مناسب هاي سبك و تدريس

 دچاربي كه آموزاني دانش اغلب كه دهند مي نشان آمده عمل به هاي بررسي.ميباشد متفاوت ، درسي توايمح

 دانش انضباطي بي به پاسخي را خود انضباطي گرفتندبي مي قرار خواست باز مورد گرفتند مي قرار نظمي

 هايي پاسخ آموزان دانش اكثر كه ينا به توجه با حال هر به. كردند مي بيان اوليا و معلمان غفلت يا ديگر آموزان

 بي از مواردي شاهد همچنان ولي بودند داده مدرسه در تر ثبات با قوانين واجراي نظم رعايت به عالقه بر مبني

 با بتوانم تا گشتم مي رفتار اين توجيه براي علتي دنبال به بايد اين بنابر.بودم آموزانم دانش در وشلوغي نظمي

 .كنم اتخاذ را مناسب حل راه مشكل درست شناسايي

 

    ::::آموزان دانش انضباطي بي داليل

 كالس) كوچكي(آموزش مساعد نا موقعيت  - 1

 وكيفر پاداش ي ارائه در وتبعيض همگاني ومقررات عدالت نشدن اجرا موقع به - 2

 رفتار موقع به تقويت از غفلت - 3

  ....و خانواده مناسب نا روابط  - 4

 . است شده ضميمه درپيوست پرسشنامه.  شد حاصل زير نتايج آموزان دانش به مربوط نامه پرسش دربررسي

 شد مي مربوط وهمساالن دوستان به آموزان دانش انضباطي بي بيشتر

 شد مي محسوب آموزان دانش انضباطي بي ديگر مهم علت درس به  آموزان دانش گي عالقه بي آن از پس و

 انضباطي بي اصلي هاي علت از فوق وعوامل داشتند قرار تاثير از سطح يك در  تقريبا پرسشنامه ديگر سوالت

 .شدند شناخته آموزان دانش
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 نظم وبرقراري تنش كاهش براي زير راههاي ايد مي بدست پرسشنامه اطالعات از كه هايي درصد به توجه با

 .گردد مي پيشنهاد يادگيري امر وارتقائ كالس اداره بخشي كيفيت جهت مختلط كالسهاي در بيشتر

 

  نظمي بي هاي رفتار حذف يا كاهش راههاي  

(  – شوند آن رعايت به ملزم آموزان دانش و كند مطرح را كالس قوانين و مشخص را نظم بي رفتارهاي  . 1

 )1987فونتانا

 . شوند   جويا را نظمي بي داليل كرده برخورد منظم نا افراد با انفرادي . بطور2

 . بشناسند را معلم نظر مورد و مطلوب تاررف بايد آموزان دانش .3

 . است كارآمد نا فردي معلم كه كند احساس وي تا شود مي باعث آموزان دانش منظم نا رفتار به توجهي بي .4

 .است آموزان دانش براي آن بودن فهم و درك قابل قوانين اجراي براي الزم شرط  .5

 آموز دانش به بيشتر زاديآ دادن آن متعاقب و جذابيت با كالس آغاز   .6

 )1379كديور( معنادار يادگيري با درس به آموز دانش كردن مند عالقه  .7

 براي كه شود فراهم طوري شرايط  بايست مي نيابد ادامه آموز دانش نامطلوب رفتار اينكه براي:  . خاموشي8

 )1371 شعباني.(  نكند يافت در پاداشي مطلوب نا رفتار آن دادن انجام

 آن تكرار احتمال و شود اشباع آموز دانش تا شود مي تقويت طوالني مدت به شاگرد نامطلوب رفتار:  اشباع  .9

  )1371 شعباني(    . ندارد جانبي عوارض تنبيه خالف بر روش اين و خاموشي برعكس درست يعني يابد كاهش

 اصل يك ز ا خود كه كنيم مي تقويت  است نامطلوب رفتار با مغاير كه را رفتاري:  مغاير رفتار تقويت .10

 متمركز باشد مغاير اگر مخصوصاٌ رويداد دو روي همزمان را خود تواند نمي انسان كه شود مي ناشي روانشناسي

  ) 1380پور اصغري. (كند
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 مي محروم تقويتي دريافت از است داده انجام كه نامطلوبي رفتار خاطر به آموز دانش يعني:  كردن محروم .11

  )1371 شعباني. (شود مي اخراج كالس از نظمي بي خاطر به دارد عالقه كالس به كه آموز دانش مثال ودبرايش

 كسر مثال براي نامطلوب رفتار انجام دليل به كنند تقويت عامل از مقداري كردن كم يعني:  كردن جريمه .12

  )1371 شعباني. (نظمي بي يا شيطنت دليل به نمره چند

 استفاده آرام صحبت ي شيوه از نامنظم آموز دانش برابر در تواند مي معلم:  نامنظم آموز دانش با اكرهمذ و مشاوره

 كندچون مي مشاوره, معلم روش اين در ، باشد مي گليكمن و نگ ولفگا مشاوره هاي شيوه اساس بر كندكه

 آن و است كاري چه مشغول زآمو دانش هنگام آن در داند مي معلم و كرده نظمي بي او كالس در آموز دانش

.  كند استفاده... و ردل گالسر، چون دانشمنداني نظرات از تواند مي مشاوره در معلم شناسد مي خوبي به را شرايط

 در شود گرفته نظر در وي فعلي موقعيت بايد آموز دانش انضباطي بي بازبيني در كه اند تأكيدكرده دانشمندان اين

 و بگيرد خود به تدافعي حالت آموز دانش شود مي باعث چون كند استفاده زياد انتقاد از نبايد معلم هنگام اين

 زشت اندازه چه تا كارش بفهماند آموز دانش به صريح اي مذاكره طريق از بايد معلم.  بتراشد بيشتري هاي بهانه

 كرد خواهد زيادي سود كند راترك نامطلوب رفتار اين اگر و است آموز دانش خود نيز اصلي ي بازنده و است بوده

 اين چرابه«پرسد مي شاگرد از مثال براي شود وارد گالسر نظر طبق» پرسش ازباب «بايد معلم كار اين براي. 

 خودش اعتقاد معلم واقع در كند نمي چنداني توجه وي هاي تراشي بهانه به و»   شدي پيشنهاد)نظمي بي(كار

 كه است اي نكته همان اين كند مي اعالم داراست هدف باشد نامطلوب و قبول قابل غير هم قدر هر رفتاري راكه

  ) سلت ال اسميت، جي.( دارد تأكيد آن به گالسر

 هرزمان كه بدهيم ترتيبي بايد داريم باز نامطلوبي رفتار انجام از را آموز دانش اينكه براي:  منفي تقويت .اصل13

 اين كاربرد در. دهيم مي پايان است بوده ناخوشايند او براي هك موقعيتي به كرد تغيير مطلوب جهت در او رفتار

 رفتار دادن تغيير در اي فايده آموز دانش صورت اين غير در زيرا باشد داشته امكان آساني به بايد دادن پايان اصل

 )1380پور اصغري( بيند نمي خود
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 . نامطلوب رفتار انجام از پس محيط به كننده بيزار محرك يك كردن اضافه يعني:  تنبيه

 يا ترس سبب. 2) همان( زند مي پس وا را آن فقط و شود نمي رفتار نابودي باعث. 1:  دارد معايبي روش اين

. كند نمي عمل او دستورهاي به و شود مي كاسته گر تنبيه فرد به آموزان دانش توجه از. 3شود مي شديد نگراني

 )1380پور اصغري)(

 . كند مي توصيه كودكان به بخشيدن نظم رايب را زير راههاي قائمي علي

 ) قائمي علي. ( كند زندگي سردرگمي بدون جديد ي دنيا در تا دهيم آموزش كودك به بايد يعني: ها .آموزش14

 بدانيم موفقيت ي الزمه را آن و كرده تعريف كودك براي انضباط از بايد: تذكرات .15

 نظر در منطقي قوانين بايد و است اساسي كار يك كودكان به آن تنظيم و مقررات تهيه:  مقررات . تهيه16

 .بگيريم

 از نظم انتظار نباشيم منظم خود اگر و باشيم نظم مجري و عامل و بوده الگو كودك براي بايد:  الگويي جنبه .17

 . است بيهوده كودك

 .ببخشيم نظم كودك زندگي به اي برنامه با كنيم سعي بايد:  برنامه تنظيم  -.18

 .كنيم آگاه نظمي بي زيانهاي و نظم فوايد از بايد را كودك:  آثار دادن نشان .19

 كالس نظم مسوليت:مثال بسپاريم كودك به بانظم رابطه در هايي مسئوليت بايد:  مسوليت سپردن .20

 آن به كودك صورت آن در كرد كودك زندگي از بخشي را نظم رعايت بتوان اگر: عادات براي سازي . زمينه21

 . كرد خواهد عادت

 خود والدين زدن غر خصوصاً نشنيدن و پرتي حواس به نوجوانان: باشد اي كلمه يك صورت به يادآوري .22

 اهميت مورد در سخنراني دقيقه پنج از مؤثرتر بسيار ها، آشغال: مثالً كلمه يك گفتن. دارند شهرت

 گفتن از پس آنها. است داديد مي انجام بوديد او سن در اشم وقتي كه اي روزمره كارهاي تكرار يا پذيري مسئوليت

 .باشيد داشته درنظر را نكته اين است بهتر اين بنابر گيرند؛ مي نشنيده را بقيه كلمه اولين
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 طبيعت جزو بودن اعتماد قابل به ميل: كنند رشد بگذاريد و كنيد اطمينان آنها به اهميت كم موارد .براي23

 آنها به هايي فرصت دادن با را كار اين و داريد اطمينان آنها به كه دهيد نشان نوجوانان به ناي بنابر. است انسان

 نيست؛ اطمينان قابل كه داده نشان گذشته در شما نوجوان اگر. دهيد انجام آنها بودن اطمينان قابل اثبات براي

 .بدهيد او به مهمتر كارهاي بعد و كوچك كارهاي از شروع با و مجدداً را شانس اين

  .گردد ادا كامل و نباشد جويده جويده بايد معلم كالم. باشد قبول قابل و خوب هميشه معلم ظاهري نظم .24

 السالم عليه مجتبي حسن امام به ايشان نامه وصيت از السالم عليه علي حضرت معروف سخن تابلوي .نصب25

  . ديد معرض در) امركم نظم و اهللا بتقوي اوصيكم(

  .آموزان دانش براي بزرگان زندگي در ترتيب و نظم رعايت از هايي داستان ي ئهارا .26

 .مدرسه هاي اردو در. طبيعت در نظم كردن بازگو و طبيعت در .گردش27

 قوانين رعايت عدم و آلودگي ترافيك، چون موجود نقايص و ها نظمي بي مورد در زندگي محيط در .28

  .دهند پيشنهاد آن رفع براي خواهيدوب كنيد صحبت رانندگي و راهنمايي

 به و گذاري شماره كوچك توپ تعدادي مثالً. است موثر بسيار نظم روحيه ايجاد براي ها بازي برخي تدارك .29

 از بعد كنند مواظبت آن از و ببرند منزل به خود با را ها توپ اين كه خواسته آنها از و داده آموزان دانش تك تك

 كار چه و كنند بيان را خود هاي تجربه كه خواسته ها بچه از سپس. بازگردانند مدرسه هب را توپها هفته يك

  .نشود گم وسايلمان تا كنيم

 نمي خودشان جاي سر را آنها يا گذارد مي جا را وسايلش مرتب بطور كه فردي يك مورد در نمايش اجراي .30

  .است گم در سر و هست خود وسايل دنبال هميشه و گذارد

 عملي كار اين با كنند مرتب را خود كيف و نيمكت و جاميز كدام هر كه بخواهد معلم دوبار هفته هر .در31

 .شود مي نو ها بچه در طلبي نظم ي روحيه
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 نظرات تمامي ي درباره و دهند ارائه انضباط و نظم براي مفهومي و معني كدام هر شود خواسته ها بچه از .32

 .شود پرداخته نظر تبادل و حثب به آنها تعاريف و ها بچه

 فرد به كه) تيك( مثالً كنند استفاده اختصاري عالمت از مثالً كنيد استفاده اي حافظه هاي كننده تقويت . از33 

 و) درسي كتاب= ك والدين، يادداشت=ي تكاليف،= ت( بياورد مدرسه به بايد چيزهايي چه كه كند مي يادآوري

 سكوت ي نشانه به لب، بر انگشت گذاشتن مثالً. باشد نظم براي هشدار تواند مي اه سمبل و عالئم از استفاده يا

 .شود كشيده خط كليدي اطالعات زير كه اين يا و

 با فرزندان كه شود حاصل اطمينان و شود بيان شيوا و ساده زباني با  مدرسه و خانه در مقررات و قوانين .34

  .هستند آشنا خود وظايف و مقررات

 صفي، حركات سنين اين در زيرا باشد مي نظم ايجاد جهت كودكان تربيت براي فعاليت بهترين زش. ور35

 نظم ايجاد در سزايي به تاثير...  و واليبال ميداني، دو نوبت، به حركات اجراي ها، ساختن ستون ها، سمت تغيير

  .دارد آموزان دانش

 براي را كامپيوتر با كردن كار توان مي مثالً باشد آموزي نظم براي اقدامي تواند مي ها محدوديت ايجاد .گاهي36

  .كرد ممنوع برايش كوتاهي مدت

 مي يادداشت دفتر در كه هايي داشت ياد و نويسند مي هم با ارتباط براي كه هايي نامه در اوليا و معلم خط .37

  .باشد منظم و خوب ، گذارند

  .شود انجام موقع به اوليا سوي از قرارها و ها وعده . هميشه38

 مدرسه در ها برنامه نصب براي محلي . تدارك39

 .گردد تشويق را اموز دانش ، بودن منظم صورت در .40

 ونصب  تقويم روي بر فعاليتها و ها پروژه امتحانات، تاريخ مانند ها برنامه و تاريخ كردن يادداشت به عادت .41

  .كالس ديوار بر آن
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 جدا هم از زنند مي هم به طريقي هر به را كالس نظم و اند نشسته يكديگر كنار رد كه را آموزاني . دانش42

  .كنند
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 :آن بر نظارت اجراي و موقتي حل راه انتخاب

 كنم استفاده هايي ابزار از گرفتم تصميم وقت ضيغ دليل به و همكاران همفكري و شد انجام كه هايي بررسي با

 .كنم گوشزد نها آ به را منظ رعايت تري وسيع بعد در بتوانم كه

 آموزان دانش خود از گرفتن كمك با و مختصر صورت به دقيقه 5 حدود تدريس انجام از قبل گرفتم تصميم لذا

 )32پيشنهاد.( كنم صحبت درسي وضعيت پيشرفت در آن ونقش نظم به دادن اهميت مورد در و

 دانش از تعدادي به ماه پايان در وهمچنين دش محول نظم اجراي مسئوليت آموزان دانش از تعدادي به همچنين

 در بسزايي تاثير كار اين كه شد اهدا مدرسه و اجتماع خانه محيط در بهتر نظم اجراي جهت جوايزي آموزان

 )20.(داشت ديگر آموزان دانش تشويق

 آن روي بر هك شد نصب ديوار بر تابلويي هايشان مسئوليت انجام براي آموزان دانش به بيشتر آوري ياد براي

 )41.(شد مي ثبت امتحانات و مختلف ي ها فعاليت و ها برنامه تاريخ

 يا گذارد مي جا را وسايلش مرتب بطور كه فردي يك مورد در كالس در آموزان دانش خود توسط نمايش اجراي

 ر رفتا بر يفراوان تاثير است گم در سر و هست خود وسايل دنبال هميشه و گذارد نمي خودشان جاي سر را آنها

 )30. (داشت آنان

  :)2شواهد( اطالعات گردآوري

 به آموزان دانش.دادم قرار بررسي مورد ومنزل مدرسه در را آموزان دانش در شده ايجاد تمهيدات مرحله اين در

 مي حل دفتر به مراجعه با گو و گفت طريق از را خود به مربوط مسائل ودعوا لفظي هاي گيري در جاي

 دانش كه داشتند اذعان نيز ديگر معللمان. داشتند رضايت احساس تغييرات اين از نيز آموزان انشد اوليا.كنند
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 به را خود تكاليف شده حاضر كالس در وقت سر شده خارج انضباطي بي حالت از چشمگيري نحو به آموزان

  . يافت افزايش نيز يادگيري همكاران اكثر نظر به وبنا دهند مي انجام موقع

 به به بيشتري ورغبت ميل با زبان درس ساعات در اموزان دانش:نمودند بيان اينگونه كه زبان دبير نظر به بنا

 .هستند كالس در نظمي بي ايجاد دنبال به وكمتر ميدهند گوش درس

 نارضايتي اظهار مختلف مناسبات در آنها فعاليت وعدم آموزان دانش انگيزگي بي از همواره كه نيز پرورشي دبير

 اينكه از بودند مند گله هستند يكديگر كار مخل واينكه كالس در مخالف جنس دو گيريهاي در واز نمودمي

 اظهار بودندو خرسند بسيار اند داشته اي مالحظه وقابل فاحش هاي تفاوت گذشته ماه دو طي اموزان دانش

 براي وجالب اند ديده اركتد را هايي برنامه جوش خود بصورت مختلف هاي مناسبت به آموزان دانش نمودند

 اين اجراي در وهمگي اند كرده ريزي وبرنامه مديريت را برنامه اين هم همكاري با گروه دو هر كه بود اين ايشان

 .رساندند انجام به را ها برنامه اين كامل نظم با و اند داشته نقش برنامه

 مشكل كه خودم مشكل حل براي و ودمنم انتخاب عمل در پژوهش براي را موضوع اين ازاينكه صورت هر در

 ̨ كشورم فرزندان تربيت در مفيدي "نسبتا كار توانستم اينكه واز خرسندم شدم واقع مفيد بود نيز همكارانم ساير

 . شاكرم را خداوند دهم انجام

 

   :نهايي گزارش و گيري ونتيجه ارزشيابي

 نظارت و مطالعه ريزي برنامه با زيرا بود مفيد ياربس دبيرستان آموزان دانش نظم برقراري براي فوق طرح اجراي

 در حاضر همكاران همچنين. كنيم تقويت ها آن در را پذيري نظم خشونت از دور به توانستيم آمده در اجرا به

 .بستند كار به طرح بهتر چه هر اجراي جهت را خود سعي مدرسه اين
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 اين مسلما.نمايند قرار بر آموزان دانش با قانون بر بتنيوم دوستانه رابطه شود مي پيشنهاد معلمان به پايان در

 .گردد وتربيتي آموزشي علمي ي زمينه در چشمگير هاي موفقيت كسب باعث تواند مي حل راه

 

  

  ارائه الگو حاصل تجربيات بنده به عنوان معاون آموزشي : 

  چگونه نظم و انضباط را در دانش آموزان نهادينه كنيم . – 1

 نيآنها خواهد بود. ا يريپذ تيآن مسئول جهيكنند نت تيآموزان در مدرسه نظم و انضباط را رعا اگر دانش

و احترام متقابل، از عصاره بدست  نيبا مخالف يمنطق يافراد و برخوردها يحقوق تمام تيآموزان با رعا دانش

در سطح اجتماع رفتار  تر يردكارب كردن ادهيرفتار و عمل به آن در سطح مدرسه و بعد از آن پ تيآمده از رعا

 باشد. يموجود در داخل اجتماعات انسان ياز مشكالت و كشمكشها ياريبس يراهگشا تواند يكه م كنند يم

 نيآن را تجربه كنند قطعاً ا ميو اجازه ده ميرا بده يتيفعال مدرسه مسئول  كم ايو  انضباط يآموزان ب به دانش اگر

 و خطاست. شيآزما نديكار مستلزم فرآ نيخواهند كرد فقط ا دايپ يودبهب يآموزان از نظر انضباط دانش

را نشان داد  تيمسئول يفايا تيآموز از خود قابل از كوچك شروع شود و پس از آنكه دانش ديبا ها تيمسئول نيا

و مشاركت در  يريگ ميكردن، به بحث و تصم تيآموز، با احساس مسئول مهم داده شود. دانش يها تيمسئول

آموزش فراهم  يرا برا يهترب طيو مح شود يم بخش جهينت يا مدرسه جاديكه باعث ا پردازد يرسه ممد

 متقابل است. يا رابطه ،يريپذ تي.رابطه نظم و انضباط با مسئولكند يم

 ميكه در آن قرار دار يبا توجه به اجتماع ينظم و انضباط در مدارس امروز يباورند كه برقرار نيبر ا ها يبعض

مدرسه موفق نخواهد  نيا يكه نتوان در آن نظم را برقرار كرد، طبق مباحث قبل يا مشكل است. مدرسه يليخ

 كرد. هدخوا تيآموز درس خواهد خواند و نه نظم كالس را رعا بود. نه دانش
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را درس نخواندن  يانضباط يعاقبت ب رايز كشند يزجر م يانضباط ياز معلمان مدارس ما از مشكل ب يليخ

خوب كالس،  تيرياز معلمان با مد گريد يدارند و بعض يكينزد يليارتباط خ تيو ترب مي. انضباط و تعلانندد يم

 .دانند يمعضل نم كيانضباط را 

وجود داشته باشد  ديبا هيو تنب قيتشو وهينظم حتماً ش يبرقرار ياعتقادند كه برا نيمعلمان و معاونان بر ا يبعض

 شرفتيپ  قدم گذاشتن در جاده يفراهم آورد كه در آن برا يطيمح ديآموز با نشدا يمعتقدند برا گريد يو بعض

 يكاف نيدارد بنابرا يدرون  زهيآموز انگ آنان دانش رو موانع سر راهش هموار گردد. به نظ رديقرار گ تيمورد حما

معلم كه  ه،ينظر نيطبق ا نيبنابرا نديكنترل شود تا بتواند به بار بنش نكهينه ا ابديپرورش  زهيانگ نياست كه ا

آموز را به حال خود رها  كه دانش ستيهم ن يمعن نيبه ا يول زند يجهت دهنده است حرف اول را در پرورش نم

 .ميكن

 راياست ز يمهم يليخ  نكته ني. اميبرخورد كن يا آرام، خونسرد و حرفه انضباط، يآموزان ب با دانش ميكن يسع

 يقانون انتظام يكند حق اجرا مهيجر يرانندگ نينكردن قوان تيما را به خاطر رعا  هينقل  لهيوس يسياگر مأمور پل

و سرزنش شما را ندارد. در مورد  يرجزخوانو  ريحق تحق يول مه،يجر  صدور برگه يعنيرا دارد  يدولت

 يول ميرا دار يبرنامه انضباط يخود حق اجرا فيوظا طهياست ما در ح نيهم ناًيهم ع انضباط يآموزان ب دانش

را به  يانضباط يو.... مورد ب دار شين ريتعاب ايو  زيدآميتهد يها نگاه ايزدن و حركت انگشت،  اديبا فر دينبا

آموز  دارد تا دانش يشتريباشد احتمال ب يابي شهيو همراه با ر ي. اگر برخورد ما با خونسردمييآموز بگو دانش

. اگر ما از ميدر مدرسه، با هم باش يليسال تحص انيوزان تا پاآم با دانش ميخواه يما م رايمتوجه رفتارش شود ز

. ما هنگام ميتسلط داشته باش وزآم به دانش ميتوان ينم گريد ميخود خارج شو يعيآموز، از حال طب دست دانش

  .ندكن يم يريآموزان از رفتار ما الگوگ چرا كه دانش ميآرام و خونسرد باش ديبا انضباط يآموز ب برخورد با دانش

هم در  يآموزان . دانششود يخاص آشكار م فيتكل كيدر ادامه دادن  يآموزان، به صورت ناتوان به دانش يتوجه كم

است و هم  يناراض يآموزان دانش نيهستند كه هم خانواده از دست چن فعال شيمدرسه هستند كه معموالً ب
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و خشن  ريپذ كيدارند و تحر يتكانش يكردعمل دكنن يآموزان در مدرسه، از دستورها اطاعت نم دانش نيمدرسه. ا

را دارند با هم ساالن خود و خواهر و برادرشان مشكل دارند بعداً  يمشكالت نيآموزان چن دانش نيهستند. چون ا

كاربرد نظم و  ازمنديكه ن ييها تيافراد از فعال نيشوند. ا يريگ و گوشه ييممكن است در اجتماع دچار تنها

 ني. اديآ يبدشان م ايتمركز حواس است، اجتناب كرده و  اي يسازمان يو تقاضاها يذهنكوشش انضباط مداوم و 

هر  جهيو در نت شود يناآشكار منحرف م يها توسط محرك يآموزان در كالس درس حواسشان به راحت دانش

 .شوند يدر مدرسه م يانضباط يآنها را قطع كرده و باعث ب تيكار و فعال يتياهم يمحرك ب

آموز هماهنگ كند و به اصالح تجارب  دانش يها خود را با دانسته يها خواسته ديانضباط معلم با جاديا يابر

همكاران بدانند كه  نيدارد. همچن تيرابطه اهم نيكند و تداوم در ا جاديا ديجد ينادرست پرداخته و رفتارها

را در عمل  حيمؤثر باشد و رفتار صح دتوان يآموزان م رفتار مطلوب به دانش نيدادن فرصت و مشاهده و تمر

 آموزش دهند.

 ديگو يو زشت م  كيبه عنوان ن يو آنچه را كه و دانند يخود م ياخالق يكادر مدرسه را، راهنما آموزان دانش

 باشد. كساني ديرفتار معلم با عمل او با ني. بنابرارنديپذ يم

  دهم؟ افزايش آموزشگاه عمراني و شيپرور ، آموزشي امور در را اولياء مشاركت توانستم چگونه

 خط و ها سياست اتخاذ و دهي سازمان بر مبتني راهبردي تدوين ، مدرسه امور در اوليا مشاركت براي    

 برخوردار خاص ضرورت و اهميت از ، باشد داشته دنبال به را اوليا اكثري حد مشاركت بتواند كه هايي مشي

 با ارتباط برقراري به نسبت اوليا و مديران نگرش تغيير هاي سياست با بايد مشاركتي سياست البته.  است

 هايي راه از برخي فوق اقدامات كنار در.  شود حاصل بخش اثر نتايج تا باشد همراه آنها در انگيزه افزايش هم

  : از عبارتند شود مي اوليا مشاركت افزايش موجب كه
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 ، قانوني تصويب با تواند مي دولت ، جهت اين در.  شد اب داشته وجود اوليا مشاركت براي كافي زمان – 1

 جلسات تشكيل نيز و مدرسه مربيان و اوليا انجمن انتخابات برگزاري زمان در را پدران ويژه به ، اوليا حضور

. (  آورد حساب به آنها كار زمان جزء ، نموده مند قانون ساعت 8 مدت به ، سال طي در انجمن عمومي

  )  1380 ، خانواده آموزش امعج طرح استادان

 با مرتبط قوانين تدوين و مدارس با اوليا ارتباط ي زمينه در موجود مقررات و قوانين در نگري باز – 2

 شوراي محترم مجلس يا دولت محترم ت هيأ در جمله از ، پرورش و آموزش از باالتر سطحي در ، موضوع

  . جامعه وير فرا الزامات و ها نياز به توجه با ، اسالمي

 اوليا هاي مشاركت جلب جهت در مدارس ن مديرا جمله از پرورش و آموزش مديران مند قانون هدايت – 3

  )  همان. ( زمينه اين در آنها عملكرد از ارزيابي و

 مزاياي تبيين براي ، تلويزيون ويژه به ، جمعي ارتباط هاي رسانه طريق از مناسب هاي برنامه پخش – 4

  . مدرسه امور در ااولي مشاركت

 هاي مشاركت جذب با مرتبط هاي برنامه اجراي براي مربيان و اوليا انجمن امكانات و منابع افزايش – 5

  . اوليا

(  نوجوانان و كودكان پرورش و آموزش در اوليا عظيم ظرفيت و توانايي مورد در معلمان ساختن آگاه- 6

  )  1374 ، حسين محمد ، زاده حائري

 نيازهاي و انتظارات بهتر شناخت براي اوليا با آنان ارتباطي مهارتهاي تقويت جهت در مانمعل آموزش- 7

  .  اجتماعي مختلف طبقات

  .  مدرسه در مربيان و اوليا انجمن تشكيل ي نحوه در تحول و تغيير ايجاد- 8
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  )  وب زيبا سايت(  مدرسه در اوليا هاي همكاري و ها فعاليت از قدرداني- 9

  .  اوليا مهارتهاي و تخصصي هاي توانايي از مناسب استفاده-10

  .  اوليا پرورشي و آموزشي مهارتهاي تقويت-11

 حضور ، مسئله پر آموزان دانش خانه از معلمان بازديد ، مدرسه اطراف محلي ي جامعه در تحول ايجاد-12

  ) . 1380 ، خانواده آموزش جامع طرح استادان... (  و مدرسه در داوطلبان

مواره يكي از مسايل و چالشهاي فرا روي مدارس در بسياري از مدارس تامين منابع مالي و برطرف ه   

نمودن نيازهاي اوليه آموزش است. سرانه اختصاصي به مدارس كفاف هزينه هاي جاري مدارس را نمي دهد. 

و انتظارات دانش  از طرفي مدير به عنوان پرچم دار تعليم وتربيت در مدرسه مسئول پاسخگويي به نيازها

آموزان و اوليا آنان است و از سوي ديگر پاسخگويي به اين نيازها متضمن تامين منابع مالي است و يكي از 

اين راه حلها تامين منابع با استفاده از مشاركت اوليا ست .تجربه اي كه بنده در طي چند سال گذشته در 

اين مسئله است كه مي توان با بكارگيري قوائد و  مديريت آموزشگاه و جذب مشاركت اوليا داشتم گوياي

اصول خاصي و به نحو احسن از توان و مشاركت مردم به خوبي در تمامي زمينه ها استفاده كرد بشرطي كه 

  زير مورد عنايت قرار گيرد: پيشنهادي موارد

  بررسي و تحليل و اولويت بندي از نيازهاي و توجيه اوليا نسبت به اين موضوع - 1

  تالش در راستاي جلب اعتماد اوليا و تسريع در جهت رفع مسايل با كمك آنها - 2

شفاف سازي وارائه گزارشهاي مستمر در جلسات و مناسبتهاي مختلف به مردم ، مسئولين و....در زمينه  - 3

  ي مسايل آموزشي و پرورشي مدرسه 
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  آنها  بيان خواسته هاو انتظارات براي  مردم توام با احترام و تكريم - 4

  

  

  حاصل تجربيات توصيه و راهكارهاي به ساير معاونين مدرسه

 در طي سال هاي زياد به عنوان معاون آموزشي مدرسه توصيه هاي زير را به ساير معاونين مدرسه دارم :

  .باشد داشته را منتظره غير اتفاقات با شدن روبرو آمادگي هميشه و فراوان حوصله و صبر داراي       -

 تبديل كه كند حل اي گونه به را آموزان دانش بين درگيريهاي و مشكالت بتواند.  باشد خوب قاضي يك       -

 جريمه و عادالنه قضاوت(  باشند راضي شما قضاوت از دعوا طرف دو هر اينكه و نشود دار دنباله ماجراي يك به

  اشد .)ه ايد بداد تذكر آنها قبالبه كه مدرسه قوانين طبق و خالف   با متناسب

 خوب اخالق بايدداراي... ) ، معلمين ، آنها اولياي ، آموزان دانش(  هستيد ارتباط در همه با اينكه دليل به       -

  . باالباشيد عمومي روابط و

      بگيريد دست در را مدرسه و آموزان دانش كنترل راحتتر بتوانيد تا باشيد جذبه و وقار داراي        -

  استفاده از تنبيه از شما حساب ببرند .).( به قول معروف بدون 

 باعث مورد بي پوشي چشم و انعطاف گونه هر كنيد رعايت و اجرا را مدرسه قوانين تمامي كنيد سعي       -

  . خواهدشد  ادامه در شما كار شدن مشكل

  باشيد . مطلع افتد مي مدرسه در كه اتفاقاتي همه از.  كنيد كنترل را مدرسه جاي همه       -

  . كنيد پيدا آموزان دانش خانوادگي و درسي وضعيت از كاملي شناخت كنيد سعي       -
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 بتوانيد تا باشد همه بيشتراز ها پايه تمامي   بر شما تسلط و تدريس زمينه در شما علمي معلومات بايد       -

وزشي يكي از مهمترين عاون آمم  توانايي اين من نظر به. (  باشيد همكارانتان براي خوبي مشاور و راهنما

ويژگيهاي يك معاون آموزشي خوب و موفق در زمينه امور آموزشي است . چه زمانيكه شما به جاي يك معلمي 

كه حضور ندارد به كالس مي رويد و و چه زمانيكه به عنوان بازديد از كالس وارد كالسي مي شويد . آشنايي با 

 آنها آموزش   روشهاي و   ا ي جديد و تغيرات كتابها ي درسيتمامي الگو ها و روشهاي تدريس ، مخصوصا روشه

 دوره معلمان با همزمان اقل حد يا قبل كه شود اتخاذ ترتيبي بايد من نظر به و داده رخ زياد ساله چند   اين كه

ه داشت حضور بايد هميشه مرجع بعنوان نفر يك چون.  شود گذاشته نيز آموزشي معاونان براي مربوطه ي ها

تا بتوان از مشاوره و راهنمايي هاي او سود جست . چه بسا پيش مي آيد كه يك دوره اي براي آموز گار باشد 

پايه اول مدرسه اي گذاشته مي شود و سال ديگر او در آن مدرسه نيست و معلمي كه سال بعد در آن پايه 

  گفت چه بايد كرد ؟ !) تدريس مي كند اين دوره را نگذراند ه و آشنايي با آن ندارد ايجاست كه بايد

 عث با و است موثر مدرسه امور همه در حتي و آموزشگاه در انضباط و نظم برقراري در كه مواردي از يكي       -

 و آموزشي اهداف تحقق و ها برنامه اجراي در مدرسه كاركنان ي كليه مشاركت ، شود مي آن بهتر چه هر

د ولي همين امر بديهي بعضا ناديده گرفته شده و در مدرسه هر يات باشبديه از شايد نكته اين.  است تربيتي

كس خود را فقط موظف به انجام وظايف اصلي خود مي كند و از مشاركت در امور ديگر كه به نظرش ربطي به 

كار او ندارد سر باز مي زند و تعهدي از خود نشان نمي دهد و همين امر در رابطه با كار معاون آموزشي يا همان 

ظم مدرسه باعث سختي كار شده و تا جايي كه بعضي امور از دستش خارج مي شود و چه بسا با كمي نا

  همكاري ديگر كاركنان اين مشكل بر طرف خواهدشد .

بعنوان نمونه يكي از مشكالت ما در مدرسه ، ماندن دانش آموزان در كالس در زنگها ي تفريح است كه بايد 

به آن اختصاص دهيم در صورتيكه اگر معلمان قبل از خروج از كالس دانش  تقريبا نصف زمان زنگ تفريح را

 حد يا زودتر  آموزان را آماده و ملزم به ترك كالس كنند اين مشكل به سادگي حل خواهد شد . و ديگر اينكه 
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كالس  راهرو و طول در آموزان دانش درگيريهاي و مشكالت از بسياري شوند كالس وارد آموزان دانش همراه اقل

از بين خواهد رفت .( در ادامه همين نوشتار مطلبي از يكي از همكاران آورده شده كه بي ربط با همين موضوع 

  نيست . و در همين جا از اين همكار گرانمايه تشكر و قدرداني مي نمايم .)

  

  

  

  توصيه ها و راهكارهاي ديگر

  .شوند آماده آينده زندگي براي آنان تا بياموزيم كودكان به را پذيري مسئوليت كنيم سعي    -1

  .ميشود شاگردان روان آزار باعث عمل اين زيرا بپرهيزيم شاگردان بين تبعيض از    -2

  .كنيم برقرار دوستانه و نزديك ارتباط آموزان دانش با    -3

 وفور به ظهرگاهي با صبحگاهي هاي برنامه در هستند كودكان آيند خوش كه هايي فعاليت و موضوعات از    -4

  .كنيم استفاده

دقيق با  و مشخص طور به را خود انتظارات تحصيلي سال شروع در بهتر ريزي برنامه و نظم برقراري براي    -5

  دانش آموزان مطرح كنيم .
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 الگوي ، مناسب و صحيح رفتارهاي با كنيم سعي بنابراين پذيرند مي تاثير ما رفتار از گفتار از بيش كودكان    - 6

  .باشيم آموزان دانش براي يا شايسته

  .باشيم بار برد و صبور بايد كودكان ناسازگاري مقابل در    -7

  ريم ، ناكامي ها و محروميت هاي كودكان را از بين ببريم.دا توانايي كه آنجايي تا    -8

  .باشم متانت و حوصله ، گذشت با همراه آموزان دانش با رفتارتان    -9

 آنان در آميز خشونت رفتارهاي تقويت باعث عمل اين زيرا كنيم پرهيز "جدا ردانشاگ سر بر زدن داد از   -10

  .ميشويم

  ريم.شما محترم را شاگردان شخصيت   -11

شاگردان ممتاز و مسئوليت پذير را در برنامه هاي صبحگاهي مورد تشويق قرار دهيم تا حس خود باوري و  -12

  تشويق شوند تا وظايف محوله را با احساس بيشتر انجام دهند. توانمندي در آنان تقويت شود و در نتيجه آنان

  .نماييم تشويق كتابخانه از استفاده در را يادگيرندگان   -13

 يا جويي انتقام از دهيد قرار راهنمايي مورد را آنها و كنيم پوشي چشم آموزان دانش اشتباهات بعضي از  -14

  .كنيم برخورد قاطع و آرام و بپرهيزيم شاگردان تمسخر

از وضع خانوادگي مالي ، فرهنگي ، توانايي ها ، حاالت روحي و رواني ، عاطفي و بهداشتي شاگردان -  15

  اطالعات كافي داشته باشيم .
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  .كنيم عمل آگاهي و علم روي از و نظم به شرايط همه در و كارها در   -16

  با دانش آموزان و همكاران و اوليا دانش آموزان همدلي كنيم. -17

  پرهيز كنيم. خود همكاران به نسبت گماني بد و حسادت از  -18

  .دهيم هديه اموزان دانش به را آرامش و اسايش ، لبخند با هميشه  -19

    اكيدت سال طول در آموزگاران بودن نشاط با و برشاداب   -20

  

  

  نتيجه گيري :

 و تحول سنگين بار  كه انسانهايي لمتع و تعليم كيفيت بردن باال براي بخردانه است كوششي حقيقت در معاونت

 معاونان همه.  رساند مي ياري جوان و نوجوان شخصيت شكوفايي دارندوبه دوش بر را جمعي و فردي پيشرفت

 با توان مي را مدارس در معاونين نقش.باشند خوش و كارآمد تا كنند مي فعاليت خود پيشرفت راه در موفق

  .نمود مشخص رهبري معظم مقام سخن به توجه

 به فكري خصوصيات لحاظ از شود مي خارج پرورش و آموزش از كه كسي آن خواهيم مي ما     

 كشف براي بشر هاي دانستني نا وسيع بسيار ميدانهاي در ورود به ،مايل آوري نو اهل فكر، اخالقي،پرسشگر،اهل
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...  و شناس ،قانون منضبط آدم ريرفتا جنبه از ، فكر صاحب و مجهوالت وادي به علم نور افكندن و ها دانستني

  . باشد

 كه چرا است معاونت شريفترين و موثرترين و ترين اهميت با آموزشي معاونت ، معاونت انواع ميان از اما و    

 رشد و تربيت و تعليم نيازمند و شده وارد آموزشي موسسات و مدارس در كه انساني. است انسان آن موضوع

  . است اخالقي و عقالني ، اجتماعي ، عاطفي ، جسماني ابعاد
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 بالل خالقيان، روابط انساني در مدرسه.2

 مدرس آموزش خانواده زهرا مرزبان كارشناس ارشد علوم تربيتي.3
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