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 چکیده

 تربیتی، و آموزشی های موقعیت دقیق و تاملی ی مشاهده باهدف ، 1 کارورزی با ارتباط در حاضر گزارش

 گرفته صورت ای حرفه های مهارت توسعه و کسب جهت مدرسه درسطح فیزیکی محیط و عاطفی روابط

 چک و مصاحبه مشاهده، های روش از آنها تبیین و تفسیر همچنین اطالعات، آوری جمع برای .است

 از شده آوری جمع اطالعات گزارش این در .است گردیده استفاده مرتبط علمی منابع مطالعه و لیست

 مند نظام صورت به مدرسه سطح در فیزیکی محیط و عاطفی روابط تربیتی، / آموزشی های موقعیت

 روز اولین خاطره نظری، های یافته با آن انطباق و واقعی های موقعیت تحلیل برای وهمچنین شده توصیف

   .است شده گزارش و تدوین کارورزی

 باعث آنها وتفسیروتبیین مدرسه تربیتی /آموزشی های موقعیت و رویدادها از جامع اطالعات آوری جمع

 .گردید معلمی ارزشمند وتجارب ها مهارت کسب

 

  ها واژه کلید

 معلمی ، روایتی پژوهش اطالعات، آوری جمع ، یتامل مشاهده ، 1 کارورزی 

 

 مقدمه

 را ای حرفه های شایستگی ی توسعه و تجربیات تعمیق و ها آموخته گرفتن کار به فرصت کارورزی، برنامه

 های آموخته تا آورد می دست به فرصتی کارورزی برنامه در معلم دانشجو عبارتی به .کند می فراهم

 مستقل معلمان آموزشی، دوره پایان در که این نهایی نتیجه.گیرد کار به عملی طور به را خود نظری

 اندیشی باز به خود های فعالیت و خود مورد در مداوم صورت به قادرند که شد خواهند ساخته وخودکاری

  دانشجومعلم .شود می معلم ای حرفه پایدار پیشرفت و رشد به منجر خود این که بپردازند تفکر و
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 را رفتارش همواره معلمی شود،چنین ظاهر فکور عامل عنوان به پرورش و آموزش فرآیند در باید همچنین

 .میدهد توسعه را خود دانش کند می تنظیم گیرندگان یاد واکنش و ها موقعیت درک و مشاهده اساس بر

 

 کارورزی اهداف

 :گیرد می انجام زیر اهداف با 1 کارورزی برنامه

  اطالعات آوری وجمع آموزشی و فیزیکی،عاطفی مسائل ودقیق تاملی ی مشاهده .1

 آن برای پژوهشی و علمی مستندات ارائه و معتبر شواهد کمک به مسائل تبیین .2

 کالس و مدرسه سطح در تربیتی و آموزشی های موقعیت تفسیر و تحلیل .3

 کیفیت بهبود برای علمی شواهد اساس بر پیشنهادات و ها حل راه ارائه .4

 تربیتی /آموزشی مختلف های موقعیت تاملی مشاهده طریق از ای حرفه دانش توسعه .5

 

 ها واژه تعاریف

 آمادگی جریان انتقال موجبات که است هدفمند و منظم های فعالیت از ای عه مجمو : کارورزی دوره

 :گردد می ارائه ذیل ترتیب به تحصیلی نیمسال چهار در و ساخته فراهم را عمل به نظر از دانشجومعلم

 یاری معلم /دستیاری / ارییهم.1

 تدریس در تکمشار .2

 آزمایشی سیتدر .3

 مستقل تدریس .4

 ازمدرسه خود شخصی تجربیات آن طریق از معلم دانشجو که است پژوهشی راهبرد یک : روایتی پژوهش

 .یابد می دست شخصی دانش به داده قرار واکاوی مورد را کارورزی درس وکالس
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 .بپردازد تفکر و اندیشی باز به خود های فعالیت مورد در مداوم صورت به معلم دانشجو : تاملی مشاهده

 می اشتغال کارورزی های فعالیت انجام به آن در کارورز که کالسی معلم به برنامه این در :راهنما معلم

 .گوییم می راهنما یابدمعلم

 

 روایتی گزارش:اول فصل

 

 1 روایتی گزارش

 کارورزی روز اولین گزارش

 

 تن به را ام کشیده اتو های لباس . آماده مدرسه به رفتن برای و شدم بیدار خواب از 6:45 ساعت»

 تن دو همراه به و بود اتاقیم هم دست در که قرآن بوسیدن با .نداشتم صبحانه خوردن برای فرصتی کردم،

 و زهرا با !بود ای تازه شادی احساس بودم؛ نکرده تجربه را حسی چنین هرگز .افتادیم راه به دوستانم از

 روز آن خوابگاه های بچه بیشتر که آنجایی از و ، بودیم آژانس سرویس منتظر خوابگاه در دم نیلوفر

 اضافه دیگرم های حس به هم استرس کمی شد باعث که رسیدند دیر کمی ها سرویس میرفتند کارورزی

 آدرس سپس .داد جواب خوشرویی با که گفتیم بخیر صبح و سالم راننده به و نشستیم ماشین در .شود

 مدرسه به کشید طول که ای دقیقه ده مدت تمام در .دادیم او به را بود فتح خیابان در واقع که مدرسه

 می مهمان لبخندی به را همدیگر دقیقه چند هر البته و بودیم مشغول ها خیابان تماشای به برسیم

 حس و شادی شوق، ، اضطراب جمله از حس چندین مدرسه درب جلوی درست ماشین توقف با !کردیم

 در سمت به ماشین از خروج و راننده به کرایه پرداخت از پس .شدند سرازیر قلبم به باهم مسئولیت زیبای

 بخیر صبح و سالم انرژی با که خوشرو آموز دانش دو استقبال با مدرسه به ورود با .رفتیم مدرسه ورودی

 به پیش و رفتیم مدرسه اداری سالن سمت به سپس .شد کم اضطرابم از بسیار که شدیم روبرو گفتند

 و زهرا برای و بود کارورزی ی جلسه اولین من برای جلسه این که بگویم را این البته .مدیریت دفتر سوی

 را آنها پیش ی هفته بودم نتوانسته موجهی علت به من چون .میشد محسوب جلسه دومین نیلوفر

 من هرچند .کردیم کوتاهی پرسی احوال و سالم آنها با و شدیم آشنا ها معلم با دفتر در .کنم همراهی

 با .نشدیم شناخته رسمیت به مان همکاران سمت از باید که آنطور اما داشتم را تری گرم برخورد انتظار
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 ساعت ابتدا پس هستند صبحگاه ی برنامه سر و درنمازخانه مشاور و مدیر که فهمیدیم جو و پرس کمی

 مراسم تا ماندیم منتظر را ای دقیقه چند بعد و کردیم وارد کارورزی غیاب و حضور فرم در را ورودمان

 با ایشان و کردم معرفی را خودم من و مدرسه محترم مدیر برازنده خانم سراغ رفتیم و شد تمام صبحگاه

 مدرسه در ما حضور از که شد القا حس این من به داشتند که صمیمیتی با و گفتند خوشامد باز روی

 و خوشرو البته صد و عینکی خانمی که مدرسه مشاور زنگویی خانم به را خودم هم بعد . میکنند استقبال

 مشاوره اتاق به ایشان دنبال به تفنگدار سه مانند نیلوفر و زهرا همراه به و کردم معرفی ، بودند محترمی

 ارتباط در بیشتر ها بچه با میشد باعث بود اداری سالن از جدا و  مدرسه حیاط در که مشاوره اتاق .رفتیم

 مثبت ی نکته یک این و بودند مدرسه حیاط در تفریح زنگ ها بچه ی همه گفت میتوان چون .باشیم

 بنظر که بود آموزان دانش تمیز و مرتب وضع و سر کرد جلب را توجهم نگاه اولین در که چیزی .بود

 ی درباره مشاور با مشاوره اتاق در !بودند برخوردار خوبی فردی بهداشت سطح از آنها ی همه میرسید

 و نان ی بخشنامه عدد یک ایشان بعد و کردیم صحبت اینچنینی موارد و آموزان دانش و مدرسه وضعیت

 کنیم آماده ارائه برای را خودمان بعد ی هفته گفت و کرد قالبمان اجتماعی های آسیب با رابطه در دار آب

 ها بچه به را خودمان کند کمک ما به میتوانست مسئله این طرفی از .کردیم قبول تردید با ماهم البته که

 از میترسیدیم که میرسید بنظر سنگینی مسئولیت طرفی از و شود زیاد مان نفس به اعتماد و کنیم ثابت

 آورد چای برایمان بود مسن خانمی که مدرسه آبدارچی ، زنگویی خانم با گفتگو بین در .برنیاییم آن پس

 .کردیم میل وجودیمان قند با که

 قدم یا بودند نشسته یا حیاط وسط گروه گروه که ها بچه میان و رفتیم مدرسه حیاط به تفریح زنگ

 در آموزان دانش روی به ژکوند لبخندهای جمله از هایمان مهارت اقسام و انواع از و .میرفتیم راه ، میزدند

 خودمان حال به را ما مالحت همان به لبخندی با هم آنها البته که کردیم استفاده آنها جذب جهت

 و اعتماد جلب برای بود شده نصیبمان که ای اجباری توفیق آن از که شدم مصمم شدیدا ومن .واگذاشتند

 با کمی و داشتیم کوتاه برخوردی هم محمدی خانم محترم معاون با حیاط در .کنم استفاده ها بچه توجه

 .شوم معذب کمی میشد باعث داشتند که ای جدی و رسمی حالت به باتوجه که  کردیم صحبت ایشان

 ی پرونده است ممکن اگر خواستم مشاور از اینبار و رفتیم مشاوره اتاق به ما دوباره خورد که کالس زنگ

 اظهار مسرت کمال در ایشان که دهد نشان ما به را اند کرده رجوع  مشاوره دفتر به که آموزانی دانش

 نابودی باعث وفایل پرونده کلی با بخواهد اینکه از و کند نمی حال بایگانی اسم به چیزی با داشتند

 است بهتر کردند توصیه ما به حتی و داشت نخواهد خوبی احساس شود شمال سرسبز ی خطه جنگلهای

 ما به را اطالعات ثبت ی نحوه خواستیم وی از اثنا این در و کنیم ثبت سیستم در را مراجعین اطالعات
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 سایر اختیار در آموزان دانش ی محرمانه اطالعات میشود باعث اطالعات ثبت» ی جمله با که دهند نشان

 کردیم سوال روز درطول مراجعین تعداد از سپس .انداختند کار این صرافت از را ما «بگیرد قرار همکاران

 با کامل طور به هنوز ها بچه و بود مدرسه در ایشان حضور اول سال که آنجایی از مشاور ی گفته طبق که

 هایی صحبت هم مشاوره اتاق فیزیکی شرایط با درارتباط .بود کم ارجاعات تعداد بودند نشده آشنا ایشان

 باید بودند داده مشاور به مجزا اتاق یک که همین هرچند باشد اینها از بهتر میتوانست اتاق من بنظر و شد

 محترم مدیریت مقدم برازنده خانم که بگویم باید باشم منصف بخواهم اگر البته .هوا مینداخت را کالهش

 بچه از نفر چند به را ما زنگویی خانم هم تفریح زنگ در .دادند می زیادی بهای مدرسه در مشاوره بحث به

 تقریبا هم را ساعات ی بقیه ما و گذشت منوال همین به هم دیگر های زنگ .کرد معرفی حیاط توی های

 دوشنبه روزهای که بود این بود کرده خوشحال را ما نهایت بی که ای مسئله و کردیم سپری بیکاری در

 .؛نه باشیم داشته خصومتی پرورشی مربی با نکرده خدایی ما که این نه البته نبود، پرورشی مربی از خبری

 می بودن واقعی مشاور احساس و درک به بودیم فرستاده را مان پرورشی های فعالیت گرایش اینکه از فقط

 بهارش از نکوست که سالی که چرا ؛ میکرد انگیزه ایجاد من در بسیار این و .بودیم شادمان بسی کردیم

 چندان نه روز یک پایان از بعد و کردیم پاک را مسئله صورت الحساب علی ها دلداری همین با .پیداست

 دست من به بودن معلم احساس روز آن بگویم نمیخواهم .برگشتیم خوابگاه به واحد خط با کننده خسته

 روز صرفا من برای روز آن چون ، باشم مفید پرورش و آموزش برای میتوانم که کردم احساس یا داد

 درس کالس در بود قرار که شد شروع بعد ی جلسه از ماجرا اصل و .بود کادرش و مدرسه با آشنایی

  .شویم حاضر

 

 

 

 

 2 روایتی گزارش

 کارورزی روز دومین گزارش
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 در ناسالم روابط مبحث ی ارائه برای پاوری ی تهیه مشغول وقت دیر تا گذشته شب که آنجایی از»

 و زهرا دوستانم با صبحانه بدون معمول طبق و کردند بیدار خواب از مرا سختی به صبح ، بودم مدرسه

 حتی و مضطربم واقعا کردم احساس شد متوقف مدرسه در جلوی تاکسی وقتی .شدیم مدرسه راهی نیلوفر

 خیال این .شود تعطیل مدرسه و ببارد سنگین برفی زیبا و آفتابی روز یک در میکردم آرزو خوشبینانه

 برای که وقتی تا داشت ادامه اجرایی معاون طحان خانم  به حضورمان اعالم و مدرسه به ورود تا واهی

 ای سورمه سرهای از عظیمی خیل با آنجا به ورود بدو در و رفتیم مدرسه ی نمازخانه به صبحگاهی مراسم

 زیر از نمیتوانم وجه هیچ به و گذشته کار از کار که شدم متوجه شدیم، روبرو خود سمت به برگشته پوش

 اربعین روز نذری با رابطه در مدیر خانم صبحگاهی مراسم اتمام با .کنم خالی شانه بزرگ مسئولیت این بار

 سهیم برای و جالب ابتکاری ی شیوه یک طبق و کردند صحبت آموزان دانش ی داوطلبانه های کمک و

 از ای گوشه در بزرگ نسبتا پالستیکی ظرف چندین ، نیک امر این در آموزان دانش ی همه کردن

 هر هستند مایل که کسانی تا بود شده داده قرار نذری قلور ی اولیه مواد آوری جمع برای نمازخانه

 اتمام از بعد .باشد نخود دانه  یک اینکه ولو بگذارند پالستیکی های ظرف آن در را اولیه مواد از مقداری

 خانم آموزشی معاونین کنار که مدرسه مشاور و مدیر سراغ ، نمازخانه از آموزان دانش خروج و برنامه

 مشاور زنگویی، خانم همراه به بعد و کردیم کوتاهی پرسی احوال و سالم و رفتیم بودند محمدی و صباغی

 ارائه بحث اول، همان بودند غریبه استرس نام به ای مقوله با کال که ایشان .رفتیم مشاوره اتاق به مدرسه

 خب که .شود داده پخش مجوز تا دهیم نشان وی به را خود مطالب که خواستند و کشیدند پیش را ما ی

 سر تا بودم دیده تدارک من که کلیپی منتها کردند قبول را ما کار و آمد خوششان هم بسیار که البته

 بود آموزان دانش سن مناسب هم خیلی من نظر به که هرچند شد فیلتر بدهم نمایش ها بچه برای کالس

 .نبود نظر این از مشکلی و

 نیلوفر شد قرار برنامه این طبق که دادند نشان را موردنظر های کالس ی برنامه ما به زنگویی خانم سپس

 و برویم نهم کالس به پنجم ساعت من و هشتم کالس به سوم ساعت زهرا هفتم، کالس به دوم ساعت در

 های هماهنگی  مربوطه معلمین و مدیر با زنگویی خانم تا ماندیم منتظر پس . کنیم صحبت ها بچه برای

 .دهند انجام را الزمه

 نه که دادیم امید یکدیگر به و انداختیم نگاهی نیم سخنرانی اصطالح به مطالب به فرصت این در هم ما

 .گردد متحیرالعقول زنگویی خانم که کرد خواهیم کاری بلکه آمد برخواهیم خوبی به کار این پس از تنها
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 به را کوتاه نگاه نیم همان حتی نتوانستیم واقع در ما و شد سپری هیجان با که ربع یک حدود از بعد

 اطالع ما به بود مشاور خانم ی فرستاده ظاهرا که هفتم ی پایه آموزان دانش از یکی ، بندازیم مان مطالب

  .برویم « 1» شهریاری دکتر کالس به که داد

 و بودند شده جمع او دور تا دور آموزان دانش از چندتن که شدیم زنگویی خانم متوجه ، کالس به ورود با

 بلند ما احترام به داشتند اطالع ما ورود ،از قبل از گویا که آموزان دانش و .کردند می صحبت ایشان با

 ی زنده های زبان اقسام و انواع به المللی بین سرود گروه یک مثل هماهنگ و یکپارچه بصورت و شدند

 آموزان دانش به را ما زنگویی خانم .شدیم کیفور بسیار ماهم که .کردند عنایت بخیر صبح و سالم دنیا

 از .کردیم معرفی را خودمان دیگر بار دادیم تاخیر با را آنها سالم جواب اینکه بعد هم ما و کردند معرفی

 ما ی همه از و زهرا و من شد براین تصمیم کند اداره را کالس و باشد معلم نیلوفر بود قرار که آنجایی

 بازیگوش هم بسیار که کالس های بچه .بنشینیم نیمکت روی کالس های بچه مثل مشاور خانم مهمتر

 مایل کالس ی همه گفت میتوان تقریبا و کردند استقبال بسیار بنشینیم کنارشان بود قرار اینکه از بودند

 آنها از یکی که ریزنقش دختر دو کنار ، چپ سمت نیمکت روی اول ردیف من .بشینیم آنها کنار بودند

 .شدم مستفیض هایش پرانی مزه از کالس طول تمام و نشستم بود، خوابیده نمک آب در دیشب انگار

 فعال حضور البته که کند ارائه بود گیری تصمیم با رابطه در که را خود مبحث توانست خوبی به نیلوفر

 درک اینقدر هفتم کالس ی ها بچه کردم نمی تصور اصال کالس به ورود از قبل .نبود تاثیر بی هم ها بچه

 این آمد دست به ها آن  کالم و رفتار از که آنچه اما بگیرند جدی را ما اصال و باشند داشته باالیی فهم و

 با شد تمام که کالس .میکرد تر آسان را ما کار این و .هستند باالیی درک سطح با و باهوش خیلی که بود

 که کردیم استنباط اینطور ما و برویم کالسشان به هم باز کردند خواهش که کردیم خداحافظی ها بچه

 تک یک حتی برای و بروند در درس زیر از بخواهند اینکه نه ؛ اند شده مند عالقه ما به و بوده مفید کالس

 و ارائه بنظرش و کرد تشکر خیلی نیلوفر از روز آن زنگویی خانم.نبینند را خود معلم شده که هم زنگ

 .بودیم موافق او با هم ما که بود خوب کالس ی اداره

 و آمد مان سراغ بود هشتم کالس از بار این که ها بچه از یکی ه دوبار سوم زنگ تک و دوم زنگ شروع با

 »با ورود بدو در که قبلی کالس برخالف .رفتیم هم ما خب .برویم 2 محمدیعلی کالس به باید که گفت

 کالس این در ، بودیم شده مواجه « نشسته جا یک ترتیب و نظم با و دسته به دسته آموز دانش دانه صد

 صلوات ما  احترام به گروه یک .بود افتاده راه به بلبشویی خالصه و بودند شده گم بارشان با شترها انگار

 اینکه تا کوبیدند می هم ی وکله سر در همچنان نیفتاده اتفاقی هیچ انگار دیگر گروهی و فرستادندمی
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 استقبال ها بچه اتفاقا که ما کوتاه معرفی از بعد و شدند ساکت ها بچه و شد میدان وارد زنگویی خانم

 ما برای که ای خالی صندلی چند روی کالس انتهای در مشاور خانم و نیلوفر و من ، نکردند چندانی

 این عمدا مشاور خانم ی گفته به که بود پرخاشگری بحث مورد موضوع .نشستیم بودند دیده تدارک

 فهمیدیم ها بچه های العمل-عکس ی مشاهده با ما واقع در که بود شده انتخاب موضوع این برای کالس

 هیچ بگویم است بهتر نداشتند پرخاشگری موضع ما به نسبت ها بچه البته .بوده جایی به کار هم خیلی

 روتین امر یک این و رفتیممی کالسشان به ما سوم ساعت در روز هر انگار !نداشتند ما به نسبت موضعی

 برای این و .بیرون میکشیدی حرف باید زبانشان زیر از زور به و نداشتند مشارکت بحث سر .بود آنها برای

 که نیستند اگر و کنند نمی کاری شلوغ درس سر چرا هستند شیطونی های بچه اگر که بود جالب من

 نمیشد دستگیرم دقیقه 45 آن در چیزی که آنجایی از ندارند؟؟؟ مشارکت درس در چرا پس هستند البته

 تدریجی ی مشاهده با کارورزی آخر ی جلسه در که ای نتیجه و .کردم موکول دیگر وقتی به را قضیه این

 متینی و ادب با های بچه هم خیلی که بود این گرفتم 2 علیمحمدی کالس آموزان دانش رفتار و کردار

 نمک او احترام به و میکنند را معلم مراعات کالس سر ، شان رفتن باال راست دیوار از وجود با که هستند

 همان ، شد هم موفق که دارد وا فعالیت به و بکشاند چالش به را ها بچه کرد سعی زهرا .ریزند نمی

 بخیرش صبح و سالم با و کرد استقبال ما از مدرسه ورودی در جلوی  کارورزی روز اولین در که دختری

 نثار که بود مشاور خانم های تمجید بازهم و شد تمام هم زنگ آن بود که هرطور !من و داد انرژی ما به

 ی دقیقه 45 یعنی پنجم ساعت شروع با و گذراندیم مشاوره اتاق در را چهارم ساعت .شد ما معلم خانم

 قرار اینبار خب .برد 3 روشن احمدی شهید کالس به را ما و آمد سراغمان آموزی دانش سوم زنگ آغازین

 آخرش و میکردم مقایسه نیلوفر و زهرا با را خودم مدام و داشتم اضطراب هم خیلی و باشم معلم من بود

  ورود با .کرد می پریشان مرا بیشتر این و باشم دو آن مثل نمیتوانم من که رسیدم می نتیجه این به هم

 کالس دو های بچه بین چیزی کالس این های بچه که فهمیدم ای ثانیه چند ارزیابی یک طی و کالس به

 کالسی چنین از شخصه به خودم من و کنند می مشارکت بحث در هم و دارند شیطنت هم هستند قبلی

 احساس تنها نه کالس اتمام از پس اوال کند می کمک معلم به کالسی چنین وجود . هستم راضی

 ضعف فعال کالس یک دوما .شود مشعوف مردم های بچه با زدن وکله سر از هم خیلی بلکه نکند خستگی

 آموز دانش به همه از مهمتر و ثالثا و پوشاند می  _بود نخواهیم اینطور ما البته که_ را معلم یک اطالعاتی

 آسانتر و بهتر ، بیشتر یادگیری نتیجه در و بیفتد تکاپو به ذهنش باید که آنچه از بیشتر میکند کمک

  .شود
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 آشنا آن مضرات و ناسالم ی رابطه با تا داشتند نیاز مدرسه مشاور صالحدید به بنا کالس این آموزان دانش

 که کردند استقبال خیلی ها بچه اتفاقا و شد واقع بحث مورد مذکور کالس در موضوع این بنابراین .شوند

 باری چند .بود عالی ها بچه مشارکت گفت میتوان .برود باال خیلی خیلی من نفس به اعتماد شد باعث

 ، کنم باز دهان اینکه از قبل اینجا در و بدهم را آموزان دانش سواالت جواب نمیتوانستم که آمد پیش

 البته _دادند می پاسخ هم مستدل انصافا که میکرد توجیه را دوستش و رسید می غیب از آموزی دانش

 لحظه آن در فقط من دارم، کمی اطالعات و دانش کند فکر که کسی است مدیون که است ذکر قابل

  _بدهم ای کننده قانع جواب نمیتوانستم

 بدون زیادی های سوال اینکه با و کرد جذب را ها بچه ی همه تقریبا که بود شده جذاب و داغ آنقدر بحث

 به هم بعد زنگ که داشتند اصرار قبلی کالس دو مثل ها بچه حالیکه در ما و خورد زنگ ماند جواب

 و نیلوفر و من سراغ به نفری چند کالس از مان خروج با .شدیم کالس ترک به مجبور ، برویم شان کالس

 کند راضی را کالس همان معلم شد موفق مشاور خانم ششم زنگ تک در .پرسیدند سواالتی و آمدند زهرا

 خروج و کالس اتمام با .شد سپری قبل زنگ تک مثل هم زنگ تک این .رفتیم 9/3 کالس به دوباره ما و

 از ، داشت رضایت زهرا و نیلوفر کار از که آنقدر انگار ولی کرد تشکر من از اینبار مشاور خانم ، آنجا از ما

 بزرگ خدای دست به و میکرد فیلتر را متعلقاتم و من همانجا میتوانست اگر و نیامد خوشش من کار

 لبخند روز تمام در که داد دست نفر سه ما به خوبی خیلی بودن مفید و رضایت احساس روز آن .میسپرد

 یک اکنون فهمیدم و کردم درک را بودن معلم زیبای حس بار اولین برای روز آن .نشاند ما لب بر را

 احساس این در بزرگی بسیار بسیار سهم هم مدرسه های بچه های گفتن« اجازه خانم» البته و .معلمم

 .داشت متعالی
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 آموزشگاه کلی وضعیت -2-2

 واقع توحید پارک آموزشگاه مقابل و دارد قرار فتح خیابان مجاورت در شرق سمت از آموزشگاه ساختمان

 چندین مدرسه راستای در و برگرفته در را مدرسه این کوچه دو هم شمالی و جنوبی سمت در .است شده

 نظر از خاصی مشکل آموزشگاه، موقعیت به توجه با .خورد می چشم به ... و ساندویچی و مارکت سوپر

 .است مناسب آموزشگاه مکانی موقعیت و ندارد وجود آموزان دانش برای بهداشتی آلودگی یا صدا تولید

 درب یک دارای و است شده واقع فتح خیابان به رو و ساختمان شرقی قسمت در مدرسه ورودی درب

 باالی .گیرد می انجام درب آن طریق از خروج و ورود و آمدها و رفت ی کلیه و باشد می قسمتی 2آهنی

 مدرسه نام و است فلزی ورق از که است شده نصب آموزشگاه رنگ ای سورمه تابلوی مدرسه، ورودی درب

 جمله به که  شده نصب ای پرده مدرسه ورودی در قسمت در و  .است شده نوشته آن قرمزروی رنگ با

 «.متشکریم هستید آموزان دانش برای مناسبی الگوی خود اسالمی حجاب با اینکه از محترم مراجعین»

 کالس آبخوری، مدرسه  شمالی قسمت در .است شده پوشیده نرم آسفالت از حیاط کف .است شده مزین

 جنوبی قسمت در و اند شده واقع نمازخانه و کتابخانه غربی ضلع در .دارد قرار سالن ورودی درب هنرو

 در .دارد قرار مشاوره اتاق و بهداشت اتاق مشاوره، اتاق آزمایشگاه، وضوخانه، بهداشتی، های سرویس حیاط

 از ورزشی امکانات و ورزش زمین .دارند قرار فروشگاه و انبار و رایانه اتاق هم مدرسه شرقی جنوب قسمت
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 از تصاویری به منقش هم حیاط دیوارهای .بود شده واقع مدرسه حیاط در هم بسکتبال و والیبال تور قبیل

  .میخورد چشم به زیبایی و کوچک ی باغچه هم حیاط شرقی قسمت در و.باشد می زاران سبزه و ها گل

 کالس 9 و آبدارخانه آموزشی، معاون اجرایی،اتاق معاون اتاق دبیران، و مدیریت اتاق آموزشی ساختمان در

 کمک ی جعبه و نشانی آتش کپسول آموزشگاه بهداشتی و ایمنی امکانات و تجهیزات .دارد وجود درس

 آب نوع .باشد می پنکه و کولر سرمایشی سیستم و شوفاژ مدرسه گرمایشی سیستم .است اولیه های

 .باشد می شرب آب هم آموزشگاه مصرفی



 

 آموزشگاه ساختمان کلی نمای

 مدرسه حیاط -1

 آموزشی ساختمان -2

 نمازخانه و کتابخانه -3

 وضوخانه و بهداشتی سرویس -4

 آزمایشگاه و پرورشی بهداشت، مشاوره، های اتاق -5

فروشگاه و رایانه اتاق -6

 

 

 تشریح -2-3

 :مکانی وضعیت

 است خیابانی دارد قرار توحید بزرگ پارک روبروی اینکه وجود با فتح خیابان در واقع آموزشگاه ساختمان

 که آنجایی از .شود می شلوغ حدودی تا آموزان دانش آمد و رفت هنگام در فقط که آمد و رفت کم نسبتا
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 پنجره به نیازی است، کم صوتی، آلودگی وامکان گرفته قرار آرام و آمد و رفت کم مکان در آموزشگاه این

 .نیست درس های کالس در دوجداره های

 :ساختمان کلی وضعیت

 درب یک دارای و است شده واقع فتح خیابان به رو و ساختمان شرقی قسمت در مدرسه ورودی درب

 باالی .گیرد می انجام درب آن طریق از خروج و ورود و آمدها و رفت ی کلیه و باشد می قسمتی 2آهنی

 مدرسه نام و است فلزی ورق از که است شده نصب آموزشگاه رنگ ای سورمه تابلوی مدرسه، ورودی درب

 جمله به که  شده نصب ای پرده مدرسه ورودی در قسمت در و  .است شده نوشته آن قرمزروی رنگ با

 «.متشکریم هستید آموزان دانش برای مناسبی الگوی خود اسالمی حجاب با اینکه از محترم مراجعین»

 .است شده مزین

 :حیاط های ویژگی

 ، لی لی جمله از دیگر بازی چندین و والیبال و بسکتبال زمین های کشی خط .است آسفالت حیاط کف

 دیوارها روی مدرسه دورحیاط تا دور .است شده رسم حیاط در سفید و زرد خطوط با زو و جفت پرش

 رایانه اتاق دیوار روی .است شده نقاشی زیبا زاران سبزه و وصورتی قرمز گلهای همراه ها باغ کوچه فضای

 قسمت در .«است نعمت گواراترین تندرستی» :است شده نوشته -السالم علیه– علی موال از حدیثی هم

 وجود بنفش و صورتی و سفید رنگهای در بنفشه گلهای با کوچک و زیبا ای باغچه هم حیاط شرقی

 زمین از آن ارتفاع و بود سفید مرمر سنگ از که داشت قرار صبحگاهی سن سالن ورودی در جنب .داشت

 اَنصِتوا و لهُ فَاستمعوا القرآنُ قُرئ اِذا وَ » ی آیه که بود شده نصب سن پشت در نیز پرچمی .بود متر 1.5

 در داشت آمدن پایین و باال قابلیت که ایران بزرگ پرچم و .بود شده نوشته آن بر روی «تُرحمون لعلکم

 .بود شده تعبیه سن کنار

 :بهداشتی های سرویس

 و تانک فالش به مجهز سفید سرامیک و کاشی دارای مدرسه غربی جنوب ضلع در واقع:دبیران سرویسهای

 ...و آیینه و جالباسی و فرنگی دستشویی دمپایی، و دستشویی ومایع کاغذی دستمال و سرد و گرم آب

 بدین.داشت وجود مجزا صورت به ها بچه وضوخانه سرویس ، دبیران سرویس کنار در :ها بچه وضوخانه

 و سفید سرامیک آن دیوارهای و بود گرفته را آن کف شکل مربعی ای قهوه کرم های سنگ که ترتیب
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 برای طی و دستشویی مایع شیر 3 و زرد کوچک شیر 4 و بزرگ شیر3 تعداد و بودند جالباسی شامل

 .بود کاهی_گچی آن سقف بود کردن تمییز

 عدد6تعداد و سفید سرامیک ها دیوار ، ای قهوه_کرم آن کف های سنگ :آموزان دانش سرویس

 هرکدام ها دستشویی .بود انباری ها توالت از یکی که دیگر طرف عدد 3 و طرف یک عدد4، دستشویی

 روزنامه آن داخل و بود شده بریده نیمه تا بازیافتی بطری یک و بودند سرد شیر عدد یک آفتابه،و :شامل

 .نمایند استفاده شخصی مصارف در آن از ها بچه تا بود

 :آبخوری

 2 .است شده داده زینت آبی های سنگ با که دارد قرار آبخوری باغچه کنار در و دیوارشرقی انتهای در

 آبخوری این .است شده کار آبخوری تا متر 5 حدودا طول و متر 1 حدودا عرض با آبی  سرامیک ردیف

 1 و رود می باغچه به شلنگ این و شده وصل آن به شلنگی که شود می پایین قسمت در شیر یک شامل

 که شده تصفیه آب با آبخوری شیر عدد 6 تعداد و .شو و شست جهت آن باالی  قسمت در آب شیر عدد

 متر سانتی 80 حدود  ارتفاعی است جلوتر کمی که آن جلویی قسمت .میشود تغذیه سردکن آب از

 هم آبخوری داخل .است شده تعبیه طوسی رنگ به عرض متر سانتی 20 با مرمری سنگ آن باالی و.دارد

 عرض با 3.5 آبخوری طول .است آب خروجی 4 دارای و است شده داده زینت تر کمرنگ آبی سنگ با

 شیرهای به  که سردکنی آب عدد 2 )دارد هنروجود کالس آبخوری کنار در و میباشد متر سانتی 60

 (.است موجود هنر کالس همین انتهای در است متصل آبخوری

 :سالن

 دیده گل های گلدان و(ره) خمینی امام و رهبری عکس ابتدا شوی می وارد که سالن اصلی درب از

 روی مناسبی های نوشته که وجودارد زرد حاشیه با اعالناتی تابلو آن چپ سمت دیوار ددر میشودسپس

 سالن دوسمت در در دو آن از بعد . «النجاه سفینه و الهدی مصباح الحسین ان»:بود شده نوشته آن

 دانش شورای و شهدا به مربوط تابلوها چپ سمت . شده نصب اعالناتی تابلوی طرف هر که دارد وجود

 کپسول و بود شوفاژ مجهزبه سالن طرف دو هر.  ...و حجاب نامه میثاق به مربوط چپ وسمت است آموز

 سمت در.بود کرم رنگ به دیوارها و موزائیک سالن کف .داشت وجود حریق اطفاء امکانات و نشانی آتش

 شده تزیین زیبا های گل با شهدا عکس و .داشت وجود شهدا نمایشگاه عنوان تحت نمایشگاهی سالن چپ

 اسامی که داشت وجود ی کاغذ پاکتی کالس هر پشت در .شد داده زینت  آّی پرده با آن وباالی بود
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 پشت.میکردند پپیدا آگاهی غایبین تعداد از معاونین ترتیب این به شدو می گذاشته آن در کالس غاغبین

 مهتابی تالبته که داشت وجود زیبا نورگیری سالن طرف هر در. بود شده گذاشته زیبا گلدانی کالس هر در

 با هم اعالنات تابلو . داشت وجود سالن در هم وپریز کلید تعدادی.بودند متناسب سالن نورهای و ها

 مدار بهدوبین مجهز ها سالن . داشتند وجود زمین از متر سانتی150 حدود ارتفاع و رنگ زرد حاشیه

 .داشتند وجود مدرسه ،زنگ گو ،بلند ،دزدگیر  بسته

 : ودبیران مدیریت دفتر 

 یک و موزاییک دفتر کف ، کرمی و ای قهوه رنگ به بودند پنل ها دیوار . بود ای شیشه– آلمینیومی در

 LED وتلویزیون گرم و سرد آب حاوی ، تصفیه دستگاه نیز و داشت قرار ورودی درب قسمت در آینه عدد

 4 و بزرگ تحریر میز ویک چرمی-چوبی اداری صندلی عدد 17 و مدرسه های دوربین ی مشاهده  جهت 

 و مدیریت دفتر اتاق سقف . داشت قرار مدیر صندلی کنار صندوق گاو عدد یک و دبیران برای معمولی میز

 دو با چوبی کمدی چپ دست مدیریت کنار در.بود کاذب آن سقف داشتو سفید و زرد مهتابی 12 دبیران

 ورودی دفتر آن وباالتر بودند گذاشته را راهی سه دتگاه  میکروفن آن باالی قسمت در و داشت وجود درب

 قرار نیز94 بهمن فرهنگی شهدای یادواره دفتر این در کردند می امضا را آن که بود معلمان خروجی و

 نصب را تصویری آیفون را مدیر سر پشت. قرارداشت مدرسه زنگ هوشمند دستگاه قسمت ودر .داشت

 ، تلفن ، گلدان خوان، کارت کار، های پوشه ریا، جاخودکاری:مانند وسایلی مدیریت میز روی.بودند کرده

 ان قسمت ویک بود دبیران مخصوص که .بودند گذاشته کمد را دفتر غربی دیوار.بود  ...و چسب نوار

 آشغال سطل سه دفتر در.داشت وجود ..و االمال منتهی ، شاهنامه همچون های کتاب و بود ای شیشه

 نیم دو پنجره دو چپ سمت دیوار و بود مناسب گرمایش و سرمایشی های سیستم نظر از و بودند گذاشته

 .بود شده پوشیده نارنجی های پرده با که داشت قرار زمین از متر یک ارتفاع به متری

  :حرفه کارگاه

 در3:درب تعداد ، پارکت طرح :کف ، کاذب :سقف ، سفید :دیوارها رنگ ، مترمربع 4×10 مساحت

 های کمک ی جعبه و کیلویی 4 نشانی آتش کپسول ، شوفاژ گرمایشی سیستم ، عدد 0 :ها پنجره تعداد

 .بود (کالس انتهای) اولیه

 چوب های نمونه انواع که بود تابلویی آن کنار در که وشکالتی سفید رنگ به ای شیشه_آهنی کالس در

 عمودی صورت به میز یک و افقی صورت به میز 4 دارای کالس و .آنها از ای تکه و ذکرنام با بود آن در
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 عمودی میز روی بر بزرگ دریل عدد یک و .بود...و اره :مثل وسایلی میزها روی که بودند شده چیده

 غربی دردیوار زمین از متر 5/1 حدود ارتفاع با (متری3) بزرگ اعالنات تابلوی عدد 2 و .بود موجود

 کارهای شامل تابلوها از یکی .بود آن روی به ها بچه عملی کارهای که رنگ صورتی حاشیه با بود کالس

 کسی نقشه ابزار از استفاده با ساده های شکل کشی نقشه پودمان هم تابلوها از یکی و ای پارچه و بافتنی

 چوبی تابلوی 5 کالس شرقی دیوار در .بود موجود کالس از ای گوشه در هم طی جارو و زباله سطل .بود

:که بود موجود زمین تا متر5/1 ارتفاع و ای قهوه رنگ به متر1 طول به هرکام



                     .بودند ها چین دم و (متوسط سایز)ها گوشتی ها،پیچ انبردست انواع شامل:اول تابلو

                                            کوچک سایز)ها گوشتی پیچ و ها چکش و ها اره انواع:دوم تابلو

  .سمباده و آچارفرانسه نیز و ها پتک و کاری معرق جهت ها اره انواع:سوم تابلو

 دستی کوچک های بیل انواع و مشکی دسته ای حرفه های قیچی بری، چوب های اره انواع :چهارم تابلو 

                  .بودند موجود  بود سمباده شبیه آن سر که گوشتی پیچ شبیه چیزهایی و (رنگ سبز)

 تابلو کنار در .بودند موجود آهنی های کش خط انواع و مختلف های سایز در ها سمباده انواع:پنجم تابلو

 اف،پیچ دی ام پیچ)آنها اسم همراه به ها پیچ و ها میخ اقسام و انواع شامل که کوچکی تابلو آخر

 .بود شده نوشته کارگاه به مربوط ایمنی نکات هم تابلو این باالی در و بودند موجود (...و سانتی2رولپالک

 یک و برد وایت تخته عدد یک نیز و بود چوبی کمد 1 و بزرگ رنگ صورتی آهنی کمد3 شامل کالس

 ابعاد با بود قفل که بود رنگ سفید آهنی درب یک آن کنار در و کالس  شمالی ضلع در شیرآب عدد

 هم خوبی نورگیری کالس .شد می باز انباری به رو که بود دری کالس غربی شمال قسمت در.متر 1×2

.بود برق پریز عدد 6 دارای نیز و داشت

 

 :انباری

 دیوارهای و سیمان آن کف و بودند پوشانده ایرانیت با را آن که بود مدرسه خلوت حیاط از قسمتی انباری

 و (سفید رنگ) زمین سطح از متر 5/2 ارتفاع با پنجره6 دارای آن شمالی دیوارهای و آجری آن جنوبی

 دانم نمی که بود موجود رنگ سفید دری انباری انتهایی قسمت .بود سیمانی نیز قسمت همین دیوارهای

 صندلی : مدرسه اضافی وسایل شامل .داشت خوبی نورگیر اما بود المپ بدون انباری .شود می باز کجا به
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 چوبی، میزهای انواع ، پالستیکی زرد های صندلی ، قدیمی آهنی کمدهای ، بالاستفاده نفره تک های

 .....هاو موکت

 :نمازخانه

 و بود بنفش حواشی با دوقسمتی سفید آهنی در دارای و است شده واقع مدرسه غربی قسمت در نمارخانه

 هم پنجره 2 نیز و داشت؛ وجود طبقه 4 دارای طرف هر در آهنی جاکفشی عدد دو ورودی در طرف دو در

 وجود آنها روی مورب رنگ سفید های حفاظ و بودند درها همرنگ که شدند می دیده قسمت این در

 سه آجر نمازخانه نمای .پرداخت خواهیم آن تفصیل به که داشت وجود کتابخانه نمازخانه کنار در .داشت

 نمازخانه کف .بود موجود نمازخانه به ورود برای موزاییکی پله 2 و بود ایزوگام آنجا بام پشت و بود سانت

 عدد2 ورودی در کنار طرف، 2 در و داشت وجود آن در 3×4 فرش عدد 10 و بود موکت سرتاسر

 نشانی آتش کپسول ورودی در چپ دست و بود قسمت همین در هم زباله سطل و داشت وجود جامهری

 شامل و داشت وجود مختلف مراسمات برگزاری جهت سن عدد یک نمازخانه جنوبی قسمت و .داشت قرار

 تک به تک (ع)حسین امام یاران اسامی و بود گرفته را سن دیوار یک کال که بود بزرگی بسیار ی پرده

 قرار سن روی 3×4 فرش عدد 2 و داشت قرار قسمت همین در هم دیتا و .بود شده نوشته آن روی

 ... و ،گلدان،پنجره راهی برق،سه پریزهای گو، بلند ، فایر آمپی دستگاه برد، وایت تخته تریبون، و داشت

 چوبی جنس با کمدی نمازخانه شمالی قسمت در (سن دوسمت در ها پنجره) .داشتند قرار قسمت این در

 نیز و بود موجود آنجا در  قرآن و دعا های کتاب نماز، های نمازها،سجاده چادر که داشت وجود تاسری سر

 هم نمازخانه غربی دیوار  .بود موجود کمد روی بر مصنوعی گل های گلدان نیز و (صنام اینچ21) تلوزیون

 و متر1 زمین تا ها پنجره ارتفاع .بودند پوشانده یاحسین سیاه پارچه با را آن روی که داشت پنجره عدد 1

 به سبز پرده یک هم سن باالی قسمت در و بود سبز نمازخانه های پرده رنگ و بود متر 2 حدود آنها طول

 جمله از مناسب گرمایشی_ سرمایشی سیستم دارای نمازخانه .بود آویزان سری سرتا هشتی_هفت صورت

 های نام که داشت وجود ستون عدد3 نمازخانه وسط قسمت در .بود کولر تعدادی و شوفاژ تعدادی

 سیاه های پرچم محرم ماه با متناسب نحوی هر به نمازخانه سرتاسر بودند؛در زده آنها روی را خدا گوناگون

 مساحت .داشت وجود متعددی بلندگوهای نمازخانه اطراف و گوشه در نیز و شد می مشاهده یاحسین و

 های جعبه عکس، های بزرگ،قاب تزئینی نخل های گلدان :نمازخانه امکانات سایر .15×25:نمازخانه کلی

 شرقی شمال دیوار و شب، در دید دوربین پیشنهادات، و انتقادات صندوق تزئینی، های المپ ، قرآن حزب

 .شد می باز کتابخانه به که داشت وجود کوچک و سفیدرنگ دری نمازخانه
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 :کتابخانه

 موزاییکی دوپله نمازخانه شکل همان به که داشت وجود کتابخانه نمازخانه، در از متری6 حدود فاصله در

 قفسه هر که راست سمت کتاب قفسه 2 و کتابخانه چپ سمت قفسه7 .وجودداشت آن به ورود برای

 گرفتن خاک از جلوگیری برای داشتند نارنجی های پرده های قفسه از بعضی و بود ردیف هفت دارای

 از متر 1 حدود ارتفاع و رنگ کرم چرده با داشت وجود پنجره عدد1 کتابخانه غربی دیوار در و .ها کتاب

 داشت قرار اعالنات تابلوی نمازخانه شمالی دیوار و داشتند قرار پنجره کنار در هم بخاری های لوله و زمین

 آن دیوارهای و رنگ سفید آن سقف و موزائیک کتابخانه کف .داشت قرار آزاد مطالعه ایستگاه آن کنار و

 کاشی نیز و باشد می تایی3 مهتابی 1 و دوتایی 2، مهتابی 2 حاوی و (شدند نمی دیده زیاد البته) کرمی

 رنگ سفید دری کتابخانه شرقی جنوب قسمت در البته و بود داده زینت را کتابخانه دیوار نصف سفید های

 صندلی52 :کتابخانه امکانات سایر !.بود قفل البته و شد می باز نمازخانه به که بود موجود کوچک و

 بود، ای شیشه آن روی که اداری میز نفره، تک صندلی 30 جاروبرقی، مراسمات، برای رنگ زرد پالستیکی

 ....انگلیسی،و اعداد چارت

 

 :بهداشت اتاق

 مدرسه مشاور و ندارد بهداشت مربی مدرسه.بود قفل دربش که داشت قرار مشاوره اتاق کنار در اتاق این

 .بود گرفته عهده بر را او وظیفه

 :رایانه اتاق

 ها دیوار رنگ و آزمایشگاه درب مانند اتاق این درب و.بود موزاییک اتاق وودی های پله ،که10*4 اتاق یک

 سیستم آجری، سقف .بود شده پوشیده چوب طرح کش رو از رایانه اتاق کف.بود پرورشی اتاق رنگ شبیه

 ، کیس عدد14 همچنین بود مجهز بسته مدار بین دور به اتاق این .تابود دو تعدادشان شوفاژکه گرمایشی

 30 و ، چرخشی صندلی ، شب در دید دیتا،دوربین4 ، افشان جوهر رنگی گر چاپ ، اسکنر1 مانیتور، 14

 یکی شوفاژ عدد دو . بود اتاق این در استفاده بال مانیتور یک .بود مجهز پرژکتور1 ، دیگر صندلی عدد

 عدد یک شامل و بود ضعیف کالس روشنایی سیستم.بود کالس انتهای در دیگری و ورودی درب کنار

 مناسب هاهم سرایی و پریزها تعداد.میشد بود خراب هم انها از یکی که مهتابی دوتا مصرف کم المپ

 طرف دو در.بود الکترونیکی وسایل شامل که ورودی درب کنار در طوسی رنگ به هم چوبی کمد یک.بود
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 پنجره و زمین سطح از ارتفاع متر یک با متر نیم دو طول به حیات به مشرف پنجره. بود پنجره رایانه اتاق

 . داشت قرار زمین سطح از متر ونیم یک ارتفاع و دومتر طول با کالس جنوبی دیگرسمت های

 :مشاوره اتاق

 ها دیوار رنگ ، ازمایشگاه درب مانند اتاق این درب موزاییک، جنس از وروردی های پله ،  6*4 اتاق یک

 .عدد یک ها درب تعداد ، آجری سقف ، موکت کف شوفاز، سرمایشی سیستم پرورشی، اتاق رنگ شبیه

 کامپوتر، 1ماشینی، فرش 1 ، ان کف در رنگ سبز موکت صندلی، تعدادی ، میز عدد دو شامل مشاور اتاق

 آن روی به رو یکی و حیات به مشرف یکی که داشت وجود پنجره اتاق طرف دو در . پنکه1 ، تلفن1

 قرار ها پوشه برای آهنی کمد1، کتاب قفسه1 اتاق دراین .بود شده پوشیده نارنجی های پرده با بودکه

 عکس آن وباالی بود ورودی درب کنار در هم اعالنات تابلو و بود متر 2 اتاق این های پنجره طول . داشت

 .داشت وجود چوبی تلوزیون میز و اینچی 17 تلوزیون1 اتاق این در .داشت قرار رهبری

 :پرورشی اتاق

 آزمایشگاه در شبیه =در       موزائیک =ورودی های پله        4*6=مساحت

 موزائیک =کف           آجری آن متر 1 وحدود سفید=دیوارها رنگ

 شوفاژ= گرمایشی سیستم                    1 =درب تعداد        آجری =سقف

 به مربوط وسایل که داشت قرار تحریر میز کنار در آهنی فایل ویک اتاق سرتاسر در آهنی کمد عدد 7

 و کتابها آنها داخل اکثرا که جلوباز چوبی کمد عدد2 و داشت قرار آن در ها پرونده و ها پوشه ، اردوها

 قرار کمدها در مربوط وسایل و جنگی های کاله و گل و پروانه شکل به ایران پرچم و .بود ها پوشه

 و کشو 3 شامل که تحریری میز و بنفش رنگ به پتویی و بالشت با تختی اتاق غربی قسمت در .داشتند

 در آشغال سطل .داشت قرار ، بود رومیزی مدادتراش پانچ دستگاه و چسب نوار آن روی و بود کمد یک

 6 تعداد .پرورشی میز زیر در سفیدرنگ پالستیکی آشغال سطل یک و بود موجود ورودی درب قسمت

 موجود مناسبتی بنرهای سایر و ایران پرچم ها، تابلونوشته و شرشره مثل پرورشی وسایل سایر و صندلی

 جالب بسیار بود رسیده شهادت به 1432 تاسوعای در که نوجوانی دختر از تابلویی میان این در و بود

 2 ها پنجره این طول . نارنجی های پرده با داشت وجود پنجره پرورشی اتاق سمت دو در .نمود می توجه
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 برابر در محافظتی ماسکهای ها، فانوس مثل وسایلی هم کمدها در .بود متر 2.5 زمین از آنها ارتفاع و متر

 .بود موجود...و چفیه و سیاه پرچمهای شیمیایی، حمالت

 :آزمایشگاه

 تخته آن از بعد و .بود شده زده دیوار به انسان بدن کل خون گردش دستگاه آزمایشگاه ورودی در کنار در

 2 آزمایشگاه .داشت فاصله زمین از متر1 حدود که داشت وجود ها بچه به آموزش جهت بردی وایت

 بود در پنجره  بین که داشت وجود زمین از سانت 80 ارتفاع با سفیدرنگ های پرده با متری 2 ی پنجره

 در .دارند وجود معمولی میکروسکوپ 5 وحدودا ای حرفه میکروسکوپ 1 آزمایشگاه این در .بود قفل که

 ی طبقه یک که است موجود ای شیشه جنس با و قرمز رنگ به طبقه  ویترینی آزمایشگاه انتهایی قسمت

 ی طبقه و ..و قیچی مثل چوبی وسایل شامل وسط ی طبقه و هاست بچه تئوری تحقیقات و ها گزار آن

 ابعاد با انسان اسکلت آزمایشگاه شرقی شمال قسمت در  و بود تاشو  چوبی ی ها آیینه انواع شامل اول

 دیوار روی آن باالی و بود موجود انسان بدن آناتومی دستگاه آزمایشگاه ویترین روی و .است موجود واقعی

 وتعداد .موجوداست انسان بدن داخلب دستگاههای شامل تابلوهایی و عناصر تناوبی جدول ، کالس شرقی

 عدد 2 نیز غربی دیوار در و .بود شده نوشته آن در آزمایشگاه به مربوط نکاتی و علمی نکات که تابلو 8

 داده پوشش ها بچه عملی کار با آزمایشگاه دیگر قسمتهای و .بود موجود...و عملی کار فضیلت در تابلو

 عدد 2 آزمایشگاه ی پنجره در و  بود موجود هم شده خشک حیوانات از بعضی از تابلویی نیز و بود شده

 .بود موجود..و روز و شب دادن نشان دستگاه الکتریکی، مدار دستگاه ، کوچکتر سایز در انسان اسکلت

 

 :آموزشگاه محاسن

  آمد و رفت کم و آرام مکانی در مدرسه رفتنگ قرار -1

  آموزان دانش های کاردستی و دستی صنایع نمایشگاه زاریگبر -2

 ازجمله سایرمطالب و درآن آموزان دانش دیواری روزنامه و جالب مطالب نصب جهت بولتنها تنظیم -3

 مناسبتی های نقاشی

  مدرسه حیاط دیوارهای های طراحی و ها نقاشی -4
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  ها کالس تمام بودن نورگیر -5

پروژکتور ویدئو به ها کالس تمامی بودن مجهز -6

 

 :آموزشگاه معایب

  مدرسه در سبز فضای کمبود-1

 مدرسه فروشگاه ماندن استفاده بال -2

 ورزشی سالن نبود -3



 کانونی نکته یافتن -2-4

 آلودگی شده باعث موضوع این که دارد قرار وآمدی رفت کم و آرام خیابان در آموزشگاه مکانی وضعیت

 دارای مدرسه.هستند باز اوقات اکثر مساله این خاطر به کالس های پنجره و شود تولید کمتری صوتی

 در ورزشی سالن .شود کاشته درخت معین ی فاصله به حیاط در که است الزم .است محدودی سبز فضای

 .کنند  ورزش  مدرسه حیاط در توانند نمی سرد فصول در آموزان دانش دلیل این به و ندارد وجود مدرسه

 که شده کشیده آوری نشاط و زیبا های نقاشی و حدیث و ناب ی جمله چندین مدرسه دیوارهای روی

 ساختمان درب جلوی وحتی کالسها در آموزشی بولتن وجود .است آموزان دانش برای گذار تاثیر بسیار

 فعال و شوند آشنا روز مسایل با آموزان دانش میشود وباعث است ومهمی مثبت ی نکته یک آموزش

 در تواند می مساله این من نظر به و است مناسب اندازه دارای و نورگیر سالن .بیایند بار وجستجوگر

 تالش باعث سالن، ورودی درب جلوی در جوایز کمد گرفتن قرار .باشد گذار تاثیر آموزان دانش ی روحیه

 بهداشتی سرویس بودن جدا .شود می درس در پیشرفت و آنها به رسیدن برای آموزان دانش بیشتر

 که است نمازخانه وجود مدرسه، این در دیگر مثبت ی نکته .است مثبتی نکته آموزان دانش و معلمان

 .شود می آموزان دانش معنوی ی روحیه تقویت باعث
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 مدرسه .شود ایجاد آموزان دانش در عملی کار انگیزه نوعی به شد می باعث مدرسه در آزمایشگاه وجود

 .میشود استفاده نیز گرم فصول برای سرمایشی سیستم از و باشد می شوفاژ گرمایشی سیستم به مجهز

  . است کالس مساحت با متناسب آموزان دانش تعداد و استاندارد ها کالس مساحت

 بوس مینی )سرویس عدد 6 با آموز دانش 129 مدرسه این در :آموزان دانش دهی سرویس جهت نکته

 می مدرسه حیاط داخل وقت آخر ها بوس مینی که صورت این به شدند، می دهی سرویس (رنگ آبی

 .داشت باالیی امنیت ها بچه برای هم امنیت نظر از که آمدند

 

 ویژگی

  (استاندارد).است الزم آموزشی زمین مترمربع200حداقل آموزان دانش نفر100هر برای

 (استاندارد).دارد وجود مختلف های قسمت در حریق اطفاء امکانات

 (نیست استاندارد).باشد داشته اضطراری خروج برای درب دو باید هرکالس

 (استاندارد).باشد سرامیک و لیز نباید راهروها کف

 (استاندارد).باشد مالیم باید کالس دیوار رنگ

 (استاندارد).باشد شکل مستطیل یا مربعی درس کالس

 (استاندارد).بتابد مستقیم نور که باشد طوری نباید ها کالس پنجره لذا نتابد چپ سمت از نور

 (استاندارد).باشند داشته تسلط آن به آموزان دانش همه که شود نصب ای زاویه در تابلو

 (استاندارد).باشد آموزان دانش سن و قد با متناسب باید صندلی و میز

 (استاندارد).باشد داشته مناسبی انداز چشم مدرسه محیط

 (استاندارد).دارد روانی نامطلوب اثرات مدرسه دیوار در خاردار سیم از استفاده

 (نیست استاندارد).باشد داشته مصنوعی چمن زمین و آموزان دانش برای متر 10 ورزشی زمین

 (استاندارد).است کافی توالت 1 نفر 55 هر برای

 (استاندارد).باشد متر 5/1 آموز دانش هر برای کالس محیط

 (نیست استاندارد).باشد گرم آب دارای آموزان دانش سرویسهای

  (استاندارد).باشد آموزراحت دانش که باشد طوری تخته
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 تبیین -2-5

 دانش اجتماعی و فردی و مسلم حقوق از حمایتی خدمات از ی برخوردار و ایمن شرایط در تربیت و تعلیم

 سروصدا،  ، تهویه نور، کالس، گنجایش :نظیر ساختمان بهداشتی فاکتورهای بودن دارا لذا .است آموزان

 محیط در بهداشتی شرایط بهبود و استاندارد تجهیزات ، آموزشگاه پاکیزگی و نظافت ایمنی، امکانات

 به کالس ظاهری ابعاد و سطوح های ویژگی چگونگی با ارتباط در .گیرد قرار اولویت در بایستی آموزشی،

 متر 1.9 ارتفاع تا حداقل و صاف و درز بدون و خشک باید کالس دیوارهای که گفت توان می کلی طور

 توجه مورد باید نیز کالس رنگ .است شده رعایت حدودی امرتا این مدرسه دراین که باشد، شستشو قابل

 این ها کالس رنگ بودن سفید با کرد، استفاده بخش آرامش های رنگ از آمیزی رنگ در و گیرد قرار

 .است شده رعایت مسئله

 کالس ابعاد نفری 31 کالس یک برای دیگر عبارت به .است الزم نیزم مربع متر 1.5 آموز دانش هر برای

 پنجره دو دارای مدرسه این کالسهای که این به باتوجه .باشد متر 6 حدود عرضی و متر 8 طول به باید

 انجام خوبی به امر این است متناسب کالس مساحت به نسبت کالس هر آموزان دانش تعداد و هستند

 .بود شده

 درکالس ها صندلی چیدمان .شود توجه بدان باید که است مهمی موارد از نیز کالس آرایش و سازماندهی

 سرهم پشت و منظم های ردیف در آموزان دانش صندلیهای که صورت این به است، خطی صورت به ها

 و میشود متمرکز معلم به آموزان دانش توجه تمام میگیرد، قرار کالس درجلوی معلم میز و میشود چیده

 همه برای را درسی معلم، که هنگامی وترتیب نظم این .است اندک آموزان دانش میان ارتباط نظرم به

 غیرممکن را وکارگروهی همکالسیها از یادگیری اما باشد، مطلوب بسیار است ممکن میدهد، ارائه کالس

 زیاد احتمال به و دارند قرار معلم از زیادی فاصله در آخرکالس، ردیف آموزان دانش حالت این در .میسازد

 به آموزان دانش آرایش که باشد صورتی به کالس امکانات اگر .میکنند ایجاد را بینظمی که هستند کسانی

 برقرار متقابل ارتباط میتوانند معلم با و یکدیگر با آموزان دانش شود، یسازمانده شکل U یا دایره شکل

 و راهنمایی به برتدریس، عالوه میتواند و شده محسوب آموزان دانش از جزئی معلم صورت، این در .کنند

 .بپردازد نیز آموزان دانش جمعی های بحث هدایت

 به توجهی کم که سرماست و گرما تولید برای مناسب تجهیزات یادگیری، بر گذار تأثیر ازعوامل دیگر یکی

 بر باشد، گرم اندازه از بیش محیط اگرهوای .شود جانی آسیبهای و یادگیری در اُفت سبب میتواند آن

  .یافت خواهد کاهش مغزی و فیزیکی فعالیتهای بازده و آمده وارد فشار بدن حرارت تنظیم مکانیسم
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 بیش نبایداتاق داخل هوای زیرا شود، تعویض باید ساعت درهر مرتبه پنج تا سه معموال کالس هوای ضمنا

 ولی پنجره تا دو بودن دارا وجود با کالس این در که حالی در .باشد داشته کربن اکسید دی درصد یک از

 در تهویه این بنابر .نگیرد انجام مناسب طور به تهویه است ممکن آموزان دانش تعداد بودن زیاد علت به

 .است الزم دما تنظیم نیز و هوا ی تصفیه برای کالس

 کالس از بیرون صداهای اگر .میشود محسوب یادگیری بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی عنوان به نیز صدا

 بیرون صداهای اختیار در را خود شنوایی قدرت ناخواسته فراگیران صورت دراین یابد، تفوق معلم صدای بر

 مواقع این در غالبا .نمیدهند فرا گوش نیز معلم صدای به حتی صداها از هیچکدام به حداقل یا نهاده

 یادگیری فرآیند در نیز نوراینجا در کالس مکانی موقعیت اهمیت و میآید وجود به فراگیران در آشفتگی

 اگرعمل بنابراین، .میگیرد صورت بینایی حس وسیله به یادگیری درصد 32 کلی طور به است، دخیل

 .میگردد ایجاد یادگیری در افت شود، رو به رو اشکال با دیدن

 تأمین (چراغها انواع و المپ) مصنوعی نور ای (… و دریچهها پنجرهها،) طبیعی نور ازطریق کالس روشنایی

 .گردد توجه آن کیفیت و جهت نور، میزان به باید صورت درهر که میگردد

 درس کالس برای شکل بهترین ذوزنقه، یا مستطیل .میبخشد افزایش را یادگیری عمق مطلوب، محیط

 ایجاد انحنادار، بزرگ مساحتهای .نیست مناسب صوتی لحاظ از ...و بیضی یا مدور مربع، اشکال .است

.میکند ایجاد صدا برای بزرگ مانعی کرده، کانونی نقاط

  :سوم فصل

 کارورزی محل عاطفی گزارش

 

 توصیف -3-1

 

 و عوامل تمام و است برقرار آن در ای صمیمانه جو که است ای مدرسه «شاهد اول ی دوره دبیرستان»

 در ای نسبی صمیمیت شدیم مدرسه وارد که اولی روز ازهمان و هستند صمیمی هم با آن اندرکاران دست

 صمیمانه جو دیدن با ما .بود برقرار خاصی صمیمیت معلمان اتاق در .میشد دیده عوامل تمامی رفتار
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 مدرسه در معلم عنوان به که بود بار اولین چون بود، جالب وبرایمان کردیم می راحتی احساس مدرسه،

 حضور آموز دانش عنوان به مدرسه در قبال درحالیکه میکردیم، نگاه معلم یک دید از و یافتیم می حضور

 .داشتیم

 

 : انسانی روابط

 : معلمین و مدیر روابط

 رابطۀ همیشه ایشان و هستند شناس وظیفه و تجربه با جدی، فردی «برازنده خانم سرکار» مدرسه مدیر

 را مدرسه معلمان حتی دانشجویان ما وشوق وشور روحیه ایشان، جدیت .داشتند معلمین با ای صمیمانه

 ارتباط در مستقیما معلمین با مدیر میشد باعث که بود یکی معلمان اتاق با مدیر اتاق .کرد می دوچندان

.باشد

 

 :مشاور و مدیر روابط  

 قلب را مشاور مدرسه مدیر ، ندارد مدرسه در آنچنانی نقش مشاور اینکه بر مبنی عمومی تصور برخالف 

.میدانستند مدرسه



 

 : معاونین و مدیر روابط

 شاهد همیشه مدرسه در حضورمان مدت در ما .داشت وجود متقابل احترام با همراه صمیمی ای رابطه

 می تالش آموزشی اهداف پیشبرد جهت در یکدیگر همکاری با که بودیم هم با آنها ی صمیمانه برخورد

 .کردند

 : کارکنان وسایر مدیر ی رابطه



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 محترمانه تذکر و کرده یادآوری را آنها وظایف وگاهی بود اداری قوانین چهارچوب ودر محترمانه ای رابطه

 .بود بسیارمحترمانه پذیرایی هنگام مدرسه خدمه جمله از کارکنان با مدیر رابطه.داد می آنها به

 : وشاگردان مدیر ی رابطه

 برعهده مهمی نقش مدیر مشکل بروز هنگام ولی بود مشغول مدرسه اجرایی کارهای در مدیر هرچند

 برقرار ارتباط آموزان دانش با مستقیما که بود این مدیر تحسین مورد البته و توجه قابل ی نکته.داشتند

.کرد می

 

 : اولیا و مدرسه کارکنان ی رابطه

 و مردمی های کمک ازطریق مدرسه اجرایی کارهای در اولیا و بود محترمانه و صمیمانه ای رابطه

 .داشتند مهمی نقش ها دیگرزمینه

 

 :معلمان و معاونین رابطه

 .رسید می نظر به صمیمانه و پررنگ ای رابطه معلمان و معاونین میان ی رابطه

 

 :هم با معلمان ی رابطه 

 وجه هیچ به نیز ما و بود برقرار صمیمی بسیار جو معلمان دراتاق و بود صمیمی هم با معلمان ی رابطه

 و امتحانات و آموزان دانش به مربوط موضوعات حول معلمان میان بحث .کردیم نمی بیگانگی احساس

 ی دوستانه و غش و غل بی ی رابطه ی دهنده نشان این که .گشت می داری خانه و آشپزی مسائل گاهی

 .بود آنان

 : شاگردان متقابل ی رابطه
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 این در ولی هستیم شاگردان نزاع و درگیری شاهد گاهی  نوجوانی سن در شاگردان داشتن قرار علت به

 در وبنده بود صمیمانه بیشتر آموزان دانش میان روابط و بودیم هایی صحنه چنین شاهد ندرت به مدرسه

 .نبودم آنها میان خاص درگیری شاهد جزئی  مواردی جز به مدت این

 

 : تربیتی عملکردهای

 که مدیر ابتکارات از یکی .بود محترمانه و محرمانه صورت به معلمان ضعف نقاط با مدیر برخورد ی نحوه

 به بود درس کالس در معلم رفتار و تدریس ی نحوه ارزیابی ی مسئله بود  توجه جالب بسیار من برای

 در را مدیر پذیرش آمادگی روز آن در که کردند می اعالم داوطلبانه بطور معلمان از یک هر که اینصورت

 سپس و یافت می حضور داوطلب معلم درس کالس در روز آن امکان درصورت هم مدیر . دارند کالس

 البته و .شود آشنا خود قوت یا ضعف نقاط با معلم تا داد می ارائه معلم به کتبی صورت به را خود  ارزیابی

 خواست ما از فارسی ادبیات دبیر «خسروی خانم» حتی و بودند کرده زیادی استقبال روش این از معلمان

 . بپردازیم تدریسش ی مشاهده به و یافته حضور کالسش در

 داشت قرار سالن ورودی قسمت در جایزه کمد یک ؛ داشتند جالبی روش هم آموزان دانش تشویق برای 

 بود آن جالب ی نکته .میدادند جایزه داشتند توجهی قابل پیشرفت که آنهایی و کوشا آموزان دانش به که

 ارزیابی از پس معاونین بود ها بچه خودِ دست کار که بود داده تشکیل هایی جایزه را کمد از قسمتی که

 صورت به آموزان دانش تنبیه .دادند می جوایزی آنها به ، خاص های مالک اساس بر آموزان دانش عملکرد

 نیز ها معلم .نبودیم آموزان دانش تنبیه شاهد مدرسه در حضورمان مدت در وما شود می انجام محدود

 نیز جایزه فعال آموزان دانش به همچنین و کردند می استفاده مثبت تقویت و کالمی های تشویق از اکثرا

 .دادند می

 همکاری با و دارند دخالت نمره این دادن در معاونان و معلم و است توصیفی روش به انضباط گذاری نمره

 .کنند می لحاظ آموز دانش برای ای نمره شده تعیین های معیار براساس و هم

 

 :پرورشی های فعالیت
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 برگزار  _ هوا سردی علت به _ آموزشگاه ی نمازخانه در 7:15 ساعت  صبح روز هر صبحگاهی مراسم

 دیگر ی نامه زیارت و دعا چندین و عاشورا زیارت و فرج دعای ، قرآن تالوت : قبیل از هایی برنامه .میشد

 قابل ی مسئله اگر مدرسه مشاور حتی یا و معاونین از یکی یا مدیر پایان در که میشد اجرا هفته ایام در

 مدت در مذهبی مراسمات و ها جشن .کردند می صحبت آموزان دانش برای  دقیقه 5 حد در بود ذکری

 هایی برنامه ...و محرم ی دهه فجر، ی دهه ، معلم هفته مثل هایی مناسبت در ولی نشد برگزار ما حضور

 .شود می برگزار

 :نکته چند

  طبق هرکس وظایف و گردد می رعایت آموزشگاه، وخدماتی وآموزشی یادار درقسمت مراتب سلسله -1

 .است روشن اداری درچهارچوب ابالغ

 از ای درپاره گیرد می انجام درآموزشگاه ها نامه آیین و ضوابط طبق اداری و آموزشی قوانین و مقررات -2

 .است مدرسه وخدماتی آموزشی مشکالت گرفتارحل نیز، آموزشگاه موظف ازساعات خارج مدیر، موارد

 دقت به را آموزان دانش وغیاب حضور زنگ، درهر دبیران آموزان، دانش وغیاب حضور ازدفاتر استفاده با -3

 .باشند می آموزان دانش از هریک غیبت دلیل پیگیر و دهند می انجام

 درچهارچوب ...و اولیاء دبیران، معاونت، با مشورت ی وسیله به مشکالت وحل گیری تصمیم نحوه -4

 .گیرد می صورت اداری های نامه آیین و قوانین

 استفاده وبا کند می احوالپرسی آموزان دانش با وصمیمیت گرمی با درس، کالس به ورود دربدو معلم -5

 .دهد می انجام دقت به را آنان وغیاب حضور دفتر، از

 .است شده رعایت کامال اسالمی موازین نظر از معلم پوشش -6

 که آموزانی دانش با دهد، می فرا گوش آموزان دانش سخنان به آرامش درکمال مدرسه مشاور -7

 .دارد آنان مشکل درحل وسعی کند نمی برخورد تندی به دارند، مشکالتی



 تشریح -3-2

 : انسانی روابط
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 :مدرسه مشاور با مدیر روابط

 بطور مدرسه مدیریت کردم مشاهده که آنگونه و «زنگویی خانم»مدرسه محترم مشاور های گفته طبق

 نقش مشاور اینکه بر مبنی عمومی تصور برخالف و بودند قائل زیادی اهمیت مشاور و مشاوره برای کلی

 فرصت مشاور به راستا این در و دانستند می مدرسه قلب را مشاور مدرسه مدیر ، ندارد مدرسه در آنچنانی

 .دادند می مشاوره فنون اجرای برای زیادی های

 : معلمان مدیربا روابط

 و اداری امور به آشنا نیز و شناس وظیفه و باتجربه درکار، جدی فردی «برازنده خانم» مدرسه مدیر

  .داشت وجود معلمان و مدیر میان صمیمی ای رابطه حال عین در ولی بودند، آموزشی

 :معاونان و مدیر روابط

 اتاق به تفریح زنگ هنگام اوقات اکثر مدیر ولی بود جدا دیگر هم از ومدیر معاونان اتاق اینکه وجود با

 بود، روزمره خاطرات و داری مدرسه محور حول اکثراوقات که آنها های بحث در و آمدند می معاونت

 معاونان با مدیر زیاد تعامل به باتوجه .بود متقابل احترام با همراه و صمیمی ی رابطه . کردند می شرکت

  .است ضروری مدرسه تربیتی و آموزشی اهداف پیشبرد برای احترام با توأم صمیمیت

 :کارکنان سایر و مدیر روابط

 حضور اندک زمان مدت علت به البته داشتند ای محترمانه ی رابطه نیز خدمات مثل کارکنان سایر با مدیر

 .نبود میسر عمیق طور به روابط این تمامی بررسی مدرسه در ما

 :وشاگردان مدیر روابط

 انجام واسطه بدون شاگردان و مدیر ارتباط اکثر و داشتند صمیمانه و محترمانه ی رابطه شاگردان و مدیر

 که هرچند نداشتند ترسی شوند صحبت وارد مدیر با مستقیما بخواهند اینکه از آموزان دانش و .میگرفت

 .بود شده نصب مدیر با صحبت عنوان با پیشنهادات و انتقادات صندوق یه سالن ورودی درب قسمت در

 :واولیا مدیر روابط

 وهمچنین بود قائل خاصی احترام و ارزش اولیا برای مدیر و بود ویژه و عالی سطح در اولیا و مدیر روابط 

 سرعت شاهد نزدیک از و داشتند حضور درمدرسه دائما اولیا .بودند ایشان های فعالیت قدردان نیز اولیا
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 را مدرسه دائما خود غیرمالی و مالی کمکهای با و بودند مدرسه پرورشی و آموزشی اهداف پیشروی

 ی سرانه از بخشی بودند بنده راهنمای معلم که مدرسه مشاور های گفته به بنا و کردند می حمایت

 .شود می تامین اولیا مالی های کمک طریق از مدرسه

 :اولیا و معلم روابط

 ایِ مشاوره امور سایر و تحصیلی ، روانی مسائل برای آموزان دانش اولیای مدرسه در من حضور مدت در

 ایشان با مشاوره دفتر با تلفنی تماس طی یا کردند می مراجعه مشاور به حضوری صورت به خود فرزندان

 به و داده پاسخ آنها سواالت به صمیمیت و احترام نهایت با هم محترم مشاور و .کردند می برقرار ارتباط

 .دادند می یاری والدین

 :آموزان دانش و مشاور روابط

 میان و آمد می حیاط به مشاور تفریح زنگ هنگام .بود صمیمی و خوب آموزان دانش با مشاور روابط

 مسائل از وی با و آمدند می نزدش گروه گروه و جمعی دسته هم آموزان دانش و میزد قدم آموزان دانش

 دانش که است ذکر قابل البته .کرد می کمک آنها به خوشرویی با هم مشاور و .کردند می صحبت شان

 .رفتند می مشاور اتاق به هم خصوصی صورت به آموزان

 :معلمان متقابل روابط

 .بودند همدیگر با گفتگو حال در معلمان، اتاق در وهمیشه داشتند همدیگر با صمیمانه کامال روابطی

 داری خانه مسائل حتی و تدریس خاطرات و تجربیات و تدریس مسائل به مربوط گفتگو واکثرموضوعات

 یک در و کنند بحث باهم امروزی تدریس به مربوط مسائل مورد در که شده دیده نادر بسیار موارد در .بود

 .بپرسند هم از داشتند اشکال که تدریس موضوع

 :معلم و معاونان روابط

 می دیده نیز آنها در معلمان، بین متقابل ی رابطه های ویژگی همان کامال و بود صمیمی بسیار ی رابطه

 معلمان با بیشتری صمیمیت معلمان اتاق در خود بیشتر حضور علت به پرورشی و آموزشی معاونان و شد

 در اوقات اکثر :بود موضوع 2 پیرامون اکثرا شد می انجام آنها بین که بحثی ها ومعلم معاونین .داشتند

 در وگاهی کردند می بحث ...و درس کالس و مدرسه به مربوط های بحث مثل روزمره، مسائل همان مورد

 .دادند می انجام آن پیرامون بحثی جدید ی بخشنامه وجود صورت
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 :تربیتی های عملکرد

 در کردن مطرح طریق از را مثبت نقاط و داشت ای منصفانه برخورد معلمان قوت و ضعف نقاط با مدیر

 در معلم خود با سری و محرمانه طورکامال به نیز را منفی نقاط و روش آن به همکاران سایر تشویق و جمع

 به کتبی را معلم قوت و ضعف ،نقاط کالسی ارزیابی یک طی شد گفته که همانطور یا گذاشت می میان

 میکرد سعی ، نداشت وجود مستقیم بصورت پیشنهاد و انتقاد امکان که مواقعی در و .مینمود گوشزد وی

 .ببرد نظر مورد معلم از اسمی اینکه بدون کند مطرح جمع در را ضعف آن

 نمی استفاده بدنی تنبیه از معلم و شد می انجام سنتی شکل به معلم توسط آموزان دانش وتنبیه تشویق

 های شیوه به تشویق ولی نبودم ایشان توسط آموزان دانش تنبیه شاهد حضورمن مدت طول در و کرد

 اکثر و گرفت می قرار استفاده مورد بسیار کالمی های تشویق شد می استفاده معلم توسط ومکرر مختلف

 طریق از و معاونان و مدیر توسط آموزان دانش تنبیه و تشویق . کردند می استفاده مثبت تقویت از اوقات

 ارزیابی مورد را آموزان دانش عملکرد مدیر، ی نماینده عنوان به معاونان یعنی .شد می انجام جوایز اهدای

 و نظم رعایت پرورشی های فعالیت مثل خاص های مالک به توجه با معاونین از یک هر و دادند می قرار

 شاهد مدرسه در ما حضور مدت در .کردند می اهدا جوایزی آنها به ...و جماعت نماز در مستمر شرکت

 انضباطی بی برخی گاهی معاونین ولی نبودیم معلمان نیز و معاونین مدیر، توسط آموزان دانش بدنی تنبیه

 بر عالوه ، ) انضباط ( گذاری نمره در .کردند می زد گوش ها آن به کالمی طریق از را آموزان دانش های

 توجه با نیز معلم و باال در شده ذکر موارد به توجه با معاون و مدیر و دارد نقش نیز معلم معاونین، و مدیر

  .گرفتند می نظر در آموزان دانش برای انضباط ی نمره درس درکالس آموزان دانش انضباطی عملکرد به

 

 :پرورشی های فعالیت

 روزهای در که است ذکر به الزم البته گرفت می انجام مدرسه درحیاط مقرر موعد در صبحگاهی مراسم

 ساعت حدود که بود ای گونه به آن اجرای ی نحوه و میشد برگزار نمازخانه در صبحگاه ی برنامه سرد

 قرآن از آیاتی تالوت با ابتدا .یافت می ادامه صبح7:40  ساعت حدود تا و شد می شروع صبح 7:10

 دعای سپس و ملی سرود آن از بعد کردند، می زمزمه هم با همه را روز دعای سپس شد، می شروع مراسم

 در و بود صورت این به ها برنامه میشد انجام حیاط در مراسم صورتیکه در البته .شد می خوانده فرج
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 به دیگر روزی مثال و عاشورا زیارت خواندن به را روزی هفته ایام در که بود اینصورت به ها برنامه نمازخانه

 .دادند می اختصاص ادعیه سایر یا قرآن از ای صفحه خواندن

 حضور مدت در مذهبی مراسمات و ها جشن .شد می اقامه  چهارم ساعت اتمام از پس  نیز جماعت نماز

 مثل مناسبتهایی، در مراسم این آموزشگاه، مدیر و مشاور های گفته به بنا ولی نشد انجام مدرسه در ما

 نمایش مثل مختلف های برنامه اجرای با آموزان دانش و گرفت می انجام محرم دهه و معلم روز فجر، دهه

 .دارند فعال حضور ها مراسم این در ...و سرود ، نامه

 

 کانونی ی نکته یافتن -3-3

 

 ومعلمان مدیر میان ی رابطه در بود، محترمانه و صمیمانه ، شاهد ی مدرسه در کلی درحالت انسانی روابط

 اهداف پیشبرد برای خوبی استراتژی «مقدم برازنده خانم» من نظر به و شد می رعایت بیشتر مرز و حد

 می ادامه خود کار به واقتدار جدیت نهایت با واحترام صمیمیت عین در یعنی بودند گرفته نظر در آموزشی

 کارساز توانست می ، بودن صمیمی درعین معاونان در جدیت کمی معلمان و معاونین ی رابطه در .دادند

 .باشد

 تماس یا و مدرسه در اولیا مداوم حضور و بود خوب اولیا و آموزشی کادر ی رابطه مشاهدات، اساس بر

 ومعاونین مدیر برخورد و است سازنده و خوب خود، فرزندان تحصیلی وضعیت از آگاهی برای آنها تلفنی

 می مدرسه و خانه بین نزدیک، و صمیمی ی رابطه نوعی ایجاد باعث این و است خوب زمینه این در هم

 مدرسه با هم اولیا انصافا که دارد دنبال به را ومالی آموزشی های زمینه در را اولیا بیشتر حمایت و شود

 .بودند همراه بسیار

 

 :معلمان متقابل روابط بررسی

 است خوب تدریس، خاطرات به مربوط مسائل پیرامون آنها بحث و آنها صمیمیت ، معلمین روابط درمورد

 مختلف مسائل و دهند انجام تربیتی و آموزشی محورهای حول بیشتر را خود بحث که است بهتر ولی

 .شود ذکر ها بحث در نیز آموزان دانش
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 برای نوجوانان چون شود، ایجاد بیشتری صمیمیت است، بهتر وشاگردان معاونین تعامل ی زمینه در

 بهتر مدرسه آموزشی کادر و دارند افراد به اعتماد دنبال به و صمیمیت به نیاز اطرافیان با ارتباط برقراری

 .کنند رعایت را نکته این است

 برای را جلساتی و دهد ادامه منوال همین به آموزان، دانش با را خود روابط است بهتر نیز مدیر همچنین

 مدیر که این تربیتی عملکردهای قسمت در .کند لحاظ آموزان دانش تربیتی و آموزشی مسائل بررسی

 معلمان تشویق ولی .است مثبتی ی نکته رساند، می آنها اطالع به محرمانه طور به را معلمان ضعف نقاط

 نیز پرورشی های فعالیت .شود نمی دیده آموزشی بعد از آنها میان سالم رقابت ایجاد و خالقانه کارهای به

 پرورشی های فعالیت زیرا .بگیرد انجام بیشتر است بهتر آموزان دانش وعقالنی جسمانی رشد دلیل به

 که حالی در شود می سبب را یکدیگر با سازنده وتعامل اجتماعی های نقش وتمرین همکاری تقویت باعث

 .شد می گرفته نادیده حدودی تا ها فعالیت این مدرسه این در

 

 تبیین -3-4

 

 و ها ارتباط همه که آنجایی از .باشد موفق معلم های مهارت ترین مهم از تواند می موثر، ارتباط مهارت

 تاثیرگذار موثر، ی رابطه این برقراری در هردو آموز دانش و معلم پس ، است متقابل صورت به آن تأثیرات

 .هستند

 . سازد می برقرار و تنظیم را درس کالس جو و فضا و آهنگ ، کالس ی کننده اداره عنوان به معلم

 حال .گردد می آغاز معلم روح از روند این یابد، رشد و پرورش آموز دانش روح که باشد قرار چنانچه

 وجود آموزان دانش روح از مراقبت و تقویت برای ناچیزی شانس باشد، ناتوان و افسرده معلم روح چنانچه

 آموزان دانش پرورش و آموزش به نسبت معلمان ارزنده خدمات و مثبت تأثیر که این برای .داشت خواهد

 از مفیدی ثمره تا کنند عمل آن به و بشناسند را خود وظایف متقابال باید نیز آموزان دانش نرود، بین از

 .شود حاصل مدرسه دوران

 

 : وظایف ازاین مورد چند
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 در مشارکت گذاشتن، احترام ، اشتیاق و عالقه با درس به توجه کالس، در مستمر و موقع به حضور

 ...و درسی، گفتگوهای

 .باشند داشته آموزان دانش با مناسبی ارتباط باید نیز مدرسه کارکنان سایر معلم بر عالوه

 :دهند انجام توانند می زمینه این در مدارس کارکنان که اقداماتی از برخی

 درس کالسهای و آموزشگاه محیط زیبایی به توجه .1

 :طریق از آموزان دانش برای نشاط ایجاد .2

  امتیاز کارت ارائه با آموزان دانش تشویق و جایزه کبان تأسیس -3

  مختلف مسابقات و شادی های جشن اییپبر -4

  تفریحی و علمی بازدیدهای توسعه و تقویت -5

 کالس شروع از قبل جمعی دسته صورت به اهیگصبح ورزش -6

 

 :چهارم فصل

 کارورزی محل اداری ساختار گزارش

 

 

 مدرسه کلی وضعیت  -4-1

 

  : مدرسه نام

 تاسیس سال

 مالکیت
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: پستی کد

  :تلفن

  : مدیریت

  : آموزشی معاون

  : پرورشی معاون

  ، : فناوری معاون

  : پرورشی مربی

  : مشاور

  : اجتماعی مطالعات

  : انگلیسی زبان

  : دفاعی

  :تجربی علوم

  : ریاضی

  :فناوری کارو

 

 مدرسه سازمانی چارت -4-2

 

 :آموزشی چارت

 خدمت ی سابقه  تحصیالت سمت 
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 لیسانس مدیر 

 لیسانس آموزشی معاون 

 لیسانس پرورشی معاون 

 لیسانس فوق فناوری معاون 

 لیسانس آموزشی معاون 

 لیسانس پرورشی مربی 

 دیپلم فوق پرورشی مربی 

 لیسانس فوق مشاور 

   سرایدار 

 لیسانس اجرایی معاون 

  لیسانس ادبیات دبیر 

 لیسانس فناوری و کار دبیر 

 لیسانس ادبیات دبیر 

 لیسانس ریاضی دبیر 

 دیپلم فوق هنر دبیر 

 لیسانس عربی و دینی دبیر 

 لیسانس هنر دبیر 

  لیسانس ادبیات دبیر 

 لیسانس انگلیسی دبیر 

 لیسانس فوق بدنی تربیت دبیر 

  لیسانس علوم دبیر 

  لیسانس فوق عربی و دینی دبیر 

  لیسانس ریاضی دبیر 

 لیسانس فناوری و کار دبیر 

 لیسانس اجتماعی مطالعات دبیر 

  دیپلم فوق علوم دبیر 
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  لیسانس تجربی علوم دبیر 



 

 :دبیران شورای جلسات اجرایی تقویم

 

 15/2 15:00 ساعت 12:00 ساعت

 17:00 ساعت

 /28/7 15:00 ساعت صبح 9 ساعت

 15:30 ساعت

/24/12 15:00 ساعت
 16:00 ساعت

27/3/ 

 صبح 9 ساعت

/18/1 15:00 ساعت
 17:00 ساعت

 اضطراری جلسات

 

 

 :کالسی برنامه

 

  1 کالس

 

 2 کالس

 

 3 کالس

 

 4 کالس

 

 2 کالس  1 کالس

 

 1 کالس

 

 2 کالس

 

 3 کالس

 

  

 

 :متوسطه اول دوره آموزشی های سرفصل 

 ، نوجوان تحصیلی پیشرفت روند در والدین نقش ، نوجوان دینی تربیت ، نوجوانی دوره در رشد ویژگیهای

 .فرزندان روانی سالمت در والدین با مدرسه ارتباط تاثیر ، نوجوان جنسی تربیت
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 شاهد، مدرسه در خانواده آموزش مسئول  خاواده ،آموزش خاص مدارس نوع این در .هستند...................

 .است مهم بسیار هوشان تیز قبولی نیز و تحصیلی هدایت برای

 برای خانواده، آموزشریزی برنامه ، فرزندی تک مسئله پدر هم و مادر هم بودن شاغل دلیل به همچنین

 در روز دو معموال ومیشود تشکیل بعد به آذر از مدرسه این در جلسات .است اهمیت حائز مدارس این

 .برسد جلسه 15 نصاب حد به سال آخر تا باید و میشود تشکیل ها ظهر از بعد هفته

 

 اجرایی عوامل وظایف شرح -4-3

 

 :مدیر وظایف

 پرورشی معاون و آموزش معاون ، اجرایی معاون و است سازمان راس در مدیر ، مدارس سازمانی ساختار در

 و بهداشتی ، پرورشی و آموزشی های فعالیت ی کلیه بر نظارت کلی طور به .گیرند می دستور مدیر از

 می پاسخ آنها به مقرر موعد در و کند می مطالعه را ها نامه بخش مسیر .است ایشان ی عهده بر تربیتی

 های پیشرفت از مراقبت و برنامه فوق و رسمی فعالیتهای و ها برنامه اجرای حسن بر نظارت نیز و دهد

 می بازدید ها کالس از سال ابتدای همچنین مدیر .است مدیر ی عهده بر نیز آموزان دانش آموزشی امور

 می کنترل طریق این از هم مدرسه امکانات نیز و کند می بررسی پرورشی و آموزشی نظر از را آنها و کند

 نیز انجمن مصوبات خصوص در گیری تصمیم و مربیان و اولیاء انجمن جلسات برگزاری همچنین .شود

 مدرسه کارکنان ی کلیه راهنمایی و هدایت ی وظیفه همچنین مدیریت .است ایشان وظایف ی درحیطه

 تعلیم مسائل از آگاه اساتید  و نظران صاحب نظرات از نیز زمینه این در و دارند را خود وظایف انجام جهت

 مشکالت دارای آموزان دانش شناسایی ی وظیفه مدیر اینها، بر عالوه .جویند می بهره هم تربیت و

 در .دارد برعهده را آن رفع و اصالح برای ریزی برنامه و اخالقی و رفتاری های ناهنجاری و خانوادگی

 صورت در آنها والدین به پاسخگویی و آموزان دانش کرامت از صیانت و پاسداری ی وظیفه راستا همین

 برعهده ، مدیر به مراجعه صورت در آنها والدین به پاسخگویی .است مدیریت ی برعهده ، مدیر به مراجعه

.است مدیریت ی
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 :اجرایی معاون وظایف

 از اجرایی معاون و است آموزان دانش ثبتنام موقع و ماه مهر در آموزشی معاون کاری حجم بیشترین

 اجرایی مسائل سایر .میکند استفاده ها نامه بخش و ها ،نامه امتحانات لیست گرفتن جهت در سناد سامانه

 .باشد می اجرایی محترم معاون ی عهده بر هم

 :آموزشی معاون وظایف

 معاون ی برعهده آموزان دانش غیاب و حضور انجام نیز  و مدیریت غیاب در مدرسه رهبری و هدایت

 نیز و کالس در دبیران رفتار و تدریس  برنحوه نظارت : جمله از دیگری وظایف ایشان .باشد می آموزشی

 معاون ی برعهده تصادفی  صورت به آموزان دانش کارهای کتاب کنترل ی وظیفه خاص ی مدرسه این در

 نیز و افتاده اتفاق روز درطول که مواردی به نسبت مدیر به دقیق گزارش ی ارائه .باشد می آموزشی

 اداره برای ریزی برنامه نیز و (مدیریت موافقت و مربوطه دبیر درخواست با البته )علمی بازدیدهای برگزاری

 های مسئولیت و وظایف جمله از نیز مدرسه در آزاد نیروی و ناظم از استفاده با معلم درغیاب کالس ی

 گیرد می تعلق آموزشی معاون مدرسه آن به باشد بیشتر نفر 150 از آموزان دانش تعداد اگر .است ایشان

 .گرفت خواهد تعلق مدرسه آن به نیز اجرایی معاون باشد بیشتر نفر 250 از آموزان دانش تعداد اگر و

 

 :پرورشی معاون وظایف

 و پردازد می ها کالس و مدرسه سازی آماده به مدرسه مدیر کمک با سال ابتدای در پرورشی معاون

 سایر و صبحگاهی مراسمات جهت ریزی برنامه .کنند می تزیین آموزان دانش ورود برای را مدرسه

 و (... و فرهنگی قرآنی، )برنامه فوق های برنامه سایر و سوگواری ایام نیز و مذهبی اعیاد و مناسبات

 بسیج تشکیل .باشد می پرورشی معاون ی عهده به مسابقات تاریخ اعالم و مسابقات انواع اجرای همچنین

 اندازی راه .گیرند می قرار پرورشی معاونت وظایف ی درحیطه نیز آموزی دانش شوراهای و آموزی دانش

 الزم های هماهنگی انجام همچنین .است پرورشی معاون وظایف از دیگر یکی آنجا سازی آماده و کتابخانه

 عهده بر اردوها  این در ها بچه مسئولیت گرفتن برعهده نیز و فرهنگی بازدیدهای و اردوها برگزاری جهت

 .است ایشان ی
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 راهکارها ی ارائه و تحلیل و تجزیه -4-4

 

  :مربیان و اولیاء انجمن

 مشارکت .باشد می استان برتر های انجمن جزء و فعال بسیار نهادی مدرسه این در مربیان و اولیاء انجمن

 مدرسه با والدین بیشتر پیوند سبب مالی چشمداشت هیچگونه بدون مدرسه امور در والدین همکاری و

 و مسائل بعضی با نزدیک از والدین شود می باعث مدرسه پرسنل و والدین میان کار تقسیم این .میشود

 انجمن در عضویت .باشند داشته موجود شرایط از بیشتری درک نتیجه در و شده روبرو مدرسه مشکالت

 روحیه ی دهنده نشان این البته که دارد زیادی طرفداران مدرسه محترم مدیریت ی گفته بنابر مدرسه این

 ، مدرسه با اولیاء انجمن تعامل حاصل .باشد می قائلند فرزاندانشان برای که ارزشی و والدین همکاری ی

 در آموزان دانش  نیازهای که طوری به کرده فراهم را مناسب امکانات با و انگیز دل ، شاد محیطی ایجاد

 شده سبب مدیر با انجمن رئیس  مداوم ارتباط و .کنند نمی کمبود احساس نظر این از و شده رفع مدرسه

 اصالح و حل مشکل سریعا ؛ ها بچه اجتماعی مسائل یا و مدرسه درامکانات خللی کوچکترین محض به که

 به را راهکار ی ارائه هیچگونه جای که بود کارآمد و قوی قدری به مدرسه این مربیان و اولیا انجمن.گردد

 .نداد ما

  :خانواده آموزش

 به ، تحصیلی های پایه از ای هرپایه مخصوص تربیتی های مجموعه زیر با که است نهادی خانواده آموزش

 و الزم بسیار اول ی متوسطه حساس بسیار سنین در خصوصا و پردازد می والدین روشنگری و سازی آگاه

 در تغییراتی که حساس ی دوره این در را نوجوانان با تعامل ی شیوه والدین اکثر که چرا است ضروری

 از دوره این در خود خاص های سرفصل با خانواده آموزش لذا . دانند نمی ، آمده بوجود خویشان و خلق

 و تربیتی روند در والدین نقش ، دوران این شخصیتی های چالش ، آن های بحران و  بلوغ معرفی :جمله

 ارائه بیشتر باید ها آموزش اینگونه بنده نظر از و  پردازند می والدین روشنگری به ...و فرزندان تحصیلی

 همچنبن جلسات این در .گیرد صورت نوجوانان با تعامل ی شیوه با ارتباط در الزم سازی فرهنگ تا شود
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 پرورش و تربیت به مربوط مسائل به باید آموز دانش تحصیالت و آموزشی مسائل بر عالوه داشت تاکید باید

 .گردد مبذول خاصی توجه وی

   :(جایزه اهداء و ،بازدیدها اردوها )آموزان دانش تشویق

 و مختلف های بهانه به آموزان دانش تشویق دارد، قرار قبولی قابل جایگاه در مدرسه این ، زمینه این در

 شایان ، آنها میان سالم رقابت روحیه تقویت منظور به استانی خارج و استانی داخلی اردوهای برگزاری

 توجه مورد جدی صورت به باید (...و فرهنگی و علمی) بازدیدها و اردوها مسئله بنده نظر از  .است توجه

 در هم یادگیری و یاددهی نقش آموزان، دانش در نشاط ی روحیه ایجاد بر عالوه چون گیرد قرار مسئوالن

 در که همانطور گرامی مسئولین و معلمین که است این من پیشنهاد .دارد وجود بازدیدها و اردوها این

 .باشند ایشان برای ای شایسته الگوی نیز مدرسه از خارج در ، هستند ها بچه برای مناسبی الگوی مدرسه

  :آموزان دانش بین احترام تقویت

 می آنها تربیتی مناسب محیط از گرفته نشات که بودند قبولی قابل سطح در  نظر این از آموزان دانش

 باعث (دارند الگویی نقش آنها اینکه به توجه با) مدرسه کارکنان بین آمیز احترام رابطه دیدن نیز و باشد

 می تقویت آموزان دانش در را روحیه این نیز ها تشویق و شود می آموزان دانش بین در روحیه این تقویت

 .نماید

  :مدرسه محیط زیبایی

 ها سالن در ملیح رنگهای از  استفاده و بود شده استفاده زیبایی های رنگ از مدرسه محیط در من نظر از

 و .دارد را بیشتری کار جای سبز فضای و باغچه نظر از اما داد می انسان به را خاصی آرامش ها کالس و

 گیاهان و گلها و میشود تر انگیز دل و زیباتر خیلی فضا شوند بیشتر مدرسه ی ها باغچه اگر من نظر به

 وجود با ها اتاق و ها سالن در مصنوعی گلهای از زیادی تعداد  وجود .دارند بیشتری مثبت انرژی طبیعی

 این در و میکرد پیدا بهتری ی جلوه بودند رفته کار به طبیعی گلهای اگر اما بود، آنها بخش زینت اینکه

 .دارد وجود کردن کار جای هم هنوز (مدرسه زیباسازی) زمینه

  :مدرسه بهداشت
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 اگر اما ، بود آراسته و مرتب بسیار هم آموزان دانش فرم لباس نیز و بود توجه قابل بسیار مدرسه تمیزی

 خواهد بررسی تر دقیق بهداشتی مسائل با شود، گرفته نظر در مدارس اینگونه برای هم بهداشت مربی یک

 .شد

  :صبحگاهی ورزش

 انجام روز هر ورزش این اگر و است موثر بسیار آموزان دانش ی روحیه تقویت در صبحگاهی ورزش انجام

 درسی شده مقرر ساعات از خارج ورزشی  های کالس مدرسه طرف از اینکه نیز و بود خواهد بهتر پذیرد

 انگیز نشاط ی روحیه و سالمتی دنبال به  تری مناسب ی هزینه با بتوانند آموزان دانش که پذیرد صورت

 .باشند خود

  :پنجم فصل

 کدگذاری



 مسئله بیان -5-1

 

  صحبت هنگام در که خجالتی و آرام ظاهری با است دختری  - هشتم ی پایه آموز دانش .....................

 او  .کند می داری خود من ی چهره به  مستقیم نگاه از و است دستپاچه و مضطرب کمی من با کردن

 در او پذیرش به تمایلی دیگر های گروه از یک هیچ و .است شده طرد دوستانش گروه از میکند احساس

 برای و باشد دوستی ی رابطه یک گر آغاز تواند نمی کند می اظهار وی اینکه ضمن ، ندارند خود گروه

 قوتش نقاط بیشتر البته و ضعف و نقاط ی درباره او با جلسه این در .کند می تنهایی احساس همین

 و بود موفق نسبتا هم تحصیل در که بود خوب صدایی با چهره خوش و متین دختری او . کردم صحبت

 با دوستی طرح ریختن برای ریحانه راهنمایی جهت مشاوره ی جلسه یک .بود کالس خوب شاگردان جزو

 .شد انجام بود دوستی برای خوبی ویژگیهای دارای و بود شده تایید او نظر از که هایش همکالسی از یکی

 و کند برقرار ارتباط موردنظر فرد با است نشده موفق که گفت و آمد نزدم به او بعدی زنگ در روز همان

 های صحبت از .بود شده سردرگمی دچار واقع در  که این از بیشتر  وی شدم متوجه کارش ی ونتیجه او

 برای هایی حرف چه بدهم یاد او به میخواست .کنم حل را مشکلش شخصا دارد تمایل ، بخواهد راهنمایی
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 و دادم گوش حرفهایش به کمی .کند حفظ تا بگویم برایش کلمه به کلمه دقیقا و بزند دوستی شروع

 مدرسه به کارورزی برای که بعد ی هفته .کند حل را خود مشکل بتواند شاید تا کردم کمک او به سپس

 برقرار ارتباط موردنظرش فرد با است توانسته که گفت و آمد سمتم به خندان که دیدم را او بودم رفته

 .شود دوست و کرده

 

 مسئله بازنگری -5-2

 

 :است شده انجام تفکر کاله شش تکنیک از استفاده با مسئله این بازنگری

 اگرچه :(منفعل و خنثی)سفید کاله  یک هیچ اما باشد کالس در دوستی گروه یک عضو بود مایل ...........

 .نبودند او با دوستی ارتباط برقراری به مایل هایش همکالسی از

 کسی و شود دوست کسی با نمیتواند ریحانه دیدم وقتی :(غیراستداللی و احساسی و هیجانی)قرمز کاله

 خوردم تاسف ندارد مثبتی ی نکته هیچ دوستانش نظر به که او حال به کند نمی قبول دوستی به را او هم

 جلب خودش به را کسی توجه تواند نمی و است حاشیه در همیشه آرامی و بانمکی این به دختر چرا که

 .کند

 با نمیتواند او یا زیرا است نشده درونی دختر این در اجتماعی های مهارت :(افسردگی و بدبینانه)سیاه کاله

 .بپذیرد دوست یک عنوان به را او دارد تمایل کسی نه و بریزد دوستی طرح کسی

 اواز دهد می نشان شود دوست خود موردنظر فرد با توانست باالخره ریحانه که این :(بینانه خوش)زرد کاله

 .است کرده هایش همکالسی با شدن تر صمیمی برای را خود تالش تمام و کرده استفاده مشاور راهنمایی

 تا کند استفاده ................ کالس در سوسیومتری از تواند می مشاور :(خالقانه باروری و رویش)سبز کاله

 و کند تقسیم چندنفری هایی گروه به را ها بچه آنگاه ، بسنجد را آموزان دانش از هریک محبوبیت میزان

 یا بفرستد اردو به را آنها سپس و دارند قرار محبوب آموزان دانش آن در که دهد قرار گروهی جزو ریحانه

 قوت نقاط و محاسن برنامه هر پایان در آنگاه بنشینند هم کنار بخواهد آنها از کالس گروهی کارهای در

 خصوصیات با بیشتر ها بچه تا کند بیان هایشان گروهی هم برای را ریحانه ویژه به و ها بچه از هریک

 .شوند آشنا هم مثبت اخالقی
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  :کرد گیری نتیجه اینگونه توان می قبلی های کاله ارزیابی با :(ارزیابی)آبی کاله

 بیند می مشاور خود که آنطور بلکه گوید می خودش که آنطور نه را ریحانه قوت و ضعف نقاط باید مشاور

 .سازد آشکار را خود قوت نقاط و بپوشاند را خود ضعف نقاط تا کند کمک او به سپس و کند شناسایی

 دیدگاه آز خود قوت و ضعف نقاط به نسبت تا کند کمک آموز دانش به میتواند که هایی راه از یکی

 دیگران به نسبت گروه در فردی هر موقعیت سنجی گروه در.است سنجی گروه روش یابند آگاهی  دیگران

 عدم یا پذیرش میزان که است آن سنجی گروه هدف .شود می ارزیابی معینی معیار و مالک اساس بر

 طریق از مشاور .گردد مشخص گروه اعضای دیگر با فرد هر روابط و یکدیگر به نسبت گزروه افراد پذیرش

 خصوصیات شناخت بر عالوه و بشناسد را گیر گوشه یا اجتماعی آموزان دانش تواند می سنجی گروه

 هستند اجتماعی خاص های فعالیت در شرکت به مایل که را کسانی ، آموزان دانش رفتاری و شخصیتی

 گروه در .دهند تشکیل متجانس های گروه معینی مالکهای براساس ترتیب این به و سازند مشخص نیز

 سنجی گروه انتخابی روش .کرد مشخص را شده فراموش و مطرود ، منفرد گروه، ی ستاره میتوان سنجی

 خصوصیات ی درباره آموزان دانش قضاوت و شناخت آن هدف که باشد روشی بایست می کالس در

 ارزیابی یکدیگر به نسبت گروه افراد احساسات و ها نگرش ای پرسشنامه اساس بر .است یکدیگر شخصیتی

 که را کسانی ، گیرد می قرار آنان اختیار در که ای پرسشنامه براساس موظفند آموزان دانش .شود می

 دانش شده، تکمیل ی نامه پرسش ی مطالعه با مشاور سپس سازند مشخص هستند خصیصه آن حائز

 .پردازد می قضاوت به آنان ی درباره و شناسد می را آموزان

 .گیرد می انجام جدولی نگار گروه صورت به اینجا در سنجی گروه از حاصل اطالعات تحلیل و تجزیه

 افقی ستون در و آموزان دانش اسامی عمودی ستون در که جدولی در افراد سوم و دوم و اول های انتخاب

 زهرا انتخاب اولین فاطمه اگر ، نمونه عنوان به .گردد می مشخص است شده نوشته آنان های انتخاب

 سومین ................. چنانچه .میزنیم عالمت را یک ی شماره انتخابها ستون در فاطمه نام زیر در باشد،

 نام زیر در ترتیب همان به باشد، .................. انتخاب  عالمت را سه ی شماره ها انتخاب ستون در ............

 شماره ها انتخاب جدول در ............. نام زیر در باشد مریم انتخاب دومین .............. که صورتی در .زنیم می

 گذاری عالمت مناسب جاهای در و شود می شمارش آرا تمام ترتیب همین به .گذاریم می عالمت را دو ی

 اول های انتخاب تعداد ضریب و آرا شمارش از پس ، فردی هر کلی ی نمره ی محاسبه برای .گردد می

 می محاسبه را جمع حاصل یک، در سوم های انتخاب تعداد و دو در دوم های انتخاب تعداد و سه در

  .کنیم انتخاب را _ شده فراموش و منفرد مطرود، ستاره، _خاص فرد باید نتایج تفسیر در .کنیم
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 آموز دانش شناخت برای کمکی عامل یک عنوان به فقط سنجی گروه نتایج از که است توضیح به الزم

 .بداند ثابت و قاطع را سنجی گروه نتایج نباید گاه هیچ مشاور و شود می استفاده

 

 :ششم فصل

 گیری نتیجه و بحث

 

 پایانی گیری نتیجه 

 فیزیکی شرایط -6-1

 دانش اجتماعی و فردی و مسلم حقوق از حمایتی خدمات از برخورداری و ایمن شرایط در تربیت و تعلیم

 سروصدا،  ، تهویه نور، کالس، گنجایش :نظیر ساختمان بهداشتی فاکتورهای بودن دارا لذا .است آموزان

 محیط در بهداشتی شرایط بهبود و استاندارد تجهیزات ، آموزشگاه پاکیزگی و نظافت ایمنی، امکانات

 به کالس ظاهری ابعاد و سطوح های ویژگی چگونگی با ارتباط در .گیرد قرار اولویت در بایستی آموزشی،

 متر 1.9 ارتفاع تا حداقل و صاف و درز بدون و خشک باید کالس دیوارهای که گفت توان می کلی طور

 توجه مورد باید نیز کالس رنگ .است شده رعایت حدودی امرتا این مدرسه دراین که باشد، شستشو قابل

 این ها کالس رنگ بودن سفید با کرد، استفاده بخش آرامش های رنگ از آمیزی رنگ در و گیرد قرار

 .است شده رعایت مسئله

 کالس ابعاد نفری 31 کالس یک برای دیگر عبارت به .است الزم زمین مربع متر 1.5 آموز دانش هر برای

 پنجره دو دارای مدرسه این کالسهای که این به باتوجه .باشد متر 6 حدود عرضی و متر 8 طول به باید

 انجام خوبی به امر این است متناسب کالس مساحت به نسبت کالس هر آموزان دانش تعداد و هستند

 .بود شده

 درکالس ها صندلی چیدمان .شود توجه بدان باید که است مهمی موارد از نیز کالس آرایش و سازماندهی

 سرهم پشت و منظم های ردیف در آموزان دانش صندلیهای که صورت این به است، خطی صورت به ها

 و میشود متمرکز معلم به آموزان دانش توجه تمام میگیرد، قرار کالس درجلوی معلم میز و میشود چیده
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 همه برای را درسی معلم، که هنگامی وترتیب نظم این .است اندک آموزان دانش میان ارتباط نظرم به

 غیرممکن را کارگروهی و همکالسیها از یادگیری اما باشد، مطلوب بسیار است ممکن میدهد، ارائه کالس

 زیاد احتمال به و دارند قرار معلم از زیادی فاصله در آخرکالس، ردیف آموزان دانش حالت این در .میسازد

 به آموزان دانش آرایش که باشد صورتی به کالس امکانات اگر .میکنند ایجاد را بینظمی که هستند کسانی

 برقرار متقابل ارتباط میتوانند معلم با و یکدیگر با آموزان دانش شود، یسازمانده شکل U یا دایره شکل

 و راهنمایی به برتدریس، عالوه میتواند و شده محسوب آموزان دانش از جزئی معلم صورت، این در .کنند

 .بپردازد نیز آموزان دانش جمعی های بحث هدایت

 به توجهی کم که سرماست و گرما تولید برای مناسب تجهیزات یادگیری، بر گذار تأثیر ازعوامل دیگر یکی

 بر باشد، گرم اندازه از بیش محیط اگرهوای .شود جانی آسیبهای و یادگیری در اُفت سبب میتواند آن

 ضمنا .یافت خواهد کاهش مغزی و فیزیکی فعالیتهای بازده و آمده وارد فشار بدن حرارت تنظیم مکانیسم

 از بیش نباید اتاق داخل هوای زیرا شود، تعویض باید ساعت درهر مرتبه پنج تا سه معموال کالس هوای

 به ولی پنجره تا دو بودن دارا وجود با کالس این در که حالی در .باشد داشته کربن اکسید دی درصد یک

 در تهویه این بنابر .نگیرد انجام مناسب طور به تهویه است ممکن آموزان دانش تعداد بودن زیاد علت

 .است الزم دما تنظیم نیز و هوا ی تصفیه برای کالس

 کالس از بیرون صداهای اگر .میشود محسوب یادگیری بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی عنوان به نیز صدا

 بیرون صداهای اختیار در را خود شنوایی قدرت ناخواسته فراگیران صورت دراین یابد، تفوق معلم صدای بر

 مواقع این در غالبا .نمیدهند فرا گوش نیز معلم صدای به حتی صداها از هیچکدام به حداقل یا نهاده

 یادگیری فرآیند در نیز نور اینجا در کالس مکانی موقعیت اهمیت و میآید وجود به فراگیران در آشفتگی

 اگرعمل بنابراین، .میگیرد صورت بینایی حس وسیله به یادگیری درصد 32 کلی طور به است، دخیل

 .میگردد ایجاد یادگیری در افت شود، رو به رو اشکال با دیدن

 تأمین (چراغها انواع و المپ) مصنوعی نور یا (… و دریچهها پنجرهها،) طبیعی نور ازطریق کالس روشنایی

 یادگیری عمق مطلوب، محیط .گردد توجه آن کیفیت و جهت نور، میزان به باید صورت درهر که میگردد

 بیضی یا مدور مربع، اشکال .است درس کالس برای شکل بهترین ذوزنقه، یا مستطیل .میبخشد افزایش را

 برای بزرگ مانعی کرده، کانونی نقاط ایجاد انحنادار، بزرگ مساحتهای .نیست مناسب صوتی لحاظ از ...و

 .میکند ایجاد صدا
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 تربیتی و عاطفی شرایط -6-2

 و ها ارتباط همه که آنجایی از .باشد موفق معلم های مهارت ترین مهم از تواند می موثر، ارتباط مهارت

 تاثیرگذار موثر، ی رابطه این برقراری در هردو آموز دانش و معلم پس ، است متقابل صورت به آن تأثیرات

 .هستند

 . سازد می برقرار و تنظیم را درس کالس جو و فضا و آهنگ ، کالس ی کننده اداره عنوان به معلم

 حال .گردد می آغاز معلم روح از روند این یابد، رشد و پرورش آموز دانش روح که باشد قرار چنانچه

 وجود آموزان دانش روح از مراقبت و تقویت برای ناچیزی شانس باشد، ناتوان و افسرده معلم روح چنانچه

 آموزان دانش پرورش و آموزش به نسبت معلمان ارزنده خدمات و مثبت تأثیر که این برای .داشت خواهد

 از مفیدی ثمره تا کنند عمل آن به و بشناسند را خود وظایف متقابال باید نیز آموزان دانش نرود، بین از

 .شود حاصل مدرسه دوران

 

 اداری شرایط -6-3

 می امر این مشمول نیز مدرسه و است معین وظایف با مشخص افراد شامل سازمانی و اداری سیستم هر

  کلیه .میخورد چشم به ها آن سمت و اسامی همراه به شاغلین سازمانی چارت نیز مدرسه این در .شود

 امور اجرای حسن نظر از ومدیر است مدرسه مدیر نظر زیر پذیرد می انجام مدرسه محیط در که اقداماتی

 همواره  . دارد تام مسئولیت محل پرورش و آموزش اداره مقابل در اداری ه ویژ به  و آموزشی ، پرورشی

 کاری روز یک تا شود می برقرار دبیران و آموزان دانش و اجرایی کادر بین زیادی تعامالت مدرسه یک در

 آ وظایف چارچوب از خارج هم و شده مقرر وظایف شامل توانند می هم تعامالت این .شود سپری مدرسه

 در باید .شوند انجام یکدیگر به کمک قالب در امور تر سریع و بهتر هرچه برد پیش برای صرفا و باشند نها

 یاری و کمک که شود می فرما حکم شرایطی گاه کس، هر وظیفه بودن مشخص وجود با که داشت نظر

 کادر اعضای همکاری و تعاون های جلوه مدرسه این در و طلبد می ها کار بردن پیش برای را سایرین

 و شود می اداره خوبی به سازمانی نظر از مدرسه این من نظر به .خورد می چشم به یکدیگر با اجرایی

 . میدهند انجام سازمانی چارت به باتوجه و درستی به را خود کارهای مسئولین تمام

 نامه سپاس
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 و علم که را خدایی سپاس و است اسرار کل ومخزن علوم سرچشمۀ که را خدای بیکران ستایش و سپاس

 تا نهاد منت من بر که شاکرم را منان خدای .داد قرار دیگر انسانهای بر انسان برتری برای عاملی را دانش

 ی آیه مصداق بر دارد جا .مبردار گام ودانش علم کسب درراه وگرانقدر ارزشمند اساتید نظر تحت بتوانم

 بنی خانم سرکار گرامی راهنمای استاد از و نمایم اشاره «الخالق یشکر لم المخلوق، یشکر لم ان » شریفه

  .نمایم تشکر و تقدیر اسدی
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