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 چکیده 

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

،  نکهیو اعالم ا ستین شیب یبیو بسنده کردن به آمارها، فر ستیها هم ن هنرستان انیهنرجو یکنون تیجمع

 .کار نخواهد بود یگشا ها در دستور کار قرار دارد، گره هنرستان جادیها و ا هنرستان زیهساخت و تج

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

 سیجو تأسهنر یچند رشته خاص و معدود یبرا07که در دهه یمثال، هنرستان یبرا. خواهد شد انیهنرجو

آموزشگاه از  لیو تحو هیز اولیپس از ساخت و تجه رایروز شود؛ ز به دیآن فرسوده است و با زاتیشده، اکنون تجه

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

برگزار شده که حاصل  زین ییها شیها داده و هما هنرستان زیتجه یبرا یاریبس یها که وعده میا نکرده فراموش

 . است ینابسامان کنون تیوضع ها یهنرستان یآن برا

 یبررس تیموضوع با جد نیبلکه مقرر است که ا ستین ریپذ فقط با حرف امکان یا و حرفه یفن  توسعه کردیرو

ی بایست تدبیری مشترک م  به هدف دنیرس یمسئوالن وزارت آموزش و پرورش برا یبه هر رو. شود

 یها یفرستادن قبول یحت ،ممکن قیهاست که ابتدا به هر طر هنرستان انیآمار هنرجو شینمونه افزا .بیندیشند

ها بروند و بعد که بحث  به هنرستان شوند یم قیآموزان تشو ها، دانش به هنرستان رستانیسال اول دب وریشهر

مسئوالن وزارت آموزش و  یها یزیر در برنامه شهیو اند ریدبت ایآ. دکنن یم یابراز نگران شود یمطرح م تیفیک

 کند؟ یم هیرا توج لهیوسهدف  نکهیا  ایدارد؟  یگاهیپرورش جا
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تصمیم گرفتم با توجه به اینکه وسایل کارگاه ها و سایت هنرستان محدود است و تهیه دوباره آنها  …اینجانب 

دانش آموزان را ملزم به نگهداری از وسایل و امکانات . کاری بس دشوار است که نیازمند بودجه زیادی است

 .تا در سال های بعد دچار کمبود امکانات نشویم. کارگاه و سایت نمایم

 

 

 

 مقدمه

هر کالم ورفتار و  کهاز آنجا . باشد یدر آموزشگاه م ریمثبت مد ی، رفتارها یآموزشگاه تیریاز اصول مد یکی

 یبا مجموعه آموزش ریروابط سالم مد ارمتاثر  یآموزش طیباشد و مح یم یبار مثبت ومنف یدارا ریبرخورد مد

لذا هرگونه . باشد یم ندیخوشا یتهایبوده و عامل فعال ادیز یانرژ یدارا ریباشد لذا رفتار مثبت مد یم یوادار

هنر رکنان و با کا ریمد یارتباط عاطف و یمثبت باعث شادمان یدر اموزشگاه به هنگام رفتارها ریمد یتهایفعال

تسلط  یول گذاریم ریاو تاث یبر خلق وخو یکه عوامل مختلف بودهانسان  کی زین ریمطمئنا مد. گرددیم جویان

وکارکنان  هنر جویان. گرددیم گرانیمثبت د یبوجود آممده باعث رفتارها یرفتارها وکنترلبر اعصاب خود  ریمد

 یم کسانیرفتار  کیباشد به  یم کامل یرفتار یلگوا کیکه  ریدر مواجه با مد یو روح یفرد یبا تفاوتها

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

 نیا یاصل عاملآموزشگاه حاکم گرداند و رکن و  طیدر مح یبنیخوش نکیمثبت خوب را با ع یرفتارها توانیم

 . باشد یم آموزشگاه ریرفتارها مد

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

نقش خاص وعام در  یدارا کیوهر دارنددر جامعه وجود  باشدیآنان م یروح تیو تفکر آنان ونوع ترب ینیب

خود  زیغرا تینفس و کنترل و هدا بیهذت یول باشد یدر ان نم یشک چیباشند وه یخود م یزندگ طیمح
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. امر توجه داشته باشد نیبه ا ارانهیهوش دیزبایآموزشگاه ن ریباشد و مد داشتهبر افراد  یومثبت یروح ریتاث تواندیم

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

 .باشد یم ریمد یاخالق

را در  تیقاطع اصل دیمدرسه با طیدر مح یکار اتیو تحرب تیریآموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مد ریمد

همراه  تیحرکت با قاطع نیو ا زندی اموزشگاه ریها حرف اخر را مد نهیدر همه زم. دینظر داشته و به ان عمل نما

 یانضباط لیدر مسا. گردد یاموزشگاه برم ریمد یو مهارتها یتوانمندبه  تیاستفاده از قاطع هنر آموزت. خواهد 

 یم مقررات ونظم را بوجود تیرعا یمناسب برا یباشد که فضا یم ریمد تیقاطع نی،ا همکارانو  هنر جویان

ومحدوه خاص  میحر زین یانساندر روابط  یحت راینخواهد داشت ز یبا روابط انسان یاصل منافات نیالبته ا. اورد 

آموزشگاه خواهذ  ریم یتایفعال ییاجرا مرحله قتیدر حق تیاصل فاطع.کنند یم تیکه افراد رعا. ردوجود دا

 هنر جویانهمکاران و  نیدر ب تیواصل قاطع یو یرفتارها شتریب ریباعث تاث ریمد تیشخص رفتنیپذ.بود

 یاگر رفتارها. را برساندبودن  ذیمصصم بودن و مق دیبا ریرفتار مد زنوعین یوپرورش یاموزش لیدر مسا. گرددیم

 .بود خواهد یو یها یریگ میتصم یو محکم ریمد تیشخص رفتنیشود بازتاب آن پذ یدر شخص درون یتیریمد

در  …مواجه بودم بی توجهی هنر آموزان به .…با آن در سرپرست کارگاه   یکی از مسائلی که بنده به عنوان

تصمیم  …د وسایل سایت و امکانات و اموال بنده به عنوان با توجه به کمبو. مراقبت و نگهداری از آنان بود

 .را به مراقبت از وسایل و اموال ترغیب نمایم .…گرفتم 

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

تا شماری از فارغ التحصیالن همچنان برای ورود به  در کیفیت ارایه آموزش های این مراکز سایه افکنده است

 ..بازار کار با مشکل روبرو شوند
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هنر تصیمیم گرفتم با رویکرد انضباطی در  محمد علی خسرویبا توجه به کمبود امکانات در هنرستان اینجانب 

 .آنها را به نگهداری از وسایل کارگاه و سایت کامپیوتر عالقه مند نمایم جویان

 سئلهبیان م

شدت دنبال شد  ها به هنرستان یورود شیدولت دهم است، افزا یکردهایاز رو یکیها  هنرستان یتوسعه کم

 . توجه شود انیهنرجو ازیمورد ن زاتیبه امکانات و تجه نکهیبدون ا

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

ها  آموزان وارد هنرستان درصد دانش07به گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش حدود . کنند یم یابراز نگران

هستند که  بانیدست به گر ییبا کمبودها انیپرورش آنها را ندارند و هنرجو تیها قابل هنرستان یاند ول شده

دارد که بدون  یزاتیبه کارگاه و امکانات و تجه ازیاست که ن ییها در رشته ژهیو به موجب اخالل در امر آموزش، 

 .اند شده رشیها پذ توجه به آنها هنرستان

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

 تیظرف شیفزاا یاول در حوزه آموزش عال تیهمانطور که اولو. ردیگ یقرار م یبعد تیاست که در اولو یموضوع

ها بوده  سال گذشته تالش آموزش و پرورش توسعه هنرستان23درطول . است تیفیها بدون توجه به ک دانشگاه

 .دیدرصد رس50ها به  سال گذشته توسعه هنرستان2است و در 

بود  نیتمام تالش مسئوالن ا تاکنون. درصد برسد07ها به  توسعه هنرستان ندهیاست که درآ نیا یاستگذاریس

 یها توسعه رشته لیدل نیبدهند، به هم شیها را افزا هنرستان انیکه شده آمار هنرجو یبیه به هرترتک

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

. هدف بود ها یآمار هنرستان شیفقط افزااست و  زیناچ اریبس ها یبا تعداد ورود سهیها در مقا هنرستان زاتیتجه

 . ندارد یگاهیها جا در واقع استانداردها در توسعه هنرستان
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داشتند تا  یو سع کردند یها انکار م را در هنرستان زاتینبود امکانات و تجهکه قبال مسئوالن آموزش و پرورش 

و امکانات  زاتیاز کمبود تجه کبارهیند اکنون و کاردانش را باال ببر یا و حرفه یفن یها در رشته انیتعداد هنرجو

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

 .اند نداشته یهنرستان یها آموزان به انتخاب رشته دانش قیتشو

آموزان در  جذب دانش یهدفگذار. است زاتیکمبود تجه دیجد یلیسال تحص یبرا ینگران نیشتریباکنون 

 یها با برنامه. است ستاندوم هنر آموز هیآموزان پا درصد از دانش07رو جذب  شیمهرماه پ یها برا هنرستان

 .درصد هم خواهد گذشت07ها از مرز  است، بلکه جذب در هنرستان یافتنیرقم دست  نیتنها ا شده نه نیتدو

شده است که اگر دولت و  ینیب شیها اعتبار پ هنرستان زیتجه یبرا تومان اردیلیم25در مصوبات دولت حدود 

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

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

 

 توصیف وضع موجود

در سال تحصیلی اخیر نکته  .ه در آموزش و پرورش مشغول خدمت می باشمسال است ک.…مدت  …اینجانب 

و سایت که وسایل کارگاه بود در کارگاه  هنر جویانای که توجه مرا به خود جلب نمود بی انضباطی تعدادی از 

ه بودند سایت کامپیوتر را به هم زدکارگاه و درستی نگهداری نمی کردند و نظم و انضباط  هوحرا  به ن کامپیوتر

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

هنر در روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگیزگی هایی از جانب تعداد کثیری از  -1

روز اما بعد از دو سه . به من القا کرد هنر جویانز این شدم به حدی که این مسئله نوعی گریز و بیزاری ا جویان

 آموزشگاهشده اند و کمی جو  آموزشگاهکمی آرامتر و متمایل تر به  هنر جویانمتوجه شدم که  از سال تحصیلی
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طی چند ماه  -3رو به دوستی پیش می رود و به این نتیجه رسیدم که می توان از در دوستی با ایشان وارد شد 

 هنر جویانهم به شدت از این  هنرستانهمکاران و عوامل اجرایی و دفتر ،  هنر آموزاندم که از طرف متوجه ش

و همه همکاران .  است مثل  آموزشگاهانجام می دهند خالف مقررات  هنر جویانانتقاد می شود و کارهایی را که 

 . ر بر نمی آمدولی هیچ کس در صدد اصالح وضعیت نابهنجا. . . یکصدا می گفتند فالن و 

را به هم می ریخت و باعث آزار  کارگاهانجام می دادند که جو  داخل کارگاه  هنر جویاناز جمله کارهایی که  -2

 .را پراکنده می نمودند و به نظم سایت اهمیت نمی دادند کارگاه و سایت کامپیوتراین بود که وسایل  من می شد

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

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

تم چه در این زمینه چندین بار با ایشان برخورد کردم ولی نمی دانس .وندراه می افتند و نزد دوستان خود می ر

 :کنم تا جلو این بی نظمی ها را بگیرم و وضع را بهبود بخشم تا اینکه

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

ارائه  انهنر جویمستندسازی عکس هایی تهیه کردم و دیگر اینکه پرسشنامه هایی را به  جهت و کارگاهنامطلوب 

 نمونهمتأسفانه . دادم که متأسفانه بی انگیزگی و بی عالقگی در حل این سؤاالت حتی در بین ایشان موج می زد

 .این پرسشنامه موجود نیست

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

در زمان برگزاری آزمون آنها به انحاء مختلف ابراز .مذکور حاضر شدم ن انجام این آزمون در زما را برگزار نماید و 

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

 . مشکل با همکارانم در صدد حل مشکل برآیم

 گرد آوري شواهد يك
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نظرات ایشان را راجع به  هنر جویانسؤال به  0پرسشنامه ای تهیه کردم و با طرح  1اهد در اولین گام برای شو

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

رسشنامه بسیار مأیوس چنانکه قبالٌ نیز ذکر شد این شواهد موجود نمی باشد اما پاسخ های ایشان به این پ

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

هنر به پرسش نامه دادند اینگونه نتیجه گیری کردم که پاسخ اکثریت  هنر جویانکه با توجه به پاسخ هایی 

چون رفتن به دانشگاه و هدف های خوب و ارزشمندی « آموزشگاهانگیزه و هدف از آمدن به »به سؤال  جویان

با آن  هنر جویاناز این پاسخ . مفید بودن به حال خود و جامعه بود یا حداقل هدف ایشان ادامه تحصیل بود

در البته ناگفته نماند که . بسیار تعجب کردم و برایم جالب بود که از آنها سراغ داشتماخالق و بی انگیزگی 

پس . است وقت گذرانی و تنوعهدفشان ین سؤال بیشتر گفته بودند در پاسخ به ا هنر جویانپرسشنامه ی اول 

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

گی باعث اینگونه بی انگیز. . . ان، کتب درسی، اولیاء و هنر آموز، آموزشگاهدارند ولی عوامل دیگری چون جو 

ی که در جواب این سؤال گفته بودند حقیقتش نمی هنر جویانالبته در این نوبت هم بودند . ایشان شده است

 .ولی اکثریت انگیزه های خوبی داشتند. . . می آیند یا برای گذراندن وقت و  آموزشگاهدانند چرا به 

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

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

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

به این پرسش به این نتیجه رسیدم  هنر جویانع بندی پاسخ های با توجه به جم. بودن سر کالس می دانستند

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

 . چنین هم شد و تا حدی با تغییر روش به هدفم رسیدم آقاو اتف شودبهبود این وضع کمک 
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می گفتند که روابط خوبی با اولیائشان دارند و از آنجایی که اٌ ٌاکثر هنر جویان« لیاءرابطه با او»در جواب سؤال 

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

اقی متوجه شدم پرسشنامه ش افتضاح است که اتفپدربه جز یک مورد که نوشته بود رابطه اش با . صحبت کنم

ش آمد و وقتی با او صحبت کردم از پدر. ش بگوید بیاید تا با او صحبت کنمپدرچه کسی است، از او خواستم به 

 هنر جوو شرایط سنی آن  پدرانه و دلسوزانه پدرحرف هایمان به این نتیجه رسیدم که فقط حساسیت های 

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

اکثریت نظر منفی داشتند که با توجه به پاسخ های پرسشنامه همکاران نیز به این نتیجه رسیدم که متقابالٌ 

 .ندارند هنر جویانهمکاران هم نظر خوبی نسبت به 

اکثراٌ ایده ها و برنامه های « آینده خود دارید؟چه برنامه ای برای »در پاسخ به سؤال  هنر جویانمشاهده کردم 

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

 .به هدف های درستشان هدایت شوند هنر جویانراه ایشان گشت و آنها را از بین برد تا مخرب و موانع 

چند . متوجه شدند هنر جویانعکس هایی گرفتم که زمان گرفتن عکس های  کارگاهع نامطلوب پس از آن از وض

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

که اینگونه با ایشان  میبه این نتیجه رسید همکارانبا مشورت با . نمی دانستم با ایشان چه کنم. پرتی می شود

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

 هنر جویاننمره . م و نتیجه مطلوب و دلخواهی در روند کار دیده نشدیمواجه شد هنر جویانو تقلب و تمارض 

 .من بود هم یکی دیگر از شواهد و مشاهدات مستقیم 

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

چه برنامه ای دارید؟ چه می . آشفته شده و تا پایان سال تحصیلی وقتی نمانده کارگاهکرده اید چند مدتی است 
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که « ین جوی را از نظر اخالقی و درسی ساخته اید؟چرا چن. . . خواهید انجام دهید؟ چرا درس نمی خوانید؟ و 

چرا رفتار درست و مساعد داشته باشیم؟ چرا درس بخوانیم در حالیکه نه رفتار  آقا: با این پاسخ ها مواجه شدم

هیچ یک از رفتارهای مثبت ما دیده نمی شود اما . نمی آید هنر آموزان خوب ما و نه تغییرات درسیمان به چشم 

ان ما که الگوی ما هستند با ما هنر آموزبرخی از . تشویق نمی شویم. ی بدمان ذره بین گذاشته شدهروی کارها

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

ه آنها ابراز نمودند تا حد ممکن به من خوشبختانوارد بحث در حیطه ی این موضوع شدم که  هنر آموزانابتدا با 

از ایشان خواستم در جلسه شورای  هنر جویانمن برای بهبود وضع    در جهت رفع این مشکل کمک می کنند 

شخصاٌ در اما . موضوع را مطرح کنیم و از همکاران یاری بخواهیم که متأسفانه جلسه ای برگزار نشد آموزشگاه 

 .نظرات و پیشنهادات همکاران را جویا شدم  هنر جویانبی نظمی  ه ای با موضوع صدد برآمدم با تهیه پرسشنام

متأسفانه به این نتیجه رسیدم که نظرات چندان مطلوبی  هنر جویانبا توجه به پاسخ همکاران در مورد این 

خانواده، دوستان، بی بیشتر همکاران نداشتن انگیزه، . نامطلوب و نابهنجار تلقی می کردند آنها رااکثراٌ . نداشتند

مگر یک مورد از همکاران که نظر نسبتاٌ مساعدی . می دانستند هنر جویانرا علت ناهنجاری رفتار . . . خیالی و 

و مصاحبه ی حضوری که با آنها طی پرسشنامه )به این همکار  تنسب هنر جویاناز قضا نظر خیلی از . داشت

به  هنر جویانبه زعم اینجانب . ن سر کالس ایشان حرف می زدندچندان مساعد نبود و اکثراٌ از خفقا( داشتم

، از این وضع دلیل جدیت شدید این همکار محترم سر کالس وی آرامش را حفظ می کنند و ایشان هم نسبتاٌ

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

و ارزش  هنر جویانی اخالق اسالمی و استفاده از سخنران مجرب و تشویق های کارگاههربانی، تشکیل توأم با م

انجام دادم و پرسشنامه هایی که  هنر جویانولی با توجه به مصاحبه ای که با . را مؤثر می دانستند آنهادادن به 

در حد شعار است و هیچ کدام از ما و پر کردند، به این نتیجه رسیدم که احتماالٌ این نظرات و پیشنهادات 
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ولی  استهمکاران متأسفانه اقدام جدی در این زمینه انجام نداده ایم و در کل از دید اکثر همکاران پر از مشکل 

کتبی در این زمینه به من کمک می کرد و مطالعه .بر نیامده است تهیچ کس تا به حال در صدد رفع مشکال

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

 :کردم

 دکتر شکوه نوابی نژاد ←هنجار و ناهنجار -1

 استاد مرتضی مطهری ← اخالق و تربیت اسالمی -3

 :تجزيه و تحلیل و تفسیر داده ها

بود و من در صدد پیدا  هنر جویانچنان که قبالٌ ذکر شد بی انضباطی  در کارگاه هنر جویانبعضی از مشکل 

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

 :به شرح ذیل

 شوند؟. . . اینقدر بی انگیزه و گستاخ و  هنر جویانچه عواملی باعث شده است که  -1

 وضعیت رفتاری کالس ندارند؟تمایلی به بهبود  کارگاهدر هنر جویانچرا  -3

 چگونه می توان این وضعیت نامطلوب را به سمت وضعی مطلوب سوق داد؟ -2

 یاری دهند؟( کارگاهراهکاری برای بهبود اوضاع )چه کس یا کسانی می توانند مرا در رسیدن به هدفم  -5

 را به بهبود اوضاع مایل کنم؟ هنر جویاناز کجا شروع کنم تا بتوانم  -0

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

 :تفسیر

 :پرسش این نتایج بدست آمد 6برای پاسخ به  1با توجه به شواهد 
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از  هنر جویانعدم آگاهی : را اینگونه بی انگیزه و گستاخ کرده عبارتند از  کارگاه را در هنر جویانعواملی که 

. گران تمام شود. . . رهای آنها چقدر ممکن است در نگرش و دیدگاه دیگران نسبت به آنها و اینکه اینگونه رفتا

را نمی دیدند و مدام انگشت روی  هنر جویاننقطه های مثبت رفتاری  آموزشگاهعلت دیگر این بود که اولیای 

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

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

به این نتیجه رسیدم که از جمله افرادی که می توانند مرا در امر رسیدن به راهکارهای مطلوب . خیالی می گذرد

هنر و اولیای  هنر آموزان، آموزشگاه همکارانهستند و بعد از ایشان  یانهنر جویای دهند، در هر مرحله ای خود 

تصمیم  هنر آموزانیکی از مثالٌ به پیشنهاد . مشورت کردم و برای رسیدن به هدفم با افراد ذیصالح جویان

م و به صورت غیر مستقیم اخالق یم از نمایش یک فیلم در امر تعلیم و تدریس یک درس استفاده کنیگرفت

به فیلم عالقه مند هستند، این امر هم در ایجاد  هنر جویانار آنجایی که . میسندیده را به آنان آموزش بدهپ

دیگر اینکه . رابطه ای دوستانه و ساختن جوی مساعد مرا یاری کرد و هم تقریباٌ نتیجه ی دلخواهی نصیبم شد

و تشخیص دادم . میحل مشکلشان استفاده کن م از خوشان دریتوانست هنر جویانبا ایجاد یک اردوی دوستانه با 

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

 .و مکان هاب تفریحی و اردوگاهها باشد آموزشگاهمی تواند خانه و بعد 
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 :ماهیتجزيه و تحلیل داده ها بر اساس نمودار استخوان 

 

 

 :و نظارت بر آنها راهکار هاي پیشنهادياجراي 

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

 در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستی هنر جویانگرفتن کمک از خود  -1

 و همکاران و گرفتن ایده های ایشان برای حل معضل شگاهآموزمشورت و جلسه با اولیای  -3

 برای حل معضل هنر جویانمشورت با اولیای  -2

 عدم اعتماد به نفس

عدم همکاري با مدرسه 

 براي بهبود وضع

لجبازي با اولیاي 

 مدرسه

 عدم تنوع و تفريح

 مقايسه هاي مخرب و مکرر
 عدم تشويق

 هنر جويان

 روش هاي نامناسب

 عدم توجه به محاسن به جاي معايب

 رگ نمايی معايب و مشکالتبز

 اولیاي مدرسه

 نامطلوب بودن روشها

 تذکرات مستقیم و مکرر

مشکالت 

اخالقی تربیتی 

 هنر جويان

 سوم انسانی

 هنر جواولیاي 

 عدم آگاهی از وضع بد بچه ها

عدم آگاهی از روش هاي صحیح 

 تربیت
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 رتیب دادن برنامه های متنوع و برنامه های شادایجاد انگیزه با ت -5

 تقویت اعتماد به نفس و تشویق و ترغیب ایشان به بهود اوضاع -0

تا حدی که به مسئله تربیتشان لطمه نزند و به آنها کمک  شانتوجه به محاسن و ندیدن و اغماض عیوب ای -6

 .کند

 تغییر روش تربیتی و آموزشی از سنتی به نوین -0

در این مورد چنانچه به . در حل معضل خودشان با ایجاد ارتباط و دوستی هنر جویانگرفتن کمک از خود  -1

راحت  هنر جویانکنم و فکر می کردم اگر با  خاطر دارم، در اوایل امر سعی کردم خودم هم کمی خشک برخورد

تر باشم ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیریم و این را یکی از عواملی دیدم که در خراب شدن اوضاع 

  هنر جویانبه طور مثال زمانی که حتی . م و سخت شدن کار مؤثر بودهنر جویانو ایجاد فاصله بین من و  کارگاه

انب می نمودند حال یا به زبان می آوردند یا به هر نحو دیگری، من نیمه ی خالی لیوان را می ابراز عالقه به اینج

تا . دیدم و فکر می کردم همه ی این رفتارهای آنها چاپلوسی است و همین امور باعث ایجاد شکاف و مشکل شد

 .اینکه در طی این مدتی که روی این اقدام پژوهی انجام می دادم 

 :نپیوستبه دالیل ذیل به وقوع  هنر جویاندر راستای حل معضل  آموزشگاهسه با اولیای مشورت و جل -3

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

مسئله از نظرات  کردن و با مطرحی این کالس سر و کار دارند را در یک جلسه گرد هم می آوردیم هنر جویان

سه می کنیم که جل ان مسئله را عنوانهنر آموزجلسه شورای  ایشان گفتند در یک. ایشان نیز بهره می بردیم

مهم تر بود  آموزشگاهتشکیل شد که همیشه متأسفانه مسائلی که از دید  شورا یکی دو بار پس از این صحبت

این بود که تصمیم گرفتم با ایجاد . ه در شورا مطرح نشدمانع از طرح مسئله کالس شد و این مسئله هیچ گا



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است  این 

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

 15 

مؤثر  یراهکار به عنوان پرسشنامه از نظرات همکاران استفاده کنم که متأسفانه نسبت به جلسه شورا نتوانست

 .و جلسه با ایشان هم همین موانع وجود داشت هنر جویاندر مورد نظرات اولیای . واقع شود

و اغماض عیوب ایشان تا حدی که به مسئله ی تربیتشان لطمه نزند و به آنها  توجه به محاسن و ندیدن -2

را درشت تر ببینم و گه گاه برخی مذکور ی هنر جویاندر این زمینه سعی کردم همیشه توانایی های . کمک کند

ع یکدیگر اطال با هم در ارتباط اند و به هنر جویاناز آنجایی که . کارهای مثبتشان را به عنوان الگو مطرح کنم

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

پس از گرفتن یک آزمون و مشاهده ی نتایج مطلوب تر از گذشته ی ایشان سعی کردم ایشان را تشویق کنم که 

 .بسیار مؤثر بود هنر جویانه ی خودم با در جهت جلب اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و ایجاد رابطه ی حسن

که پیشنهادات و اظهار نظرات ایشان نیز مرا در این  پرسشنامه ای ترتیب دادم و نظرات همکاران را جویا شدم

 .   امر تا حدی یاری رساند

 :2گردآوري شواهد 

رت و همیاری دوستان و و همکاران و مشو هنر جویانبا توجه به طرح معضل و یافتن راهکارها پس از پرسش از 

   بودقابل دریافت سیر تدریجی بهبود اوضاع کامالً تهیه کردم که  هنر جویانعکس ها و اسنادی از همکارانم 

 :ارزشیابی تأثیر اقدام جديد و تعیین اعتبار

 :تأثیرات اقدامات انجام شده را بنا به دالیل زیر مثبت ارزیابی کردم 3براساس شواهد 

 : تهیه شد و تعیین اعتبار از طریق افراد زیر انجام گرفتمذکور  کارگاه گزارشی از 

 خودمتوسط  -3 به وسیله پرسشنامه هنر جویانارزیابی طرح توسط  -1

 کتاب ها  به وسیله -5  ان هنر آموزتوسط همکاران و  -2  

 .وتر عالقه مند شده بودندپس از انجام اقدام پژوهی به نگهداری از وسایل کارگاه و سایت کامپی هنر جویان
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شده، به دو موضوع مهم اصول  ادیبر همه مطالب  هیبا تک دیبا اهداف نظم و انضباط در مدارستحقق  یبرا

 :آن توجه خاص داشت یانضباط و روش ها

 اصول انضباط – الف

و  رییفقت در تغاست که بدون درک آن ها امکان مو ریبه شرح ز یانضباط تابع اصول و قواعد یاعمال و برقرار 

 :اصالح رفتار وجود ندارد

 .و شاگردان باشد عوامل آموزشگاهدو طرفه  یدوست هیبر پا دیانضباط با یمبنا -1

هستند  آموزشگاهدر  یفقط چند ساعت هنر جویان. شود یمحدود نم آموزشگاه طیمسائل انضباط صرفاً به مح -3

 زین گرید یدر جاها دیآن را با یها شهیر ن،یبنابرا. گذرانند یخود را در خانواده و محله م یساعات زندگ هیو بق

 .از آن ها کمک گرفت دیبا زیحل آن ن یو برا دید

 .اعمال شود هیتنب هیبر پا دیانضباط نبا -2

هنر از خود  دیانضباط با یبرقرار یبرا ن،یاست و بنابرا یارزش انسان اتیکنترل فرد بر رفتار خود از ضرور -5

 .رندیبگ میانضباط تصم نیتأم یرفتارشان و چگونگ یه کرد و خودشان درباره استفاد جویان

سازمان  یو همه اعضا دیبه حساب آ آموزشگاهدر  یجمع یزندگ یبرا یامر ضرور کیبه عنوان  دیانضباط با -0

 .آن را درک کنند اءیاول یو حت رانیان، کارکنان، مدهنر آموز، هنر جویانمانند  یآموزش

 .شود ینیب شیانضباط، مطالعات و امکانات الزم و آموزش آن پ یبرقرار یابر دیبا -6

 آموزشگاه یو برا آموزشگاهدرک کنند که انضباط فقط مربوط به  دیبا هنر جویانانضباط،  یبرقرار یبرا -0

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

 .انضباط است تیو رعا یمقدم بر رفتار ظاهر یو انضباط یرفتار یادرک چراه -8

 .است یضرور ریاست، توجه به نکات ز یاز آن جا که انضباط مربوط به تمام زندگ -9
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 بد، یو بهداشت فرد و اجتناب از عادت ها یحفظ سالمت نگاه به انضباط برای – الف

 ،ینو ذه یروان یتوسعه و بهساز یکوشش مستمر به سو -ب

 گران،یها و حقوق د یحدود آزاد تیشدن و رعا شیآزاد اند -ح

 هر کس هیعل یاجتناب از بدخواه -د

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

 .افراد فیبر اساس توان و تکل یاصل اعتدال و عدالت در امور انضباط تیرعا -17

 انضباط یبرقرار یروش ها -ب

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

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

 .و مقررات روشن نیاهداف، استانداردها، قوان نییتع -3

 .و کارکنان یانهنر جواز  آموزشگاهانتظارات  میروش ساختن و تفه -2

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

 .و روابط سیروش تدر زش،یدر انگ رانیان و مدهنر آموز یها ییباال بردن توانا -0

 .آموزشگاهدر امور  هنر جویان یخود کنترل یبرا تیو دادن مسئول یبستر ساز -6

 .ترس احترام به جای – هنر جویانشتن روابط حسنه با دا -0

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

 .آن ها قیتلف

 .و استقرار نظم و انضباط یزیدر امور برنامه ر هنر جویانو دخالت  یریبه کار گ -9

 .و روش ها یتیو توافق آن ها در مسائل ترب انیو مرب اءیاول نیارتباط ب -17
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 .هیو تنب قیدرست تشو یاعمال روش ها -11

 .ها تیفعال ینیب شیبرنامه دار بودن و پ -13

کند که فرهنگ یک گروه پذیرفته  یهدف از انضباط این است که فرد را قادر به سازش با قوانین و مقرّرات      

می کند هم آهنگ  یکه در آن زندگ یسالم اجتماع یود را با توقّعات وخواسته هاکه رفتار خ یاست به طور

 .  نماید 

 

 : اهمّیّت انضباط به شرح زیر است      

 سالمت جامعه   -الف  

 و نشاط فرد   شادی –ب  

       یو اجتماع سازش فردی –ج  

 احساس امنیّت     –د  

 اعتماد به نفس  –ه  

 ران جلب محبّت دیگ -و  

 در وقت      یصرفه جوی -ز  

انسان است و این که رعایت انضباط در کالس  درس نه تنها موجب  یانضباط سبب  ایجاد عظمت  برا     

و  یانضباط یبه عکس هرگونه ب. هم منجر می شود  هنر جوبهتر می شود بلکه به رشد سالم شخصیّت  ییادگیر

 . می شود  یمعنو و ی، احساس گناه و خسارت مادّ یعدم رعایت مقرّرات و انضباط سبب شرمندگ
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هم این اصل حاکم  یخیلی با ارزش تر از درمان است درمسایل انضباط ی، پیشگیر یهمان طورکه در پزشک    

هنر به    یرا  باید  از زمان کودک یرعایت  اصول  انضباط. با ارزشمندتر از اصالح می باشد  یاست یعنی پیشگیر

 . اد یاد د جویان

هم  یو نوجوان یافراد بزهکار  دیده  شده  است که این افراد در سنین کودک یزندگ یتاریخچه   یدر  بررس    

و   یزندگ یتاریخچه   یوقت یعکس قضیّه  هم  صادق  است  یعن. انضباط و القید بوده اند  یب یمعموال  افراد

هم معموال افراد  یو نوجوان یافراد در سنین کودک ینندکه اسوابق  افراد صاحب نام را برّرسی کرده اند دریافته ا

 . منضبط بوده اند 

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

 آموزشگاه ستمیبر س یمبتن یراه کارها( الف

 : و روشن حیصر نداشتن قوانی –1

روشن و  ح،یصر نیداشتن قوان هنر جویان یکالت رفتارمدارس و کاهش مش شرفتیاز عوامل مهم در پ یکی

اساس نامه  کیسردرگمند  یقانون یهستند و از ب یرفتار نیو مواز ارهایطالب مع هنر جویاناکثر . است قیدق

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

 .است جویان

 :هنر جویاناز مشارکت  شتراستفاده بی –3

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

کنند و ما را منصف تر  دایپ یشتریکه آن ها به ما اعتماد ب میکن ی، کمک م میآن ها استفاده کن یها یتوانمند

آن ها  یها یگردد و عالوه بر آن توانمند یم هنر جویانبه  آموزشگاهعوامل  شتریب یکینزدکار سبب  نیبدانند، ا

انجمن  ان،ی، مشاوره همپا یهنر جو یشوراها.کند  یم تیرا تقو هنر جویانرا رشد داده و اعتماد به نفس 
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 شتریاستفاده ب یابر یمناسب اریمحمل بس... و  یعلم یهمدرس، انجمن ها یگروه ها ،یهنر جو جیبس ،یاسالم

 .است هنر جویاناز مشارکت 

 :آموزشگاهدر  یروابط انسان یبر مبنا یمیجو صم جادیا تالش برای –2

 حت،ینص ،یطرفه، امر و نه کی، دستورات هنر جوو  سیو مرئوس ، رئ سیرئ یرابطه  آموزشگاهدر جو  اگر

 یطیمح نیدر چن. است یمیصم ریغ زشگاهآمورواج داشته باشد جو آن  یدلسرد کننده و منف اتیادب ،ییپرگو

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

ندارند؛  یکار توجه چندان تیفیو ک جهیهستند و به نت فهیشوند؛ افراد فقط به دنبال انجام وظ یکارشان محو م

 نیدر ا تیباالست و از همه مهمتر موفق طیمح نیدر ا یشغل یحت هستند؛ فرسودگکارکنان از هم دلخور و نارا

 .در رنج هستند طیمح نیاز ا نیریاز سا شتریب زهیانگ مک هنر جویاناست و  یافتنیدست ن ستمیس

 :است  ازیمشکل ن نیحل ا یبرا نیبنابرا

 باشد یآموزش یمدل رهبر آموزشگاه یتیریمد ستمیس

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

 در مدارس  یاز وقوع مسائل و مشکالت انضباط يریجلوگ يبرا يیراهکارها

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

 . از آنها آموزشگاهمقررات و انتظارات  ن،یو روشن کردن قوان یانضباط برنامه هایدر  هنر جویانشرکت دادن  ▪

 هنر جویان یفرد یها، استعـداد و تـفـاوت هـا ییبا توانا دیمعلم با یو آموزش ها ــسیتــدر روش هــای ▪

 . حاصل احتراز کند یخسته کننده و ب کنواخت،ی یروش ها یریمتناسب باشد و از بکارگ

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

 . شود یدر آنان م یو احتمال بروز مسائل و مشکالت انضباط یبه آنها موجب آزردگ یتوجه
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 زین معلم نییشود، انتظارات پا یآنها م یموجب ناکام هنر جویانمعلم از  یکه انتظارات باال همان طوری ▪

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

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

کنند،  یفکر م ایاحساس  جویان هنربه آنچه که  دیبا نیبنابرا. دارد یبه منظور اظهار وجود، ابراز م ایو  ریتحق

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

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

 . شوند یم

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

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

 . خواهد شد یریآنها جلوگ یها یانضباط

 تیخوردن موقع به درس، به هم هنر جویان یتـوجه یمـوجـب بـ ـکنواخـت،ی سیتدر استفاده از روش های ▪

 . در کالس خواهد شد ینظم یو ب یشلوغ جادیو ا یریادگی

کرد تا از بروز مسائل و  یزیبرنامه ر دیو کالس درس با آموزشگاهدر  هنر جویاناوقــات فـراغـت  بـرای ▪

 . شود یریآنها جلوگ یمشکالت انضباط

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

و  یلیبهتر از مقررات تحم اریبس هنر جویانبا شرکت  یمقررات انضباط نیطرح و تدو رایز. مشورت استفاده کنند

 . جلب خواهد کرد شتریرا ب هنر جویانو مساعدت  یجانبه خواهد بود و همکار کی



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است  این 

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

 22 

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

را از فرد  یگونه عذر و بهانه ا چیه دینه فقط نبا نینقض قوان اینکردن  تیدر صورت رعا. اطاعت از آن کرد

 . تحمل کند زیمربوط به آن را ن یامدهایو پ جیاو را وادار کرد تا نتا دیبلکه با رفت،یپذ یخاط

و  نیپا گذاشتنه قوان ریز ت،یعدم احساس مسئول ،ی،دروغ پردازهنر جویان یهانه هاقـبول عـذر و ب ـرایز

 . دهد یها را اشاعه م یانضباط یاز ب گرید یاریبس

مانند نوازش، دست دادن با آنها، دست به شانة آنها  یـیکنـنده هـا تیاز تـقو ـدبـای هنر جویاندر برخورد با  ▪

 اریتا حدود بس هنر جویانبا  مانهیرفتار و برخورد صم رایز. استفاده شود رهیزدن، خواندن نام کوچک آنان و غ

 شیکرد، تا جنبة سوءتفاهم و سوءاستفاده پ اطیاحت دیالبته با. کاهد یو شرارت آنها م یانضباط یاز ب یادیز

 . دیاین

اندرکاران آموزش دسـت  اریاخت طهی، که در حهنر جویان یو شخص یخصوص یدر زندگ ــاداز دخــالــت زی ▪

 . شود یدر آنها م ییها تیو حساس تیکار موجب تشنج، عصبان نیا رایز. شود یخوددار دیبا ست،یو پرورش ن

 

شورش،  ،یباف یمنف ان،یعص ،یگریاغی ،ییاعتنا یمقاومت، ب رینظ ییامدهایپ ه،یانضباط از راه تنب برقراری ▪

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

 . ، تناسب داشته باشدهنر جویانرشد، مـشخصات و سن  ،ییبا توانا دیشده با میتنظ یانضباط نمقررات و قوانی ▪

و مسئوالن و در هر زمان مورد احترام  هنر جویان یتمام یبرا دیشود، با یوضع م آموزشگاهکه در  مقرراتی ▪

 . شوند یاعتماد م یو ب نیو مقررات آن، بدب آموزشگاهنسبت به  نر جویانهصورت  نیا ریباشد، در غ

و  رندیقرار گ قیخود مورد تشو یلیتحص شرفتیو پ دهیرفتار پسند یبرا دیبا هنر جویانکه  ستینـ یـدتــردی ▪

 . و خاموش شود فیضع ،یرفتار ناپسند آنها هم به نحو
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کنند، معموالً  ینم جادیا یمعلم مشکل یخوب و منضبط برا یانهنر جوشده است از آنجا که  دهمتأسفانه دی ▪

مثبت و چه  قیانضباط، چه از طر یناسازگار و ب هنر جویانبرعکس . رندیگ یقرار م یتوجه یو ب یمهر یمورد ب

 هنر جویانشود  یکار باعث م نیا. رندیگ یقرار م آموزشگاهمورد توجه معلم و مسئوالن  شتریب یمنف قیاز طر

 یو کارها یانضباط یتفاوت شوند و ممکن است که دست به ب یدلسرد و ب جیبه تدر زیو با انضباط نخوب 

 . نامعقول بزنند

و مؤثر  دیمتناسب باشد، تا مف هنر جویانبه موقع و با رفتار  دیبا آموزشگاهمعلم و مسئوالن  هیو تنب قتشوی ▪

 . واقع شود

، روح اعتماد به نفس، هنر جویانو اظهارنظر به  یریگ میق تصمبا دادن ح دمسئوالن مدارس و معلمان بای ▪

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

 مدير کاردانش فيشرح وظا, مدير هنرستان فنی و حرفه اي   فيشرح وظا

مدیریت / حت نظارت ادارهاین پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی،وظایف زیررا ت شاغل

 ...آموزش وپرورش انجام می دهد 

 وظایف آموزشی و پرورشی:  الف

کارها و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام می پذیر زیر نظر رئیس هنرستان خواهد بود و رئیس از نظر  کلیه

تام دارد و وظایف او اداره آموزش و پرورش مسئولیت  مقابلحسن اجرای امور پرورش ی ، آموزش ی و اداری در

 :به شرح زیر است

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

 آموزش و پرورش و ارسال رونوشت آن به اداره آموزش و پرورش متبوع
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و همکاری و تبادل نظر با اولیا و دبیران اطالع دقیق و مستمر از میزان پیشرفت امور تحصیلی هنر جویان  کسب

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

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

 هنر جوه انضباط مستقیم یا از طریق معاون مربوطه و مشارکت در تعیین نمر

بر فعالیت های مشاورین و امور مربوط به مشاوره راهنمایی ، هدایت تحصیلی و شغلی هنر جویان  نظارت

به منظور آشنایی با هنرستان و رشته های  هنر جویانبراساس آئین نامه ها ی موجود و دعوت از سا یر

 آنان و با هماهنگی قبلیهنرستانی به صورت مستقیم از طریق واحدهای آموزشی محل تحصیل 

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

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

  نمودن این مسئله در ارزشیابی ساالنه آنان

 فضا و تجهیزات 

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

درآنها مشغول به کار می شوند و نظارت مستقیم بر امور  آموزان منظور آشنایی با مح یط کارگاهها یی که دانش

 کارگاه و آزمایشگاه های هنرستان

اقبت در استفاده از وسایل آزمایشگاهی و کمک آموزشی و تحقق موضوع ثبت فعالیت های انجام بر مر نظارت

 کارگاه گزارش شده از سوی هنرآموزان و سرپرست بخش در دفتر

و مراقبت بر انجام به موقع پرسشهای مستمردروس اعم از کارگاهی و غیر کارگاه ی و انجام کارآموز ی و  نظارت

و ثبت صحیح و به موقع نمرات آنان در لیست مربوط و  هنرجویانامتحانات به موقع از کارورز ی ، همچن ین
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 امتحانات انتقال آن به سیستم ثبت نمرات و ایجاد دفاتر و ارسال ن تیجه امتحان ات براساس آ ئین نامه

 متوسطه در نوبت های الزم به اولیاء آنان

ویان برای شرکت در امتحانات نهایی و اطالع رسانی به موقع اقدامات الزم به منظور آمادگی کامل هنر ج انجام

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

 نظارت بر صدور گواهینامه ¬نمرات و اعمال ضوابط و امضای نهایی آن 

ل هنرستان براساس موازین شرع مقدس اسالم به خصوص دقیق بر نحوه رفتار و کردار هنر جویان در داخ نظارت

و پسر و همراه نداشتن وسایل غیر ضروری در  پسراعم از  هنر جویان در مورد وضعیت ظاهری و چگونگی پوشش

 هنرستان

روح وحدت و ارتباط اسالمی از طریق حرکت در خط والیت فقیه در بین هنر جویان و دبیران ، کارکنان  تقویت

از هرگونه تفرقه و گروه گرایی ضمن رعایت اخالق  جلوگیری اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور هنرستان و

 اسالمی

در شناخت عوامل سوق دهنده هنر جویان به سوء رفتار و کوشش برای رفع این عوامل و جایگزینی با رفتار  سعی

حت اختیار و گزارش و کمک و بهره گیری از عوامل ت مربیانشایسته از طری ق همی اری و کمک او لیاء و

 خواهی از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط در صورت لزوم

و نظارت بر کمیت و کیفیت برگزاری مراسم صبحگاهی و انجام نماز جماعت ظهر و عصر به طوریکه این  حضور

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

 .همه بدیها باشد 

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

 پربار نمودن آنها
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در شناخت افراد کم بضاعت و ترتیب کمک به آنها به طور پنهانی در حد امکان و مقدورات از طریق کمکها  سعی

 ی و سرانه هنرستان حسب مقررات موجودی محرمانه مردم 

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

 بر فعالیت کتابخانه هنرستان و اهتمام در تجهیز آن در حد امکان نظارت

راد واجد شرایط و مرتبط به لحاظ رشته معاون یا معاونین فنی و غیر فنی حسب مقررات از بین اف انتخاب

 هنرآموز عنوان تحصیلی و تخصص در امور هنرستان ضمن داشتن

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

 .نظر آنان الزم است به مدیر هنرستان انتقال داده شود

 :مالی وظایف اداری و :  ب

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

 استثنایی

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

 در تزکیه و الگوسازی خویش برای هنر جویان براساس موازین اسالمی سعی

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

 عملکردها

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

 ذهبی و ملیبرای سخنرانی از آنان در روزهای خاص م دعوتبر ای بازدی د و آشنا یی بیشتر با هنرستان و

 زمینه شکوفایی و خالقیت و تشویق و ترغیب آنان و معرفی، به مراجع ذیصالح و اهداء جوائز ایجاد
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سرپرست بخش از بین هنرآموزان هر رشته از افراد توانمند و متخصص و متعهد منطبق بر دستورالعمل  انتخاب

 ساماندهی وزارت متبوع

تبوع به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و رفع مشکالت احتمالی ارتباط با اداره آموزش و پرورش م برقراری

 کلیه کارکنان هنرستان در حد امکان

به سواالت اولیاء هنر جویان و دیگر مراجعان مربوطه با رعایت شئونات اخالقی شخصاً یا توسط  پاسخگویی

 همکاران مرتبط

ان و کوشش در جلب مشارکت هنر جویان در انجام الزم در زمینه تکشیل انجمن اولیاء و مربیان هنرست اقدام

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

 مرکزی

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

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

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

 .به وظایف آنان به نحو مقتضی 

ن نامه هایی که از طریق اداره نمودن زمینه اطالع رسانی و یا اجرایی بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئی فراهم

 .آموزش و پرورش به هنرستان ارسال می گردد 

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

 مربوط و ارسال گزارش به اداره متبوع و بکارگ یری افراد طبق ضوابط موجود

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

 نگه داشتن هنرستان در ایام تعطیالت طبق مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت متبوع دایر
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مستقیم بر امور مالی و اموال هنرستان به منظور ثبت به موقع و صحیح کلیه اموال دولتی در دفاتر  نظارت

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

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

 اداره آموزش و پرورشی متبوع

های مربوط به آن توسط متصدیان امور بر وضع هنر جویان مشمول وظیفه عمومی و مراقبت در انجام کار نظارت

 دفتری به صورت مستقیم یا از طریق معاونت مربوط

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

 مقامات مربوطه 

 سایر امور مربوط عندالزوم انجام

 

 

 : تذکر

سمت و یا جایجایی از پست فعلی خود، موظف هستند فهرست اسناد و  هنرستانها به هنگام تغییر مدیران

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

ید جد مدیرتمام بخشها و سایر وسایل هنرستان را در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پس از تحویل و تأیید

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

 .سوم را به عنوان رسید نقل و انتقال برای خود نگهداری کند  نسخهنسخه دوم را در مدرسه بایگانی و

 نتیجه گیري
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 نیا. آنها خواهد بود یریپذ تیآن مسئول جهینت کنند تینظم و انضباط را رعا آموزشگاهآموزان در  اگر دانش

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

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

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

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

 .و خطاست شیآزما ندیزم فرآکار مستل نیخواهند کرد فقط ا دایپ یبهبود یآموزان از نظر انضباط دانش نیا

را نشان داد  تیمسئول یفایا تیآموز از خود قابل از کوچک شروع شود و پس از آنکه دانش دیبا ها تیمسئول نیا

و مشارکت در  یریگ میکردن، به بحث و تصم تیآموز، با احساس مسئول دانش. مهم داده شود یها تیمسئول

آموزش فراهم  یرا برا یهترب طیو مح شود یم بخش جهینت یا گاهآموزش جادیکه باعث ا پردازد یم آموزشگاه

 .متقابل است یا رابطه ،یریپذ تیرابطه نظم و انضباط با مسئول.کند یم

 میکه در آن قرار دار یبا توجه به اجتماع ینظم و انضباط در مدارس امروز یباورند که برقرار نیبر ا ها یبعض

موفق  آموزشگاه نیا یان در آن نظم را برقرار کرد، طبق مباحث قبلکه نتو یا آموزشگاه. مشکل است یلیخ

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

را درس نخواندن  یانضباط یعاقبت ب رایز کشند یزجر م یانضباط یان مدارس ما از مشکل بهنر آموزاز  یلیخ

خوب  تیریان با مدهنر آموزاز  گرید یدارند و بعض یکینزد یلیارتباط خ تیو ترب میانضباط و تعل. دانند یم

 .دانند یمعضل نم کیکالس، انضباط را 

وجود داشته  دیبا هیو تنب قیتشو وهینظم حتماً ش یبرقرار یاعتقادند که برا نیان و معاونان بر اهنر آموز یبعض

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

دارد  یدرون  زهیآموز انگ آنان دانش ربه نظ. و موانع سر راهش هموار گردد ردیقرار گ تیمورد حما شرفتیپ
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 نیطبق ا نیبنابرا ندیکنترل شود تا بتواند به بار بنش نکهینه ا ابدیپرورش  زهیانگ نیاست که ا یکاف نیبنابرا

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

 .میآموز را به حال خود رها کن دانش

 رایاست ز یمهم یلیخ  نکته نیا. میبرخورد کن یا آرام، خونسرد و حرفه انضباط، یآموزان ب با دانش میکن یسع

 یقانون انتظام یکند حق اجرا مهیجر یرانندگ نینکردن قوان تیخاطر رعا ما را به  هینقل  لهیوس یسیاگر مأمور پل

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

 یول میرا دار یبرنامه انضباط یخود حق اجرا فیوظا طهیاست ما در ح نیهم ناًیهم ع انضباط یآموزان ب دانش

را به  یانضباط یمورد ب.... و دار شین ریتعاب ایو  زیدآمیتهد یها نگاه ایزدن و حرکت انگشت،  ادیبا فر دیبان

آموز  دارد تا دانش یشتریباشد احتمال ب یابی شهیو همراه با ر یاگر برخورد ما با خونسرد. مییآموز بگو دانش

اگر ما از . می، با هم باشآموزشگاهدر  یلیسال تحص انیپاآموزان تا  با دانش میخواه یما م رایمتوجه رفتارش شود ز

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

  .کنند یم یریآموزان از رفتار ما الگوگ چرا که دانش میآرام و خونسرد باش دیبا انضباط یآموز ب برخورد با دانش
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 (  .باشد ،امانام مؤلف درآن نوشته نشده است یکتاب مذکورترجمه م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


