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 چکیده 

 ازین یپاسخگو یها فرسوده و از رده خارج است و حت هنرستان زاتیامکانات و تجههمانطور که می دانیم 

،  نکهيو اعالم ا ستین شیب یبيو بسنده کردن به آمارها، فر ستیها هم ن هنرستان انيهنرجو یکنون تیجمع

 کار نخواهد بود. یگشا قرار دارد، گره ها در دستور کار هنرستان جاديها و ا هنرستان زیساخت و تجه

 یاست که موجب دلسرد  دهینسنج یکار انيهنرجو هیاول یازهایها بدون توجه به ن هنرجو در هنرستان جذب

 سیهنرجو تأس یچند رشته خاص و معدود یبرا21که در دهه یمثال، هنرستان یخواهد شد. برا انيهنرجو

آموزشگاه از  ليو تحو هیز اولیپس از ساخت و تجه رايروز شود؛ ز به ديآن فرسوده است و با زاتیشده، اکنون تجه

 کار باشد، وجود ندارد. نيا یکه متول یمدارس کشور به آموزش و پرورش، سازمان یسازمان نوساز یسو

برگزار شده که حاصل  زین يیها شيها داده و هما هنرستان زیتجه یبرا یاریبس یها که وعده ميا نکرده فراموش

 است.  ینابسامان کنون تیوضع ها یهنرستان یبرا آن

بس دشوار است که  یدوباره آنها کار هیهنرستان محدود است و ته تيکارگاه ها و سا ليوسا نکهيبا توجه به ا

بعد از اينکه مشاهده کردم ، هنرجويان به خوبی از وسايل کارگاه مراقبت نمی کنند   است یاديبودجه ز ازمندین

تا   را نمی دانند تصمیم گرفتم فرهنگ نگهداری از وسايل کارگاه را در هنرجويانم نهادينه سازم .و قدر وسايل 

 در سال های بعد دچار کمبود امکانات نشويم.

 

 نکات کلیدی :

 نهادینه سازی –نگهداری  –کارگاه  –هنرجو 
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 مقدمه

هر کالم ورفتار و  کهباشد. از آنجا  یمدر آموزشگاه  ريمثبت مد ی، رفتارها یآموزشگاه تيرياز اصول مد یکي

 یبا مجموعه آموزش ريروابط سالم مد ارمتاثر  یآموزش طیباشد و مح یم یبار مثبت ومنف یدارا ريبرخورد مد

باشد. لذا هرگونه  یم نديخوشا یتهایبوده و عامل فعال اديز یانرژ یدارا ريباشد لذا رفتار مثبت مد یم یوادار

هنر با کارکنان و  ريمد یارتباط عاطف و یمثبت باعث شادمان یوزشگاه به هنگام رفتارهادر ام ريمد یتهایفعال

تسلط  یول گذاریم ریاو تاث یبر خلق وخو یکه عوامل مختلف بودهانسان  كي زین ري. مطمئنا مدگرددیم جويان

وکارکنان  هنر جويان .گرددیم گرانيمثبت د یبوجود آممده باعث رفتارها یرفتارها وکنترلبر اعصاب خود  ريمد

 یم کسانيرفتار  كيباشد به  یم کامل یرفتار یالگو كيکه  ريدر مواجه با مد یو روح یفرد یبا تفاوتها

 گردند.  یسالم م یعاطف یشده و مانع رفتارها یتیشخصها عامل افت  یها و دلواپس نهیرسند. تنش ها و ک

 نيا یاصل عاملآموزشگاه حاکم گرداند و رکن و  طیحدر م یبنیخوش نكیمثبت خوب را با ع یرفتارها توانیم

 باشد.  یآموزشگاه م ريرفتارها مد

برخواسته از جهان  که گريد یمزاج و نمونه ها یمزاج و بلغم یمتفاوت مانند دمدم یرفتار یها وهیبا ش افراد

قش خاص وعام در ن یدارا كيوهر دارنددر جامعه وجود  باشدیآنان م یروح تیو تفکر آنان ونوع ترب ینیب

خود  زيغرا تينفس و کنترل و هدا بيتهذ یول باشد یدر ان نم یشک چیباشند وه یخود م یزندگ طیمح

امر توجه داشته باشد.  نيبه ا ارانهیهوش ديزبایآموزشگاه ن ريباشد و مد داشتهبر افراد  یومثبت یروح ریتاث تواندیم

و  یرفتار وهیشبه  یو کادر ادار انهنر آموزو  هنر جويانو  ایآموزشگاه مانند اول یعوامل انسان ینگاههاهمه 

 باشد. یم ريمد یاخالق

را در  تیقاطع اصل ديمدرسه با طیدر مح یکار اتیو تحرب تيريآموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مد ريمد

همراه  تیرکت با قاطعح نيو ا زندي اموزشگاه ريها حرف اخر را مد نهی. در همه زمدينظر داشته و به ان عمل نما

 یانضباط ليگردد. در مسا یاموزشگاه برم ريمد یو مهارتها یتوانمندبه  تیاستفاده از قاطع هنر آموزخواهد . ت

 یم مقررات ونظم را بوجود تيرعا یمناسب برا یباشد که فضا یم ريمد تیقاطع ني،ا همکارانو  هنر جويان
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ومحدوه خاص  ميحر زین یانساندر روابط  یحت راينخواهد داشت ز یانبا روابط انس یاصل منافات نياورد . البته ا

آموزشگاه خواهذ  ریم یتایفعال يیاجرا مرحله قتیدر حق تیکنند.اصل فاطع یم تيوجود دارد. که افراد رعا

 هنر جويانهمکاران و  نیدر ب تیواصل قاطع یو یرفتارها شتریب ریباعث تاث ريمد تیشخص رفتنيبود.پذ

 یبودن را برساند. اگر رفتارها ذیمصصم بودن و مق ديبا ريرفتار مد زنوعین یوپرورش یاموزش لير مسا. دگرددیم

 .بود خواهد یو یها یریگ میتصم یو محکم ريمد تیشخص رفتنيشود بازتاب آن پذ یدر شخص درون یتيريمد

در  …جهی هنر آموزان به مواجه بودم بی تو.…با آن در سرپرست کارگاه   يکی از مسائلی که بنده به عنوان

تصمیم  …مراقبت و نگهداری از آنان بود. با توجه به کمبود وسايل سايت و امکانات و اموال بنده به عنوان 

 را به مراقبت از وسايل و اموال ترغیب نمايم. .…گرفتم 

در محل کار، هنوز  تجهیز نبودن کارگاه های هنرستان ها و فراز و فرودهای ناشی از تغییرات فناوری و پیچیدگی

در کیفیت ارايه آموزش های اين مراکز سايه افکنده است تا شماری از فارغ التحصیالن همچنان برای ورود به 

 .بازار کار با مشکل روبرو شوند.

هنر تصیمیم گرفتم با رويکرد انضباطی در  محمد علی خسرویبا توجه به کمبود امکانات در هنرستان اينجانب 

 ا به نگهداری از وسايل کارگاه و سايت کامپیوتر عالقه مند نمايم.آنها ر جويان

 بیان مسئله

شدت دنبال شد  ها به هنرستان یورود شيدولت دهم است، افزا یکردهاياز رو یکيها  هنرستان یتوسعه کم

 توجه شود.  انيهنرجو ازیمورد ن زاتیبه امکانات و تجه نکهيبدون ا

 شان تیمسئول یروزها نياندرکاران در آخر ها حاد شده، دست در هنرستان زاتیکه کمبود امکانات و تجه اکنون

ها  آموزان وارد هنرستان درصد دانش21. به گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش حدود کنند یم یابراز نگران

هستند که  بانيدست به گر يیبا کمبودها انيپرورش آنها را ندارند و هنرجو تیها قابل هنرستان یاند ول شده
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دارد که بدون  یزاتیبه کارگاه و امکانات و تجه ازیاست که ن يیها در رشته ژهيو به موجب اخالل در امر آموزش، 

 اند. شده رشيها پذ توجه به آنها هنرستان

 تیفیاست و ک یتوسعه کم ،یها مانند آموزش عال مجموعه آموزش و پرورش در توسعه هنرستان تياولو

 تیظرف شيافزا یاول در حوزه آموزش عال تي. همانطور که اولوردیگ یقرار م یبعد تياولواست که در  یموضوع

ها بوده  سال گذشته تالش آموزش و پرورش توسعه هنرستان32است. درطول  تیفیها بدون توجه به ک دانشگاه

 .دیدرصد رس52ها به  سال گذشته توسعه هنرستان3است و در 

بود  نيتمام تالش مسئوالن ا تاکنوندرصد برسد. 21ها به  توسعه هنرستان ندهياست که درآ نيا یاستگذاریس

 یها توسعه رشته لیدل نیبدهند، به هم شيها را افزا هنرستان انيکه شده آمار هنرجو یبیکه به هرترت

و  امکانات که یها شدند، درحال وارد هنرستان ديجد یها و کاردانش در دستور کار قرار گرفت و رشته یهنرستان

هدف بود.  ها یآمار هنرستان شياست و فقط افزا زیناچ اریبس ها یبا تعداد ورود سهيها در مقا هنرستان زاتیتجه

 ندارد.  یگاهيها جا در واقع استانداردها در توسعه هنرستان

ند تا داشت یو سع کردند یها انکار م را در هنرستان زاتینبود امکانات و تجهکه قبال مسئوالن آموزش و پرورش 

و امکانات  زاتیاز کمبود تجه کبارهيو کاردانش را باال ببرند اکنون  یا و حرفه یفن یها در رشته انيتعداد هنرجو

ها و  هنرستان یدر توسعه کم ینقش چیه يیگو هک کنند یم یاز آن ابراز نگران یا گونه و به نديگو یسخن م

 اند. شتهندا یهنرستان یها آموزان به انتخاب رشته دانش قيتشو

آموزان در  جذب دانش یاست. هدفگذار زاتیکمبود تجه ديجد یلیسال تحص یبرا ینگران نيشتریباکنون 

 یها است. با برنامه ستاندوم هنر آموز هيآموزان پا درصد از دانش21رو جذب  شیمهرماه پ یها برا هنرستان

 درصد هم خواهد گذشت.21ها از مرز  است، بلکه جذب در هنرستان یافتنيرقم دست  نيتنها ا شده نه نيتدو

شده است که اگر دولت و  ینیب شیها اعتبار پ هنرستان زیتجه یتومان برا اردیلیم35در مصوبات دولت حدود 

از  یتحقق بخش یبرا هیاول یها گام تواند یدهند، م صیرقم را به آموزش و پرورش تخص نيمجلس صددرصد ا

 .دکشور باش یها هنرستان زیو تجه یا حرفه یتوسعه فن یها برنامه
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 توصيف وضع موجود

در سال تحصیلی اخیر نکته  سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می باشم..…مدت  …اينجانب 

و سايت که وسايل کارگاه بود در کارگاه  هنر جويانای که توجه مرا به خود جلب نمود بی انضباطی تعدادی از 

سايت کامپیوتر را به هم زده بودند کارگاه و نگهداری نمی کردند و نظم و انضباط درستی  هوحرا  به ن کامپیوتر

 :بودبه قرار زير   هنر جويانکه مشکل اخالقی و انضباطی با توجه به شواهدی که داشته ام مسئله مورد نظرم و

هنر داد کثیری از در روزهای آغازين سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگیزگی هايی از جانب تع -1

روز به من القا کرد. اما بعد از دو سه  هنر جويانشدم به حدی که اين مسئله نوعی گريز و بیزاری از اين  جويان

 آموزشگاهشده اند و کمی جو  آموزشگاهکمی آرامتر و متمايل تر به  هنر جويانمتوجه شدم که  از سال تحصیلی

طی چند ماه  -2رسیدم که می توان از در دوستی با ايشان وارد شد رو به دوستی پیش می رود و به اين نتیجه 

 هنر جويانهم به شدت از اين  هنرستانهمکاران و عوامل اجرايی و دفتر ،  هنر آموزانمتوجه شدم که از طرف 

ن . و همه همکارا است مثل  آموزشگاهانجام می دهند خالف مقررات  هنر جويانانتقاد می شود و کارهايی را که 

 يکصدا می گفتند فالن و . . . ولی هیچ کس در صدد اصالح وضعیت نابهنجار بر نمی آمد. 

را به هم می ريخت و باعث آزار  کارگاهانجام می دادند که جو  داخل کارگاه  هنر جوياناز جمله کارهايی که  -3

 به نظم سايت اهمیت نمی دادند.را پراکنده می نمودند و  کارگاه و سايت کامپیوتراين بود که وسايل  من می شد

را  کارگاهمی خواستند  وابراز خستگی و بی حوصلگی و بی عالقگی به درس می کردند  داخل کارگاه  همواره -1

. وندعده ای بدون اجازه از جا بلند می شمی گفتند که  هنر آموزانبه مسائل غیر از مسئله درس بکشانند. گاهی 

در اين زمینه چندين بار با ايشان برخورد کردم ولی نمی دانستم چه  .وندد می رراه می افتند و نزد دوستان خو

 کنم تا جلو اين بی نظمی ها را بگیرم و وضع را بهبود بخشم تا اينکه:

 و برای اين کار ابتدا از وضعیت انجام دهم کارگاهتصمیم گرفتم کاری را در زمینه حل مشکل مدتی پس از 

ارائه  هنر جويانتندسازی عکس هايی تهیه کردم و ديگر اينکه پرسشنامه هايی را به مس جهت و کارگاهنامطلوب 
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 نمونهمتأسفانه دادم که متأسفانه بی انگیزگی و بی عالقگی در حل اين سؤاالت حتی در بین ايشان موج می زد. 

 اين پرسشنامه موجود نیست.

خواستم آزمون فوق  هنر آموزاناز يکی از  که قدم بعدی گرفتن يك آزمون کوتاه در زمان وضعیت نامطلوب بود

در زمان برگزاری آزمون آنها به انحاء مختلف ابراز مذکور حاضر شدم .در زمان انجام اين آزمون  را برگزار نمايد و 

اينگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع  بی حوصلگی می کردند و سعی داشتند از روی همديگر تقلب کنند.

 . ارانم در صدد حل مشکل برآيممشکل با همک

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 نهادينه سازی فرهنگ نگهداری از وسايل کارگاه در هنرجويان

 اهداف جزئی :

 بررسی علل اهیت ندادن هنرجويان به مراقبت از وسايل کارگاه

 هنرجويانفرهنگ نگهداری از وسايل کارگاه در بکارگیر و اجرای راه حل هايی جهت نهادينه سازی 

 گرد آوری شواهد یك

نظرات ايشان را راجع به  هنر جويانسؤال به  2پرسشنامه ای تهیه کردم و با طرح  1در اولین گام برای شواهد 

اما متأسفانه چگونگی رفتارها و نگرش و برنامه هايی که برای آينده خود دارند پرسیدم و شواهدی تهیه کردم. 

واهد موجود نمی باشد اما پاسخ های ايشان به اين پرسشنامه بسیار مأيوس چنانکه قبالٌ نیز ذکر شد اين ش

 .کننده بود. اما پرسشنامه دوم را مدتی بعد از شروع کار به ايشان دادم 

هنر به پرسش نامه دادند اينگونه نتیجه گیری کردم که پاسخ اکثريت  هنر جويانکه با توجه به پاسخ هايی 

هدف های خوب و ارزشمندی چون رفتن به دانشگاه و « آموزشگاهدف از آمدن به انگیزه و ه»به سؤال  جويان

با آن  هنر جويانمفید بودن به حال خود و جامعه بود يا حداقل هدف ايشان ادامه تحصیل بود. از اين پاسخ 
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در اند که بسیار تعجب کردم و برايم جالب بود. البته ناگفته نم که از آنها سراغ داشتماخالق و بی انگیزگی 

. پس است وقت گذرانی و تنوعهدفشان در پاسخ به اين سؤال بیشتر گفته بودند  هنر جويانپرسشنامه ی اول 

حتماٌ انگیزه های خوبی برای درس خواندن  هنر جوياننین برداشت کردم که چدر پاسخ آنها به سؤال اول تقريباٌ 

کتب درسی، اولیاء و . . . باعث اينگونه بی انگیزگی  ان،هنر آموز، آموزشگاهدارند ولی عوامل ديگری چون جو 

ی که در جواب اين سؤال گفته بودند حقیقتش نمی هنر جويانايشان شده است. البته در اين نوبت هم بودند 

 می آيند يا برای گذراندن وقت و . . . ولی اکثريت انگیزه های خوبی داشتند. آموزشگاهدانند چرا به 

عده ای روش تدريس « را بیشتر مواقع در کالس ابراز خستگی و بی حوصلگی می کنند؟چ»در پاسخ به پرسش 

را حجیم می  هابدشان می آمد، برخی کتاب هادرس بعضیرا دوست نداشتند، گروهی از  هنر آموزانبعضی از 

بی حوصله ديدند و تعداد کمی هم عوامل بیرونی چون افکار و مشکالت خارجی )خانواده و . . . ( را دخیل بر 

به اين پرسش به اين نتیجه رسیدم  هنر جويانبودن سر کالس می دانستند. با توجه به جمع بندی پاسخ های 

تا به داد انجام  و متنوع کردن کالس حداقل کاری که می توان هنر آموزانتوسط  که با تغییر روش تدريس

 ر روش به هدفم رسیدم. چنین هم شد و تا حدی با تغیی آقاو اتف شودبهبود اين وضع کمك 

می گفتند که روابط خوبی با اولیائشان دارند و از آنجايی که اٌ ٌاکثر هنر جويان« رابطه با اولیاء»در جواب سؤال 

پرسشنامه ها بی نام بود چند نفری هم که نوشته بودند رابطه خوبی ندارند را نتوانستم پیدا کنم و با اولیائشان 

ش افتضاح است که اتفاقی متوجه شدم پرسشنامه پدرکه نوشته بود رابطه اش با به جز يك مورد صحبت کنم. 

ش آمد و وقتی با او صحبت کردم از پدرش بگويد بیايد تا با او صحبت کنم. پدرچه کسی است، از او خواستم به 

 ر جوهنو شرايط سنی آن  پدرانه و دلسوزانه پدرحرف هايمان به اين نتیجه رسیدم که فقط حساسیت های 

« چیست؟ فرزندتاننظر شما در رابطه با »در پاسخ به سؤال ش بد است. پدراست که تصور می کند رابطه اش با 

اکثريت نظر منفی داشتند که با توجه به پاسخ های پرسشنامه همکاران نیز به اين نتیجه رسیدم که متقابالٌ 

 ندارند. هنر جويانهمکاران هم نظر خوبی نسبت به 
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اکثراٌ ايده ها و برنامه های « چه برنامه ای برای آينده خود داريد؟»در پاسخ به سؤال  هنر جويانم مشاهده کرد

خوبی داشتند مثل رفتن به دانشگاه، سر کار رفتن و پولدار شدن، ازدواج و . . . دانستم که بايد به دنبال عوامل 

 به هدف های درستشان هدايت شوند. نهنر جوياراه ايشان گشت و آنها را از بین برد تا مخرب و موانع 

متوجه شدند. چند  هنر جويانعکس هايی گرفتم که زمان گرفتن عکس های  کارگاهپس از آن از وضع نامطلوب 

و اين باعث حواس تمرکز ندارند و به مسائل حاشیه ای می پردازند. داخل کارگاه هنر جويانبار متوجه شدم 

م که اينگونه با ايشان يبه اين نتیجه رسید همکارانچه کنم. با مشورت با پرتی می شود. نمی دانستم با ايشان 

م و در جلسه بعد بود با بهانه تراشی یگذاشت کارگاهدر  يك آزمون بسیار کم حجم بعدیبرای جلسه م یمقابله کن

 نر جويانهم و نتیجه مطلوب و دلخواهی در روند کار ديده نشد. نمره يمواجه شد هنر جويانو تقلب و تمارض 

 .هم يکی ديگر از شواهد و مشاهدات مستقیم من بود 

هیچ فکر  هنر جويان»صحبت کردم و به صورت شفاهی مصاحبه ای انجام دادم که  هنر جوياندر نوبت بعد با 

آشفته شده و تا پايان سال تحصیلی وقتی نمانده. چه برنامه ای داريد؟ چه می  کارگاهکرده ايد چند مدتی است 

که « انجام دهید؟ چرا درس نمی خوانید؟ و . . . چرا چنین جوی را از نظر اخالقی و درسی ساخته ايد؟ خواهید

چرا رفتار درست و مساعد داشته باشیم؟ چرا درس بخوانیم در حالیکه نه رفتار  آقابا اين پاسخ ها مواجه شدم: 

از رفتارهای مثبت ما ديده نمی شود اما  نمی آيد. هیچ يك هنر آموزان خوب ما و نه تغییرات درسیمان به چشم 

ان ما که الگوی ما هستند با ما هنر آموزروی کارهای بدمان ذره بین گذاشته شده. تشويق نمی شويم. برخی از 

 بسیار از اين حرف ها متأسف و متأثر شدم و در صدد راه چاره برآمدم.. بدرفتاری و گاهاٌ به ما توهین می کنند

خوشبختانه آنها ابراز نمودند تا حد ممکن به من وارد بحث در حیطه ی اين موضوع شدم که  انهنر آموزابتدا با 

از ايشان خواستم در جلسه شورای  هنر جويانمن برای بهبود وضع    در جهت رفع اين مشکل کمك می کنند 

شخصاٌ در . اما ار نشدموضوع را مطرح کنیم و از همکاران ياری بخواهیم که متأسفانه جلسه ای برگز آموزشگاه 

 .نظرات و پیشنهادات همکاران را جويا شدم  هنر جويانبی نظمی  صدد برآمدم با تهیه پرسشنامه ای با موضوع 
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متأسفانه به اين نتیجه رسیدم که نظرات چندان مطلوبی  هنر جويانبا توجه به پاسخ همکاران در مورد اين 

ار تلقی می کردند. بیشتر همکاران نداشتن انگیزه، خانواده، دوستان، بی نامطلوب و نابهنج آنها رانداشتند. اکثراٌ 

می دانستند. مگر يك مورد از همکاران که نظر نسبتاٌ مساعدی  هنر جويانخیالی و . . . را علت ناهنجاری رفتار 

ا آنها و مصاحبه ی حضوری که ببه اين همکار )طی پرسشنامه  تنسب هنر جويانداشت. از قضا نظر خیلی از 

به  هنر جويان( چندان مساعد نبود و اکثراٌ از خفقان سر کالس ايشان حرف می زدند. به زعم اينجانب داشتم

، از اين وضع دلیل جديت شديد اين همکار محترم سر کالس وی آرامش را حفظ می کنند و ايشان هم نسبتاٌ

ن کالس اکثراٌ دوستی بیشتر، برخورد جدی راضی هستند. در زمینه پیشنهادات همکاران راجع به بهبود وضع اي

و ارزش  هنر جويانی اخالق اسالمی و استفاده از سخنران مجرب و تشويق هاي کارگاهتوأم با مهربانی، تشکیل 

انجام دادم و پرسشنامه هايی که  هنر جويانرا مؤثر می دانستند. ولی با توجه به مصاحبه ای که با  آنهادادن به 

نتیجه رسیدم که احتماالٌ اين نظرات و پیشنهادات در حد شعار است و هیچ کدام از ما و  پر کردند، به اين

ولی  استهمکاران متأسفانه اقدام جدی در اين زمینه انجام نداده ايم و در کل از ديد اکثر همکاران پر از مشکل 

کمك می کرد و مطالعه  کتبی در اين زمینه به منبر نیامده است. تهیچ کس تا به حال در صدد رفع مشکال

کردم و برخی از بخش های آن به عنوان پیشینه ی تحقیق آمده است که در اين رابطه منابع زير را مطالعه 

 کردم:

 دکتر شکوه نوابی نژاد ←هنجار و ناهنجار -1

 استاد مرتضی مطهری ← اخالق و تربیت اسالمی -2
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 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها:

بود و من در صدد پیدا  هنر جويانچنان که قبالٌ ذکر شد بی انضباطی  در کارگاه جويان هنربعضی از مشکل 

 پرسش برای تجزيه و تحلیل استفاده کردم. 6کردن معضل برآمدم و برای رسیدن به راههای مطلوب از روش 

 به شرح ذيل:

 شوند؟ اينقدر بی انگیزه و گستاخ و . . . هنر جويانچه عواملی باعث شده است که  -1

 تمايلی به بهبود وضعیت رفتاری کالس ندارند؟ کارگاهدر هنر جويانچرا  -2

 چگونه می توان اين وضعیت نامطلوب را به سمت وضعی مطلوب سوق داد؟ -3

 ( ياری دهند؟کارگاهچه کس يا کسانی می توانند مرا در رسیدن به هدفم )راهکاری برای بهبود اوضاع  -5

 را به بهبود اوضاع مايل کنم؟ هنر جويانبتوانم از کجا شروع کنم تا  -2

 اجرا کنم؟ هنر جوياناز چه زمانی می توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع  -6

 تفسیر:

 پرسش اين نتايج بدست آمد: 6برای پاسخ به  1با توجه به شواهد 

از  هنر جويانتند از: عدم آگاهی را اينگونه بی انگیزه و گستاخ کرده عبار  کارگاه را در هنر جويانعواملی که 

اينکه اينگونه رفتارهای آنها چقدر ممکن است در نگرش و ديدگاه ديگران نسبت به آنها و . . . گران تمام شود. 

را نمی ديدند و مدام انگشت روی  هنر جوياننقطه های مثبت رفتاری  آموزشگاهعلت ديگر اين بود که اولیای 

سر هر مسئله ای به آنها گیر می دادند به حدی که  هنر جوياندائم به قول خود  نقاط ضعف آنها می گذاشتند و

اعتقاد داشتند سال تحصیلی که تمام است و هر چه بوده گذشته و اين مدت باقی مانده هم با بی  هنر جويان

هکارهای مطلوب خیالی می گذرد. به اين نتیجه رسیدم که از جمله افرادی که می توانند مرا در امر رسیدن به را

هنر و اولیای  هنر آموزان، آموزشگاه همکارانهستند و بعد از ايشان  هنر جويانيای دهند، در هر مرحله ای خود 

تصمیم  هنر آموزانيکی از مشورت کردم. مثالٌ به پیشنهاد  و برای رسیدن به هدفم با افراد ذيصالح جويان

م و به صورت غیر مستقیم اخالق یيك درس استفاده کن م از نمايش يك فیلم در امر تعلیم و تدريسیگرفت
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به فیلم عالقه مند هستند، اين امر هم در ايجاد  هنر جويانم. ار آنجايی که یپسنديده را به آنان آموزش بده

رابطه ای دوستانه و ساختن جوی مساعد مرا ياری کرد و هم تقريباٌ نتیجه ی دلخواهی نصیبم شد. ديگر اينکه 

م. و تشخیص دادم یم از خوشان در حل مشکلشان استفاده کنیتوانست هنر جويانك اردوی دوستانه با با ايجاد ي

زمان مساعد و مناسب برای اقدام های الزم دقیقاٌ بعد از شناخت معضل و مکان مناسب اين کار در مرحله ی اول 

 و مکان هاب تفريحی و اردوگاهها باشد. آموزشگاهمی تواند خانه و بعد 

 

 زیه و تحليل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهی:تج

 

 

 :و نظارت بر آنها راهکار های پیشنهادیاجرای 

 راهکارهای پیشنهادی را می توان از درون داده ها چنین بدست آورد و نتیجه گرفت:

 تباط و دوستیدر حل معضل خودشان با ايجاد ار هنر جويانگرفتن کمك از خود  -1

 عدم اعتماد به نفس

عدم همکاری با مدرسه 

 برای بهبود وضع

لجبازی با اوليای 

 رسهمد

 عدم تنوع و تفریح

 مقایسه های مخرب و مکرر
 عدم تشویق

 هنر جویان

 روش های نامناسب

 عدم توجه به محاسن به جای معایب

 بزرگ نمایی معایب و مشکالت

 اوليای مدرسه

 نامطلوب بودن روشها

 تذکرات مستقيم و مکرر

مشکالت 

اخالقی تربيتی 

 هنر جویان

 سوم انسانی

 وهنر جاوليای 

 عدم آگاهی از وضع بد بچه ها

عدم آگاهی از روش های صحيح 

 تربيت
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 و همکاران و گرفتن ايده های ايشان برای حل معضل آموزشگاهمشورت و جلسه با اولیای  -2

 برای حل معضل هنر جويانمشورت با اولیای  -3

 رتیب دادن برنامه های متنوع و برنامه های شادايجاد انگیزه با ت -5

 اعتقويت اعتماد به نفس و تشويق و ترغیب ايشان به بهود اوض -2

تا حدی که به مسئله تربیتشان لطمه نزند و به آنها کمك  توجه به محاسن و نديدن و اغماض عیوب ايشان -6

 کند.

 تغییر روش تربیتی و آموزشی از سنتی به نوين -2

در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستی. در اين مورد چنانچه به  هنر جويانگرفتن کمك از خود  -1

راحت  هنر جويانر اوايل امر سعی کردم خودم هم کمی خشك برخورد کنم و فکر می کردم اگر با خاطر دارم، د

تر باشم ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیريم و اين را يکی از عواملی ديدم که در خراب شدن اوضاع 

  هنر جويانزمانی که حتی م و سخت شدن کار مؤثر بود. به طور مثال هنر جويانو ايجاد فاصله بین من و  کارگاه

ابراز عالقه به اينجانب می نمودند حال يا به زبان می آوردند يا به هر نحو ديگری، من نیمه ی خالی لیوان را می 

تا ديدم و فکر می کردم همه ی اين رفتارهای آنها چاپلوسی است و همین امور باعث ايجاد شکاف و مشکل شد. 

 .ن اقدام پژوهی انجام می دادم اينکه در طی اين مدتی که روی اي

 :نپیوستبه داليل ذيل به وقوع  هنر جوياندر راستای حل معضل  آموزشگاهمشورت و جلسه با اولیای  -2

کردم و از آنها راهکار خواستم و گفتم کاش همه همکارانی که با  مطرح آموزشگاهاول اينکه مسئله را با اولیای 

مسئله از نظرات  و با مطرح کردنند را در يك جلسه گرد هم می آورديم ی اين کالس سر و کار دارهنر جويان

سه می کنیم که جل ان مسئله را عنوانهنر آموزجلسه شورای  ايشان نیز بهره می برديم. ايشان گفتند در يك

مهم تر بود  آموزشگاهتشکیل شد که همیشه متأسفانه مسائلی که از ديد  شورا يکی دو بار پس از اين صحبت

انع از طرح مسئله کالس شد و اين مسئله هیچ گاه در شورا مطرح نشد. اين بود که تصمیم گرفتم با ايجاد م
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مؤثر  یراهکار به عنوان پرسشنامه از نظرات همکاران استفاده کنم که متأسفانه نسبت به جلسه شورا نتوانست

 ن موانع وجود داشت.و جلسه با ايشان هم همی هنر جويانواقع شود. در مورد نظرات اولیای 

توجه به محاسن و نديدن و اغماض عیوب ايشان تا حدی که به مسئله ی تربیتشان لطمه نزند و به آنها  -3

را درشت تر ببینم و گه گاه برخی مذکور ی هنر جويانکمك کند. در اين زمینه سعی کردم همیشه توانايی های 

ع با هم در ارتباط اند و به يکديگر اطال هنر جوياننجايی که کارهای مثبتشان را به عنوان الگو مطرح کنم. از آ

 باور کردند که نقاط مثبتی هم دارند.  هنر جويانراجع به شما چه می گفت،  کس می دهند که فالن

پس از گرفتن يك آزمون و مشاهده ی نتايج مطلوب تر از گذشته ی ايشان سعی کردم ايشان را تشويق کنم که 

 بسیار مؤثر بود. هنر جوياند به نفس و ايجاد انگیزه و ايجاد رابطه ی حسنه ی خودم با در جهت جلب اعتما

که پیشنهادات و اظهار نظرات ايشان نیز مرا در اين  پرسشنامه ای ترتیب دادم و نظرات همکاران را جويا شدم

 امر تا حدی ياری رساند.   

 :2گردآوری شواهد 

و همکاران و مشورت و همیاری دوستان و  هنر جويانبا توجه به طرح معضل و يافتن راهکارها پس از پرسش از 

   بودقابل دريافت سیر تدريجی بهبود اوضاع کامالً تهیه کردم که  هنر جويانعکس ها و اسنادی از همکارانم 

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:

 یرات اقدامات انجام شده را بنا به داليل زير مثبت ارزيابی کردم:تأث 2براساس شواهد 

 تهیه شد و تعیین اعتبار از طريق افراد زير انجام گرفت: مذکور  کارگاه گزارشی از 

 خودمتوسط  -2 به وسیله پرسشنامه هنر جويانارزيابی طرح توسط  -1

 کتاب ها  به وسیله -5  ان هنر آموزتوسط همکاران و  -3  

 پس از انجام اقدام پژوهی به نگهداری از وسايل کارگاه و سايت کامپیوتر عالقه مند شده بودند. نر جويانه
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شده، به دو موضوع مهم اصول  اديبر همه مطالب  هیبا تک ديبا اهداف نظم و انضباط در مدارستحقق  یبرا

 آن توجه خاص داشت: یانضباط و روش ها

 اصول انضباط – الف

و  رییاست که بدون درک آن ها امکان موفقت در تغ ريبه شرح ز یانضباط تابع اصول و قواعد یراراعمال و برق 

 اصالح رفتار وجود ندارد:

 و شاگردان باشد. عوامل آموزشگاهدو طرفه  یدوست هيبر پا ديانضباط با یمبنا -1

هستند  آموزشگاهدر  یساعت فقط چند هنر جويانشود.  یمحدود نم آموزشگاه طیمسائل انضباط صرفاً به مح -2

 زین گريد یدر جاها ديآن را با یها شهير ن،يگذرانند. بنابرا یخود را در خانواده و محله م یساعات زندگ هیو بق

 از آن ها کمك گرفت. ديبا زیحل آن ن یو برا ديد

 اعمال شود. هیتنب هيبر پا ديانضباط نبا -3

هنر از خود  ديانضباط با یبرقرار یبرا ن،ياست و بنابرا یانسان ارزش اتيکنترل فرد بر رفتار خود از ضرور -5

 .رندیبگ میانضباط تصم نیتأم یرفتارشان و چگونگ یاستفاده کرد و خودشان درباره  جويان

سازمان  یو همه اعضا ديبه حساب آ آموزشگاهدر  یجمع یزندگ یبرا یامر ضرور كيبه عنوان  ديانضباط با -2

 آن را درک کنند. اءیاول یو حت رانيان، کارکنان، مدهنر آموز، يانهنر جومانند  یآموزش

 شود. ینیب شیانضباط، مطالعات و امکانات الزم و آموزش آن پ یبرقرار یبرا ديبا -6

 آموزشگاه یو برا آموزشگاهدرک کنند که انضباط فقط مربوط به  ديبا هنر جويانانضباط،  یبرقرار یبرا -2

 است. یمقررات و نظم جامعه و زندگ تيو رعا یانضباط اجتماع یبرا یا هيبلکه آن پا ست،ین

 انضباط است. تيو رعا یمقدم بر رفتار ظاهر یو انضباط یرفتار یدرک چراها -8

 است. یضرور رياست، توجه به نکات ز یاز آن جا که انضباط مربوط به تمام زندگ -9

 بد، یو اجتناب از عادت ها و بهداشت فرد یحفظ سالمت نگاه به انضباط برای – الف

 ،یو ذهن یروان یتوسعه و بهساز یکوشش مستمر به سو -ب
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 گران،يها و حقوق د یحدود آزاد تيشدن و رعا شيآزاد اند -ح

 هر کس هیعل یاجتناب از بدخواه -د

 .گرانيو عدالت نسبت به د یآموزش و توسعه سعه صدر، دوست -ه

 افراد. فیبر اساس توان و تکل یانضباطاصل اعتدال و عدالت در امور  تيرعا -11

 انضباط یبرقرار یروش ها -ب

 شود: یم شنهادیانضباط پ یبرقرار یبرا ريز یروش ها ن،یشیپ یمطالعات و گفتار هيبر پا  

 .یانضباط در سازمان آموزش تيريو مد یرهبر یاصل هيبه عنوان پا یمشکل شناس یریبه کار گ -1

 و مقررات روشن. نی، قواناهداف، استانداردها نییتع -2

 و کارکنان. هنر جوياناز  آموزشگاهانتظارات  میروش ساختن و تفه -3

 .اءیو اول هنر جويانان، هنر آموز ر،يمد نیهماهنگ ب یها تیاعمال کوشش ها و فعال یکوشش برا -5

 و روابط. سيروش تدر زش،یدر انگ رانيان و مدهنر آموز یها يیباال بردن توانا -2

 .آموزشگاهدر امور  هنر جويان یخود کنترل یبرا تیو دادن مسئول یتر سازبس -6

 ترس. احترام به جای – هنر جويانداشتن روابط حسنه با  -2

و  تیو ترب میو اهداف تعل هنر جويان یازهایمنظم و زمان مند بر اساس ن یمتنوع ول یبرنامه ها ینیب شیپ -8

 آن ها. قیتلف

 و استقرار نظم و انضباط. یزيدر امور برنامه ر هنر جويانو دخالت  یریبه کار گ -9

 و روش ها. یتیو توافق آن ها در مسائل ترب انیو مرب اءیاول نیارتباط ب -11

 .هیو تنب قيدرست تشو یاعمال روش ها -11

 ها. تیفعال ینیب شیبرنامه دار بودن و پ -12
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کند که فرهنگ يك گروه پذيرفته  یبا قوانین و مقرّراتهدف از انضباط اين است که فرد را قادر به سازش       

می کند هم آهنگ  یکه در آن زندگ یسالم اجتماع یکه رفتار خود را با توقّعات وخواسته ها یاست به طور

 نمايد .  

 

 اهمّیّت انضباط به شرح زير است :      

 سالمت جامعه   -الف  

 و نشاط فرد   شادی –ب  

       یتماعو اج سازش فردی –ج  

 احساس امنیّت     –د  

 اعتماد به نفس  –ه  

 جلب محبّت ديگران  -و  

 در وقت      یصرفه جوي -ز  

انسان است و اين که رعايت انضباط در کالس  درس نه تنها موجب  یانضباط سبب  ايجاد عظمت  برا     

و  یانضباط یی شود . به عکس هرگونه بهم منجر م هنر جوبهتر می شود بلکه به رشد سالم شخصیّت  یيادگیر

 می شود .  یمعنو و ی، احساس گناه و خسارت مادّ یعدم رعايت مقرّرات و انضباط سبب شرمندگ

هم اين اصل حاکم  یخیلی با ارزش تر از درمان است درمسايل انضباط ی، پیشگیر یهمان طورکه در پزشک    

هنر به    یرا  بايد  از زمان کودک یباشد . رعايت  اصول  انضباطبا ارزشمندتر از اصالح می  یاست يعنی پیشگیر

 ياد داد .  جويان

هم  یو نوجوان یافراد بزهکار  ديده  شده  است که اين افراد در سنین کودک یزندگ یتاريخچه   یدر  بررس    

و   یزندگ یتاريخچه   یوقت یانضباط و القید بوده اند . عکس قضیّه  هم  صادق  است  يعن یب یمعموال  افراد
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هم معموال افراد  یو نوجوان یافراد در سنین کودک ينسوابق  افراد صاحب نام را برّرسی کرده اند دريافته اندکه ا

 منضبط بوده اند . 

 و کالس کاهش داد؟ آموزشگاهرا در  یانضباط یب یتوان مشکالت رفتار یچگونه م

 آموزشگاه ستمیبر س یمبتن ی( راه کارهاالف

 و روشن:  حيصر نداشتن قوانی –1

روشن و  ح،يصر نیداشتن قوان هنر جويان یمدارس و کاهش مشکالت رفتار شرفتیاز عوامل مهم در پ یکي

اساس نامه  كيسردرگمند  یقانون یهستند و از ب یرفتار نيو مواز ارهایطالب مع هنر جوياناست. اکثر  قیدق

هنر  تیاعتماد به نفس و موفق جاديدر ا یاز عوامل اساس رخواهیخ انیخوب و متول حيو تشر فیبا توص یرفتار

 است. جويان

 :هنر جوياناز مشارکت  شتراستفاده بی –2

و از  میمشارکت ده آموزشگاهآن ها را در  میو هرچقدر بتوان نديایبه حساب ب آموزشگاهدر  هنر جويانچقدر  هر

کنند و ما را منصف تر  دایپ یشتریآن ها به ما اعتماد بکه  میکن ی، کمك م میآن ها استفاده کن یها یتوانمند

آن ها  یها یگردد و عالوه بر آن توانمند یم هنر جويانبه  آموزشگاهعوامل  شتریب یکيکار سبب نزد نيبدانند، ا

انجمن  ان،ي، مشاوره همپا یهنر جو یکند .شوراها یم تيرا تقو هنر جويانرا رشد داده و اعتماد به نفس 

 شتریاستفاده ب یبرا یمناسب اریو ... محمل بس یعلم یهمدرس، انجمن ها یگروه ها ،یهنر جو جیبس ،یاسالم

 است. هنر جوياناز مشارکت 

 :آموزشگاهدر  یروابط انسان یبر مبنا یمیجو صم جاديا تالش برای –3

 حت،ینص ،ینه طرفه، امر و كي، دستورات هنر جوو  سیو مرئوس ، رئ سیرئ یرابطه  آموزشگاهدر جو  اگر

 یطیمح نیاست. در چن یمیصم ریغ آموزشگاهرواج داشته باشد جو آن  یدلسرد کننده و منف اتیادب ،يیپرگو

از  یشوند ؛ دلسوز یم دهم متح هیفهمند؛ عل یرا کمتر م گريشوند؛ حرف همد یبه مرور افراد از هم دور م

ندارند؛  یکار توجه چندان تیفیو ک جهیند و به نتهست فهیشوند؛ افراد فقط به دنبال انجام وظ یکارشان محو م
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 نيدر ا تیباالست و از همه مهمتر موفق طیمح نيدر ا یشغل یکارکنان از هم دلخور و ناراحت هستند؛ فرسودگ

 در رنج هستند. طیمح نياز ا نيرياز سا شتریب زهیانگ مک هنر جوياناست و  یافتنیدست ن ستمیس

 است : ازیمشکل ن نيحل ا یبرا نيبنابرا

 باشد یآموزش یمدل رهبر آموزشگاه یتيريمد ستمیس

 خواهد شد . شتریب آموزشگاهدر  تیمیصم م،یبودن به سمت رهبر بودن حرکت کن سیهر قدر از رئ 

 در مدارس  یاز وقوع مسائل و مشکالت انضباط یريجلوگ یبرا ییراهکارها

 شود.  یو اطالع از رفتار آنها طراح هنر جويان یاه یانضباط یاز وقوع ب یریجلوگ یبرا برنامه مناسبی ▪  

 از آنها.  آموزشگاهمقررات و انتظارات  ن،یو روشن کردن قوان یانضباط در برنامه های هنر جويانشرکت دادن  ▪

 هنر جويان یفرد یها، استعـداد و تـفـاوت هـا يیبا توانا ديمعلم با یو آموزش ها ــسيتــدر روش هــای ▪

 حاصل احتراز کند.  یخسته کننده و ب کنواخت،ي یروش ها یرید و از بکارگمتناسب باش

 یهستند، که ب یمختلف یو عاطف یاجتماع ،یروح ،یمسائل و مشکالت جسم معموالً دارای هنر جويان ▪

 شود.  یدر آنان م یو احتمال بروز مسائل و مشکالت انضباط یبه آنها موجب آزردگ یتوجه

 زیمعلم ن نيیشود، انتظارات پا یآنها م یموجب ناکام هنر جويانمعلم از  یرات باالکه انتظا همان طوری ▪

 کند.  یرا فراهم م آموزشگاهآنان از درس، معلم و  یحوصلگ یو ب یزاریموجبات ماللت، ب

است که او در مقابل شکست،  ی، دفاعهنر جو یگوش یبه درس معلم، برهم زدن کالس، باز یتوجه معموالً بی ▪

کنند،  یفکر م اياحساس  هنر جويانبه آنچه که  ديبا نيدارد. بنابرا یبه منظور اظهار وجود، ابراز م ايو  ریتحق

 آنها را برآورده کرد.  یمعقول و منطق یخوب گوش فرا داد در توان خواستها

 یانضباط یمرتکب سوءرفتار و ب شتریکنند، ب یم رهیاحساس ترس، اضطراب، خشم و غ هنر جويانکه  هنگامی ▪

 شوند.  یم
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 یراحت تر و بهتر م یلیآنها توجه دارند، خ یکنند و به حرف ها یخود را درک م هنر جويانکه  معلمانی ▪

 یها و ب طنتیاز مشکالت، ش یاریاز بس جهیو دوستانه برقرار کنند که در نت یتوانند با شاگردان رابطه عاطف

 خواهد شد.  یریآنها جلوگ یها یانضباط

 تیبه درس، به هم خوردن موقع هنر جويان یتـوجه یمـوجـب بـ ـکنواخـت،ي سيتدر ده از روش هایاستفا ▪

 در کالس خواهد شد.  ینظم یو ب یشلوغ جاديو ا یریادگي

کرد تا از بروز مسائل و  یزيبرنامه ر ديو کالس درس با آموزشگاهدر  هنر جوياناوقــات فـراغـت  بـرای ▪

 شود.  یریوگآنها جل یمشکالت انضباط

طرف  كياز شاگردان خود به عنوان  ديبا آموزشگاهمسئوالن  ،یو مقررات انضباط نیقوان میو تنظ هدر تهی ▪

و  یلیبهتر از مقررات تحم اریبس هنر جويانبا شرکت  یمقررات انضباط نيطرح و تدو رايمشورت استفاده کنند. ز

 جلب خواهد کرد.  شتریا بر هنر جويانو مساعدت  یجانبه خواهد بود و همکار كي

شاگردان را ملزم به  یتمام ديشود، با یبرقرار م آموزشگاهدر  یخاص یو مقررات انضباط نیقوان کههنگامی ▪

را از فرد  یگونه عذر و بهانه ا چیه دينه فقط نبا نینقض قوان اينکردن  تياطاعت از آن کرد. در صورت رعا

 تحمل کند.  زیمربوط به آن را ن یامدهایو پ جيد تا نتااو را وادار کر ديبلکه با رفت،يپذ یخاط

و  نیپا گذاشتنه قوان ريز ت،یعدم احساس مسئول ،ی،دروغ پردازهنر جويان یقـبول عـذر و بهانه ها ـرايز

 دهد.  یها را اشاعه م یانضباط یاز ب گريد یاریبس

نوازش، دست دادن با آنها، دست به شانة آنها مانند  یـيکنـنده هـا تياز تـقو ـدبـاي هنر جوياندر برخورد با  ▪

 اریتا حدود بس هنر جويانبا  مانهیرفتار و برخورد صم راياستفاده شود. ز رهیزدن، خواندن نام کوچك آنان و غ

 شیکرد، تا جنبة سوءتفاهم و سوءاستفاده پ اطیاحت ديکاهد. البته با یو شرارت آنها م یانضباط یاز ب یاديز

 . دياین

دسـت اندرکاران آموزش  اریاخت طهی، که در حهنر جويان یو شخص یخصوص یدر زندگ ــادخــالــت زياز د ▪

 شود.  یدر آنها م يیها تیو حساس تیکار موجب تشنج، عصبان نيا رايشود. ز یخوددار ديبا ست،یو پرورش ن
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شورش،  ،یباف یمنف ان،یعص ،یگریاغي ،يیاعتنا یمقاومت، ب رینظ يیامدهایپ ه،یانضباط از راه تنب برقراری ▪

 را به دنبال خواهد داشت.  هنر جو یو فرار از زندگ ،یریکناره گ ،یلجباز ،يیتملق گو

 ، تناسب داشته باشد. هنر جويانرشد، مـشخصات و سن  ،يیبا توانا ديشده با میتنظ یانضباط نمقررات و قوانی ▪

و مسئوالن و در هر زمان مورد احترام  هنر جويان یامتم یبرا ديشود، با یوضع م آموزشگاهکه در  مقرراتی ▪

 شوند.  یاعتماد م یو ب نیو مقررات آن، بدب آموزشگاهنسبت به  هنر جويانصورت  نيا ریباشد، در غ

و  رندیقرار گ قيخود مورد تشو یلیتحص شرفتیو پ دهيرفتار پسند یبرا ديبا هنر جويانکه  ستینـ یـدتــردي ▪

 و خاموش شود.  فیضع ،یهم به نحورفتار ناپسند آنها 

کنند، معموالً  ینم جاديا یمعلم مشکل یخوب و منضبط برا هنر جويانشده است از آنجا که  دهمتأسفانه دي ▪

مثبت و چه  قيانضباط، چه از طر یناسازگار و ب هنر جويان. برعکس رندیگ یقرار م یتوجه یو ب یمهر یمورد ب

 هنر جويانشود  یکار باعث م ني. ارندیگ یقرار م آموزشگاهعلم و مسئوالن مورد توجه م شتریب یمنف قياز طر

 یو کارها یانضباط یتفاوت شوند و ممکن است که دست به ب یدلسرد و ب جيبه تدر زیخوب و با انضباط ن

 نامعقول بزنند. 

و مؤثر  دیباشد، تا مف متناسب هنر جويانبه موقع و با رفتار  ديبا آموزشگاهمعلم و مسئوالن  هیو تنب قتشوي ▪

 واقع شود. 

، روح اعتماد به نفس، هنر جويانو اظهارنظر به  یریگ میبا دادن حق تصم دمسئوالن مدارس و معلمان باي ▪

 را در آنها بوجود آورند. یريپذ تیو مسئول یاستقالل طلب ،ینیخوش ب

 مدیر کاردانش فیمدیر هنرستان فنی و حرفه ای  , شرح وظا فیشرح وظا

اين پست با رعايت موازين شرعی و طبق مقررات اداری و مالی،وظايف زيررا تحت نظارت اداره/ مديريت  اغلش

 آموزش وپرورش انجام می دهد ...

 : وظايف آموزشی و پرورشی الف
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کارها و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام می پذير زير نظر رئیس هنرستان خواهد بود و رئیس از نظر  کلیه

اداره آموزش و پرورش مسئولیت تام دارد و وظايف او  مقابلجرای امور پرورش ی ، آموزش ی و اداری درحسن ا

 به شرح زير است:

برنامه هفتگی کالسها و نظارت بر اجرای آن براساس برنامه مصوب هر رشته و در هر سال تحصیلی وزارت  تنظیم

 رورش متبوعآموزش و پرورش و ارسال رونوشت آن به اداره آموزش و پ

اطالع دقیق و مستمر از میزان پیشرفت امور تحصیلی هنر جويان و همکاری و تبادل نظر با اولیا و دبیران  کسب

 و هنرآموزان آنان در اين زمینه به منظور ارتقا ی سطح کمی و کیفی آموزش

علت غیبت ها به صورت و رسیدگی برحضور و غیاب هنر جويان و ارتباط با اولیا آنها جهت دستیابی به  نظارت

 هنر جومستقیم يا از طريق معاون مربوطه و مشارکت در تعیین نمره انضباط 

بر فعالیت های مشاورين و امور مربوط به مشاوره راهنمايی ، هدايت تحصیلی و شغلی هنر جويان  نظارت

تان و رشته های به منظور آشنايی با هنرس هنر جويانبراساس آئین نامه ها ی موجود و دعوت از سا ير

 هنرستانی به صورت مستقیم از طريق واحدهای آموزشی محل تحصیل آنان و با هماهنگی قبلی

و شناسايی آن دسته از هنرآموزان و دبیران و مربیان هنرستان که نیازمند به دوره های بازآموزی ، يا  بررسی

مذکور و پیگیری امور مربوط و لحاظ در کالسهای  شرکت آموزشی جدی د هستند و تشو يق و ترغی ب آنان به

  نمودن اين مسئله در ارزشیابی ساالنه آنان

 فضا و تجهیزات 

بر فعالیت های هنرآموزان و سرپرست بخش و معاون فنی هنرستان و مطالعه و بررسی گزارشهای آنان به  نظارت

ی شوند و نظارت مستقیم بر امور درآنها مشغول به کار م آموزان منظور آشنايی با مح يط کارگاهها يی که دانش

 کارگاه و آزمايشگاه های هنرستان

بر مراقبت در استفاده از وسايل آزمايشگاهی و کمك آموزشی و تحقق موضوع ثبت فعالیت های انجام  نظارت

 کارگاه گزارش شده از سوی هنرآموزان و سرپرست بخش در دفتر
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روس اعم از کارگاهی و غیر کارگاه ی و انجام کارآموز ی و و مراقبت بر انجام به موقع پرسشهای مستمرد نظارت

و ثبت صحیح و به موقع نمرات آنان در لیست مربوط و  هنرجويانکارورز ی ، همچن ين امتحانات به موقع از

 امتحانات انتقال آن به سیستم ثبت نمرات و ايجاد دفاتر و ارسال ن تیجه امتحان ات براساس آ ئین نامه

 بت های الزم به اولیاء آنانمتوسطه در نو

اقدامات الزم به منظور آمادگی کامل هنر جويان برای شرکت در امتحانات نهايی و اطالع رسانی به موقع  انجام

موقت و کارنامه های هنر جويان و مدارک تحصیلی و دقت در صحت ثبت  های به عوامل آموزشی هنرستان

 ظارت بر صدور گواهینامهن ¬نمرات و اعمال ضوابط و امضای نهايی آن 

دقیق بر نحوه رفتار و کردار هنر جويان در داخل هنرستان براساس موازين شرع مقدس اسالم به خصوص  نظارت

و پسر و همراه نداشتن وسايل غیر ضروری در  پسراعم از  هنر جويان در مورد وضعیت ظاهری و چگونگی پوشش

 هنرستان

طريق حرکت در خط واليت فقیه در بین هنر جويان و دبیران ، کارکنان روح وحدت و ارتباط اسالمی از  تقويت

از هرگونه تفرقه و گروه گرايی ضمن رعايت اخالق  جلوگیری هنرستان و اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور

 اسالمی

تار در شناخت عوامل سوق دهنده هنر جويان به سوء رفتار و کوشش برای رفع اين عوامل و جايگزينی با رف سعی

و بهره گیری از عوامل تحت اختیار و گزارش و کمك  مربیانشايسته از طری ق همی اری و کمك او لیاء و

 خواهی از طريق اداره آموزش و پرورش مربوط در صورت لزوم

و نظارت بر کمیت و کیفیت برگزاری مراسم صبحگاهی و انجام نماز جماعت ظهر و عصر به طوريکه اين  حضور

زمینه حرکت واقعی به سو ی ...... را فراهم نموده و انگیزه واقعی برای عمل به خوبی ها و ترک  مراسم و فرايض

 همه بديها باشد .

بر فعالیت های پرورشی نظارت بر تشکیل انجمن اسالمی و بسیج هنر جويان در هنرستان و سعی در  نظارت

 پربار نمودن آنها
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ه آنها به طور پنهانی در حد امکان و مقدورات از طريق کمکها در شناخت افراد کم بضاعت و ترتیب کمك ب سعی

 ی محرمانه مردم ی و سرانه هنرستان حسب مقررات موجود

 بر توسعه فعالیت جوانان هالل احمر هنرستانها و معرفی افراد نیازمند به مراکز بهداشتی و درمانی نظارت

 ن در حد امکانبر فعالیت کتابخانه هنرستان و اهتمام در تجهیز آ نظارت

معاون يا معاونین فنی و غیر فنی حسب مقررات از بین افراد واجد شرايط و مرتبط به لحاظ رشته  انتخاب

 هنرآموز عنوان تحصیلی و تخصص در امور هنرستان ضمن داشتن

به زمینه الزم به منظور فراهم سازی امکان حضور هنر جويان در مواقع مختلف برای طرح موضوعاتی که  ايجاد

 نظر آنان الزم است به مدير هنرستان انتقال داده شود.

 : وظايف اداری و مالی : ب

به هنرستان قبل از شروع کار رسمی و خروج از آن بعد از اتمام ساعات کار رسمی مدرسه جز در موارد  ورود

 استثنايی

 مستمر بر ثبت نام هنر جويان طبق مقررات و ضوابط موجود . نظارت

 و الگوسازی خويش برای هنر جويان براساس موازين اسالمی در تزکیه سعی

در بوجود آوردن محیطی مناسب جهت امور آموزشی و پرورشی هنرستان ضمن مطالعه و بررسی  اهتمام

 عملکردها

و اقدام به منظور دعوت از افراد دست اندرکار همچنین ائمه جمعه و جماعات و صاحبان حرف و مشاغل  رايزنی

 برای سخنرانی از آنان در روزهای خاص مذهبی و ملی دعوتد و آشنا يی بیشتر با هنرستان و بر ای بازدی

 زمینه شکوفايی و خالقیت و تشويق و ترغیب آنان و معرفی، به مراجع ذيصالح و اهداء جوائز ايجاد

دستورالعمل  سرپرست بخش از بین هنرآموزان هر رشته از افراد توانمند و متخصص و متعهد منطبق بر انتخاب

 ساماندهی وزارت متبوع
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ارتباط با اداره آموزش و پرورش متبوع به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگی و رفع مشکالت احتمالی  برقراری

 کلیه کارکنان هنرستان در حد امکان

توسط به سواالت اولیاء هنر جويان و ديگر مراجعان مربوطه با رعايت شئونات اخالقی شخصاً يا  پاسخگويی

 همکاران مرتبط

الزم در زمینه تکشیل انجمن اولیاء و مربیان هنرستان و کوشش در جلب مشارکت هنر جويان در انجام  اقدام

براساس دستورالعمل صادره از جانب انجمن اولیا و مربیان  مرتبامور واحد آموزشی و تشکیل جلسات آن به طور

 مرکزی

یران و جلسات الزم با کارکنان اداری به منظور هرچه بیشتر فعال به تشکیل ستاد تربیتی ، شورای دب اقدام

 نمودن برنامه های آموزشی و پرورش ی هنرستان و رفع مشکالت احتمالی

نمودن کلیه کارکنان هنرستان از مفاد آئین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ساير مقررات مربوط  مطلع

 به وظايف آنان به نحو مقتضی .

نمودن زمینه اطالع رسانی و يا اجرايی بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه هايی که از طريق اداره  اهمفر

 آموزش و پرورش به هنرستان ارسال می گردد .

و مراقبت در حضور و غیاب دبیران و هنرآموزان و ثبت غیبت ها در دفتر مخصوص با همکاری معاون  دقت

 اداره متبوع و بکارگ يری افراد طبق ضوابط موجودمربوط و ارسال گزارش به 

 با بازرسان اعزامی و دادن اطالعات و توضیحات الزم به آنان براساس بخشنامه های موجود  همکاری

 نگه داشتن هنرستان در ايام تعطیالت طبق مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت متبوع داير

موال هنرستان به منظور ثبت به موقع و صحیح کلیه اموال دولتی در دفاتر مستقیم بر امور مالی و ا نظارت

 حقوقی به اداره متبوع لیستهایمخصوص و ارسال به موقع گزارش ها ی امور ما لی و

به ارزشیابی کلیه کارکنان واحد آموزش در مقطع زمانی تعیین شده براساس دستورالعمل های ارسالی از  اقدام

 رشی متبوعاداره آموزش و پرو
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بر وضع هنر جويان مشمول وظیفه عمومی و مراقبت در انجام کارهای مربوط به آن توسط متصديان امور  نظارت

 دفتری به صورت مستقیم يا از طريق معاونت مربوط

به گزارش ترک تحصیل هنر جويان مشمول خدمت وظیفه عمومی و اقدام به ارسال آن به ادارات و  رسیدگی

 مقامات مربوطه 

 ساير امور مربوط عندالزوم انجام

 : تذکر

هنرستانها به هنگام تغییر سمت و يا جايجايی از پست فعلی خود، موظف هستند فهرست اسناد و  مديران

و دفاتر امور مالی و هچنین صورت اموال و تجهیزات  بازرسیمدارک دفاتر امتحانات ، آمار ، اموال ، انديکاتور ،

جديد  مديرهنرستان را در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پس از تحويل و تأيید تمام بخشها و ساير وسايل

هنرستانها يا فردی که از سوی اداره معین شده است يك نسخه آن را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال و 

 ند .سوم را به عنوان رسید نقل و انتقال برای خود نگهداری ک نسخهنسخه دوم را در مدرسه بايگانی و

 نتیجه گیری

 نيآنها خواهد بود. ا یريپذ تیآن مسئول جهیکنند نت تينظم و انضباط را رعا آموزشگاهآموزان در  اگر دانش

و احترام متقابل، از عصاره بدست  نیبا مخالف یمنطق یافراد و برخوردها یحقوق تمام تيآموزان با رعا دانش

در سطح اجتماع رفتار  تر یکاربرد کردن ادهیو بعد از آن پ گاهآموزشرفتار و عمل به آن در سطح  تيآمده از رعا

 باشد. یموجود در داخل اجتماعات انسان یاز مشکالت و کشمکشها یاریبس یراهگشا تواند یکه م کنند یم

آن را تجربه کنند قطعاً  میو اجازه ده میرا بده یتیمسئول آموزشگاهفعال   کم ايو  انضباط یآموزان ب به دانش اگر

 و خطاست. شيآزما نديکار مستلزم فرآ نيخواهند کرد فقط ا دایپ یبهبود یآموزان از نظر انضباط دانش نيا

را نشان داد  تیمسئول یفايا تیآموز از خود قابل از کوچك شروع شود و پس از آنکه دانش ديبا ها تیمسئول نيا

و مشارکت در  یریگ میبه بحث و تصمکردن،  تیآموز، با احساس مسئول مهم داده شود. دانش یها تیمسئول
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آموزش فراهم  یرا برا یهترب طیو مح شود یم بخش جهینت یا آموزشگاه جاديکه باعث ا پردازد یم آموزشگاه

 متقابل است. یا رابطه ،یريپذ تی.رابطه نظم و انضباط با مسئولکند یم

 ميکه در آن قرار دار یتوجه به اجتماع با ینظم و انضباط در مدارس امروز یباورند که برقرار نيبر ا ها یبعض

موفق  آموزشگاه نيا یکه نتوان در آن نظم را برقرار کرد، طبق مباحث قبل یا آموزشگاهمشکل است.  یلیخ

 کرد. هدخوا تيآموز درس خواهد خواند و نه نظم کالس را رعا نخواهد بود. نه دانش

را درس نخواندن  یانضباط یعاقبت ب رايز کشند یم زجر یانضباط یان مدارس ما از مشکل بهنر آموزاز  یلیخ

خوب  تيريان با مدهنر آموزاز  گريد یدارند و بعض یکينزد یلیارتباط خ تیو ترب می. انضباط و تعلدانند یم

 .دانند یمعضل نم كيکالس، انضباط را 

وجود داشته  ديبا هیو تنب قيتشو وهینظم حتماً ش یبرقرار یاعتقادند که برا نيان و معاونان بر اهنر آموز یبعض

  قدم گذاشتن در جاده یفراهم آورد که در آن برا یطیمح ديآموز با دانش یمعتقدند برا گريد یباشد و بعض

دارد  یدرون  زهیآموز انگ آنان دانش رو موانع سر راهش هموار گردد. به نظ ردیقرار گ تيمورد حما شرفتیپ

 نيطبق ا نيبنابرا ندیکنترل شود تا بتواند به بار بنش نکهينه ا ابدي پرورش زهیانگ نياست که ا یکاف نيبنابرا

که  ستیهم ن یمعن نيبه ا یول زند یکه جهت دهنده است حرف اول را در پرورش نم هنر آموز ه،ينظر

 .میآموز را به حال خود رها کن دانش

 پیشنهادات

 راياست ز یمهم یلیخ  نکته ني. امیبرخورد کن یا آرام، خونسرد و حرفه انضباط، یآموزان ب با دانش میکن یسع

 یقانون انتظام یکند حق اجرا مهيجر یرانندگ نینکردن قوان تيما را به خاطر رعا  هینقل  لهیوس یسیاگر مأمور پل

و سرزنش شما را ندارد. در مورد  یرجزخوانو  ریحق تحق یول مه،يجر  صدور برگه یعنيرا دارد  یدولت

 یول ميرا دار یبرنامه انضباط یخود حق اجرا فيوظا طهیاست ما در ح نیهم ناًیهم ع اطانضب یآموزان ب دانش

را به  یانضباط یو.... مورد ب دار شین ریتعاب ايو  زیدآميتهد یها نگاه ايزدن و حرکت انگشت،  اديبا فر دينبا
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آموز  دارد تا دانش یشتریل بباشد احتما یابي شهيو همراه با ر ی. اگر برخورد ما با خونسردميیآموز بگو دانش

. اگر ما از می، با هم باشآموزشگاهدر  یلیسال تحص انيآموزان تا پا با دانش میخواه یما م رايمتوجه رفتارش شود ز

. ما هنگام میتسلط داشته باش وزآم به دانش میتوان ینم گريد ميخود خارج شو یعیآموز، از حال طب دست دانش

  .کنند یم یریآموزان از رفتار ما الگوگ چرا که دانش میآرام و خونسرد باش ديبا ضباطان یآموز ب برخورد با دانش

 :منابع ومآخذ

،چاپ آموزشگاهکودکان،تهران، انتشارات  ی(،نقش هنردرآموزش وپرورش وبهداشت روان1382)،ی،علیگیرزابیم-1

 .چهارم

 .راد،چاپ اول شاراتدبداند،تهران،انتيبا هنر آموز كي(،آنچه 1322)ن،ياءالدی،ضیهاجر-2

 باشد ،امانام مؤلف درآن نوشته نشده است.(   ی)کتاب مذکورترجمه م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


