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 پیشنهاداتی جهت نحوه جذب دانش آموزان ممتاز به سوی هنرستان ها و رشته کامپیوتر - 1

رمز موفقيت هنرستان ها در نحوه تربيت دانش آموزان است اگرچه ساليان طوالني نگاه نادرستي به هنرستان ها 

است اما اگر هنرستان ها به اين نكات كليدي توجه نمايند مي توانند شاهد روزي باشند كه دانش آموزان  شده

 ممتاز و عالقمند به علوم و فنون وارد اين مراكز شوند.

 رموز موفقیت برای هنرستان ها:

 پايه آموزان دانش براي آن آشكارسازي و  دنيا روز وضعيت با برابر آموزشي تجهيزات و امكانات رساني بروز    -1

 .اي رسانه و علمي و دقيق هاي برنامه با دبيرستان اول

 . تجهيزات و امكانات همراه به مراكز اين كاركنان و آموزان هنر رساني بروز    -2

 دانش تحصيالت دادن پايان و راهنمايي دوره در كار اين انجام و تحصيلي رشته انتخاب بنيادين اصالح    -3

 دانش براي تحصيلي سطح تعيين.)راهنمايي مقطع در نيستند رشته انتخاب به قادر كه علمي ضعيف آموزان

 (راهنمايي دوره پايان تا توان كم آموزان

 عالقمند و آشنا به تعليم و تربيت در اين مراكز. دلسوزو هنرآموزان انتخاب    -4

 و تيمي بصورت انگيزه ايجاد براي ، كشوري و استاني ، شهرستاني سطح در  فني المپيادهاي برگزاري    -5

 .اي مدرسه

 .مداوم و مستمر بصورت( هنرجويان براي ورزشي و تفريحي ، علمي اردوهاي) پرورشي هاي برنامه داشتن    -6

 داشتن مشاوران موفق و با تجربه جهت كمك به اين هنرجويان.    -7

 .دلسوز و متخصص كاركنان داشتن    -8

 .هنرجو موفقيت در آنها به كمك جهت  هنرجويان اولياء با تنگاتنگ ارتباط برقراري    -9

 .ها هنرستان مديريت با هنرجو و هنرآموز بين برادرانه و عاطفي جو ايجاد -11
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اين عوامل و عوامل ديگر مي تواند تاثير زيادي بر روند تحصيلي هنرجويان و همچنين وضعيت  به توجه    

فرهنگي جامعه نسبت به هنرستان ها را به همراه داشته باشد. يك هنرستان آنقدر بايد از لحاظ ظاهر سرزنده و 

بپردازند و براي اين كارشان  زيبا طراحي و تزيين شود كه هنرجويان با عشق و عالقه وارد آن شده و به تحصيل

 از ديگران پيشي بگيرند.

 آنها با شهر مختلف هاي دبيرستان با سويه دو رابطه داشتن با توانند مي ها هنرستان مديران:  نكته    

 دانش از ها دبيرستان مديران همكاري با ها هنرستان مديران كه صورت اين به.  كنند امضا همكاري قراردادهاي

 ضمن.  آورند عمل به دعوت ها هنرستان از بازديد و حضور براي  ق سال اول و خانواده هاي آنهاموف آموزان

 تا كنند ريزي برنامه آموزان دانش عالقه مورد مختلف موضوعات به نسبت ها هنرستان خبره كارشناسان اينكه

هاي از پيش تهيه شده موفقيت  دي سي دادن با ؛ گيرد صورت  كافي رساني اطالع آنها خانواده و آموز دانش به

و توانمندي هاي هنرستان را در اختيارشان قرار دهند تا خانواده ها در طول سال تحصيلي با عملكرد و فعاليت 

ها و بازخورد كار آنها آشنا شوند . پيشنهاد مي گردد اين امور بصورت همايش انجام شود و در يك روز تعطيل 

رايي شود. اگر اين اتفاق در طي يك دوره تحصيلي چند بار و با شكل هاي مختلف اتفاق بيفتد و از مدعوين پذي

از جانب هنرستان ها و با همكاري دبيرستان ها صورت پذيرد بدون شك در بحث انتخاب رشته مشكالت تا حد 

 بسيار زيادي در دراز مدت حل خواهد شد و سرمايه هاي آموزش و پرورش به هدر نخواهد رفت.

عمومي جامعه نسبت به هنرجويان ، تصوري آميخته با مبالغه است مردم فكر مي كنند ضعيفترين دانش تصور 

آموزان از لحاظ تحصيلي و تربيتي وارد اين مراكز مي شوند و ابا دارند تا فرزندان خود را جهت تحصيل به اين 

 مراكز بفرستند.

ا بيش از پيش سنگين تر مي كند تا با اصالح برنامه ن ها رهنرستا مديران وظايف عمومي عقايد اين نكته:    

هاي پرورشي و آموزشي با كمك ادارات آموزش و پرورش اين عقايد را كه صدمه بزرگي بر هنرستان ها مي زند 

 بزدايند.
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 حل مشکل سهل انگاری در انچام تکالیف عملی کامپیوترپیشنهاداتی جهت  - 2

 انجام در آموزان دانش از بعضي انگيزگي بي كامپيوتر  كارگاهي و عملي دروس در بنده تدريس مشكالت از يكي

 : ساختم طرف بر آنها در را مشكل اين زير روش به بنده كه بود كارها

 خوبي به درس كالس در را خود تكاليف آموزان دانش از برخي اينكه از والدين، و معلمان از زيادي عدة    

 دانش اگر زيرا است، بجا نگراني اين هستند نگراني و تشويش دچار امر اين از مندبوده، گله دهند، نمي انجام

 هاي همكالسي از نتيجه در و گيرد راف خوبي به را درسي مطالب تواند نمي ندهد، انجام را خويش تكاليف آموزي

 فعال آموزان، دانش انگيزگي بي و ضعف علل از يكي كه دهد مي نشان شده انجام تحقيقات. افتد مي عقب خود

 مي آنها بستن كار به با كه رهنمودهايي. » است موردنظر تكاليف ندادن انجام يا و درس كالس در آنها نبودن

 «.برانگيخت درس تكاليف انجام براي را عالقه بي و انگار سهل آموزان دانش توان

 جهت در فعالت و كوشش كمترين خاطر به را آنان و باشيد داشته زيرنظر دقت با را آموزان دانش قبيل اين -1 

 را روش اين. كنيد تشويق و ترغيب شده داده تكاليف تكميل يا و آن انجام به اشتغال تكاليف، نوشتن كار شروع

 مي قرار مورد باشد، تكليف انجام نهايي پاسخ به نزديك كه پاسخي هر آن در كه گويند مي نيز تاررف دهي شكل

 يا و پاسخها جزو همه...  و كاغذ و مداد برداشتن مطالعه، ميز پشت نشستن كتابخانه، به كود رفتن مثالً. گيرد

. گيرند قرار تقويت و تشويق ردمو بايست مي و گيرند مي صورت تكليف انجام جهت در كه هستند رفتارهايي
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 يا و آموز دانش به جايزه عنوان به...  و خودنويس بازي، اسباب رنگي، مدار دادن با ار كار اين توانيد مي شما

 وي درس وضعيت از كردن جو و پرس او، به زدن لبخند آموز، دانش تحسين قبيل از اجتماعي، تشويقهاي انجام

 رفتارهاي -2. سازد عمل است تكاليف انجام مشغول وي كه زماني آموز، دانش به آميز محبت توجه با حتي يا

 به را تكليفي آموز دانش كه زماني يعني. دهيد قرار تقويت مورد تفكيكي صورت به را عالقه بي آموز دانش

 اين هم باز است ناتمام يا و نامرتب تكاليفش كه هنگامي و كنيد گوشزد او به را امر اين. است داده انجام درستي

 ديد معرض در را آنها و بنويسيد را كالسي هاي دستورالعمل و قواعد -ب -2.نمايد نشان خاطر وي به را موضوع

 :باشد زير شكل به است ممكن ها دستورالعمل اين دهد قرار آموزان دانش

 پرهيز كند، مي دايجا اختالل تكاليف انجام در آنچه از و باشيد درسي تكاليف انجام مشغول كالس در( الف

 .نماييد

 .نباشيد ديگران مطالعة مخّل تا كنيد كار آهستگي و آرامي به( ب

 .كنيد اجتناب كارديگران در كردن دخالت و كالس در زدن قدم از و بنشينيد خود جاي در( ج

 .كنيد تمام را آنها و دهيد انجام دقت با را كالس در شده داده تكاليف( د

 .دهيد انجام دقت به است، شده خواسته شما از آنچه طبق بر را شده تعيين درسي تكاليف( ه

 به و نماييد تشويق است، داده انجام خود تكاليف از قسمتي تكميل براي كه تالشي خاطر به آموزان دانش -3

 .دهد افزايش كند، دريافت را الزم تقويت تا دهد انجام بايد آموز دانش كه را تكاليفي مقدار تدريج
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 دروش عملی کاربردی برای یادگیری بهتر هنرجویان درپیشنهاد  - 3

دانش اموزانم در نظر مي گرفتم قرار  كامپيوتر  يكي از كارهايي كه بنده هميشه براي بهتر شدن كارهاي عملي

ن پاداش را از همه دانش آموزان و مدير مدرسه و خودم جمع دادن پاداش براي دانش آموزان بود . البته هزينه اي

ميكردم . اين كار باعث بيشتر شدن انگيزه دانش آموزان در يادگيري و همچنين انجام با دقت كارها ي دانش 

 آموزان مي شد .
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ن و در البته در دادن پاداش نكات زيادي را رعايت مي كردم . سعي مي كردم اين پاداش ها بدرد دانش اموزا

جهت رشد سطح سواد دانش اموزان باشد . مانند سي دي هاي اموزشي نرم افزار هاي تخصصي . در زير به 

 تبيين اين تجربه مي پردازم :

 تبیین علمی 

 مي رفتار آن اياجز افزايش سبب و افتد مي اتفاق رفتار از بعد بالفاصله كه دانند مي رويدادي معموالً را پاداش

 . شود

 :درس کالس در آموزان دانش تشویق

 يادگيري به نسبت و اند دروني انگيزة داراي دسته يك اند دسته 2 يادگيري به نسبت شان انگيزه نظر از ها بچه

 از ناشي احساس براي يا يادگيري از بردن لذت خاطر به را بحث يك آنها دهند مي نشان اشتياق و شور خود از

 ساده و يكنواخت تكاليف بر را برانگيز چالش تكاليف دروني انگيزة داراي آموزان دانش كنند مي دنبال تپيشرف

 دانش برخالف آموزان دانش از گروه اين بگيرند ياد عمقي صورت به را اطالعات مايلند و دهند مي ترجيح تر

 و ها فعاليت كنند مي كار مجازات و تنبيه از فرار يا و پاداش دريافت خاطر به كه بيروني انگيزه داراي آموزان

 داراي آموزان دانش. دارد بيشتري كوشش و تالش به احتياج كه كنند مي انتخاب را هايي پروژه و ها طرح

 ميزان بيشترين كوشش ترين كم با دارند تمايل و شوند مي كشيده آسان تكاليف به بيشتر بيروني انگيزش

 آنها بيروني يا دروني انگيزش حدودي تا شوند مي مدرسه وارد كه هايي هبچ اگرچه آورند دست به را پاداش

 .هاست بچه در دروني انگيزش پرورش معلمان براي ارزشمند و واال هدف يك ولي است گرفته شكل
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 در انگيزه ايجاد براي پرتابي سكوي تواند مي هدايا قبيل از ملموس پاداشهاي كه معتقدند معلمان از بسياري

 بچه زيرا باشد داشته مثبتي نتايج تواند مي مناسب رفتارهاي تقويت كه هستند مدعي آنان. باشد وزانآم دانش

 برخي كه كنند مي اظهار آنان كنند تكرار يا و داده ادامه است شده داده پاداش كه را رفتاري كه دارند تمايل ها

 دانش چنين نتيجه در و كنند عمل درسهم در نحو بهترين به كه كنند نمي ترغيب را فرزندانشان والدين از

 به تواند مي ملموس هاي پاداش كه دارند اصرار نكته اين بر معلمان اين تفاوتند بي يادگيري به نسبت آموزاني

 كنند مي اظهار ها آن. باشند داشته خودشان كردن وادار تكاپو براي دليلي كه كند كمك آموزاني دانش چنين

 و كنند مي كامل را تكاليفشان كنند، مي گوش گيرند، مي ياد ها پاداش اين آوردن تدس به خاطر به ها بچه كه

 هايي پاداش چنين كه معتقدند ديگر گروهي مربيان، از دسته آن برخالف و نمايند مي رفتار مناسب طور به

 مثال براي. سازند مي متوقف را دروني هاي انگيزش و شخصي انضباط رشد و دهند مي كاهش را يادگيري ارزش

 كوشش و تالش ارزش او به شما دهد، مي انجام هديه يك آوردن دست به خاطر به را تكليفي بچه يك وقتي

 كرده، ايجاد مدتي كوتاه تغييرات ملموس هاي پاداش كه كنند مي اصرار مخالفان اين. ايد نياموخته را يادگيري

 از استفاده كه اند مدعي آنان. باشند ها آن خواهان ها بچه كه كنند مي عمل برانگيزاننده عنوان به وقتي فقط

 «داشت؟ خواهد من براي چيزي چه كار اين: » نگرش گسترش و گردد مي رقابت گسترش باعث ها پاداش اين

 خواسته و انتظارات بيشتر كنند مي استفاده ها پاداش اين از بيشتر كه كساني ديگر عبارت به. شود مي باعث را

 عملكرد و ابتكار بر منفي تأثير توانند مي ها پاداش كه اند مدعي ها آن كنند مي تحريك را آموزان دانش هاي

 سنين هاي بچه و شده قلمداد كارها انجام براي رشوه عنوان به ها پاداش اين زيرا بگذارد جاي بر آموزان دانش

. كنند كار خوب باشد، ياندرم پاداش وقتي فقط يا است شده توهين ها آن به كنند احساس است ممكن باالتر

 دوامي ناظران غياب در باشد هاي پاداش چنين كسب خاطر به كه رفتاري تغيير كه است داده نشان نيز شواهد
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 بيروني انگيزش زمينة در معلمان از يكي. است دهنده پاداش فرد توسط شدن مشاهده به منوط آن انجام و ندارد

 داشت، دنبال به فوري نتايجي كه اين خاطر به ملموس، پاداشهاي از من زماني»  كه است كرده گزارش دروني و

 مخصوص و بجا خالصانه، كه كنم مي استفاده مثبت بازخورد از آنها جاي به اكنون ولي كردم مي زيادي استفادة

 اين به و گذارم مي احترام آنها به كه كنند مي همكاري من با كالس در خاطر اين به ها بچه معتقدم من. باشد

 براي آموزم مي آنها به من كه را چيزي كنند مي احساس كه گيرند مي قرار من هاي آموزش تأثير تحت دليل

 است داده انجام خوبي به كه كاري از را فرد مباهات حس ملموس، هاي پاداش دادن است، مهم شان آينده

 به. نگرانم اند، كرده عادت اريك هر انجام براي پاداش گرفتن به كه هايي بچه مورد در من دهد مي كاهش

 چه شويم برنده اگر: پرسيدند من از آموزان دانش كردم، اجرا كالسم در بازي يك كه باري اولين مثال عنوان

 داده انجام را بزرگ كار يك شما كه اين فهم از رضايت و خشنودي: » دادم پاسخ من داد؟ خواهيد ما به چيزي

 «.ايد

 تا باشد ساده برنامه آن كه است الزم كند، استفاده ملموس پاداش برنامة يك از دبگير تصميم معلمي چه چنان

 موفق تكرار در تواند مي پاداش يك انتخاب در آموزان دانش يا آموز دانش خود ساختن درگير. گردد اداره بهتر

 و ارزش بي هاي خوراكي آبنبات، بر دارند غذايي ارزش مقداري كه غذاهايي يا مدرسه وسايل. باشد سهيم آن

 برنامة معلم شده، كسب مطلوب نتايج و شده داده هاي پاداش از بعد مطلوب، شكل در. دارند ترجيح جوايز

 تغيير مجموعه، يك صورت به آنها كردن بندي مرحله و ها پاداش كاهش خود، انتظارات برده باال را دهي پاداش

 معلمان اين. دهند مي ترجيح ملموس هاي پاداش بر را ناملموس هاي پاداش معلمان از بسياري. داد خواهد

 با را ها آن بتوانند كرده، كسب را هايي عالمت يا ها ژتون تا كنند مي فراهم آموزانشان دانش براي هايي فرصت

 خواندن، زمان آزاد، فعاليت زمان: از اند عبارت ها پاداش اين هاي نمونه از برخي. كنند مبادله اي ويژه مزاياي
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 مي ها بچه اغلب برانگيختن براي همچنين. مهم افراد عنوان به تصايرشان چسبانيدن و كامپيوتر با كار براي وقت

 است، كردن گوش آمادة كامالً علي كه شدم متوجه من: » مثل صادقانه كالمي عبارتهاي از مناسب موقع در توان

 عالي كارت ، تقسيم در صدآفرين،: » قبيل از مثبت نوشتاري هاي عبارت يا.« كنم مي تشكر او از خاطر همين به

 .كرد استفاده.« بود

 پيشرفت و موفقيت و زند مي تلفن آموزي دانش والدين به معلم يك كه است وقتي ديگر، هاي نمونه جمله از

 دهند، مي خرج به زيادي تالش پروژه يك در كالس كل كه هنگامي يا. دهد مي توضيح آنان براي را فرزندشان

 مي تحريك كالس در را اجتماعي احساس كه باشد پاداشي تواند مي غافلگيرانه، صورت به پذيرايي يك انجام

 از قدرداني براي يا گردند پيشنهاد كالس به يا باشند ويژه آموز دانش يك با قراردادي تواند مي ها پاداش. كند

 دانش با است ممكن معلمان يا انمشاور. شوند گرفته كار به مدرسه كل در همگاني موفقيت و دستاورد يك

 راه تكاليف، تكميل عدم كردن، دعوا: قبيل از را ها آن نامناسب رفتارهاي تا بگذارند انفرادي قرارهايي آموزان

 را ها آن عالقة هدف، تنظيم در آموزان دانش دادن مشاركت. سازند خاموش گريزي، مدرسه يا كالس، در رفتن

 به تواند مي مدرسه آموزان دانش كل مقابل در آموزان دانش تشويق. دهد يم افزايش هدف آن به رسيدن در

. باشد آموز دانش يك توسط كتاب عنوان 1111 خواندن مرز به رسيدن مثل بزرگ هدف يك به رسيدن خاطر

. گردد تبديل آموزان دانش همة براي ويژه رويدادي به تواند مي جشن يك با همراه آموزي دانش چنين تشويق

 در كه كنند ايجاد رقابتي غير و عالقه مورد محيطي معلمان كه است الزم ها بچه در دروني انگيزش القاي يبرا

 كه مشاركتي يادگيري. نمايد شدن واقع پذيرش مورد و احترام ارزشمندي، احساس آموزي دانش هر آن

 كالس يك آموزان دانش در دروني انگيزش افزايش براي راه يك سنجد، مي خودش با را آموز دانش هر پيشرفت

 .نگردد وابسته ها پاداش از استفاده به تا است
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