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 :گزارش فیزیکی1فصل

 

 زی ،مشاهده ،وضعیت فیزیکی،راه حل ها،استانداردها()کارور کلید واژه :

 مقدمه :

کارورزی به عنوان یك تجربه مهم در زندگی شخصی یك دانشجو معلم که درآینده می خواهد به عنوان معلم 

درجرگه عظیم فرهنگیان قرار بگیرد فرصت خوبی را برای تعمیق تجربه ها و توسعه شایستگی های حرفه ای 

 .فراهم می آورد 

آموزشگاه شروع شده و و اداری فرآیند کارورزی که ابتدا از مشاهده فیزیکی شروع و به مشاهدات تربیتی ،عاطفی 

به درس پژوهی در سطح کالس و مدرسه در جهت کسب مهار های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه 

 حرفه ای ختم می شود .

و عمل را درموقعیت های واقعی برای یافتن راه حل های قابل دفاع فرصت های یادگیری باید امکان تلفیق نظر 

 تدارك ببیند .

درکارورزی دانشجویان ،دانشجو این توانایی را کسب خواهد کرد که موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته 

 های نظری را تحلیل و بررسی کند و مهارت های حرفه ای خود را گسترش دهد.

این مرحله کارورزی مشاهده فیزیکی و توصیف و تفسیر مسائل فیزیکی مدارس هست .دراین ازآنجا که هدف از

 به دست آمده است . ................گزارش به ارائه مطالبی پرداخته ایم که از حضور بنده در مدرسه 

فضای  تاثیر شگرفی برکیفیت یاددهی و یادگیری  یك فضای آموزشی رادارد .کل محیط فیزیکی یك مدرسه

 فیزیکی یك مکان آموزشی تاثیر زیادی را درارسال یك پیام مثبت یا منفی یادگیری شده را دارد .

نحوه چیدن میزها ،ترتیب نشستن شاگردان ،نحوه لباس پوشیدن معلمان ودانش آموزان ،امکانات موجود 

 ل پیام های آموزشی دارد.درکالس ،شرایط عمومی کالس ،نظافت عمومی مدزسه و کالس ،تاثیر زیادی در انتقا

مدرسه و محیط آموزشی کانون توجه آحاد مردم باالخص صاحب نظران  عرصه سالمت روان است چراکه دریك 

مدرسه گروه های سنی مختلفی وجو دارد از همه مهم تر اینکه این سنی از گروه های حساس شناخته شده 
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دوران بزرگ سالی شکل می گیرد حساسیت موضوع را هستند ..باتوجه به اینکه دراین رده سنی بیشتر شخصیت 

 دو چندان می کند .

عالوه براین چون چون دانش آموزان بیشتر اوقات خود را در مدرسه می گذرانند این را می طلبد که متخصصین 

عرصه سالمت روان برنامه ریزی هایی درابعاد گسترده برای فضای فیزیکی یك مکان آموزشی انجام دهند چرا 

 پذیری را دربلند مدت خواهد داشتبی توجهی امروز آسیب های جبران نا که

 

 

 

 نام مدرسه :

 مالکیت:

 سال احداث:

 تعدادطبقات:

 

 دارای شوفاژ می باشد.سیستم گرمایشی مدرسه سیستم گرمایشی :

 

 

 ایهپ کالس آمار

 اول الف 29

 اول ب 12

 دوم الف 11

 دوم ب 11

 دوم ج 27
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 سوم الف 22

 سوم ب 11

 سوم ج 29

 

 موقعیت مکانی آموزشگاه :

 آدرس:

این مدرسه در یك مکان کامال مسکونی واقع شده است که از نظر ایجاد آلودگی های صوتی مناطق مسکونی را 

 با مشکل مواجه می کند .

 :و مدرسهوضعیت کلی ساختمان 

که این کوچه پر رفت و آمد بوده و اول آن یکی از شعب  ..........................در داخل خیابان ................... مدرسه 

 قرار دارد.در این کوچه دو مدرسه وجود دارد و در سرتاسر کوچه منازل مسکونی قرار دارند. ................

نمای بیرونی مدرسه سیمان و سفال است و دیوارهای مدرسه را بارنگ های جذاب رنگ کرده بودند بر روی 

از سخنان پیامبر و بزرگان نوشته شده بود . دبستان مورد نظر دارای یك در بزرگ که حدودا سه متر دیوار برخی 

و به رنگ.ابی آسمانی است در باالی در مدرسه تابلوی مدرسه وجود دارد و در دو طرف تابلو پرچم کشورمان 

 ایران خودنمایی می کند.

ن الیه سیمانی شیارهایی قرار دارد که هم جنبه زیبایی کف حیاط مدرسه از سیمان پوشیده شده است بر روی ای

دارد و هم برای تغییر دما و عبور اب باران و... در نظر گرفته شده است.بر روی دیوار های داخل مدرسه نقاشی 

هایی از طبیعت کشیده شده بود و بر روی دیوار های دیگر شکل های هندسی ترسیم شده و در زیر آن شکل 

 حیط آنها نوشته شده بود.ها،مساحت و م

زمانی که از درب مدرسه به داخل آن وارد می شوید در سمت راست شیرهایی برای نوشیدن آب تعبیه شده بود 

و در کنار این شیرها یك آب سرد کن وجود داشت که کار نمی کرد و در ضلع شمال شرقی مدرسه سرویس 

سانتی 11د. این سرویس ها با سطح حیاط به اندازه ی متر مربع بو21های بهداشتی وجود داشت و مساحت آنها 

متر )یك پله ( فاصله دارند. در ضلع جنوب شرقی مدرسه خانه ی خدمت گزار قرار دارد و زیر بنای این 

 متر مربع می باشد.75خانه
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که شامل یك دروازه در ضلع شمال شرقی و دیگری هم در ضلع جنوب  12×2در ضمن زمین فوتبالی در ابعاد 

 شرقی در نظر گرفته شده است که این دروازه ها فاقد تور مناسب می باشند.

در ضلع شمال شرقی مدرسه هفت درخت کاج قرار دارد.و درشمال ساختمان مدرسه،حیاط خلوتی به عرض دو 

متر قرار دارد در سمت چپ در ورودی دو کانکس وجود دارد که از انها بعنوان بوفه مدرسه 15متر و طول 

 ده می شود جلوی ساختمان مدرسه میله پرچم قرار دارد که طول آن سه متر می باشد.استفا

متر می باشد و بیشتر جلسات  5متر و عرض 25این مرکز دارای هشت کالس درس و یك نمازخانه به طول 

 شود. انجمن اولیا و مربیان در آن برگزار می

ك کتابخانه می باشد. دانش اموزانی که به این مرکز همچنین این مرکز دارای یك دفتر و یك اتاق بهداشت و ی

 می آیند برخی در کالس های اول و برخی در کالس دوم و برخی دیگر در کالس سوم مشغول به تحصیل اند.

طول کالس های این مدرسه تقریبا هشت متر و عرض آنها شش متر می باشد. سالن این مدرسه دارای دو درب 

ی قرار دارد و یك درب در ضلع شرقی سالن قرار دارد کالس هایی که در سالن است یك درب، در ضلع جنوب

وجود دارند شامل دو کالس اول و سه کالس دوم و سه کالس سوم هستند. هنگامی که وارد سالن می شوید در 

سمت راست کمدجایزه ای وجود دارد که در داخل آن انواع دفتر اسباب بازی ماشین حساب مداد رنگی راکد 

 .دتنیس و... می باش

درضمن تمامی دانش اموزان این مدرسه دارای لباس فرم مناسب به رنگ سبز می باشد و  همچنین مسولین 

 مدرسه و معلمین دارای  پوششی متناسب با شئون اسالمی دارند.

 توصیف کالس دوم ج

دارای پرده های نارنجی  کالس دوم ج دارای دو پنجره می باشد که بسوی شمال باز می شوند و هر دو پنجره

می باشند که باعث زیبایی کالس و همچنین سبب جلب توجه دانش اموزان میشود در روی دیواری که در 

سمت غرب کالس است تابلوی نارنجی رنگی وجود دارد و بچه ها نقاشی ها و تمامی کارهایی از جمله روزنامه 

 خود را در انجا به معرض نمایش گذاشته بودند.دیواری ها و... که ساخته بودند و گروه بندی کالسی 

تخته سیاهی بر روی دیوار شرقی کالس قرار گرفته بود و در دو سوی تخته سیاه دو کمد قرار داشت یکی از 

کمد ها مخصوص دفتر امال بچه ها کالس دوم ج و وسایلی که خانم امینی بود این کمد از کمد دیگر بزرگتر بود 

 بود مربوط به کالس شیفت مخالف بود. وکمد دیگر که کوچکتر
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در باالی تخته سیاه عکس امام خمینی )ره( و عکس ایت اهلل خامنه ای قرار داشت. این کالس سه ردیف نیمکت 

 نیمکت قرار داشت. 5و در هر ردیف 

همچنین در ضلع شمالی دو عدد شوفاژ برای گرم کردن کالس تعبیه شده همچنین در همین قسمت یك پنجره 

 رای کولر درنظر گرفته شده تا درفصل گرما از آن استفاده شودب

 

 

 راه حل ها و پیشنهادات:

تعلیم وتربیت در شرایط ایمن ،بهداشتی و برخوردار از امکانات یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی  هر دانش 

کالس ،نور،تهویه ،سروصدا  آموز است لذادارا بودن یك سری پارامتر برای ارزیابی و بازدهی بهتر نظیر گنجایش

،امکانات ایمنی ،وسایل پیشگیری از حوادث ،نظافت آموزشگاه و...باید دراولویت کاری مدیران آموزشی در سطح 

 خرد و کالن باشد .

دیوار و  کف کالس باید ساده باشد تا گرد و غبار روی آن جمع نشوند و لغزنده و مرطوب نباشند این موارد در 

 ید رعایت شود .مورد سقف هم با

 رنگ کالس ها هم باید متناسب با رده سنی دانش آموزان باشد .رنگ ها باید شاد و آرامش بخش باشند .

 .اگر مدرسه دارای یك فضای سبز بود تاثیر ویژه ای در روحیه دانش اموزان داشت 

 ا سبب کثیف شدن اگر کالس ها به جای تخته سیاه، تخته وایت برد موجود بود بهتر بود زیرا گرد گچ ه

 دست و لباس معلم و همچنین دانش اموزان می شود.

  اگر هر کالس مجهز به یك پروژکتور می شد خیلی خوب بود که به کمك آن معلم می توانست تنوع در

 روش تدریس خود ایجاد کند.

  زنگ های اگر دروازه هایی که در حیاط مدرسه بود مجهز به تور می شد بهتر می شد چون گاهی اوقات در

تفریح برخی از دانش اموزان با سرعت از داخل انها رد می شدند برای جلوگیری از حادثه ناگور این کار باید 

 صورت بگیرد
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 گزارش اداری : 2فصل 

 

 :مقدمه

موثر آن و راهکار  در این مرحله از کارورزی سعی شده است وظایف دقیق کادر آموزشی و پرورشی و نحوه اجرا

استفاده از -الگو های علمی آموزشی تناسب تدریس با-وضعیت تحصیالت کادر-رای حل مشکالت موجودهایی ب

 دآموزان و از بین بردن موانع آموزشی و بهبود فرآین تقویت انگیزشی تحصیلی در بین دانش-ابزار های آموزشی

 اموزش صحبت شود.

با همکاری به دفتر معاونین مدرسه رفتیم و  ................در این مرحله به همراه بقیه دوستان کارآموز مدرسه 

اطالعاتی در مورد ساختار سازمانی و اداری مدرسه به دست  که سمت معاونت مدرسه را برعهده دارد ..................

 آوردیم .
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 چارت سازمانی و اداری مدرسه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(مدرسه  

 مدیر آموزشگاه : 

ن آموزشی معاو ن پرورشیمعاو   

 

 پایه اول :

 پایه دوم :

 

 پایه سوم :
 

 مربی بهداشت :

 
 

 مربی پرورشی 

 

 مربی تربیت بدنی :
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 سمعه ( )محمد  مدیرت

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت 

 

از گفته های ایشان متوجه شدم کلیه کار ها و اقداماتی که در مدرسه انجام میپذیرد زیر نظرمدیرمدرسه میباشد 

آموزش و پرورش مسئولیت تام دارد و  اداری در مقابل اداره-و مدیر از نظر حسن اجرای امور پژوهشی آموزشی

وجود داردبه عنوان مثال اگر ایشان متوجه مشکل  وزش و پرورش کهبا توجه به سلسله مراتب موجود در آم

کامپیوتری یا سیستمی شود باید با واحدفناوری اداره تماس برقرار کند تا آن ها برای مدرسه کارشناس مربوطه 

 را اعزام کنند.

 نفر آقا هستند . 11نفر آنها خانم و  19پرسنل اداری می باشد.که  15این مدرسه دارای 

 نفر دیگر جزء کادر اداری مدرسه می باشند . 11نفر آموزگار هستند و  19ازاین تعداد  که

ر برای هماهنگی بیشتر در امور اجرایی ،آموزشی اداری و فعالیت های مربوط به فوق برنامه هر ماه یك بار با یمد

 معلمین و معاونان خود جلسه برگزار می کند.

 لیت های مدیریتی را برعهده می گیرد .در غیاب مدیر یکی از معاونین مسئو

  بنا به گفته ایشان سلسله مراتب در این مدرسه به شرح ذیل میباشد:

 -معاون اجرایی-معاون آموزشی-معاون پرورشی-مدیریت

 خدمتگزاران :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم جهانگیر  -2  

 معاون  اجرایی 
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انتخابات در اول سال تحصیلی از صحبت های مدیر متوجه شدیم که اعضای انجمن اولیا به صورت برگزاری 

 انتخاب می شوند .

یشان با متانت و سنگینی خاصی با کار کنان خود رفتار می کند . در امور کاری هیچ یك از کار کنان هیچ گونه ا

 دخالتی ندارد فقط از آنها باز خورد مثبت کار هایشان را می خواهد .

 معاون اجرایی

 

ا و همه امور مربوط به وارد کردن نمرات آن ه-نام دانش اموزان در سایت از وظایف ایشان میتوان کار های ثبت

نظیم پرونده دانش اموزان نام برد.در مدرسه مسئولیت اصلی ثبت نام دانش اموزان بر ت ثبت و تنظیم مدرسه

آموزشی نیز در  عاون اجرایی است.اما به دلیل روحیه تعاون و همکاری بین مسئولین در مدرسه معاونم عهده

دریافت بخشنامه ها است.ایشان  دیگر از وظایف معاون اجرایی این زمینه با معاون اجرایی همکاری میکند.یکی

مرحله بخش نامه ها به معاونان مربوطه ارجاع داده  پس از دریافت آن ها را به رویت مدیریت میرساند.بعد از این

ار بازگردانده میشود و بایگانی میشود.به طور کلی میتوان گفت که تمام ک میشود و در اخر همه آن ها به مدیر

 های اداری مدرسه بعد از مدیریت بر عهده معاون اجرایی است .

نفر معاون  2نفر معاون پرورشی ، 2معاون مدیر را در حسن اجرایی کار ها همراهی می کنند . 5دراین مدرسه 

 نفر معاون اجرایی هستند . 1آموزشی و 

 .ذاشتن تشکر و قدر دانی کردیمبه خاطر اینکه وقت خودشان را در خدمت ما گ اقای فروغیو در آخر از 

 

 معاون آموزشی

ن کرد که ما مسئولیت ها با یکی از معاونین که در مورد شرح وظایف آنها با هم صحبت می کردیم اینجوری عنوا

خود تقسیم می کنیم در حالی که از نظر آموزش و پرورش به این طریق به ما ابالغ نشده است ولی ما  را بین

 برای پیشبرد هر چه بیشتر کارها بین خود تقسیم می کنیم . برای تسریع امور و

 از میان انبوه وظایفی که معاون آموزشی برعهده دارد ما اینجا  به برخی از مهم ترین وظایف آن اشاره می کنیم :

 -هدایت و رهبری مدرسه در غیاب مدیریت
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 -همکاری در کلیه امور با مدیر مدرسه

 -ای طرح های آموزشیهمکاری و همیاری در جهت اجر

 نظارت بر نحوه تدریس و رفتار دبیران در کالس درس و حضور آن ها در کالس درس-

 - کادر دفتری با اولیاء و گزارش ان ها به مدیر مدرسه-دبیران-ارزشیابی عملکرد ارتباطی مشاور ناظم

 نظارت و کنترل دقیق درآزمون ها و برگزاری امتحانات -

 ی به موقع دستور العمل ها و بخشنامه ها و ابالغ به سایر همکارانمطالعه دقیق و اجرا- 

 ارایه طرح های جدید و به روز جهت ارتقا امور انظباطی و آموزشی مدرسه-

 

از ویژگی های یك معاون اموزشی نمونه میتوان گفت:باید دارای صبر و حوصله فراوان وهمیشه اماده روبه رو 

باشد تا بتواند مشکالت و درگیری های بین  داشته باشد.همچنین یك قاضی خوبشدن با اتفاقات غیر منتظره را 

تبدیل به یك موضوع دنباله دار نشود. بعالوه به دلیل اینکه معاون  دانش اموزان را به گونه ای حل و فصل کند تا

بط عمومی باال و از اولیا دانش اموزان و(..باید دارای روا-معلمین-است)دانش اموزان اموزشی با همه در ارتباط

 برخوردار باشد.مناسبی  اخالق

باید از معلومات علمی در زمینه تدریس و تسلط کافی بر تمامی پایه ها باشد تا بتواند راهنما ومشاور خوبی برای 

سایر همکاران باشد بعالوه باید اشنایی با تمام الگو های تدریس مخصوصاروش های جدید و تغیرات کتاب های 

زمانی که به جای یك معلم که در کالس حضور ندارد  ایی کاملی داشته باشد زیرا این اطالعات چهدرسی اشن

 .وارد یك کالس میشود به کار او خواهد آمد میرود و چه زمانی که به عنوان بازدید

 

 

 معاون پرورشی

 نمعاون پرورشی نیز به گروه کارورزی ما چند مورد از وظایفی که برعهده دارند را عنوا

 کردند که به شرح زیر است :

 مدارس برنامه ریزی با تکیه بر روش های نوین پرورشی به منظور ایجاد فرصت های مناسب در*

 *تهیه و تدوین برنامه ساالنه و تقویم اجرایی ان ها
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 رکنان مدرسها*برگزاری و اقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش اموزان و سایر ک

-بازدید ها-همکاری و هماهنگی با سایر همکاران در تدوین برنامه های فوق برنامه دانش اموزان از قبیل:اردو ها

نشست های دانش اموزی و مسابقات و... پیشنهاد به مدیر جهت انجام مراحل قانونی و اخذ مجوز های مورد نیاز 

  و تامین منابع الزم 

وزان در برابر خود و دیگران از طریق مشارکت آن ها در فعالیت های *تقویت حس مسئولیت پذیری در دانش ام

 مختلف

 *پیش بینی راه های مختلف تشویق دانش اموزان برای درك حفظ ارزش های اسالمی

مذهبی و -ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی و صمیمی با دانش اموزان به منظور تقویت ارزش های اخالقی*

 و اجتماعیپیشگیری از اسیب های رفتاری 

*پیگیری فعالیت های پرورشی و مشکالت پرورشی دانش اموزان در داخل و خارج مدرسه)درصورت لزوم با 

ه به هسته و مرکز یازمند به مشاورن هماهنگی های الزم( و شناسایی مشکالت دانش اموزان و ارجاع دانش اموزان

 مشاوره در منطقه

 

 

 شرح وظایف مشاور در مدرسه:

 

الزم برای باال بردن سطح اگاهی های دانش اموزان به ویژگی ها و توانمندی های ومحدودیت های  ایجاد زمینه

-جهت رفع یا تقلیل مشکالت شناسایی دانش اموزان که دارای مشکل تحصیلی یا تربیتی و کوشش-فردی

-ان هابرگزاری تست های مختلف از جمله تست های شخصیتی و هوشی و پیشرفت تحصیلی و تجزیه تحلیل 

انجام مشاوره فردی و گروهی با دانش -شناسایی دانش اموزان دارای استعداد ویژه و اعمال پیگیری های الزم

همکاری با دبیران جهت برسی عالیق و عملکرد دانش اموزان در -اموزان در امور تحصیلی و تربیتی و خانوادگی

 ن هااشنایی با بافت اجتماعی دانش اموزان و اولیا ا-نمرات درسی
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 نظافت و خدمات مدرسه:

 میباشد.با خانم ...مسئولیت نظافت مدرسه و همچنین کار های خدماتی برعهده 

 :ایشان که صحبت میکردیم از انبوه وظایفی که برعهده ایشان بود چند نمونه در ذیل امده است

 برای تدارك الزم-سرویس های بهداشتی-سالن ها و راه رو ها-کالس ها-نظافت حیاط مدرسه

اعالم کردن  -برعهده گرفتن مسئولیت اتاق ابدارخانه و نظافت ان- -فراهم کردن صبحانه و چای برای همکاران

 دارند یا فرسوده شده اند به مدیر مدرسهتعمیر صندلی هایی که نیاز به 

  جمع بندی:

زیاد در امور اموزشی و  سابقهبه طور کلی این مدرسه  از نظر سازمانی با دارا بودن کادری مجرب و تحصیلکرده و 

را مبتنی بر چارت سازمانی مدرسه به  پرورشی و از همه مهم تر مدیریت تمامی کارکنان مسئولیت های خود

 درستی انجام میدهند.

  طرح مشکالت و ارایه راه حل های موجود:

آن ها بامسایل روز و یکی از مشکالتی که مشهود است اطالعات تقریبا اندك کادر اموزشی در زمینه اشنایی 

خدمت رفع و فصل شود هم سبب  تکنولوژی برتر میباشد که اگر این مشکل توسط برگزاری کالس های ضمن

ارایه مطالب و تکنولوژی های روز دنیا به دانش  نزدیکی و برقراری رابطه موثر با دانش اموزان میشود و هم با

تلف استفاده کرد و هم دانش اموزان را برای استفاده صحیح از مخ اموزان میتوان از خالقیت دانش اموزان در امور

 تکنولوژی های موجود به منظور حل کاستی های موجود ترغیب کرد.

 

 :گزارش عاطفی3فصل 

عاطفه در لغت به معنای گرایش های طرفینی و یا شی به شی دیگر اطالق می شود منظور از گزارش عاطفی 

ل مدیر، معلمین،سایر کارکنان،معلمین با یکدیگر ،معلمان با شاگردان و گزارشی است که به برسی رو متقاب

 خانواده آنها میپردازد درذیل به اختصار به این موارد می پردازیم.

بود که همه مدرسه نسبت به ایشان احترام خاصی قائل .............در مدرسه ای که ما بودیم فامیل مدیر مدرسه 

نیز با معلمان و معاونین بسیار گرم و صمیمی بود.معاونین مدرسه هم انسانهای واقعا  ...............بودند رابطه 

مهریان و صمیمی بودند .رابطه اقای بنی اسدی با دانش آموزان بسیار خوب بود ایشان زنگ تفریح را همراه با 
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می داشتند من نیز در این مدت معاونین بین دانش آموزان می گذراند وبا انها بر خورد بسیار مهربانانه وبا احترا

هیچ گاه مشاهده نکردم با دانش آموزان رفتار خشونت آمیزی داشته باشند.دانش آموزان نیز با یکدیگر رفتار 

صمیمانه ای داشتند به جز مواردی خاص که آن هم در این سن طبیعی بود معلمان در کالس نیز در رابطه با 

کردند  مگر در مواردی خاص که کسی از رفتار هم کالسی اش آسیب دانش آموزان هیچ گونه مداخله ای نمی 

 می دید .

به نظر من جدا شدن کالس چهارم تا ششم کار بسیار مناسبی بوده زیرا دانش آموزان پایه های اول تا سوم 

 بسیار الگو پذیر هستند و رفتار بزرگترها را برای خود الگو قرار می دهند.

آموزان رابطه ای دوستانه داشتند وانها را با کلمات زیبا و دلنشین صدا می زدند ودر  معلمان مدرسه نیز با دانش

رفتار معلمان هیچ گونه تبعیضی مشاهده نمیشد به جز دانش آموزانی که مشکل رفتاری خاصی داشتند و باید 

کردند که همین  به صورت تخصصی با آنها رفتار می شد .بعضی از معلمان در کالس از شوخی زیاد استفاده می

امر باعث شا د شدن افزایش انگیزه دانش آموزان می شد.در کالسهایی که من بودم هیچ گونه تنبیه شدیدی از 

طرف معلمان مشاهده نکردم مگر تنبیهات جزیی و که آن هم کوتاه مدت بود حتی معلمان با دانش آموزان 

رای آنها صرف می کردند وبعضی وقتها زنگ تفریح ضعیف تر هم با ا حترام صحبت می کردند و وقت زیادی را ب

را برای رفع اشکاالت دانش آموزان در کالسها می ماندند .ولی یك اشکال جزیی که در برخی از کالسها مشاهده 

می کردم این بود که معلمان اشتباه بعضی دانش آموزان را مستقیما در کالس درس ودر حضور بقیه دانش 

 که من دراین مواقع  متوجه تغییر چهره دانش آموزان می شدم . آموزان گوشزد می کردند

در این مدرسه جشن ها و اردو هایی برگزار می شد که در افزایش شادی مدرسه تاثیر می گذاشت .یکی از این 

جشن ها که من هم حضور داشتم جشن غذای سالم بود که واقعا در آن روز تاثیر بسزایی در کل محیط مدرسه 

ی خورد و فضای مدرسه را به شکل چشم گیری نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای سایر کارکنان به چشم م

 مدرسه شاد و جذاب کرده بود.

معاون پرورشی وناظم وظایفی را به دانش آموزان محول کرده بودند که این وظایف نه تنها در زنگ تفریح و 

ه به نظر من این کار در تقویت اعتماد به نفس وحس محیط مدرسه بلکه در کالس نیز بر عهده آنان بود ک

 مسولین پذیری دانش آموزان تاثیر مثبتی دارد

در این مدرسه کارکنان نیز با یکدیگر رابطه ای صمیمی و دوستانه داشتند وبار ها مشاهد ه کردم که کارکنان در 

و داستانهایی را برای هم تعریف زنگ تفریح کنار هم می نشستند و به شوخی کردن وبیان  جك می پرداختند 
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می کردند به نظر من دلیل اصلی  جو مثبت میان پرسنل به علت نحوه بر خورد مدیر مدرسه با همگی آنها بود 

آقای بنی اسدی واقعا آدم خون گرمی بودند و عالوه بر ایشان  معاون ایشان نیز بسیار آدم مهریان  وخندانی 

طفی معلمین  ومعاون نیز همین بود که حتی در ساعات زنگ تفریح سعی می بودند به نظر من دلیل نزدیکی عا

 کردند در کنار معاونین و معلمین باشند.

در کالسهایی که حضور داشتم تقریبا رابطه محبت آمیزی بین معلم و دانش آموزان وجود داشت به طوری که در 

نی رفتار کرده وصلح واشتی را بین آنها برقرار می طی دعواها اتفاق افتاده بین دانش آموزان ،کارکنان با مهربا

کردند أین ارتباط مناسب  بین معلمان و دانش آموزان مستلزم آن بود که معلمان از شناخت الزم وجامع نسبت 

 به دانش آموزان خویش برخوردار باشند

ا عالقه وارد کالس می رفتار های مثبت مشابهی که در اثر معلمان مشاهده کی کردم این بود که اکثر آنها ب

شدند ودور از هر گونه ناراحتی و خستگی با دانش آموزان روبه رو می شدند که همین باعث ایجاد جو سازنده ای 

در کالس می شد مچنین اکثر آنها با ویژگی های دانش آموزان در این دوره سنی آشنا بودند و طبق ویژگی های 

 رفتاری آنها در این سن برخورد می کردند

این نکات مثبت را به جز در مواردی خاص اکثر معلمان رعایت می کردنداز جمله معلم کالس سوم که همیشه با 

 انرژی وارد کالس می شد

 

 

 

 

 

 

 تفریح زنگ  در کارکنان که شده مشاهده ها بار.  دارند دوستانه و صمیمی رابطه هم با کارکنان آموزشگاه این در

 . کنند می تعریف هم برای را هایی داستان و پردازند می جوك بیان و کردن خیشو به و نشینند می هم کنار

 معلمان میان روابط

ومدیر وکارکنان  

 روابط
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 .فرماست حکم میانشان متقابل احترامی.دارند بایکدیگر نزدیکی بسیار ارتباط ومعاونین معلمان از بعضی.

 .است برقرار مدرسه دفتر در سرزنده و شاد جوی وهمیشه بایکدیگردارند همکاری و همدلی

 .باشد می مشترك بطور مدرسه ومدیر ومعاونین معلمان همه بین روابط درمیان خصوصیات این

 .دارند ایشان با گرمی و صمیمی بسیار ،ارتباطی مدرسه مدیر احترام حفظ با مدرسه پرسنل ی همه

 مدیر شریفی پور اقای.آنهاست همگی با مدرسه مدیر برخورد ،نحوه پرسنل میان مثبت جو وجود اصلی دلیل

 .باشند می صمیمی و خونگرم اقای بسیار مدرسه

 خود اتاق در همه و کند سپری ومعاونین معلمین کنار را لحظاتی ندک می سعی تفریح ساعات در مدرسه مدیر

 .است آورده وجود به میانشان بیشتری عاطفی نزدیکی مورد همین نیستند

 . باشد می نشاط از سرشار و شاد لحظاتی همیشه مدرسه دفتر در تفریح ساعات

 

 

 

 طوریکه به داشت وجود آموز دانش و معلم بین آمیزی محبت  رابطه تقریبا ، داشتم حضور که هایی کالس روی

در طی دعوا های اتفاق افتاده بین دانش اموزان ، کارکنان با مهربانی رفتار کرده و صلح و اشتی را بین انها برقرار 

ثناء هم وجود داشت و معلم با دانش آموز با خشونت برخورد می کرد ) البته در بعضی از زمان ها، است.کرده اند

)!!! 

 که است آن مستلزم مفید ارتباط. است معلم بخشی اثر محور اغلب آموز، دانش و معلم میان مناسب ارتباط

 .باشند برخوردار خویش آموزان دانش به نسبت هم و درسی موضوع به نسبت هم جامع و الزم شناخت از معلمان

 قادر نیز را معلمان. کند می کمك درسی موضوع و آموزان دانش بین ارتباطی پل یك ایجاد بر امری چنین

 و معلم میان ضعیف و سطحی ارتباط برعکس. کنند تفهیم خویش شاگردان رابه درسی موضوع که سازد می

 محبت، بر مبتنی وابطر بنابراین. نباشد میسر نیز ساده مطالب یادگیری حتی که شود می موجب آموز دانش

 .گذارد تأثیر آموز دانش انگیزشی گرایش بر تواند می آموز دانش و معلم میان متقابل باور و احترام

 و معلم کالس با کارکنان  روابط

آموزان دانش  
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 که شوند می روبرو آموزان بادانش یاخستگی و ناراحتی هرگونه از دور به و شوند می کالس وارد عالقه با s خانم

 .شود می درکالس ای سازنده و مثبت جو ایجاد باعث همین

  آنها سنی رفتاری های ویژگی طبق و دارند آشناییت خود آموزان دانش سنی دوره های ویژگی با خوبی به ایشان

 .کند می رفتار

 هنگام.پردازند می صحبت به مهربانی با باآنها و باشند می آموزان دانش تمامی ایشان، مخاطب تدریس هنگام

 .دهند فرامی گوش هایشان صحبت به حوصله و رصب با آموزان دانش میان اختالفاتی بروز

 دریغ خود آموزان دانش رااز خویش آموزش،لبخند هنگام.برقراراست متقابل احترامی آموزان دانش و ایشان میان

 .کند نمی

 

 

 

 

 پردازند می او کمك به دوستانشان برای مشکلی وجودآمدن به هنگام اموزان دانش از تعدادی

تعدادی از  تفریح های زنگ در بطوریکه ندارند بایکدیگر خوبی رابطه ای تفریح تقریباآموزان در زنگ ه دانش

 را همدیگر بشدت آموزان دانش از تا دو روزی.دانش اموزان را می توان مشاهده کرد که در حال گریه کردن اند.

 به مجبور را آنها راوانف های تالش از پس ایشان  و  رفتند شکایت برای یکی از معلمان سمت به و کردند مجروح

 .کرد روبوسی

 

 

 

 دانش با  آموزان دانش  روابط

 آموزان
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 : گزارش آموزشی4فصل 

 مقدمه

( از مدارس دو شیففت است که  )قبل از ظهر و بعد از ظهر(. زمان شروع کالس های قبل از ظهر 1دبستان ایت )

شروع و ساعت  12:11می باشد.همچنین شیفت بعد از ظهر ساعت  12:11و زمان پایان آن ساعت 7:11ساعت 

پایان می یابد. 11:21  

 

 نحوه تدریس معلمان                                                

 قبل از تدریس:

معلم پس از اینکه در را می زد وارد کالس می شد و با دانش آموزان سالم و احوالپرسی می کرد و در صندلی 

اشت که توسط نماینده، لیست افراد مخصوص خود می نشست.بعد دفترچه حضور و غیاب که در روی میز قرار د

غایب نوشته شده بود را نگاه می کرد.در این مدرسه معلمان حضور و غیاب دانش آموزان را انجام نمی دادند بلکه 

این کار توسط نماینده کالس  انجام می گرفت.پس از آن که معلم دفترچه حضور و غیاب را چك کرد و پای آن 

ی یا بررسی تکالیفی که باید دانش آموزان برای این هفته انجام می دادند می کرد امضا گذاشت شروع به ارزشیاب

و این کار را از طریق پرسش و پاسخ از تعدادی دانش آموزان انجام می داد یا اگر قرار بود تکلیفی در دفتر 

این ارزشیابی برای بنویسند نام تعدادی از آنها را یکی یکی صدا می زد و به تکالیفشان رسیدگی می کرد و در 

دانش آموزان نمره می داد. بعد از ارزشیابی تدریس هفته قبل ، بحث هفته قبل را به طور خالصه بیان می کرد 

 تا زمینه ای برای تدریس درس جدید فراهم شود.

 حین تدریس:

فاده می کرد هنگامی که معلم می خواست تدریس جدیدی را آغاز کند ابتدا از روش سخنرانی برای این کاراست 

و در برخی مواقع برای این که متکلم وحده نباشد و هم یادگیری دانش آموزان را بسنجد از آن ها در مورد موارد 

گفته شده سوال می کرد)ارزشیابی حین تدریس(.و از این طریق توجه دانش آموزان را به درس جلب می 

موثر در یاددهی و یادگیری است استفاده می  کرد.معلم برای تدریس درس جدید گاها از پاورپوینت که روش

 کرد.
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 :بعد از تدریس

بعد از تدریس معلم بحث را جمع بندی می کرد و به طور خالصه درس را مرور می کرد.در جمع بندی مطالب 

گفته شده معلم از دانش آموزان سوال می کرد تا میزان یادگیری دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد و به 

اط ضعف آن ها پی ببرد.بعد از آن معلم از دانش آموزان می خواست اگر در رابطه با درس جدید سوال یا نق

 مشکلی دارند بپرسند و از این طریق معلم مشکالت دانش آموزان را حل می کرد.

ید در پایان تدریس و ارزشیابی و حل مشکالت، معلم به عنوان تکلیف از دانش آموزان می خواست که درس جد

را برای هفته بعد بخوانند و با آمادگی در کالس درس حضور یابند و تکالیف را به طور منظم انجام دهند تا هفته 

 بعد به آن ها رسیدگی شود.

.هنگامی که زنگ پایان کالس زده می شد معلم با آن ها خداحافظی می کرد و می رفت  

 

:نحوه مدیریت کالس  

رسه از تجارب باالیی برخوردار بودند به طور کامل و با اعتماد به نفس بر کالس با توجه به این که معلمان این مد

تسلط داشتند و کالس را به نحو احسن اداره می کردند.کالس ها طوری نبود که در آن فقط معلم متکلم وحده 

درس جو  باشد و دستور دهد بلکه خود دانش آموزان نیز در آن مشارکت داشتند.با توجه به اینکه در کالس

صمیمی حاکم بود به همین علت دانش آموزان نظم و انضباط را رعایت می کردند به طوری که کالس درس با 

 مشکلی مواجه نمی شد.معلم و دانش آموزان در کالس از نظر همدیگر استفاده می کردند.

آموزان پی ببرند واز این  معلمان با توجه به درایت و تجاربی که داشتند می توانستند به تفاوت های فردی دانش

 طریق میزان یاددهی را متناسب با آنان انجام دهند.

اگر در کالس بی نظمی پیش می آمد معلم ابتدا با نگاه های مخصوص هشدار می داد و در صورت تکرار به 

.صورت کالمی به دانش آموز رفتارش را گوشزد می کرد  
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:نحوه مدیریت زمان در کالس  

دقیقه اول را معلم به احوالپرسی و 11چهل و پنج دقیقه است که حدودها در این مدرسه یك مدت زمان کالس 

رفع اشکاالت و تعیین تکلیف  دقیقه به تدریس درس جدید و 15ارزشیابی تدریس هفته قبل می پردازد و حدود 

 جلسه هفته بعد می کند.

 بدین ترتیب کالس ها در این مدت زمان اداره می شود.  

 

:ات آموزشی در مدرسهامکان  

در  .پروژکتور و فاقد تخته وایت برد  هستند  فاقد این مدرسه و   تمام کالس ها دارای تخته سیاه هستند

معلمان نیز سعی می کردند از کتابخانه این مدرسه  لوحه هایی برای تدریس برخی دروس در دسترس است و 

به  لوحه اموزشی تفاده کنند و برخی از مطالب را از طریق این امکانات برای یاددهی مطالب به دانش آموزان اس

معلم پایه سوم بیشتر سعی می کند تا مطالب را به صورت عینی به دانش  دانش آموزان تدریس می کردند.

 اموزان یاد دهد.

ا به وجود دارد که معلمان برای تدریس درس هایی مانند علوم دانش آموزان ر کتابخانهدر مدرسه آزمایشگاه و 

آن آزمایشگاه می بردند تا دانش آموزان به صورت مشاهده و تجربه درس را فرا گیرند و این آزمایشگاه به وسایل 

.مورد نیاز برای تدریس مجهز بود  

 

 

 پیشنهادات:

 در صورت امکان کالس ها را جهز به پروژکتور کنند تا معلمان  از انواع روش تدریس ها ستفاده کنند.
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 جهز به تخته وایت برد شوند بهتر است.اگر کالس ها م
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