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ی ( باعث نگرانی جهانی گردیده است؛ دولت جمهوری اسالم۱۹کویداخیراً شیوع ویروس کرونا ) 

ه از جمله کافغانستان به منظور جلوگیری از سرایت این ویروس تدابیر جدی وقایوی را روی دست گرفته است 

ویش طرح خ، وزارت معارف مبتنی بر مکلفیت وظیفوی تعطیل مکاتب و نهادهای آموزشی می باشد. با این حال

 کشاف داده است.های بدیل را به منظور فراهم نمودن تعلیم و تربیه برای شاگردان، معلمان و مدیران مکاتب ان

یط عادی انکشاف مسلکی متداوم معلمان و مدیران یکی از وظایف عمده وزارت معارف است که در شرا  

های حمایوی صورت می گیرد، اما در شرایط کنونی برای فراهم نمودن آن نیاز یگر فعالیتها و دبا تدویر آموزش

وه های ابتکاری به جد و جهد زیاد است که باید از طرف وزارت معارف، معلمان و مدیران دریغ نشود؛ یکی از شی

 مند مواد آموزشی خودخوان است.انکشاف مسلکی، مطالعة نظام

مطالعه و  خودآموز که متشکل از رهنمود مطالعه، دستورالعمل ارزیابی مؤثریتمواد آموزشی پروگرام  

عه منظم آن، مواد خودخوان است، طوری انکشاف یافته است که معلمان، سرمعلمان و مدیران می تواند با مطال

 را رشد دهند. های عمومی و مسلکی مرتبط به وظیفه شاندانش مسلکی را کسب نموده و  قابلیت

و مدیران انتظار  تشکر از حمات افرادی که این مواد آموزشی را تهیه نموده اند، از معلمان، سرمعلمانبا  

نابع و می رود که با استفاده از فرصت تعطیلی های موجود از طریق مطالعة این مواد آموزشی و سایر م

زمینة  ر آینده بتوانندموادآموزشی قابل دسترس محدوده دانش مسلکی و تخصصی شان را وسعت بخشند تا د

 یاددهی ویادگیری مؤثر را برای شاگردان عزیز فراهم نمایند.

 دکتر محمد میرویس بلخی
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 راهنمود مطالعه و ارزیابی دورة خودآموزی معلمان و مدیران 

ت و به استحضار این رهنمود به منظور ارتقای کمی و کیفی پروسه خودآموزی  و افزایش نتایج آن تهیه گردیده اس

ترش ویروس صت تعطیلی که غرض جلوگیری از گسمعلمان و مدیران محترم رسانیده می شود تا با استفاده از فر

 مطالعة شان باشند. کرونا  مساعد گردیده است، حین مطالعه دستورالعمل زیر را عملی نموده و آمادة ارزیابی نتایج

 هدف

طالعه کتب/ انکشاف مسلکی معلمان، سرمعلمان و مدیران مکاتب با استفاده از زمان تعطیلی مکاتب از طریق م

 ی به شیوه خود آموز.مواد آموزش

 محتویات مواد مطالعة معلمان و سرمعلمان

باری است کتاب/ مواد آموزشی که از طرف وزارت معارف جهت خودآموزی شما مناسب دیده شده و مطالعة آن اج

گونگی چشامل موضوعات چون: پیداگوژی، شناخت شاگرد، چگونگی تهیه مواد ممد درسی، چگونگی تنظیم صنف، 

 درسی، انواع ارزیابی، می شود. تهیه پالن 

 محتویات مواد مطالعة مدیران

ون: چمواد آموزشی که جهت خودآموزی مدیران تدارك دیده شده و مطالعة آن اجباری است شامل موضوعات 

ارت و چگونگی پالنگذاری برای بهبود مکتب، چگونگی ارزیابی عملکرد شغلی معلمان، شیوه های مناسب نظ

ب، لمان، چگونگی سهیم ساختن والدین در مکتب، چگونگی سهیم ساختن جامعه در مکتارزیابی تدریس مع

گونگی چچگونگی تهیه پالن در حالت اضطرار، کاهش استرس، مدیریت زمان، چگونگی انکشاف مسلکی معلمان، 

 تشکیل تیم ها و ...، می شود. 

 های الزامی دستورالعمل

 سوالی/حوزه تعلیمی مربوطه دریافت نمایید.کتاب/ مواد مطالعه را از آمریت معارف ول -۱

ی کنید، بعد از ختم کتاب/ مواد مطالعه، پالن درسی ساعتوار همه موضوعات مضامینی را که تدریس م -2

یه شده های ته تهیه نمایید، بعد از ختم تعطیلی مکاتب، اعضای نظارت تعلیمی/ استادان تربیه معلم پالن

 د.را مورد ارزیابی قرار میدهن
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د، لذا مواد منظور مکافات در نظر است که مؤثریت مطالعة دوره تعطیلی شما مورد ارزیابی قرار گیربه  -3

 گی کامل را برای سپری نمودن ارزیابی داشته باشید.موردنظر را طور مطالعه نمایید که آماده

عه الدر جریان تعطیلی مکاتب سعی کنید که همه مضامین را که تدریس می کنید به صورت مؤثر مط -4

شما زمینه  نموده، نکات مغلق و مبهم آنرا یادداشت برداری نمایید تا برویت آن بعد از تعطیلی برای

آوری می مدت فراهم شود. )اعضای نظارت تعلیمی پیشنهادات آموزشی شما را جمعهای کوتاهآموزش

 نمایند(

رت کاتب به اعضای نظاگزارش تفصیلی مطالعة خویش را طی یک مقاله بنویسید و در آغاز دروس م -5

 تعلیمی مربوطه تسلیم نمایید.

 رهنمودهای مطالعة بهتر
 نگذاری کنید.هدف مطالعة خود را واضح نمایید و برای رسیدن به آن از نظر زمانی، مکانی و موضوعی پال (۱

های گوناگون و سعی کنید در برخورد با موضوع مورد مطالعه، قبل از مطالعه، دقایقی را به طرح سوال (2

 اندیشیدن در بارة موضوع موردنظر بپردازید.

ندی نمایید باز نکات مهم و جالب موضوع مورد مطالعه یادداشت برداری کنید و آنرا به طور منظم طبقه  (3

 تا در ختم مواد مطالعه بتوانید در مورد آن مقاله بنویسید.

نرا یادداشت کشید یا خالصه آحین مطالعه برای مرور بعدی، زیر بعضی از مطالب مهم با پنسل خط افقی ب (4

 کنید.

 به منظور حفظ تمرکز حواس، محیط آرام را برای مطالعه برگزنید. (5

 کنید. سعی کنید زمانی که با نشاط و شاداب هستید و می توانید تمرکز حواس داشته باشید مطالعه (6

 ظر است.مورد نزود تمام کردن مطالعة کتاب، هدف نیست، بلکه خوب تمام کردن کتاب یا خواندن کتاب  (7

ای را نفهمیدید، از آن به راحتی نگذرید، بلکه آن کلمه یا جمله را روی کاغذ اگر معنای کلمه یا جمله (8

تاد تربیه جداگانه یادداشت کنید تا پس از مطالعه، معنای آنرا در فرهنگ لغات پیدا کنید یا از اس

 معلم/اعضای نظارت بپرسید.
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ها، خالصه فصل ها و نظایر آنرا پس از ها، جدولاز تصاویر، چارت های کتاب، اعمسعی کنید همه قسمت (۹

طالب کتاب مخواندن متن کتاب، مورد مطالعه و مالحظه قرار دهید، زیرا این قسمت ها برای تسهیل فهم 

 در نظر گرفته می شود.

ا چشمان های ناشی از مطالعه نادرست، فاصلة کتاب ببه منظور کاهش از خسته شدن و جلوگیری زیان  (۱0

ر خود را سشما باید در حد معینی باشد )حدود بیست و پنج سانتی متر(، لذا هرگز موقع کتاب خواندن 

 ار گیرید.چنین باید در جای ثابتی قرروی کتاب خم نکنید، هم

 حین مطالعه یک موضوع در مورد تطبیق عملی آن فکر کنید.  (۱۱

ند به بحث و عه، با همکاران یا دوستان عالقمدر صورت امکان سعی کنید در بارة مطالب مورد مطال  (۱2

 تر جایگزین شود.گفتگو بپردازید، تا بدین ترتیب، مطالب مورد نظر در ذهن شما بیش

 دستورالعمل ارزیابی

ها خواهد فوی آنارزیابی دورة خودآموزی معلمان، سر معلمان و مدیران مبتنی بر شواهد یا بهبود در عملکرد وظی

 ن در این دستورالعمل توضیح گردیده است. بود که مکانیسم آ

را به اداره مربوطه معلمان و سرمعلمان در اخیر هر هفتة کاری گزارش تحریری پیشرفت خودآموزی شان .۱

های صحی وزارت صحت عامه تسلیم نمایند، مدیر/ آمر مکتب گزارش پیشرفت با درنظرداشت توصیه

 .اعضای نظارت تعلیمی مربوطه تسلیمی بدهند خود و کارکنان آموزشی مربوطه را طور منظم به

های ا سوالباشترك هر معلم، سرمعلم و مدیر مکتب در ارزیابی اخیر دوره خودآموزی که به شکل تحریری  .2

ای( خواهد بود، الزامیست، شخصی که بدون عذر موجه در ارزیابی حاضر نگردد از عینی )چند گزینه

 مکافات مورد نظر محروم خواهد شد.

ها و پیشنهادات( دوره خودآموزی برای نوشتن گزارش نهایی از مواد مطالعه خودخوان )شامل آموخته   .3

ی در هر معلم، سرمعلم و مدیر مکتب الزامی بوده و منحیث سند شواهد پیشرفت آموزشی/ رشد مسلک

 ارزیابی شمرده می شود.
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واهد شم الزامی بوده و منحیث طرح و تهیه منظم و مشرح پالن درسی ساعتوار مضمونی برای هر معل .4

 شود.ارزیابی محسوب می

ها و مسایل که با آنها مواجه هستید که کنید )چالشتهیه گزارش از مطالعه مضامینی که تدریس می .5

شود( الزامیست و جزء شواهد خودآموزی در ارزیابی شمرده جزء نیازهای آموزشی شما محسوب می

 شود.  می

ه کد خودخوان)کتاب مطالعه معلم، سرمعلم(، گزارش مطالعه مضامینی تسلیمی گزارش مطالعه موا .6

های درسی ساعتوار مضمونی برای تایید به عضو نظارت تعلیمی مربوطه کنید و دوسیه پالنتدریس می

 و یا استاد تربیه معلم حتمی است.

 ده دارد.مدیر/ آمر مکتب مسؤولیت هماهنگی و مدیریت دوره خودآموزی را در سطح مکتب به عه .7
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 تعیین اهداف و پالنگذاری برای بهبود امور مکتب

 اهداف آموزشی

 خواهند بود تا: مدیران در اخیر مطالعة این بخش قادر 

  دهند.پروگرام بهبود مکتب را توضیح  هدف -۱

 رابطه پالن گذاری مکتب را با اهداف مکتب بیان نمایند.  -2

ن را بیان کتب و تعیین نمودن اهداف آموزشی معلمارابطه پالنگذاری دقیق مکتب را با بهبود دایمی م -3

 نمایند. 

 .نمایندشیوه های مختلف برای عملی نمودن اهداف تعیین شده مکتب را انتخاب و تشریح  -4

 سوال ها برای ایجاد انگیزه  

 ؟برای بهبود مکتب چه نقش داردپالنگذاری و تعیین اهداف  .۱

 برخوردار است؟برای اهداف مکتب کدام عرصه ها از اولویت  .2

اد زمانی یاقعی و با معقابل سنجش، قابل حصول، و) SMARTهای با استفاده از ویژگیتوانید چگونه می .3

 ؟(، پالن بهبود مکتب خود را تهیه نماییدتعیین شده

 چرا اهداف دراز مدت و اهداف کوتاه مدت دارای اهمیت است؟ .4

 پالن و اهداف در مورد تصویر کلی

یی و مسلسل هنبوده بلکه تالش های دور ایستراتیژیک یک عمل یک دفعهاالعین( و پالنگذاری  تعیین دورنما )نصب

مکتب را با انرژی و قدرت بیشتر مدیریت بد و این پروسه ادامه میا  بوده، اماتغییر  در حالباشد. شدت و تمرکز آن می

 . دهدسوی بهبود سوق میبه 

سابقه رف هم در داخل و هم در خارج از مکتب با تقاضا و چالش های بیمدیران و آمران مکاتب بحیث رهبران معا

باشند. برای اینکه یک مدیر/ سرمعلم خوب باشید، باید بدانید که توانایی تنظیم وقت دارای اهمیت مواجه می

داشته  نصاب تعلیمی نظارتاز تطبیق  است. ما به وقت نیاز داریم تا دیدگاه مشترك را تعریف و تفهیم نماییم
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ضرورت ها و توقعات  ،پیشرفت تعلیمی شاگرداندر مورد ، را فراهم سازیم معلمان باشیم، زمینه ارتقای ظرفیت

فضای موثر درسی از طریق تقویه احساس  پاسخگو بوده و باالی فراهم نمودن ناظرین ولسوالی/ والیتی و مرکزی

و جانبه را با والدین شاگردان و مردم محل تقویه تمرکز نماییم. به منظور کسب موفقیت باید همکاری دمردم، 

این امر متعهد باشیم  به و ایندنموده تا به این ترتیب معلمان بتوانند بحیث تیم های مؤثر با هم کار و فعالیت نم

 . گردندکه هیچ شاگردی باید ناکام نماند بلکه همه شاگردان به اخذ نمره کامیابی نایل 

کارهای  ه. بداشته باشیمباید همواره به وقت، انرژی و حوصله مندی خود توجه  ما بحیث مدیران خوب مکتب

ولویت به بوده و بر جنبه های مثبت تأکید نماییم. قایل شدن حق ا بینخوش قایل شویم، همیشه اولویتمهم 

 ت. سا شاگردان ی آموزشیدست آوردهااز طریق  دارای اهمیت است زیرا هدف ما بهبود تعلیم و تربیه وقت

 نقش مدیر مکتب

 پاسخدهی -۱

  ؟اند و یا خیر تمام شاگردان آموزش دیدهحصول اطمینان از اینکه 

 ه. ارایه معلومات درباره مصارف و ضرورت های مربوط به بودیجه، تعمیر و کارمندان مکتب و غیر 

 تشویق کردن -2

  بهبود مکتبعملی کردن پالن 

 داشتن دیدگاه و فراهم آوری آموزش و زمینه تشویق 

 ری در عمل ؤپیاده کردن تی 

 کار و فعالیت  جهت عملی کردن اهداف 

 اعالم کردن -۳

  اعالم کردن موفقیت ها و دست آوردها 

  معارف  های آمریتاعالم کردن موفقیت ها و دست آوردها به وزارت معارف، ریاست های معارف والیات و

 ولسوالی 
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  (مردم محل) به اولیای شاگردان اعالم موفقیت ها و دست آوردها به . 

 پالیسی -4

  تطبیق قوانین و پالیسی های وزارت معارف 

 رعایت پالیسی ها حصول اطمینان از 

 تنظیم امور روزمره مکتب -5

 امور مربوط به کارمندان  و نظارت از امور اداری 

 د. که مکتب مواد الزم برای تعلیم و تربیه خوب را در اختیار دارحصول اطمینان در مورد این 

 لیت ها را به تنهایی بعهده گیریدؤوکه مس نکنیدسعی  شریک ساختن مسوولیت ها:انتقال و 

هبران دارای اهمیت است. ر ،تفویض اختیارات و صالحیت ها از طریق تصمیم گیری مشترك برای رهبری خوب

اهداف  ققر تحکه د هندد، پس باید به آنها اجازه دندارمشارکت و همکاری که از مردم توقع وقتی، خوب میدانند

یگردد. . شرکت کارمندان مکتب در پروسه تصمیم گیری باعث بهبود و انکشاف مکتب منمایندکمک  آنها شما

تشریک  ةروسشمار میرود. مدیران خوب مکاتب نه تنها په سسات موفق بؤرازهای مکاتب و مموضوع از جمله این 

دارند. چارت یاهداف مکتب ابراز مایل شدن به نرا برای خویش عالقمندی  اًبلکه دایم ،دیدگاه را شروع میکند

پالن گذاری را  ةپروسمرتبط است و  اری با همپالن گذ ةدهد که چگونه تمام اقدامات در پروسذیل نشان می

تواند برای مکاتب و مدیران سازد. این موضوع میرا فراهم میها تحکیم بخشیده و ابعاد جاری تفویض صالحیت

  آن موثر ثابت گردد.
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 تعیین اهداف

. مسلماً در نظر داشتن تعیین گرددمطابق آن عینی را توضیح نماید و اهداف  مکتب باید دیدگاه تعلیمی کلی هدف

بعضی از اهداف آنقدر  ،عباره دیگره این موضوع دارای اهمیت است که اهداف باید یک سند زنده و متغییر باشد. ب

. با وصف باشددیگری مستلزم عطف توجه فوری  مهم اهداف است و ممکنگذرد می زمانمهم نخواهند بود، زیرا 

 صورت گیرد. نباید انعطاف پذیری همیشه ، اماآنکه اهداف باید انعطاف پذیر و قابل تغییر باشد

راه برای رهبری مکتب و  ةاهداف در تهیه نقش ؛باشداهداف یک ضرورت عملی در تنظیم و اداره مکتب میتعیین 

  .کندکمک میمکتب،  یتونگی پیشرفت کار مدیرچگارزیابی 

باشد. به معنی تشخیص اهداف درسی و پالن نمودن طرق رسیدن به آن می اًتعیین اهداف برای مکتب ابتد

، تعیین مؤثر اهداف برای استشاگردان نیز  همچنان تعیین اهداف به معنی تشخیص عرصه های مطلوب رشد

 بخشند. گی خود را بهبود میگذارد، زیرا آنها زندهردان تاثیر بجا میمکاتب هم بر معلمان و هم بر شاگ

 موثر تعیین اهداف قةطری

 . همیشه بخاطر داشته باشید که یگانه دلیل موجودیت مکتب آنشودعرصه های مهم جهت بررسی تشخیص 

اختن معلمان و سایر ست که اطفال و جوانان را تربیه نموده و به آنها آموزش دهد. هدف مکتب صرف مشغول سا

 باشد:جوانان نیست بلکه دارای سه هدف عمده ذیل می

 . است علمی/نخستین هدف مکتب عبارت از پیشبرد پروگرام تعلیمی -۱

دوره انکشاف 

پالن و بهبود 

 دورنمای مکتب
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 . استشاگردان  همه جانبههدف دیگر مکتب عبارت از رشد  -2

 باشد. تدریس میهای هدف سوم مکتب عبارت از بهبود شیوه -3

رست دها، پیشبرد امور مربوط به حفظ و مراقبت از تعمیر مکتب و مصرف اهداف دیگری چون تهیه گزارش 

تربیه شاگردان مورد استفاده مینه بهتر تعلیم و زفراهم نمودن باشند که همة این اهداف برای بودجه نیز موجود می

 دهیم:خواهیم سه هدف عمده را قرار ذیل مورد غور و بررسی قرار می. حاال میقرار می گیرد

رهای تعیین اهداف علمی در مکاتب قسماً در نصاب تعلیمی گنجانیده شده است. معیا اف علمی:اهد .۱

زش . طور مثال، امتحانات غرض ارزیابی سطح آمواستواضح  هدولت برای دانش و مهارت ها متوقع

 شود، زیرا موضوعاتیگردد. این امتحانات بحیث اهداف علمی پنداشته میشاگردان سال دوبار اخذ می

در دهند. اخذ نمرات کامیابی که در طول سال باید آموخته شوند تحت پوشش قرار می را یک مضمون

برای هر دهد. اگر وردهای شاگردان را نشان میآامتحانات بحیث هدف نهایی، چگونگی پیشرفت و دست 

ف نهایی هد فراهم شود، درنتیجه برای آنها زمینه نایل شدن به کافیمعلومات دانش و شاگردان سوال 

تواند بخشی از این امر می ؛گرددیعنی کسب معلومات کافی برای اخذ نمره کامیابی در امتحان، میسر

ون چدارای اهداف دیگری  برای شاگردان ممکن است مکتباداره هدف برای کسب آموزش علمی باشد. 

 شد. بانیز ف علمی خالقیت، مهارت های مربوط به تجسس و سایر اهدا مسأله،فکر کردن مستقل، حل 

 ستراتیژیاگویند که تعیین مدیران/ آمران با تجربه مکاتب می تعداد زیاد شاگردان: همه جانبهانکشاف  .2

مران بلکه برای آشروع و ختم سال تعلیمی با در نظر داشت امیدها و رویاها، نه تنها برای مدیران/  ها در

ماییم ت که به شاگردان مکاتب طوری تدریس نشاگردان نیز صورت گیرد. این موضوع دارای اهمیت اس

گی، امیدها و آرزوها( خود تعیین نموده و راه آنها بتوانند اهداف خود را با تشخیص رویاهای )زنده تا

 رسیدن به آنرا نیز تشخیص نمایند. 

سازد. معلمان را مؤثرتر میمسلکی افراد و اشخاص ورزیده کار  انکشاف استعداد شخصی و مسلکی: .۳

. بخشدمعلمان، روند تدریس و زندگی مسلکی معلم را بهبود می مسلکیبرای انکشاف یین اهداف تع

کند ولی آرزوهای مسلکی و یا اهداف مربوط به تعلیم و آروزهای یک شخص تا شخص دیگری فرق می
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رای سن تربیه در میان معلمان یکسان اند. طور مثال: دست آوردهای توانایی افهام و تفهیم با اشخاص دا

عبارت از اهدافی اند که میان معلمان  و ارتقای ظرفیت و سال مشخص، توانایی تجسس و آرزوی آموزش

آنعده معلمانی اند که سعی هدف  رزوی انکشاف اذهان شاگردان و کسب مداوم تجاربآد. نعمومیت دار

 نماید در این عرصه مهارت مسلکی را بدست آورند. می

استفاده از ه کید قابلیت تطبیق را داشته باشد و پالن وقتی قابل تطبیق خواهد بود هر پالن با تعیین اهداف:

 انکشاف یافته باشد. SMART هایویژگی

لسله س یکدر لسان انگلیسی با  ، اماممکن در لسان های دری و پشتو مفهومی را ارایه نکند SMARTمخفف 

 نماید. مطابقت می مشخصات

S :Specific  مشخص 

M :Measureable بیقابل سنجش و ارزیا 

A :Attainable  قابل دسترس 

R :Result Oriented  نتیجه بخش 

T :Time Bound بامیعاد زمانی/محدوده زمانی دارای 

 تعیین اهداف صنف با معلمان و شاگردان

ردان شاگ بیش از یک امید محض نیست. این اهداف برای آموزش ،پالن کاری هدف بدون طریقه سنجش و یا بدون

و متعهد ساخته شوند  داشته باشندکند که شاگردان در تعیین اهداف شرکت ایجاب می بنابراین،گردد، تعیین می

 تا در جهت بر آوردن این اهداف کار و فعالیت نمایند. 

ست که اهداف صنف با اهداف بهبود ا جزء مهم دیگر تعیین اهداف صنف آن نصاب تعلیمی و اهداف مکتب:

عباره ه شود. بت داشته باشد. اهداف صنف قسماً بر مبنای آموزش و عدم آموزش شاگردان تعیین میمکتب مطابق

که به بهبود  و اهدف صنف باید به عرصه های شاگردان ارتباط دارد تعلیمیدیگر اهداف صنف با دست آوردهای 

برای استفاده شاگردان روی دیوارهای باید  یدکه اهداف صنف تهیه گردمتمرکز باشند. بعد از این، نیاز بیشتر دارد
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گردد. این میآنها  متداوماهداف صنف در همکاری با شاگردان باعث تمرکز بر بهبود تعیین صنف آویزان گردد. 

 باشند.  سنجشاهداف نباید اهداف مغلق بوده بلکه ساده و قابل 

نفرادی یت است. شاگردان طور اتعیین اهداف دارای اهم ةطوریکه تذکر یافت شرکت دادن شاگردان در پروس

نفرادی اتوانند اهداف شخصی خود را طوری تعیین نماید که با اهداف صنف مطابقت داشته باشند. اهداف می

 . دارندشاگردان باید بر عرصه های متمرکز باشد که شاگردان در آن نیاز به بهبود 

ن موضوع صنف دارای اهمیت است. زیرا ای طور خالصه، تعیین اهداف برای بهبود متمادی تدریس و آموزش در

 کند. شاگردان در تفاهم و شفافیت آموزش کمک میهم به معلمان و ه هم ب

 ( آموزشی شاگردان برای مکتبهن اهداف دراز مدت )سه سالدمثال های تعیین کر

برای  وزشیاهداف آم دهد،طی مدت یک الی سه سال توضیح را فعالیت مطلوب شاگردان باید یک هدف آموزشی 

 تمام این شاگردان در دو عرصه ذیل تعیین خواهد شد:

ال شاگردان صنف سوم الی س %75»طور مثال  :ی تعلیمیاز لحاظ معیارهای مربوط به دست آوردها -۱

 «. رندآوچهارم سطح آموزش مطلوب رابدست 

مکتب  ره کارتمام شاگردان مکتب الی اخیر سال اول دربا»طور مثال  از لحاظ رشد و انکشاف شخصی: -2

 «. دننمایلیت ؤواحساس مس

  ردیده است.توضیح دهند، بیان گ شاگردان اولیایبه که معلمان باید آنرا  فاهدااز های هدر ذیل نمون

 شنیدن و صحبت کردن.خواندن، نوشتن،  :5در صنف  زبان هایمهارت

انسانها  و مشهورترین گفته هایشاگردان بهترین خصوصیات بشر، ارزش های قابل ستایش  به ادبیاتدر کتاب 

ابراز نظر خود شان به شکل  دیگران و هایاین موضوع، آنها را برای درك نظریه ها و مفکوره می شود،تدریس 

 سازد. شفاهی و تحریری درباره مسایل بشری آماده می

صورت انفرادی ه بو  واندشمول اشعار، تاریخ، داستان و قصه های عنعنوی را خواهند خه ادبیات مختلف ب ،شاگردان

. شاگردان قادر پردازندمیهنمایی معلم مطالعه خواهند کرد. آنها به تحلیل و تجزیه ساختار متون و مسایل ابا ر
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زبان  را تشخیص دهند. همچنان شاگردان های داستانشخصیتد بود که علل و عوامل سلوك و برخورد نخواه

وه بر آن شاگردان از طرق مختلف استفاده خواهند کرد تا معنی کلمات . عالموزندآمیمجازی و معنی لغوی آن را 

 . بفهمند نا آشنا را 

به را شانهای  . آنها نوشتهبنویسندشاگردان صنف پنجم قادر خواهند بود تا چند پاراگراف مرتبط با همدیگر را 

طور  نوشتن ةدر اثنای پروسا نهآبه کند. موضوعات گرامری میتهیه توضیحی، عملی، آموزنده و تحلیلی  صورت

گردد. شاگردان فرصت خواهند داشت تا طور رسمی و غیر رسمی در پیشروی همقطاران خود عملی، تدریس می

 نمایند.  بصورت رسمی و شفاهی صحبت موضوعاتصحبت نمایند. تمام شاگردان درباره 

 :معلم ریاضی صنف پنجم همین مکتب اهداف را قرار ذیل نوشته کرده است

گردد که بر عملیه های اعداد، اندازه گیری و مهارت ریاضی تدریس میموضوعات  روزمره به شاگردان  ریاضی:

گی روزمره ر زندهاستفاده کرده و ریاضی را د مسأله کاربرد آن تمرکز دارد. همچنان آنها از مهارت های حل  های

 نمایند. یریاضی م کتابچه هایهیم ریاضی، درج برند. شاگردان چگونگی فهم خود را درباره مفامیخود بکار 
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 ارزیابی معلمان

 اهداف آموزشی

 خواهند بود تا: مدیران در اخیر مطالعة این بخش قادر 

 . دهندضرورت ارزیابی دقیق معلمان را توضیح  .۱

 راجع به مشاهده کوتاه مدت، مدیران نظریات خود را ارائه نمایند.  .2

 نمایند. بیانروسه انفکاك معلمان را اهمیت طرزالعمل های خاص در پ .3

  ل ها برای ایجاد انگیزه سوا

 از مشاهده یک عمل چیست؟ هدف -۱

 طرق مختلف مشاهده کدام اند؟ -2

یک ساخته معلم را مشاهده نماید، شر تدریس که کدام نکاتطور در تصمیم گیری اینچمدیر یک معلم را  -3

 میتواند؟

 زیابی نهائی )تصمیم گیری( چیست؟فرق میان مشاهده تعمیری و مشاهده برای ار -4

 مدیر یک مکتب چگونه میتواند یک معلم فاقد قابلیت را منفک نمایند؟  -5

 انارزیابی معلم

. این یاوریمبهبود بوجود بست که در پروگرام تعلیمی ا معلومات این نخست، هدف مشاهده و جمع آوری ارقام و

، بلکه درس معلم تجسس از نکات ضعیف و منفی نیست گردد. هدف مشاهدهامر باعث بهبود آموزش شاگردان می

 باعث بهبود تدریس میگردد. است که فراهم آوری معلومات به شکل متمادی بخاطر ارزیابی تعمیری 

که باعث همکاری شود. به این  باشدی اهمچنین هدف انجام ارزیابی و فراهم آوری نظریات باید به یک طریقه

وظیفه ارزیابی داده شده باشد، باید به وی که معلم با تجربه و مؤفق( بدون اینمعنی که یک معلم همکار )یک 

ارزیابی کند. در نتیجه  همکاری نموده و جریان تدریس وی را منظماً یک معلم دیگر را در تهیه پالن درسی

، اما باشیدداشته شما شاید یک سلسله زیاد از پیشنهادات برای بهبود درتدریس مناسب  همکارمشاهده تدریس 
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 رشد و انکشاف اصالحی جهت یک یا دو نکته با اهمیت فقط باالی جلسه /در یک وقتکه خوب خواهد بود 

درس معلم را مشاهده کرده  منظماًتواند معلم تمرکز کند. همچنین آمر دیپارتمنت، مدیر و یا سرمعلم می مسلکی

شنهادات برای بهبود تدریس باید کمک کننده و عملی و با وی و یا معلم همکار در زمینه مشوره نماید. ارائه پی

کدام تغییری در روند تدریس ، تا دیده شود که داشته باشدمشاهده تعقیبی و یا بحث و مذاکره ، همچنان بوده

که آن تغییر یک تغییر مفید و سودمند است یا خیر؟ شیوه ها و طرق زیادی برای یا خیر و ایناست رونما شده 

ین طرق معلم احساس تهدید، سرزنش و انفکاك را نمی ا معلمان موجود است که با استفاده از مشاهده تدریس

 نماید. 

قرار دهد تا به  مشاهده نمایند و این موضوع راعادت خود آنداخل و یا خارج  صنف را از اًمدیر مکتب باید اکثر

کنترول " طریقه ،یت را کسب نمایداین ترتیب وی در میان معلمان و شاگردان به حیث یک شخص همکار محبوب

؛ شان میدهدما نه به حیث یک طریقه ساده و عملی چگونگی جریان تدریس را ب "پنج دقیقه یی یا بازدید مختصر

قه بدون برهم دقی 4و یا  3صرف  مدیر در این حالت، زیرا این فعالیت روند تدریس و آموزش را مختل نمی سازد

کتب بیشتر از . معلمان جدید التقرر به این نوع بازدید های مدیر مضور میابد، در داخل صنف حزدن جریان درس

م قضاوت رخ میدهد، که بدون انجارا معلمان با تجربه نیاز دارد ولی تمام معلمان این چنین بازدید مدیران مکاتب 

ر جریان این د ،باشد که مدیر مکتب قصد اصالح نواقص را داشتهنماید و آنرا ستایش میکنند. در صورتی توقع می

ر از صنوف شود. برای یک مدیر الزم نیست که در جریان بازدید مختصمی مشاهده یمسایل زیاد، بازدید مختصر

فاوت تالی ختم ساعت درسی در یک صنف موجود باشد با آنکه بازدید مختصر از صنف با مشاهده رسمی درس 

 تب فراهم نماید. معلومات زیاد را برای مدیر مک تواند، اما میدارد

 "ی یا بازدید مختصراکنترول پنج دقیقه"پیشنهادات برای 

دان در یا شاگرآ ، مشاهده کنید کهشویدوقتیکه شما برای بار اول وارد صنف می مشاهده کار شاگردان: .۱

 شرکت دارند؟ یصنف مباحثاتو یا  یصنف فعالیت

ا برای تدریس انتخاب نموده است؟ آیا این معلم کدام اهداف ر ارائه درس مطابق به پروگرام تعلیمی: .2

 می مطابقت دارد؟ این اهداف به درس پالن شده ارتباط دارد؟یاهداف با پروگرام تعل
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ه اهداف شاگردان در دستیابی ب هکند تا بمعلم درین وقت از کدام شیوه های درسی استفاده میتدریس:  .۳

 آموزشی کمک نماید. 

 ،ذشتهدرس گ ارزیابی ةثبوت و شواهد دربارمشاهده کنید که آیا  :محیط صنف و شواهد آموزش شاگردان .4

؟ )مثآل یراست یا خموجود درس جدید  برای رسیدن به اهداف آموزشی هایفعالیتو یا جدید  درساهداف 

 دیوارها(.  های نصب شده درگردان یا جدولاکار ش

 ند حالت موجود است یا خیر؟مسایل قابل مالحظه صحی و ایمینی نیاز م آیامسایل صحی ایمینی:  .5

ریس و کیفیت تد تاسرانجام میتوان گفت که این یک حقیقت انکار ناپذیر است که مدیر مکتب وظیفه دارد 

اده شود. فرصت ممکن مورد رسیده گی قرار دزودترین آموزش را در مکتب بهبود بخشد. تدریس ضعیف باید به 

هده باید به . وقت و موضوع مشامورد استفاده قرار گیردهایی حیث سند ارزیابی نمن تدریس بایدسند مشاهده 

، ای اهمیت استدار برای بهبود تدریس معلم نیز به موقع ارایه نظریات اصالحیاطالع معلمان رسانده شود. همچنان 

 . نمایدبحث و مذاکره  آن موردشریک سازد و در مدیر باید نتایج مشاهده را با معلم 

نماید و معلم به همکاری مدیر پالن پالن رشد مسلکی خود را اصالحی  بحث می اقدامات در موردمدیر و معلم 

یا  دوسیه )و و در هدیمعلم و مدیر ثبت اسناد ارزیابی گرد یارایه نظر رسمی بعد از امضاسند  انکشاف میدهد.

 کتاب مشاهده( معلم حفظ گردد. 

 انفکاك کارمندان بی کفایت

ش های تمام تالقناعت بخش نشد، همچنان  ز چندین مرتبه مشاهده بهبود نیافت وهرگاه درس یک معلم بعد ا

انفکاك یک . انجام دهدلم اقدامات الزم را برای برکناری مع تواند می ه ثابت شد، مدیر مکتبجاداری الزم بی نتی

 وظیفه یک مدیر مکتب باشد کار در معلم شاید مشکل ترین و نا خوش آیند ترین 

و دالیل انفکاك  عوامل آغاز گردد. برخیمبنای شواهد و اسناد مهم  انفکاك باید بر ةفوق، پروس موضوع با توجه به

 :ذیالً توضیح گردیده است

 . غفلـت در وظیـفه3  . عملکرد غیر اخالقی2 ضعــف تدریـس. ۱
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 . عملکرد ناشایسـته6  . عـدم رعایـت قانون5 . فعالیت های جنایی4

 های ذیل صورت گرفته باشد: کاك یک معلم فعالیتقبل از اقدام به انف

  .توقعات و معیار ها باید معقول بوده و با تمام معلمان طور واضح تشریح شده باشند (۱

اطی بشمول بضبه معلمان فاقد تدریس و عملکرد درست باید توصیه شود و در صورت تکرار، عواقب احتمالی ان (2

 توضیح و تشریح گردد. ، انفکاك

 ی بر انفکاك معلم باید بعد از جمع آوری حقایق عینی بعمل آید. اقدام مبن (3

 اسناد باید بصورت مکمل و دقیق تکمیل گردد.  (4

 لم باشد. باطی )در رابطه به انفکاك( باید معقول بوده و عواقب آن مطابق به شدت عملکرد معضاقدام ان (5

 رهنمایی ها برای انفکاك کارمند 

 یج بحث و و اسناد چون یادداشت های مربوط به مشاهده تدریس، خلص نتا هنگام بروز مشکالت، تمام شواهد

 مذاکره، تاریخ و غیره را ثبت نمایید. 

 از پیش   یشبطریقه های مختلف ارزیابی استفاده نموده و به مشاهده تدریس معلم  از هنگام بروز مشکالت

 پردازید. ب

 ری نمایید. در صورت احتمال انفکاك، از معطل قرار دادن معاش خودا 

 طالب استعفا نشوید(. بدهد )هیچگاه شما از ایشان  اءتی را فراهم نمایید که خود استعفبه معلم فرص
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 شیوه های مناسب نظارت و ارزیابی از تدریس معلمان

 اهداف آموزشی

 مدیران در اخیر مطالعة این بخش قادر خواهند بود تا:

 .چگونگی و شرایط مناسب آموزش را بیان کنند .۱

 توضیح دهند.یوه های مناسب نظارت و ارزیابی از جریان تدریس معلمان را ش .2

 سوال ها برای ایجاد انگیزه 

 آموخته اند؟ اًور دریافت کرده میتوانید که شاگردان تان واقعطشما به حیث مدیر چ -۱

نها ز آاطور با معلمان کمک کرده میتوانید که به هر یک از شاگردان رسیدگی کند و به هر یک چشما  -2

 ؟نمایندتدریس 

 برید؟شما چه نوع ارزیابی شاگردان و ارزیابی معلمان را به کار می -3

 دیدگاه مکتب در مورد محیط آموزشی -۱بخش

 های زیر می تواند محیط آموزشی مناسب را فراهم سازد:با داشتن دیدگاهمدیر مکتب 

 توانند بیاموزند. است که همه شاگردان می نمکتب بر ای دیدگاه 

 کند.  ل است که به هر آموزنده تدریسؤوتب رسالت دارد و مسمک 

 نماید. های مختلف احترام میها و ضرورتمکتب تفاوتهای فردی شاگردان را قبول کرده و به توانایی 

 هام خوشایند و ال ی را فراهم می کند کههای جدیدکه آموزش برای جوانان فرصت است مکتب معتقد

 .باشدبخش 

  ند و باید ازندگی شاگردان دارای اهمیت زیاد  گذاری باالیکه معلمان از لحاظ تاثیر تاسمکتب معتقد

 . دنمنجر به بهبود آموزش شاگردان گرد ورا بهتر ساخته  شانتا تدریس  سعی نمایند اًمئدا

 باید شنیده  ات شان در تصامیم امور مکتبینظر .نه اشیای راکداند مکتب  و جامعه اعضای فعال نشاگردا

 ول شوند. ؤمس شهروندانآموزند که به این ترتیب میآنها  ،شود
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 مکتب به کار ببرند.  هایفعالیترا در کارها و های شانولیت دارند تا بهترین تالشؤشاگردان نیز مس 

ه وجه احسن آموزش ب ةرا در پروس شانتوانند شاگردان که از اصول و مبانی آموزش آگاهی دارند می یمعلمان 

ه تدریس ک انمعلماست، عبارت از اطالعات، دانش و مهارت ها  ند،آموزمی شاگردانآنچه را که  مایند،نکمک 

 کنند باید از اساسات آموزش آگاهی داشته باشند تا تدریس شان مؤثر و مفید واقع گردد. می

مدیر بحیث یک دارد.  عهدهرا بهنصاب تعلیمی در وزارت معارف انکشاف داده می شود و معلم مسؤولیت تطبیق آن

ی تمام مضامین باشد . ضرور نیست مدیر مکتب مربنظارت می نمایدنصاب تعلیمی  وها از تطبیق پروگرام رهبر تعلیمی

دریس خوب و نصاب تیک مدیر ورزیده باید بداند که  اماتواند در تمام مضامین مهارت و دانش داشته باشد، نمینیز و 

 باشد. و نصاب میخوب عبارت از چه نوع تدریس 

یند که شاگردان قبل را خارج از کتاب تدریس نمایند. آنها باید دریابند و یا کشف نما موضوعاتتوانند که معلمان نمی

مشاهده شاگردان  وظایف صنفی و ،از شروع تدریس چه چیز ها را میدانند، این نوع ارزیابی که از طریق بحث، مصاحبه

 رود. شمار میه یث یک ارزیابی غیر رسمی بدر وقت کار صورت میگیرد به ح

که شاگردان درس تکوینی به منظور حصول اطمینان از یادگیری شاگردان ضروری است. برخی معلمان از اینارزیابی 

اهداف و معیارهای  ،یک معلم خوبکه در حالی. میدانندمعلمان قبلی را مقصر اند و همیشه نگران گیرند، را یاد نمی

را داشته باشند. توانایی آموختن آنشاگردان بدون ترس و رعب که جایی شروع میکند  و درس را از دانددرس را می

دن به سطوح بلند شروع میکند که شاگردان در آنجا قرار دارند و آنها را بسوی رسی ایمعلم تدریس را از صفحهیعنی 

وه و طریقه خود ک از شاگردان کمک میکند تا به شیله به هر یأکند. این مسقابلیت ها و مهارت ها کمک و حمایت می

طابق نیاز شاگرد مباید متمرکز باشد بلکه  روزمره شاگردان گیپیش بروند، نصاب تعلیمی نباید بر محتوی جدا از زنده

ظر در نرا اگردان و نیازمندی ش محتوی مضمون باید برای هر شاگرد دارای مفهوم باشدبه عبارت دیگر، . و جامعه باشد

  .داشته باشد

 آموزش مؤثر  -2بخش

 شرایط مناسب برای آموزش زمانی مهیا میگردد که شاگردان نکات ذیل را در نظر گیرد:
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 عالقمندی برای آموزش 

  دادن منظم کار های خانگی انجام 

 استفاده از کتاب های درسی 

 کسب مهارت های خوب آموزشی 

 دانستن هدف و ارتباط کار های خود 

 مر که در کجا و چه وقت کمک را تقاضا نمایددانستن این ا 

 به همدیگر و همچنان به معلم توجه داشتن 

  با چالش های موجود و متعهد بودن به دروس مقاومت 

 سعی و تالش در راه بهبود فعالیت های آموزشی 

 هاانجام کار مشترك در گرو 

 نمایش کار خوب به دیگران 

  کار خودداشتن تحرك و خواستن نظر دیگران در باره 

 خواندن، نوشتن، شنیدن و بحث کردن در باره موضوعات مختلف 

 چگونگی آموزش شاگردان: ۳بخش

 .توانند از لست ذیل بحیث رهنما استفاده نمایندمعلمان می

 اطفال چگونه میآموزند

 اطفال از طریق مشاهده و انجام دادن می آموزند -۱

 سوال های شان، می آموزند اطفال از طریق پرسیدن سوال ها و جستجوی جوابات به -2

 آنها از طریق مشاهده وکشف کردن می آموزند -3

 در صورت امکان با استفاده از تمام حواس شان می آموزند -4

 آنها با انجام تجارب می آموزند -5

 آنها با دسته بندی کردن و باهم پیوستن اشیا و نظریات می آموزند -6



 

20 

 آنها از طریق تکرار کردن تجارب می آموزند -7

 تقویت اعتماد به خود می آموزند طریقاز آنها  -8

 آنها سلوك و برخورد را از مشاهده اشخاص مورد احترام شان، می آموزند -۹

 آموزش شاگردانبه کمک 

 تا حد امکان به اطفال اجازه داده شود که در فعالیت ها شرکت کنند -۱

اب درست کمک ر دریافت جوعوض ارایه جواب صحیح به اطفال، از آنها سوال هایی را بپرسید که با آنها ده ب -2

 کند

 در صورت لزوم شاگردان را بگذارید که خود جواب های سوال ها را دریابند -3

 بچشندعوض مشاهده اشیا، لمس و بو نموده و طعم آنرا ه به شاگردان اجازاه دهید که ب -4

که شما طریقه نرا تجربه کنند با آدادن یک فعالیت به اطفال اجازه دهید که میتود ها و طرق مختلف انجام  -5

 تر آنرا میدانیدآسان

 به اطفال اجازه دهید که اشیا را مطابق به نظر خود دسته بندی و باهم پیوست نمایند -6

 بفهمندبرای اطفال وقت کافی )هفته ها و ماه ها( بدهید تا بتوانند مفکوره های جدید را  -7

 صحبت با شاگردان

 تالش خوب آنها را ستایش نمایید 

 یی صحبت کنید که باعث تشویق و اطمینان آنها گرددبا اطفال به لهجه 

 داری نمایید داز مقایسه اطفال با کار آنها خو 

 به اطفال صرف وقتی فرصت دهید که شما قصد آنرا دارید 

 اعمار تعمیر از  ما برای"طور مثال: به آنها بگویید ) ،رهنمایی ها را بصورت مثبت به اطفال ارایه نمایید

 ("را ویران نکنند خشت"نه اینکه به آنها بگویید که  "نماییماستفاده می خشت
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 آموزش ارزیابی محور

می ینده مورد استفاده قرار که از طرف مدیر مکتب بصورت فزا باشددوامدار می به ارزیابی منوط این نوع تعلیم و تربیه 

می گیرد و  به اهداف تدریس صورت بر اساس نتایج ارزیابی اهداف درسی تعیین گردیده و برای دستیابی  گیرد و

گیرد تا بی مجدد صورت میارزیا . بعداًگرددشاگردان تجدید می های آموزشیضرورت برمبنای میتودهای تدریس 

ا یک شیوه ب. در صورتیکه شاگردان هنوز هم مهارت ها و مفاهیم را نفهمیده، تدریس سنجش شودموفقیت شاگردان 

 . گیردصورت میو میتود جدید 

فضای صنف،  سرمعلم وظیفه دارد تا کیفیت تدریس و آموزش را بهبود بخشند. هر یک آنها وظیفه دارد تا و مدیر

دریس را در صنوف به روحیه شاگردان را ارزیابی نمایند. آنها باید کیفیت ت و قابلیت و مؤثریت معلمان، نتایج آموزش

ن کار نماییم. مشاهدات بار آورد باید مستقیماً با معلماه ب را بطرق مختلف نظارت نمایند. برای اینکه آموزش نتایج خو

مترین و سایر مشاهدات رسمی مه گرفتکه در جلسات قبلی مورد بحث قرار  "دیدار مختصر از صنف معلم"چون 

را مهم است. زی باشند. همچنان ارزیابی های دیگر نیزطریق جمع آوری معلومات دسته اول در باره مؤثریت تدریس می

را دریابند.  اصالح و چگونگی رسیده گی درست به آن نکات قابلنمایند تا نکات مدیران مکاتب با معلمان کار می

ابلیت معلم را تشکیل ، امتحانات، کارخانگی وسایر منابع شاگردان بخشی از تصویر مکمل قهافعالیتمعلومات در باره 

 میدهد. 

هد، معلمان باید از دشاگرد باید اساسات تدریس معلم را مورد ارزیابی قرار  ورزیده در ارزیابی درس معلم و مدیریک  

ت به منزله مثبت آن سوق دهند، این اساسا سمتاساسات عمومی تدریس واقف باشند تا بتوانند تدریس خود را به 

 اند از جمله معلمگیرننظر میمدکه این اساسات را در جریان تدریس  یناشود، معلمتهداب اصول تدریس پنداشته می

 . شوندماهر و واقعی محسوب می
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 اهمیت همکاری اولیای شاگردان

 اهداف آموزشی

 مدیران در اخیر مطالعة این بخش قادر خواهند بود تا:

 اهمیت همکار ی والدین را در پیشرفت آموزش شاگردان بیان نمایند.  .۱

 توضیح دهند.طرق سهیم ساختن اولیای شاگردان را در مکتب  .2

 ند.های مطلع ساختن اولیای شاگردان از پیشرفت درسی را فهمیده و در مورد ابراز نظر کن روش .۳

 سوال ها برای ایجاد انگیزه

 از نظر شما مشارکت والدین در بهبود یادگیری شاگردان چه نقش دارد؟ .۱

 چگونه می توان اولیای شاگردان را در امور آموزش شاگردان سهیم ساخت؟ .2

 نهمکاری اولیای شاگردا

نداشته پذیرش قرار  شاید موردرنگ است ودر امور آموزش شاگردان بسیار کم اشتراك والدین در شرایط فعلی 

باشند. والدین باالی معلمان اعتماد . نظر به دیدگاه والدین مکاتب به مثابه محالت آموزشی مجزا از خانه میباشد

ول در روند تعلیم ؤمس ند که باید شایسته، با استعداد، ودهقرار می یدارند. آنها اطفال شان را به دسترس معلمان

از و  سازندمی و تربیه باشند. معلمان دیدگاه مکتب را منحیث ساحه فعالیت شان با والدین بطور دوستانه شریک

  مکتب دوری نمایند.های آموزشی ساحه فعالیت   ا ازامبرند تا همکاری و حمایت نمایند، توقع می انوالدین شاگرد

در جهان امروزی والدین و معلمان راه های را برای کار مشترك غرض فراهم آوری فرصت های خوب  با این حال،

 نمایند. این روند بطی صورت میگرد، اما از جانب دولت ومی و تجارب برای اطفال و نسل جوان جستجو مییتعل

شاگردان تحت این فرمان قرار دارند. کار آن  از طریق وزارت معارف تسریع گردیده است. انجمن معلمان و والدین

نیز در اسناد حکومت منحیث بخش عمده پالن گذاری و بودجه سازی مکتب توضیح یافته است. شورای انکشافی 

اما در کشور ما، . استباشد که در هر مکتب موجودیت آن ضروری مکتب متشکل از والدین و اعضای شورا می

والیت در سهیم ساختن اولیای ریاست معارف های معارف ولسوالی و  آمریتالی سطح مکتب  ازولین مکاتب ؤمس
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چند نمونه از آنچه که در سطح بین با ممکن است مناسب باشد تا تجارب کافی ندارند.  ،عنوان همکاره شاگرد ب

 سازی یکشرد. بسیاری از مکاتب در حال یافتن راه هایی برای نشود، آگاه شوالمللی توسط مکاتب انجام می

  نمایند.پر  راخالء بین خانه و مکتب ان اند تا ولیت آموزشی با اولیای شاگردؤمس

 والدین و اولیای شاگرد

نمایند. میأ والدین و اولیای شاگردان در قسمت حمایت و تسهیل کردن آموزش برای اطفال شان نقش مهم را ایف

ك بین . زمانی که کار مشتراسته حایز اهمیت همین دلیل است که روابط و همکاری خوب میان مکتب و خان

های بسیار وجود دارد که والدین و فال تاحد زیاد ارتقاء میابد. راهباشد، آموزش اطشاگرد موجود  اولیایمکتب و 

مواد آموزشی مورد نیاز مانند  ،می توانندنها آدر یادگیری حمایت نمایند. را فرزندان شانتوانند اولیای شاگرد می

ف های درسی صندر اعمار و حتی  نمایندفراهم  را نیفورم مکتبوی های ممد درسی، کتابچه ، قلم، پنسل و بکتا

  کمک کنند. اما بعضی والدین در مورد انجام این فعالیت ها عالقمندی نشان نمی دهند. 

توانید . میوندشرغیب برای حمایت آموزش اطفال شان تنمایید تا والدین باید تالش یک مدیر مؤفق شما به عنوان 

 حمایت والدین شاگردان را جلب نمائید: با درنظرداشت نکات ذیل

 مکتب یا انجمن والدین و معلم( شورای)از طریق  انثر همراه اولیای شاگردؤداشتن جلسات م 

 غرض بحث روی عملکردهای طفل شان ان تنظیم جلسات فی مابین معلمان و اولیای شاگرد 

 د. بدین طریق آنها باالی شما اعتماد خواهند کرانب با اولیای شاگردایجاد روابط کاری خو 

  آنعده والدین که فعال نیستند فعال ساختن فعال و پر نفوذ برای  استفاده از والدین 

  ا مکتب عکس یکمک اطفال شان و  بهاولیای شاگردان به شکل انفرادی که بطور مثبت یا فعال  مالقات با

 دهندالعمل نشان نمی

 ن اشیاء سهیم ساختن والدین در تدریس و سایر فعالیت های مکتب )مانند: گفتن یک قصه یا نشان داد

 در مورد کشت و زراعت(. 

 



 

24 

 شاگرد پیشرفت کتبی گزارش –گزارش دهی به والدین از پیشرفت درسی شاگرد 

احساس  درسی شرکت و بسیاری از والدین وقت کافی ندارند تا به طور مستقیم به عنوان داوطلب در صنف های

فتد، چگونه آنها به خوبی در حال اُاند تا بدانند که برای فرزندان شان در مکاتب چه اتفاق می، اما مایل راحتی نمایند

برای آگاه ساختن چنین را راه ها  توانها میبا این شیوه نمایند.یادگیر ی هستند، و چگونه آنها به خوبی رفتار می

 والدین ایجاد کرد.

می شود طالع داده او یا کدام کار اشتباه انجام دهد به والدین شان دچار مشکالت گردد  یطفل در افغانستان، هرگاه

آن کامیابی و  که داده دراطفال شان نتایج امتحان از طریق مشاهده در پایان سال )و شاید تا اواسط سال( و یا 

 د. نگردمی مطلعشود ناکامی نشانی می

هر لیمی پیشرفت تع توسط آن کارت های راپوردهی دارند که کشورهادر اکثر بسیاری از مکاتب  حال حاضر، در

را درباره پیشرفت  همه والدینفعالیت می توان این با شود. طفل )شاگرد( طور منظم به خانه های شان ارسال می

. شودچنین توسط مدیر امضاء میهمگردد، می پریخانه. این کارت های گزارش توسط معلم ساختاطفال شان آگاه 

اگرد را می در آن کارت، معلمان نتایج ارزیابی آموخته ها، حاضری و غیر حاضری و چگونگی توجه به درس هر ش

 گردد.  می نویسند. این نوع کارت گزارش در هر شش هفته یک مرتبه و کارت نهایی در اخیر سال تعلیمی تکمیل

 جلسه اولیای شاگردان

باشد، ل شان میول دیگر که برای برقراری ارتباط با والدین و آگاه ساختن آنها در مورد پیشرفت طفیک روش معم

شود. می النگذاریپدر هر دوره برای هر خانواده ها جلسه. این استو معلم  تدویر جلسه ها میان والدین شاگرد

ان در طول روز معلمبرای ل برگزار شود. جلسه ها ممکن در اوایل نیمه اول سال و دوباره در اوایل نیمه دوم سا

در مورد پیشرفت طفل شان صحبت و  کنندمکان آرام مالقات  شود تا با والدین شاگرد در یکوقت داده می

یعنی  شود،یباشند، مد نظر گرفته نم. این جلسات فقط برای شاگردان که با بعضی از مشکالت مواجه مینمایند

طول یقه دق 30حد اکثر دقیقه، و  ۱5 اقلجلسه ممکن حد  ات اشتراك نمایند.همه والدین باید در چنین جلس

  نمایند. است اشتراكهر دو پدر و مادر و یا تنها کسی که قادر به اشتراك کردن می تواند جلسه بکشد. در 
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برای ، ندر یابو نقاط دیگر  جهان،  ابتدا شاید برای والدین شاگرد مشکل باشد تا به جلسه حضو در افغانستان

 نوع پیشبرد این معلمان باید در باشد. قابل تغییر پالنگذاری آن نیز باید حتی پس از ، زمان جلسه راحتی آنها

 ،نبا والدی وضعیت پیشرفت درس شاگرد شریک ساختنقبالً آماده باشند و حتی در مورد چگونگی  اتجلس

هر دو فت که گاز جمله می توان  اند بسیار زیادمزایای جلسه های اولیای شاگر د و معلم  دیده باشند. آموزش

و شرایط  گیردیصورت م اطالعات مربوط به شاگرد را به دست میآورند، ایجاد اعتماد)معلم و اولیای شاگرد( طرف 

 شود. همکاری والدین شاگرد در آینده مهیا می

 :در نظر گرفته شوندباید نکاتی که در جلسه والدین 

طور هبباید تواند به والدین شاگر گزارش ارائه نماید. والدین نیز فه باشد. معلم فقط نمیارتباط باید دو طر  (۱

کنند که باعث یمآزادانه نظریات، افکار، پیشنهادات شان را مطرح سازند. آنها اغلب اطالعات قبلی ارائه 

 شود؛کمک معلم برای فهم بهتر شاگرد می

 گوش دهند؛ شود بایدمعلمان به آنچه که گفته می( 2

توانند، یک معلم یا شخص دیگر بحیث مترجم حضور اگر معلم و والدین به لسان مشابه تکلم کرده نمی -۱

 داشته باشد؛

ت ایجاد پالن ها باید برای پیشرفت شاگر در زمینه های خاص که در آن بهبود بیشتر امکان پذیر اس -2

 گردد، حتی اگر طفل یک شاگرد الیق هم باشد؛

 توافقی صورت گیرد؛ید با ت پیشنهادا -3

در مورد  آن و یا بعد ازجلسه خالصه پالن ها بطور شفاهی باید مورد توافق قرار گیرند. معلم باید طی  -4

 . نمایدیادداشت را آنچه که مورد بحث قرار گرفت و آنچه را تصمیم گرفته شده بود 
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 شروع سال تعلیمی 

. در این هنگام والدین پالنگذاری شودوالدین و اعضای شورا ، باید با اشتراك شاگردانشروع سال تعلیمی تجلیل از 

یند. توانند صنف درسی طفل خود را ببینند، در مورد جریان کارهای شاگردان یا به توضیحات معلم استماع نمامی

 . گیردقرار  کار شاگرد ممکن در صنوف درسی و دهلیزها در صورتیکه مکان برای آن وجود داشته باشد به دسترس

سال تعلیمی،  دربرگیرنده تاریخ آغازوالدین ترتیب گردد که  یک ورق اطالعیه کتبی برایدر صورت امکان، 

 ارزیابی، حاضری، پالیسی های کارحانگی و اهداف و مقاصد مکتب باشد. های شیوه

 مالقات با والدین شاگردان در خانه هایشان و یا در محیط اطراف آن

. مدیر مکتب، است رفتن به خانه والدین ،و یا مایل به آمدن در مکتب نباشند، روش دیگر اگر والدین کامالً قادر

 ممکن قادر به راه اندازی جلسات با والدین در خانه های شان باشد. یا یک مدیر زن/ معلم 

ن متعدد الدیوشرایط دو نفر باید برای بازدید از والدین شاگرد انتخاب گردد. در جلسات خانگی بادرنظرداشت 

جلسات  ترتیب حاضری در این نوع ممکناشتراك خواهند داشت. به منظور تالش برای رسیدن به همه والدین 

 مهم است. 

سهم گیری والدین ایا مز در اولویت قرار داده شود. دارد، لذا باید برای شاگردان و مکتب سهم گیری والدین مزایای زیادی

اضری شاگرد، ح، بهبود در رفتار شاگرد، افزایش انگیزه شاگرد، بهبود ردتعلیمی شاگشامل بهبود پیشرفت شاگرد 

 . ، می شودبهبود سطح رضایت و تعهد معلم

 توانند انجام دهند؟والدین چه می

یادگیری  عملیة تواند دریای شاگرد میراه های بسیار وجود دارد که والدین و اولکه قبالً یادآوری شد، طوری

و  های ممد درسی، کتابچه، قلممواد آموزش مورد نیاز مانند کتاب، آنها می توانندنمایند. حمایت  را اطفال شان

بعضی از  توسط فعالیتنمایند. چنین کمک ها صنفدر اعمار و حتی تهیه کنند  فورمینویپنسل مهیا سازند، 

 . گیردصورت نمیوالدین 
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 بلند بردن سطح عملکرد شاگرد

 ه مرحله آتی تشویق نمائید:والدین را برای انجام س

 که به یاطفالکه اطفال آنها بطور منظم و به وقت معین در مکتب حضور میابند.  شوندمطمین  .۱

 آموزند.که در مکتب حاضر نیستند، بیشتر میشوند، نسبت به کسانیمکتب حاضری می درطور منظم 

 آموزند. تر میه همین دلیل بیشو ب نمایندمینها زمان بیشتری را در فعالیت های یادگیری سپری آ

 برای اطفال شان در تفریح آماده کردن خوارکه  .2

 ،شونددر جریان صنف درسی تغذیه میو شاگردان که قبل از آمدن به مکتب  ،تحقیقات نشان داده است

  میاموزند.خورند و گرسنه هستند، بهتر نسبت به شاگردان که چیزی نمی

شتر کمک کار خانگی شاگردان را به یادگیری بی ،کارخانگیو انجام  مهیا ساختن مکان و زمان مطالعه .۳

 حمایتوالدین شاگرد باید عالقمندی به ، باشدیک فعالیت آموزشی می موضوع که ایننماید، از آنجائیمی

ار کنند که د. آنها همچنین نباید به اطفال شان کارهای بیشتر داخل خانه را واگذناطفال شان نشان ده

 عداً برای انجام کار خانگی شان وقت کافی یا انرژی نداشته باشند. اطفال ب

 انجمن معلمان و شاگردان

 ات ویژه را ایجاد کرده است که هر مکتب باید انجمن معلمان و والدین را تاسیس نماید. روزارت معارف مقر
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 اهمیت رابطه مکتب با جامعه و شوراهای مردمی

 اهداف آموزشی

 العة این بخش قادر خواهند شد تا:مدیران بعد از مط

 شورای انکشافی و هدف ایجاد شورای انکشافی را توضیح دهند. .۱

 .نماینداهمیت رابطه مکتب با جامعه ابراز نظر در مورد  .2

 را در بهبود تعلیم و تربیه را بیان کنند. اهمیت شریک ساختن گزارش امور مکتب با جامعه و تأثیر آن .۳

 زهها برای ایجاد انگیسوال

 شورای انکشافی مکتب، چگونه یک شورا می باشد؟ -۱

 کدام اشخاص میتوانند به این شورا اشتراك کنند؟ -2

 هدف شورای انکشافی مکتب چیست؟ -3

 شورای انکشافی مکتب

اتب مورد برنامه مذکور در اکثر مکحمایت معارف ایجاد گردیده و جهت  پالیسی مطابقشورای انکشافی مکتب 

در  کاتبماداره و تنظیم  جهت بهبوددر شوراهای انکشافی مکتب، مردم محل بخاطر تطبیق قرار گرفته است. 

شان موثر واقع  فالبدین وسیله در ارتقاء سطح کیفی تعلیمات اط گیرند، میسهم فعال  شورای انکشافی مکتی

نائل شدن  ایبرو باید در یک محیط مشترك فعالیت نمایند اعضای شورا ست که ا اینایجاد شورا . هدف شوندمی

  کنند.در داخل مکاتب تالش  تعلیم و تربیهبه یک هدف مشترك یعنی ارتقاء پروسه 

شود ب سبب میشوراهای انکشافی مکاتب با دقت بسیار زیاد ایجاد شده اند، موجودیت روابط بین شوراها و مکات

بنای اصل ایجاد منکشافی مکاتب بر بین آنها تقسیم گردد. استراتیژی شورا های ا اًها مشترکولیتؤتا وظایف و مس

ها و نیز  باشد. بدین ترتیب، مکتب از منابع شوراولین جهت بهبود وضعیت مکاتب استوار میؤارتباط بین مس

الدین، وبرعکس شوراها از منابع مکاتب مستفید خواهند شد. شورا های انکشافی مکتب مرکب از مردم محل، 

 نمایند. طور منظم برنامه های انکشافی مکاتب را پالن و تطبیق میباشد که بمکتب و شاگردان می رهبری
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 بهبود مردم جامعه بجهتهدف اساسی برنامه شورای انکشافی مکتب تقویت و تحکیم ارتباطات بین مکاتب و 

 باشد:مکتب از طریق موارد ذیل می

 لیت های مشتركونقش و مسؤ 

 منابع مشترك 

 تعهدات 

 عمل 

 ت؟شورای انکشافی مکتب چیس

برای شان ع کوچک مردم که خواهان اشتراك نیرو، وقت، افکار و مناب هشورای انکشافی مکتب عبارت از یک گرو

ل کننده برای دریافت کمک به مراجع بیرونی، تموی است . یک شورا ممکن، استباشدبهبود مکتب محل شان می

ب متشکل از انکشافی مکت ی. شورابدانندخود را منحصر به کمک بیرونی نباید ها، یا دولت متوصل گردد، اما 

طوالنی است،  دانند انتظار کشیدن برای دریافت کمک های بیرونی به معنی انتظار بسیارباشد که میمی یمردمان

 شاید چنان طوالنی که اطفال آنها هیچگاه تعلیمات کافی کسب کرده نتوانند. 

حظه کنید که ه تاکنون در سعی و تالش آن نبودید. مالمکتب باشید ک یشورا در برای مشارکت یبه دنبال افکار

 کدام افکار برای شما جدید است و میتوان آنرا تطبیق کرد. 

علمان و ایجاب میکند که هر مکتب دارای  شورای انکشافی و انجمن م ،طبق پالیسی وزارت معارفبخش اول: 

د روابط با شورا ها کمک لین مکتب را در تامین ایجاوؤمس و وظایف مهم دارندها گروهوالدین باشد. هر کدام از این 

 نده نیز باشد. ممکن خسته کناما  ،باشدمی مفادنیاز به وقت بیشتر دارد و دارای  همیکند. کار با این دو گرو

ها باید برخی از اهداف ههر سال باید برای حفظ منافع و مشارکت انجمن معلمان و والدین کار زیادی انجام شود. گرو

را برای خود تنظیم و پالن را برای تمرکز روی این اهداف سازماندهی نماید. اگر مکتب کمیته پالنگذاری را تنظیم 

عضو  تن معلم و یک تن یک یا دو معلمباید و روند تنظیم هدف(  رسالت/میکند )به عنوان بخشی از دیدگاه، ماموریت
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یکی از اعضای شورای انکشافی مکتب و  نیاز می توانر صورت ددر آن اشتراك داشته باشند، انجمن معلمان و والدین 

 شامل ساخت. نیز دیگری عضو بیرون از شورا را 

)فراهم  یجنبه های غیر آموزششان مکتب را در ولیت ؤمس داشتبا در نظر "مکتب بورد"شورای انکشافی مکتب 

 جامعه، وردمرا در مدیران که است  یشورای انکشافی مکتب منبعکند. ( کمک میامکانات و تجهیزاتنمودن 

اوالً به آنها  های انکشافیو یا پالن ابتکار عملباید قبل از که طورینماید، تاریخ آن، منابع و مشکل آن آگاه می

 . کندرجوع 

 هباشد که مکتب شما را احاطمحلی می هایبررسی خصوصیات شورانخستین وظیفه شورای انکشافی مکتب، 

  نماید.تعیین می ،کنندگی میهای فامیل ها را که در آنجا زندهو نیازمندی است

یم خوب مستفید والدین و اطفال تنها کسانی نیستند که از تعلیم خوب بهره مند شوند. هر کس در اجتماع از تعل

بخشد. هبود میبگی را برای همه اعضای جامعه میگردد. تعلیم خوب ارزش استعداد ها را بلند برده و کیفیت زنده

 . باشدیکدیگر می بهبود هر یک مرتبط بهمکتب بخش و جز الینفک از ساختار این جامعه است. 

هنگامی یک . ندمی تواند یک رشته وسیعی از خدمات و فواید را به مکتب عرضه ک  با نهاد های داوطلب ای مکتبشور

شهروندان نظر ازیک شورا  شته باشد؛ زمانیمی شود که در مورد همه اجراات آن معلومات دا شورا به مکتب عالقمند

را باشد. مکتب همچنین می تواند یک منبع ارزشمند به شو به آن شورا ارزش قایل شود.مکتب ارزشمند است که 

این اموزند. را بیپروژه های شان سهم گیرند و درس های ارزشمند  وشورا  درتوانند بشکل داوطلبانه شاگردان می

 نیزاوطلبانه را دآنها ارزش کار بلکه در ذهن نماید، نه تنها در انتخاب مسیر شغل شان کمک میشاگردان را  ،تجارت

 جا میدهد. 

ا با مساجد، هفعالیت  ا، پالنگذاریشروع گفتگوه ، می تواندمکتب با شورا ارتباطبرای برقرار  هایراه ی ازیک

ر از دورنمای تواند منابع بیشتر و درك بهتب میباشد. مکتجامعه  موجود درنژادی محلی و نهاد های  یهاهگرو

 . وردتامین ارتباط با شورا های شان بدست آ را از طریق شاگردان

 . ماییدنمطالعه مدیریت سیستم حل را برای ایجاد یک شبکه از مشارکت شورا و حمایت از ااین مربخش دوم: 
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  کنید. یان آنرا ترتیبنموده و یک لست ممکنه حامرا ارزیابی سرمایه شورا : ۱مرحله

 ًبگیریددر نظر شود  تواند بیشتر توسعه داد، مشارکت موجوده را که میاوال . 

 چگونگی مشارکت افراد دیگر بپردازید.بررسی به بعداً، 

  به منظور رسیدن به هدف مورد نظر : ارزیابی نیازها 2مرحله  

 یت بندی کنید. ارزیابی و اولونیاز دارید برنامه  جهت اجرایرا که  ی، منابعموردنظرقبل از تماس با حامیان 

 هاحمایت شوراو : ایجاد استراتیژی برای جلب توجه ۳مرحله 

 سواالت زیر را در نظر گیرید: ها شوراو جلب توجة برای آماده سازی 

 آیا هدف و دیدگاه کلی نهاد های همکار با هدف و دیدگاه مکتب تان مطابقت دارد؟ 

باور  ه آنبرا میداند و  هدف مشابه نمی باشند، کسانی برنامه شمادارای ی همکار اگرچه همه شورا ها

 . نموددارد به احتمال زیاد به شما همکاری و حمایت دراز مدت خواهد 

 توقع شما از ارتباط با این نهاد همکار چه خواهد بود؟ 

یل برای در عین حال تما .را مشخص کنید توقعات واضح از آنچه که شما قبل از تقاضای حمایت دارید

 داشته باشید. نیز استماع پیشنهادات را 

 یت این منابع چه نوع منابع را این نهاد همکار در زمینه این روابط فراهم خواهد ساخت؟ چگونه شما کیف

 ؟نمودرا تثبیت خواهید 

انید بتو، چون از طریق ارتباط با نهادهای همکار است نه کمیت آنمهم در نهایت، کیفیت مشارکت 

ذشته با مکاتب دریابید که آیا اعضای شورا در گضرورت های مکتب را مرفوع سازید. قبل از تأمین ارتباط 

  صورت گرفته است. هاو چگونه این همکاری ، یا خیردیگر و یا برنامه های آموزشی همکاری نموده اند

 روی دست خواهد گرفت؟ اتمکتب شما در خصوص این روابط چه اقدام 
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تان را  در مورد اهداف مکتب تان بیشتر میدانند. موفقیت های ها/نهادهانکنید که اعضای شورا فکر

)مکتب و هاد نچگونه هر دو که اینبرجسته ساخته و پالن های آینده تان را شریک سازید. بر عالوه ، 

 برجسته سازید.  را از این روابط بهره مند شوندشورا( می تواند 

 ع شورا برای همکاری حمایوی موجود است؟کدام مناب بخش سوم:

 و متقابل کنند. بنابر این، تقویت همکاری مستحکماتکاء می مکاتب اغلب به بودجه دولتی و وسایل کمک شده

استراتیژی  میابد باشد. آنچه در زیر تذکربرای ایجاد و حفظ یک برنامه موفق حیاتی می ها/نهادهاسودمند با شورا

 . نماینداستفاده ها شورا جلب کمک های توانند غرض یهای است که مکاتب م

 استفاده از منابع مدیریت معارف ولسوالی و مدیریت معارف والیت

  دین و مدیر، کمک در زمینه مشکالت والبرای برای ترقی معلمان، هدایات مسلکی این منابع حمایت

 افکار جهت پیشرفت اهداف مکتب ارائه میدارد. 

 ای تجارتینهاد ه از استفاده

 ا تخصیص را برای برنامه های شور مالی اکثر شرکت های بزرگ وجوه -دسترسی به منابع فزیکی و مالی

توانند رتی مینهاد های تجاباشد.  و تجهیزات ، کمک وسایللاهداء پو آنها می تواند شامل میدهند. حمایت

ن ها همچنین از مکتب تاسهیمه خویش را از طریق ویب سایت و نشریه های شان مشخص سازند. آن

برای جلب توجه  یا برجسته سازند. این نوع تبلیغاتبرساند برند تا حمایت شان را به اطالع عموم توقع می

 ی محسوب می شود.نهاد های تجارتی بیشتر به مثابه همکار

 ی()دارالمعلمین، پوهنتون ها، مکاتب مسلک و نیمه عالی استفاده از انستیتوت های تحصیالت عالی

و مهارت  ممکن در وقف نمودن وقتاشته با محصالن آن وجود د محل شمادر  دارالمعلمین یا پوهنتوناگر یک 

 های شان به مکتب عالقمند باشند. 

  :مکاتب به طور احتمالی میتوانند تعداد زیادی از منابع فزیکی را پیشنهاد استفاده از منابع مشترك

 ن کتابخانه ها، البراتوار های کامپیوتر و صنوف درسی، و دسترسینمایند، از مکان های بدون کرایه، چو

 ها و رهنمودها اجراات نمایند.پالیسیمطابق  باید مکتب برای این منظوربه تجهیزات. 
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 استفاده از والدین و دیگر بزرگ ساالن

 اندیگر بزرگ لدین ووادر شورا از اما  بهبود روند آموزش مهم است،مشارکت والدین در برنامه های مکتب برای 

 .استفاده نمود انه داوطلب طورمکتب های مرتبط به فعالیتتوان برای انجام می

های که از طریق آنها سهیم سازید و مجموعه فعالیت غیر پالنیوالدین را در گفتگوهای رسمی و ارتباطات باز:  

بعضی از والدین و دیگر بزرگ  کهصورتی. در توانند مهارت ها و توانایی هایشان را بکار ببرند، پیشکش نمائیدمی

مک در فعالیت کاشند، آنها ممکن مایل به بساالن عالقه مند و یا واجد شرایط برای کمک در فعالیت های علمی ن

 باشند.  ...های ورزشی، صنایع دستی و 
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 ساختن پالن حالت اضطرار

 اهداف آموزشی

 بود تا: مدیران بعد از مطالعة این موضوع قادر خواهند

 نمایند.  بیانخصوصیات پالن در حاالت اضطراری را  .۱

 . دهندتوضیح  رااضطرار  حاالتمراحل پالنگذاری  .2

 نمایند.  بیانانواع مختلف رویداد های اضطراری را  .۳

 ها برای ایجاد انگیزهسوال

 به عنوان یک مدیر مکتب با رویداد اضطراری مواجه شده اید؟ تا هنوزآیا  -۱

 اید؟ هرا کنترول نمودرار حالت اضطچگونه  -2

 اید؟ هآیا برای کنترول حالت اضطراری کدام تدبیر اتخاذ نمود -3

در  ،کتبممدیران  یقابلیت ها  سند وزارت معارف برای مکاتب یا در هایدستورالعملرهنمودها و اگر چه در 

رخ میدهد  اتفاقات کهحوادث و کمتر تمرکز صورت گرفته است.  اما محیط امن برای مکاتب  مورد فراهم نمودن

آنها را  وله، آتش سوزی، سیل، طوفان و شرایط آب و هوایی که ممکن شاگردان را منزوی ساخته لزاز جمله ز

اگردان شؤنیت برای مص حالت اضطرار پالنچنین شرایط داشتن  مجبور به سپری نمودن شب در مکتب نماید در

 باشد. می یالزم

، دنگی داشته باشاست که مدیران باید برای آن آماده اتفاقاتیحانه لسمفعالیت جنایی، تهدید و جنگ های 

ود، برای شباید به طور واضح و به تفصیل نگاشته  که باشدمیضروری  اضطراردر حالت  طرزالعمل هاموجودیت 

های  هروشمول سایر گه کمیته انکشافی مکتب ب گردد،کارکنان و شورا ارسال و به تمام معلمان و والدین توزیع 

آمریت  رف وریاست های معاسطح طرزالعمل های اضطراری باید در کاپی  ،شورا باید در جریان قرار داده شوند

 و مدیریت مکتب موجود باشد.  ولسوالی هاهای معارف 
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انکشاف معلم شمول مدیر و سره باید توسط کمیته والدین، بزرگان شورا و کارمندان مکتب ب حالت اضطرار پالن

 شود. داده 

توانند اطفال که می والدین باید از پالن احتمالی در مورد مکان های ،برای مکتب طرح شود مشخصپالن ها باید 

 ، آگاه شوند. آنجا برونداضطراری  حالتشان در 

گی رای آن آمادهپیوندد هر مدیر باید بچنین رویداد ها در سراسر جهان در شهر ها و مناطق روستایی به وقوع می

 شته باشد و نیاز به طرزالعمل های ذیل دارد: دا

شاگردان به  مدیر و همه اعضای مکتب اعم از نگهبانان باید آموزش کمک های اولیه را حاصل نمایند حتی -۱

 . داده شوداین آموزش نیز 

اشته باشد معارف ولسوالی باید نام اشخاص واجد شرایط برای آموزش را در اختیار دمدیر مکتب و آمر  -2

واجد  خصش ود و ازبا شفاخانه یا کلینک محلی در تماس ش افراد واجد شرایط موجود نباشد کهورتیدر ص

 خواهان همکاری گردند. برای پیشبرد سیمینار آموزشی شرایط 

پیشرفته  و دفتر مدیر مجهز با وسایل باشدهر صنف درسی باید مجهز با وسایل اساسی کمک های اولیه  -3

 باشد. 

 دیران در حالت بحرانرهنمود ها برای م

رویداد ، غیره( وحوادث طبیعی )زلزله، باد های شدید، سیالب، برف کوچ ها و لغزش زمین شامل  بحران ها معموالً 

 ترقبهمحوادث غیر و  ها، خشونت، تظاهرات، فعالیت های جنایی(های اضطراری ساخت بشر )تهدید بمب گذاری

ی مدیر که باعث تهدید مصؤنیت و نظم مکتب گردد برا حالتوع هر ن شود،)آتش سوزی، قطع برق و غیره( می

 شود. وضعیت بحرانی پنداشته می

ازد که حوادث مشخص سرا با تفکیک  رسیدگی/پاسخدهی شیوهتا  ولیت داردؤدر حاالت بحران، مدیر مکتب مس

 وی صورت گیرد.دستور  مطابقتوسط شاگردان، کارکنان و دیگران 



 

36 

امن و  و یا بازگردانیدن مکتب به عنوان یک محیط ایط بحرانی محافظت، نگهداریهدف اصلی در هر نوع شر

 باشد. مطمئن برای یادگیری می

 های زیر را در نظر داشته باشد:هر وضعیت بحرانی مدیر مکتب اولویت در

 یا کارمندان( نخست اشخاص )زیر دستان 

 دارایی یا منابع مکتب( هاثانیاً دارایی( 

 مدیر ثالثاً شخص خود 

گیرد و عکس بم ها را داشته باشد، تصمیگزینهاستفاده از حوادث اضطراری، مدیر باید توانایی در زمان کنترول 

 داشته باشد. را  گی عکس العمل فوریآماده یعنی ،العمل فوری نشان دهد

 رهنمود های عمومی برای کنترول حوادث اضطراری

 وجود نمی یک حالت بحرانی فرصت پاسخدهیدر ی: داشتن پالن قبلی برای کنترول حاالت اضطرار -۱

مل های طرزالعکنند و در  آن تهیه از قبل  را مدیریت بحرانپالن خوب هر مکتب باید  داشته باشد،

ت در وضعی .داشته باشد وجود ولیت های مشخص برای کنترول رویداد های اضطراریؤپاسخدهی و مس

 الن ترتیب شودپاگر بهترین  .شده است، باشد هیهقبالً تن که اقدام اول باید مراجعه و مرور پال ،اضطراری

 بی فایده خواهد بود. ، مورد تطبیق قرار نگیرداما 

یم و هراس سکوت اختیار شود و از عقل سلیم استفاده گردد اولین قانون پاسخدهی بحران جلوگیری از ب -2

و کنترول شده توسط شخص  پاسخدهی منطقیبناءً  باشد،نمی نیوضعیت اضطراری طوال ،باشدمی

  تأثیر درازمدت دارد. و جلوگیری از تشنج  هاول برای ازبین بردن پریشانیؤمس

نمائید، که با یک وضعیت بحرانی در مکتب رسیده گی میارتباطات را باز و صادقانه حفظ کنید زمانی -3

و عکس قدامات دی همکار که اافرا ، برعالوهشوند اداره کنیدشما تنها نباید رویداد های را که واقع می

ف ولسوالی ولین معارؤمهم است تا معلمان، شاگردان، مس را متبارز سازند. اندهای مناسب داشته العمل

رورت است موقع را که در جریان رویداد های اضطراری ضهو والیتی و کمیته انکشافی مکتب معلومات ب

 اخذ نمایند. 
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د آنچه دوگانه در رفع مشکالت و مطلع ساختن دیگران در مورولیت ؤدر شرایط بحرانی مدیر مکتب مس -4

امل پالن شرهنمود مدیریت بحران مکتب باید که باید انجام شود دارد. چه آنباشد و را که ناصحیح می

 شمول پالن اجرایوی اضطراری باشد. ه ارتباطی تعریف شده ب

 ،سازندع میت اضطراری را به تنهایی رفهراس برای تقاضای کمک را نداشته باشید مدیران به ندرت وضعی -5

زم را برای احیای دقیق متوجه باشید تا هر نوع منابع ال "، باید کامالمواجه می شویدبحران  با یکمانیکه ز

حین تا  شناسدخویش را بخوبی می انیک مدیر خوب کارمند استفاده کنید،مصونیت، سالمتی و امنیت 

 ید. استفاده موثر نماتخصص مسلکی آنها و نیرو شخصی شان  در برابر حاالت بحرانی از پاسخدهی

مهم است تا فعالیت شود، ممکن است بارها تکرار گردد، لذا حالت اضطراری فقط برای یک مرتبه واقع نمی -6

زش ، تعدیل پالیسی، مرور طرزالعمل اضطراری، آموهاهای مناسب برای اقدامات بعدی چون مشوره

 . ورت گیردصکارمندان اضافی و غیره 

بنای برای ممی تواند  موضوع این انجام شود تحریر گردد،اضطراری  ات عمده که باید بعد از وقوع حالتاقدام

اه حل و با مرور تجارب آموخته شده هر یک از موارد اضطراری، شما میتوانید ر ،کنترول خوب وضعیت باشد

 . آورید بحرانهای آینده بدستبه رهنمایی ها برای رسیده گی 

 خصوصیات پالن مؤثر مدیریت بحران

 شده  رویداد های اضطراری متفاوت در آن گنجانیده رسیدگی برای  ،پالن باید بشکل تحریری باشد

 باشد. 

 )رهنمود باید به آسانی قابل شناسای باشد )پوش سرخ، عنوان درشت 

  باشد.  تهرا داشت جدید عالوه کردن موضوعاو قابلیت باشد و تعویض اوراق رهنمود باید قابل انتقال 

  و خوانا باشد.  مختصرپالن باید 

 ر همه صنف )معموالً در تمام دفاتر و شاید هم د گرددباید بطور گسترده توزیع  حالت اضطرار رهنمود

 ها(

  .رهنمود باید شامل جزئیات در مورد  دروازه های خروجی و غیره باشد 
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 د. پالن باید در صورت لزوم ساالنه تجدید نظر گرد 

ی تماس یک لست مکمل والدین شاگرد و شماره های تماس آنها )شخص که با آن در صورت وقوع حوادث اضطرار

توانند از طریق لست اشخاص ارتباطی مهم مکتب که می ،شود( باید در دفتر مدیر مکتب موجود باشدگرفته 

 . گردد، ترتیب فراهم نمایدتیلفون در صورت وقوع اضطراری معلومات 

بحران  ر حالتدرسانه ها )رادیو، روزنامه، تلویزون(  هب دسترسیبرای  مختصر ستورالعملدیک چنین میتوانید هم

دستورالعمل با د ولین  معارف ولسوالی و والیتی انجام شود و بایؤباید در همکاری با مس موضوعاین  تهیه کنید؛

 باشد.  مطابقت داشتهکار میرود، هبآن محل مکاتب  دیگر های که توسط

د دیوانه یا معتاد د مسلح و عصبانی، فرافرا واقع شود، ورود تواند در محوطه مکتب که می رویدادهاییکی دیگر از 

مواردی  رد، به جز  منع داشتن سالح باشد؛ موجودیت پالیسی و رهنمود جدی در مورد  مکتببه  به مواد مخدر

   باشد، الزمی است. که نیاز به فرد امنیتی در مکتب

ذیل زمینه های  دررا کلیدی که آموزش های خاص افراد مین أتداشتن و مکتب  های مهمفعالیتدیگر از  ییک

 :می باشددریافت کرده اند، 

 اولیه هایکمک 

 )تدابیر امنیتی )امنیت 

  کنترول از جراحت فزیکی 

 تداوی روانی از اثر بحران 

  روحی صدماتمشوره دهی در موارد سوگو اری و 

 جرفع تشن 

های چون صلیب شمول سازمانبه نهاد های محلی از قبیل اطفایه، پولیس و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی 

 . باشد هاآموزش کردن این نوعبر در فراهم تعم عبامن دسرخ میتوان

 استفاده میکنید، پس باید: یک حادثهگزارشدهی  برایاز تیلفون  اگر
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  .حواس تان را جمع کنید 

 دقیق و مکمل بیان کنید.  مشکل را بصورت 

 بیان کنید. دقیق آن شمول آدرس ه موقعیت دقیق واقعه عاجل را ب 

 که معلومات را اخذ میکند، جواب دهید.  شخص مقابل به همه سواالت 

 که از جانب ، مگر اینتیلفون را قطع نکنید! تیلفون را تا زمانی رسیدن تیم های واکنش سریع نگهدارید

 مقابل قطع گردد. 

 اضطراریحالت طرزالعمل های 

لزله یا آتش زطرزالعمل های ذیل در صورت وقوع تهدید بمب، سقوط طیاره، عارضه های کیمیاوی، انفجار، تهدید 

 باشد. سوزی قابل استفاده می

 .  . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . .مراجع تماس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اطفایه: . . . 

 خانه: . . . . . . . . . . . . .  . . . . . شفا .داکتر مربوطه: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . پولیس: . .  . . . . . .  . . . 

 تیلفون عاجل یا تیم نجات: . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . 

 
 

 مدیر را مطلع سازد.    نگهبان  تهدید بمب

 دهدطالع ا( پولیس را 3( رهنمود را پیگیری کند )2( اوضاع را ارزیابی کند )۱)         مدیر  

 مدیر اطالع داده شود. به   هر کس سقوط طیاره

 د. نر کن( اطفال را از ساحه دو2( هر نوع اقدامات احتیاطی را اتخاذ نمایند )۱)  معلمان  

 دهد.  ( مراجعه مربوطه را اطالع2) اطالع دهدیه یا پولیس را ئاطفا ( ریاست۱)  مدیر  

 اگر ممکن بود ساحه را تخلیه کنید.  معاون/سرمعلم     

 

 مدیر اطالع داده شودبه  هر کس  حوادث کیمیاوی
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( 3) صادر کند( دستور تخلیه ساحه را 2( وضعیت را ارزیابی کند )۱)  مدیر

  دیکجا شوشاگردان  با معلمان و

اه گآ( مراجعه مربوطه را 2اطالع دهد ) را ( ریاست اطفایه یا پولیس۱) معاون/سرمعلم

 ( ساحه را تخلیه کنید. 3سازید )

 

در صورت لزوم به شاگردان ( 2دهند )ب "پروت"دستور به شاگردان ( ۱)  معلمان  انفجار

 بدهند "دیتعمیر را ترك کن"دستور

 د نا شاگردان همراه شو( ب4) دنکن نام ثبتشاگردان را ( 3) 

 هید اطالع د را ( ریاست اطفایه یا پولیس2ید )رو( زنگ خطر را به صدا در آ۱) معاون/سرمعلم  

 ( مراجع مربوطه را آگاه سازید3)

( اقدامات مناسب برای کمک های اولیه، 2( به محل حضور داشته باشد )۱) مدیر

 حریق را خاموش سازد

ت های شاگردان را یادداش( نام2) کند ان یکجا ساحه را تخلیه( با شاگرد۱) معاون/سرمعلم  

 . یکجا باشد( با شاگردان 3) کند

 

ا ر( مدیر را خبر دهد، جزئیات و موقعیت حریق 2زنگ خطر را به صدا آورد )( ۱)  هرکس  حریق

 نشان دهد

 اطالع دهد( ریاست اطفایه را 2( زنگ خطر را به صدا آورد )۱)  معاون/سرمعلم 

 ( مراجع مربوط را اطالع دهد. 3)

 ( اقدامات مناسب را روی دست گیرد2جای حریق حضور یابد )در ( مدیر ۱)  مدیر  

د ننام نویسی کنشاگردان را ( 2) کنند ( با شاگردان یکجا ساحه را تخلیه۱)  معلمان  

 یکجا باشند( با شاگردان 3)

 د ندهبرا  "ترك تعمیر"دستور در صورت امکان (۱)  معلمان  زلزله
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رج از خا ( تا زمانیکه شرایط امن اعالم گردد3د)ننام نویسی کنشاگردان را ( 2)

بعهده  ولیت شاگردان را تا زمانیکه توسط مدیر هدایت داده شود،ؤ( مس4د )ناشبتعمیر 

 بگیرند.

ند نک ( منتظر تیلفون باشد و همه ها را مصروف نگاه2( رادیو را روشن کند )۱) معاون/ سرمعلم  

 ( وسایل برقی را چک و خاموش کند 3)

ن مکتب ( در مورد بست2، هر نوع خرابی را ارزیابی کند )کند ( مکتب را بررسی۱)  مدیر   

  ( مراجعه مربوطه را اطالع دهید.3)کند  مصلحت

 

حالت م تا زمانی خت )داخل مکتب( اضطرار، شاگردان باید توسطه معلمان در یک محل حالت قعدر موا -۱

دین آنها والحاصل نمایند،  نیناطمهای شان ان آنها به خانهؤبازگشت مصو از  اری نگهداری شونداضطر

 هدایات مدیر عمل گردد.  مطابقدر جریان قرار داده شود، یا 

گاه پناه توان به عنوانمحیط مکتب را می، ولیت مکتب در مقابل شاگردان رفع گردیدؤنکه مسآبعد از  -2

 استفاده کرد. 

ای شان هن باید هر سال پیرامون طرزالعمل های ایمنی مربوط به این حوادث اضطراری در صنف شاگردا -3

 آموزش حاصل نمایند. 

ا نرس/داکتر یوالدین شاگرد، نهاد های مربوط )تیم نجات(  الزم است که به تطبیق کمک های اولیه برای  -4

 . داده شودخبر 

تا از اقدامات  را انجام دهند اضطرار حالت تمریناتدوامدار  به طورعالوه بر داشتن طرزالعمل ها، مکتب باید 

شود،  نجامااین تمرین ممکن چندین بار حاصل شود؛ اطمینان مناسب در حالت اضطرار توسط معلمان و شاگردان 

 د. نبلکه آماده باشنشوند، عصبانی  از انجام تمریناتکه  گفته شوداما به معلمان و اطفال 
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 اضطراریحالت گزارش 

قدامات که انجام ا که رخداده وایحادثه نام مکتب، تاریخ سال، ماه، روز وگزارش وقوع حادثه باید با درنظرداشت 

  تحریر گردد. مفصالً شده، 

 دارای مشخصات زیر باشد: هر پالن باید 

  سلسه مراتب مشخص 

 هر فردولیت های مشخص برای ؤمس 

 اضطراری تطبیق در یک رویداد  برای های مشخص طرزالعمل 

خانه ها، مراکز یه، شفای، ریاست اطفااداره مکتب باید پالن حالت اضطرار را در هماهنگی با نهادهای حوزه امنیتی

ی، در مشارکت با تیم حمایوی ولسوال طراحی و ترتیب نماید. ،روانی، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی، و غیرهسالمت 

موقعیت و رایط شبا تناسب  و آنرا دربررسی را اضطرار مکتب حالت یت نهاد های اجتماعی، باید محتویات پالن مدیر

ی نهاد ها وشماره های مردم محل از فعال بودن  تیم حمایوی ولسوالی  باید بهبود و قابل تطبیق نماید،شخص م

م ایمنی عات مهکارکنان، شاگردان و والدین در اشتراك گذاری این اطال ،به مکاتب اطمینان حاصل نماید و مربوطه

 .باشدالن میپتامین ارتباط و تطبیق  ،اضطرار حالت آخرین مرحله در پروسه پالنگذاری مدیریتهمکاری  نماید. 

های متعدد  نسخهبه منظور تطبیق پالن، موضوع را با همه کارکنان به خصوص افراد جدیدالتقرر شریک سازید و 

الن را در پیک نسخه از  مکتب والنؤکه مسشوید  مطمئن قرار دهید.از این پالن را در مکان های قابل دسترس 

ضطرار دارد، امدیریت حالت هر مکتب نیاز به تعیین بهترین روش برای انجام آموزش  .دنخانه با خود داشته باش

های ه نیاز مندیبنظر  بتواندتا  داشته باشدبرای تطبیق پالن بهتر ولسوالی های برزگتر ممکن نیاز به یک طریقه 

آتش سوزی  پاسخدهی به حوادث از قبیلدوامدار تمرینات باید  مکاتب ،پالن را تعدیل نمایند مربوطه، بمکت

 و... را داشته باشند. متخلفینبرخورد با انتشار مواد کیمیاوی،  ،زلزله

 اضطرار حالت حل مدیریتامر

 عبارتد از: راضطرا حالت چهار مرحله مدیریت

 جلوگیری -۱
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 آماده گی  -2

 پاسخدهی  -3

 یابی باز -4

 وقایوی داشته باشند. پالن های  احتمالی، توانند به منظور کاهش خطراتمکاتب میجلوگیری: 

الت حدر  ،اضطرار مکتب تمرکز داردحالت  لیت های تیم پاسخدهیوگی بر نقش ها و مسؤآمادهآماده گی: 

گی و توانایی ت ها آمادهاین فعالی ،گی، تمرینات و منابع برای حاالت اضطراری مختلف مورد نیاز استآماده

 بخشد. پاسخدهی را توسعه می

ا هر ببرای رویاروی اجرای اقدامات مناسب  جهتپاسخدهی به منظور  طرزالعمل های مفصلباید پاسخدهی: 

ع مورد نیاز در این مراحل مکتب منابنوع حالت اضطراری که ممکن است در مکتب واقع شود، وجود داشته باشد. 

  .سازدآماده می که ممکن است واقع شود،به رویداد های اضطراری  گیرا جهت رسیده

این مرحله دف هاستراتیژی های عمومی پس از وقوع رویداد اضطراری تمرکز دارد.  تطبیق مرحله براین بازیابی: 

ای هفعالیت  .باشدطبیعی آموزشی می تر به محیطاحیای مناطق آسیب دیده به منظور بازگشت هر چه عاجل

قدامات برای ا و برق ،سیسات مهم مانند آبأزیابی ممکن کوتاه مدت و دراز مدت باشد؛ اعم از احیای مجدد تبا

 خاص در آینده.  هایجلوگیری از وقوع تهدید

 سطوح رویداد های اضطراری

 مکتبسطح رویداد های اضطراری . ۱

  سطح محلاضطراری  هایرویداد. 2

 جامعه سطحاضطراری  رویدادهای . 3

 مدیریت حالت اضطرار تیت، تطبیق و تجدید پالنتر
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اجع مردر هماهنگی با و معلمان  متشکل ازمدیراضطراری مکتب توسط یک تیم حالت پالن مدیریت  ترتیب:

 .ترتیب می شود ،یه، پولیس(ئپاسخدهی ذیصالح )اطفا

 شود.دیر مکتب میگردد، مسؤولیت تطبیق آن مربوط به مکارکنان مکتب عملی میتوسط همه پالن  تطبیق:

 در سال یک مرتبه حداقل  تجدید نظر:

 امنیت مکتب

 تاثیراتگردد که در این حالت والنی مسدود طبرای مدت  شود، می تواند مند هکه یک مکتب خساردر صورتی

یر احات آسیب پذبنابراین الزم است، به طور مداوم همه س می باشد. باالی شاگردان و فامیل های آنها  عمده آن

 مورد ارزیابی قرار گیرد و به همکاری مالی و تخنیکی شورا ساحات آسیب پذیر تعمیر گردد. 

طح مکتب سرا در معرض خطر قرار دهد. در تعمیر مکتب می تواند شمار میرود که هب یاز جمله خطرات حریق:

نشانی موجود و قابل آتشوجود داشته باشد و در هر مکتب آله  حریقاز جلوگیری باید دستورالعمل واضح برای 

 دسترس باشد.

یران باید مدباشد،  از لحاظ ساختمان مستحکمآن در مناطق که زلزله رخ میدهد مهم است که تعمیرات زلزله: 

 بررسی نمایند. را که در آن شکاف به وجود آمده است یران بخواهند تا هردیواریاز انجن

انواع  عوامل که باعث شدت سیالب و منتج به ،ر میرودشماهسیالب یکی از خطرات معمول طبیعی بسیالب: 

ب و دیوار شوند عبارت اند از: انسداد کانال ها، فرسوده گی کناره های جویچه ها، شکست بند آآسیب ها می

 .های دریاکناره

 ،تب باشدفظت مکاهای گوناگون افراد در خصوص محهتیم ارزیابی خطر باید متشکل از گروتیم ارزیابی خطر: 

 افراد ذیل باشد: شامل  می تواند هگرو

 حفظ مراقب مدیر/مأمور 

 مدیر مکتب 
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 ر ساختمانییانجن 

 ذیل نیز می تواند به عنوان عضو تیم ارزیابی خطر انتخاب گردند: افراد

 معلم 

  کارمند اجتماعی یا مشاور 

 والدین 

  مکتب، شیوه معمول برای حفاظت از آن است.  منظم بررسی

ه مکتب، اعضای تیم باید پالن مدیریت اضطراری مکتب، نقش، قبل از اجرای ارزیابی خطرچک لست اقدامات: 

 زیر  اقدامات؛ دقرار دهن مطالعهاطالعات در مورد اتفاقات و حوادث مکتب و گزارش های قبل از ارزیابی را مورد 

 کند. کمک می یمحیط آموزش یتحفظ مصونیت و امندر 

 جودولسوالی، مکتب، و شورا مو ای مدیریت حالت اضطرار در سطحبر پالن که چه نوع مشخص سازید 

 است.

 های ذینفع را که در پالنگذاری بحران شامل اند، شناسایی کنید.  ههمه گرو 

 را جمع آوری کنید.  و اب معلومات در مورد تعمیر مکتب مانند نقشه و موقعیت قطع برق 

 خلی در تماس شوید. مراجع واکنش آفات طبیعی غرض شناسایی خطرات دا با 

 دمورد توجه قرار دهیمکتب  ساحهرا قبل از بررسی تعمیر و مکتب فظت امحبررسی  قبلی گزارش . 

 گذارد. تاثیر منفی بجا میباالی مکتب  مشکالت کنید که در حالت اضطراری کدام تثبیت 

 نه ها. ترتیب طرزالعمل ها برای تامین ارتباط همراه معلمان، شاگردان، فامیل ها و رسا 

 ولیت شاگردان در جریان رویداد اضطراری. ؤایجاد طرزالعمل ها برای مس 

  اضطراری دارد.  رسیدگی به رویدادتشخیص تجهیزات الزم که ضرورت به جمع آوری برای 

تشخیص هر نوع شرایط خاص  ،منظور از جستجوی خطر و صنف درسی: مکتب جستجوی خطرات تعمیر

 همه  .باشد، میدارد جانی یا مالیاحتمالی خطرات موجود است و طه مکتب که در مکتب یا در نزدیک محو

 گیرد. مورد ارزیابی قرار  شود بایدمی که شامل محل های ذیلتعمیر و محوطه مکتب ات ساح



 

46 

 صنوف درسی 

 دفاتر 

 دهلیز ها 

 هاتشناب 

 البراتوار ها 

 آشپز خانه/ کفیتریا 

 گدام /ذخیره خانه 

 )حویلی )میدان بازی 

 ان های بیرونی و کتاره های مکتبساختم 

  احتمالیخطرات 

 و سایر خطرات  نزدیکی به مواد مسموم کننده، حریق شونده، فاسدکننده، تعامالت کیمیاوی، مواد بیولوژیکی

 دیگر

 نزدیکی به لین برق با ولتاژ بلند 

  صدمه دیده است اثر زلزلهمحلی که از نزدیکی  

 ظاهر  شان جریان سریع و غیره عادی که از دهانهویبار هایسیالب، بشمول نزدیکی به ج نزدیکی به

 میگردد

 حریق 

 /هوای شدید باد 

  لوازم برقی استفادة نادرست از 

ه دارد و نوع نیاز به کمک ویژحالت اضطرار که در ی شاگردان لست شهرت سال تعلیمی،معلمان باید در آغاز هر 

 ، فراهم سازند. استکمکی که به آن ضرورت 
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 رهنمود برای ورود به مکتبانکشاف 

 مکتب  برای داخل شدن به مکتب باید رهنمود واضح انکشاف داده شود. برای راهنمای افرادی که در

وجود مشود. کتاب ثبت مراجعین باید در مکتب  نصبعالمت ورود  داخل می شوند در دروازه آن باید

 باشد.  

 ورت امکان . در صراجستر نماینداز مکتب خود را حین بازدید گان تقاضا گردد تا از همه بازدید کننده

 )در مکاتب بزرگ(. برای بازدیدگنندگان کارت مالقات داده شود.

 مکتب  بهاگر مالقات کننده جدیداً در بخش معلومات یا راجستریشن تعیین گردد.  مشخص افراد باید

 کند.  اگاهی ندارد، یک شخص طور داوطلب وی را همرایی مکتب یا در موردآید می

  ،رهنمودنا در ثستهیچ نوع اباید  ،بازدید کننده گان را به محل ثبت نام رهنمایی کنیدبعد از ختم مالقات 

 وجود نداشته باشد. 

  رهنمود را با  همه معلمان و کارمندانشریک سازید. و والدین  انوالدین، انجمن معلمرهنمود ورود را با

 آشنا سازید.  ورود

  ت بخواهند. تفهیم نمایید، که از افراد بازدیدکننده کارت هوی ومات/ راجستریشنبخش معل کارمندانبه 

 و تشنج جلوگیری ازتخلف

کتب چه مباشد تا تثبیت گردد که اجرای ارزیابی منظم می ،در مکتب و تشنج مرحله نخست جلوگیری از تخلف

 . استرده ضد اجتماعی اتخاذ ک و خصومت آمیز هایجلوگیری از برخوردبه نوع اقدامات پیشگیرانه در رابطه 

های برخورد با تخلفات در اداره مکتب ها برای جلوگیری از تخلفات، موجودیت پالیسی ها و طرزالعملشیوهی از یک

 می باشد. 
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 ذیل است: خشونت قرار رفع استراتیژی های  برخی

برای باید مکاتب  ،باشدشکل نمیمتناسب برای رفع هر م تذکر داده شده است،جدول فوق استراتیژیهای که در 

  .نمایندبرای جلوگیری و مهار خشونت ها استفاده پشت کار داشته باشند و از طرق مختلف  هاکاهش خشونت

 آمادگی

 را طراحی نماییم.   رویداد های مختلف اضطراریبتوانیم پالن مواجهه با که  داردتمرکز  یآماده گی باالی مراحل

باشد پالن می امنیتی و جامعه دهای، نهاآمریت ولسوالی/ حوزه هماهنگی تالش ها بین مکتب،گی دربر گیرنده آماده

 می تواند در زمان وقوع بحران قابل تطبیق باشد. نکات زیر جزء مراحل آمادگی است:خوب 

 عهجامبحران در سطح دولت، والیت، ولسوالی، مکتب و  ی برای رویاروی با پالن ها چه نوع   کهاین تشخیص 

 وجود دارد. 

 د. نیدخل باشذبحران حالت در پالنگذاری باید های ذینفع که  هشناسایی همه گرو 

  طرزالعمل ها برای استحکام روابط با کارمندان، شاگردان، والدین و رسانه ها.  انکشاف 

 اضطراری.  هایبه شاگردان در جریان رویداد پاسخدهیطرزالعمل ها برای  تهیه 

 برق در مکتب. وصل  مکتب، مانند نقشه و محل قطع و تسهیالتر مورد معلومات دجمع آوری 

  بتواند حالت بحران از آن استفاده نمایند.  که کارکنان تجهیزات مورد ضرورت فراهم مودن 

ایجاد هماهنگی با دیگر  نهاد ها 

گریرفع تشنج/ میانجی 

طرزالعمل های کشف مواد مخدر 

 اجازه ندادن به حمل سالح تأمین ارتباط با

 والدین و مکتب

 .پروگرام های تعلیمی مرتبط با قانون 

پروگرام های نظارتی 

یگرینجهای وساطت کردن/میاآموزش 

 پالیسی کمیته پروگرام بهبود مکتب 

کشف و ضبط 

پرسونل امنیتی در مکاتب 

انکشاف مسلکی کارکنان 

 کُدهای رفتاری شاگردان کُدهای رفتاری

 کارکنان )مقرره طرزسلوك (

کار یتهای والدین رضاگروه 

.به تعلیق در آوردن 



 

49 

 کنترول استرس و جلوگیری از خستگی

 اهداف آموزشی

 مدیران در پایان مطالعة این بخش قادر خواهد شد تا:

 بیان نمایند. را مدیران  ساسترعوامل اساسی  .۱

 . بزنندمثال و را در زندگی شخصی شان تشخیص داده  استرسهای جلوگیری راه .2

 کاری ارایه نمایند.  استرسپیشنهادات سودمند را برای کاهش یا جلوگیری  .۳

 ها برای ایجاد انگیزهسوال

 عوامل اساسی افزایش استرس کاری کدام اند؟ .۱

 را کاهش داد؟ چگونه می توان استرس های کاری .2

که مسؤولیت فراهم آوری تسهیالت آموزشی برای همه شاگردان و دیگر مسایل نظر به اینوظیفه مدیر مکتب 

همه وقت مصروف  د واداری از قبیل پالنگذاری، گزارشدهی، اشتراك در جلسات والدین، شوراها و... را به عهده دارن

ه های والدین و جامعه خواستد امکانات مواجه اند، همچنین هم با کمبواسترس است؛ از سویبسیار پر  هستند،

 .اند استرسو عوامل  أ اصلی منش ، این مسایلباشدبی نهایت زیاد مینیز از مکتب و مدیر مکتب 

تا راه های نجات  یا فشار احتماالً در جریان وظیفه رخ میدهد، مدیران ناگزیر اند (stress)که استرس از آنجائی

. در ذیل گفته شوندمیکنترول فشار مبتکر  یبرای دریافت راه ها که با این عمل جستجو نمایند را استرساز 

 . کنیممرور می استرسهای بعضی از مدیران را در مورد چگونگی کاهش 

ک ی( حشوخی )مزا "خندمیکی از مدیران گفته است، من بسیار زیاد می اختصاص وقت برای خنده کردن:

 شود. یکاهش فشار م و آرامش روحی سببادبی  اتموضوعمطالعة باشد. رای کاهش فشار میوسیله بسیار خوب ب

بسیاری از مدیران و معلمان دوسیه تحسین نامه ها را حفظ میکنند. هرگاه  حفظ دوسیه تحسین نامه ها:

در دوسیه قرار  را ی آنیادداشت ها سند وآنها مورد تحسین والدین، شاگردان یا همکاران شان قرار میگیرند. 

و هر گاه مورد  من یک دوسیه از تحسین نامه های خود را حفظ میکنم"میدهند. یکی از مدیران چنین میگوید، 
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گیرم، دوسیه خود را بر میدارم و یادداشت های مثبت را که از والدین، معلمان و شاگردان که با پاداش قرار نمی

  "گیرم. به خوانش می بودم رام انجا ظاتمن خوش بودند و آنچه که در همان لح

را احساس من زمانیکه من احساس پریشانی میکنم کارمندان دفترم " سپری کردن وقت با شاگردان:

که به قدم در صورتی . آنها میدانند"به قدم زدن بروم "کنند و میگویندیمیکنند، بسیاری اوقات آنها به من نگاه م

. سپری کردن وقت شودمی خوب ما با شاگردان سپری نمایم دوباره حالتزدن در اطراف مکتب بروم و وقت خود ر

چاشت  ذایغکه شود. زمانیباعث تغییرات فکری من می را برایم ایجاد نموده و فکری ، زمینه خوبدر یک صنف

 "ود.میابم، این عمل باعث کاهش استرس می شصحبت کردن با آنها را فرصت را با شاگردان صرف میکنم، 

کتاب لعه مطا است و تسکین دهندهبرایم قرائت قرآن شریف  من هر نوع کتاب را دوست دارم، اما" ن:خواند

وقت را وقف های مورد عالقم کتابهر شب برای خواندن . سازددور میم ذهناز  فشار مکتب را ام،مورد عالقه های

دور  مذهنها را تشویشچند لحظه  برای چند دقیقه باشد. خواندن کتاب ها حد اقل برای حتی اگر، نمایممی

  " کند.برایم فراهم میو آرامش را  یو مجال احساس راحتسازد می

ه فایق بهترین رابرای من "مسلکی چنین میگوید،  انمدیر ی ازیک فشار کاری را به خانه سرایت ندهید:

 . "باشدمرخص شدن از کار می ،باالی فشار شدن

قدم به  مواجهه با فشار و استرس زمان"چنین بیان میدارد،  انمدیر زی دیگر ایک لذت بردن از طبیعت:

های شان یا  روئیدن نباتات و مراقبت حیوانات از چوچه ها،شگوفه مشاهدة برم.روم و از طبیعت لذت میزدن می

 م برای که ما در یک حلقه زندگی قرار داریم. مشاهده همیشه وردآمی مبه یاد توسط حیواناتجستجوی غذا 

هوای پاك و  عالقه دارم تا به همه زیبایی های طبیعت باور کنم. " ،میگوید یمدیر دیگر  " آرامش بخش است.

 ". استالهام بخش و نیرو بخش برایم تازه 

ا در حویلی یا باشد دوست دارم تو هوا خوب  هر گاه آب " ،گویدیکی از معلمان می کار کردن در باغ یا مزرعه:

  "م. باغ خود کار کن
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پالن یه و ته فشار کاهشپالنگذاری موثر باعث " ،میگوید انمدیر ی ازیک ترتیب پالن/ تنظیم موثر وقت:

که با کند می استرس را کاهش میدهد و کمکمدیریت زمان  ،میگوید . ویشودفشار میباعث افزایش  ضعیف

اگر وقت خود م، دریافتهمن  دریابیم. هایبرای جبران عقب مان یتحرك بیشترتعطیلی مکاتب،  وقفه هایاستفاده از 

 "معقوالنه تنظیم کنم میتوانم بدون احساس خستگی کار های زیاد انجام دهم. 

 شوم،بخاطر کاهش فشار با دیگر مدیران هم صحبت می "ها بیرون مکتب: انجام دادن بعضی فعالیت

. گرددمی امپریشانی کاهشباعث شود، قع میاُفتد برای دیگران نیز واکه چیزی برای من اتفاق میفهمیدن این

  "سازم. میکنند شریک می مدرک  فشار یا پریشانی خویش را با کسانی که حلقات آموزشی مدیران در

لویزونی تماشای یک برنامه ت یک برنامه تلویزونی تعلیمی و تربیتی مورد دلخواه تان را تماشا کنید:

 ردد.تواند باعث دور کردن فشار یا پریشانی تان گربیتی خوب میمورد عالقه تان یا تماشای یک فلم ت

 خصتی بگیریدکار کنید، یک روز را ر هفته زیاددر طول اگر در نظر دارید تا گیرید: بآخر هفته را رخصتی 

ر ه همین نحوه کابشریک سازید.  خودهمکاران  ابتا آنرا  را انجام دهید. بعداً کوشش کنید  مهمبعضی کار های  و

 مثمر شما به عنوان یک مثال خوب سبب خوشی شما و دیگران میگردد. 

عد از بورزش اختصاص میدهم. وقتم را زیادتر به رفع تدریجی پریشانی  وفشار  کاهشجهت " ورزش کردن:

دن در وقفه زقدم  اگر حتا کنممیکنم. تمرین می یو راحت شاحساس آرام ،برای چند لحظهانجام تمرین شدید 

   " چاشت در محوطه مکتب باشد.غذای 

ادن با اختصاص د "اناث میگوید،  قشر انمدیر ی ازیک برای فامیل و دوستان تان وقت اختصاص دهید:

ه از کار فارغ برم و از این طریق بر فشار یا پریشانی فایق میگردم. زمانی کلذت می موقت با فامیل و دوستان

شتباهات از اشب میروم.  به یکدیگر خود گوش میدهیم و بدون اصالح  شوم و با فامیل همرای خواهرم به نانمی

  "دهد. کاهش میرا روزاسترس  ،کنیم. یک شب پر از لبخندیکدیگر جانبداری می

کنم تا فعالیت های خاص را همیشه سعی می "یکی از مدیران میگوید،  :پالن کنید تفریحیهای فعالیت

یک هفته  کنم کهرا پالن کنم و یا پالن می رفتن به نمایش ورزشیهای چون که فعالیتکنم سعی می ،پالن کنم
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باالی پالن های دراز مدت  کهعالقه دارم  همچنانرا در شهر دیگر سپری نمایم یا از دوستان خود پذیرایی کنم. 

ام که در  مانند رفتن به رخصتی طوالنی، سفر برای مالقات دوستانم یا فامیل نمایم،کار کنم و رخصتی اخذ 

به خانه میروم عوض فعالیت های مکتب باالی چنین فعالیت ها  کنند. همین طور وقتینزدیکی ها زندگی نمی

 "کنیم. تمرکز می

همه روزه  فشار فایق میگردم.باالی به شیوه های مختلف  "یکی از مدیران میگوید،  ادای نماز و عبادت:

از  ستنخوا روی آوردن به عبادات خداوند)ج( و مدداز . نمایممینخست ادای نماز میکنم و قرآن شریف تالوت 

 شوم. روحاً خوش و تازه می حقدربار 

رخورد داشتن ب حاالت در همه "،مکتب میگوید انمدیر ی ازیک همیشه طرز بر خورد خوب را در پیش گیرید:

 "شود. ات احساسات بیرونی میباعث تغییر درونیآورد. تغییر افکار وجود میه را ب های زیادیخوبی ،خوب

 د،باشکه شنونده خوب  خوب داشتن دوست"میگوید،  انمدیر ی ازیک وقت را با دوستان سپری نمائید:

 شته باشیمضرورت داو یا افکار جدید همدردی ، نصحیت ،. اگر به تشویقکاهش استرس استبهترین معالجه برای 

 ".نماییمصحیت، مشورت و تشویق نیگر را توانیم همدمی تباً. مرحاصل نماییمتماس خود دوستان توانم با می

د اگر یک شخص بیش از ح"بیان داشت، انمدیر ی ازیک فشار ارتباط مستقیم داشته باشید: با منبع

اهش کبرای بهترین طریقه با همان شخص مستقیماً تماس حاصل نمایم و این آموخته ام که ، کند مپریشان

موضوع  ن منجر به روشن شدن بیشترآگی عاجل به وضعیت نسبت به تعویق انداختن باشد. رسیده میپریشانی 

 "کاهد.شده و از وخیم شدن آن می

 معلمان و مدیران  استرسعوامل 

 برای گزارشدهی و دیگر کار های اداریموجودیت ضرب العجل  -۱

 حجم زیاد کار  -2

 توقعات خودی بیش از حد  -3

  یمزاحمت های مکرر تلیفون -4
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 عادیتشدیدی مکتب خارج از ساعت کار  فعالیت های -5

 موجود باشدکه تهدید و ناامنی کلی در منطقه حفظ محیط امن در مکتب زمانی -6

 ولسوالی  و رعایت پالیسی ها و قوانین سطح ملی، والیت -7

 رفع تشنج میان والدین و مکتب  -8

 گذارد که تاثیر باالی زندگی معلمان، شاگردان و غیره بجا می یتصامیماخذ  -۹

 که پیشرفت در وظیفه آن پیشرفتی نیست که باید باشد ساس درباره ایناح -۱0

 گیرد بوقت زیاد را دربر  ی کهتدویر جلسات -۱۱

 فشار کار برای عملکرد بهتر در وظیفه  -۱2

  ویبودجکردن و اختصاص دادن منابع  آماده -۱3

توسط  سکاهش استر و رسیده گی به چالش هابرای استراتیژی  ۱0تحقیقات نشان داده است که  نتایج یکی از

 اکثر مدیران مورد استفاده قرار گرفته است:

 رسیده گی به مشکالت بطور خوش بینانه -۱

 حفظ حس شوخی  -2

 کاربرد مهارت های روابط خوب انسانی  -3

 )شامل شب و هفته ها( شدید کار  -4

 تعیین اهداف واقع بینانه  -5

 صحبت با اعضای فامیل یا دوستان نزدیک  -6

 حفظ عادات خواب  -7

 تن درکار های غیر رسمی یا فعالیت های تفریحی سهم گرف -8

 عادت خوب برای حفظ صحت -۹

 مدیران مکتبپیشنهادات برای کاهش استرس 

 داشتن سبک زندگی مناسب به شمول انجام تمریناتو حفظ عادات خوب تغذیه و توسعه  -۱
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 عادات خوب برای فعالیت های رسمی و غیر رسمی توسعة -2

 در جلسات مسلکیگیری عادت خوب برای  سهم توسعة -3
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   مدیریت زمان

 اهداف آموزشی

 مدیران بعد از مطالعة این بخش قادر خواهند بود تا:

 عوامل ضایع کننده وقت را بیان نمایند.   .۱

 نکات مهم مدیریت زمان را توضیح دهند.    .2

 های تطبیق مدیریت زمان را شرح دهند.راه .۳

 ها برای ایجاد انگیزهسوال

 د؟تواند وقت را بیشتر ضایع کنمی از نظر شما کدام مسایل .۱

 چگونه می توان از ضیاع وقت جلوگیری نمود؟ .2

 نکات مفید برای مدیریت زمان

 فعالیت ها )اولویت دادن به امور ( درجه بندی وظایف و -۱

 امور به دیگران  کردنمحول  -2

 رسمی  تفکیک امور شخصی و -3

 عدم به تعویق انداختن وظایف  -4

 گرفتن  یادداشت -5

 آنل دیگر نه حل کردن کمک درحل مشک -6

 گانکنترول مزاحمت کنند - 7

 محدود نمودن جلسات -7

 استفاده از تکنالوژی جدید -۹

 هاتقسیم صال حیت -۱0
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 ضیاع وقت درمکاتب هایمثال

ماده آ -تم درس قبل ازتمام شدن ساعت درسی خ -روع نا وقت درس ش -یرحاضری غ -مدن به مکتب آ دیر

رس ندادن د -ر روزهای اول شروع سال تعلیمی درس ندادن د -دان کردن شاگروقت رخصت  -نبودن برای درس 

 جلسات و راك معلمان دراشت -النی نمودن شاگردان به مدت طو قطار -امتحان  بعد از امتحان و چند روز قبل از

 برایقت زیاد صرف نمودن و -برای اخذ حاضری شاگردان صرف نمودن وقت زیاد  –ساعات درسی  ها درورکشاپ

علمان به اداره فراخواندن م -اوقات درسی  ضور مهمانان درمکتب وصحبت کردن با معلمان درح -تنظم شاگردان 

 عالن کردن رخصتی چند روز قبل. ا -اوقات درسی  در

 راه های جلوگیری ازضیاع وقت

  کنندنها که وقت را ضایع نآهدایت الزم برای  نظارت از کارمندان و -۱

 کنندوقت بطور مؤثر استفاده نمی که از ینعده معلمانآی به صحبت بطور انفراد -2

 وقت هکنندضایع  تتشخیص مشکال -3

 اوقات غیررسمی  دایر نمودن جلسات در -4

 تشویق شاگردان به حاضری -5

 برای اجرای امور پالن منظم -6

 درجه بندی وظایف  -7

 صرف نمودن اوقات دارای انرژی زیاد به امور مهم -8

 قبل  ها چند روزعدم اعالن رخصتی -۹

 لیت ها وومسؤ .سرمعلمان مکاتب انجام میدهند ضرورت به وقت دارند که مدیران و تمام امور وفعالیت های 

 ،ل خواهد بودبدون تنظیم وقت مشکرسیدگی به آنها  و بسیارزیاد است وجود دارد، دیران مکاتباز متوقعات که 

سبب  و شویممیاجه مو ادره غیرقابل با مسایل داًکه بع کنیممی تلف معموالً بدون مدیریت مؤثر زمان، وقت را

 ه اندازیم. نانرا به تعویق  انجام دهیم ومعینه آن وقت  شود. پس الزم است که وظایف را درسرگردانی ما می
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های نمونهود خمکتب  توانیم درمی می شود.ضیاع وقت مسایلی است که باعث  گاهی ازآ نیازمند ،مدیرت مؤثر زمان

گیری از تشخیص راه های جلو تنظیم وقت وو در مورد لست نمایم  رامی شود ضیاع وقت ی که باعث از مسایل

 ضیاع وقت تفکرنمایم. 

 گیروقت هاتفعالیاین انجام دادن  شود ودارد که هرروز انجام می مکتب وجود در تکراری فعالیت هایبرخی از 

ی هافعالیتن آدرنتیجه  و نماند وقت باقیی مهم هافعالیت از یبه خاطر مدیریت ضعیف به تعدادبوده، ممکن است 

ها توانیم تعداد ازفعالیتاست. می آن بطور مناسب هالیتوبه معنای عدم انجام مسؤ موضوع ایننشود.  ممهم انجا

 خواهد کرد. زمان به ما کمک ت یاین روش در مدیر ،را توسط دیگران انجام دهیم

همچنان . رددگنها را بایدترك آشود که موزش شاگردان میآوقت  ضیاع ند که باعثهای دارمعلمان عادت از تعداد

 اوقات درسی به اداره مکتب فرا خوانده شود.  نباید معلمان در

منفی  تاثیر موزش شاگردانآوقت که باالی های ایع کنندهضمسایل بین بردن  چگونگی از فکر کردن درمورد

کنند به همان موزشی صرف میآهای بیشتر را باالی فعالیتوقت گردان که شا زمانیارد ضروری است. ذگمی

 موزند. آاندازه بیشتر می 

 استفاده مؤثر وقت توسط معلمان فواید 

 دهندنها توقع میرود انجام میآ که ازچه را آنمعلمان  -۱

 دهندفعالیت های پالن شده را به اسرع وقت انجام می -2

 گردندمینایل  تعیین شدهبه اهداف  معلمان -3

 شودمیجلوگیری  مؤثر های غیرفعالیت از -4

زمینه  در را نهاآ ،انفرادی صحبت کنید بطور ،کننداستفاده نمی وقت شان به شکل مؤثراز نعده معلمان که با آ

  کنید.متوقف ساختن عادت نامطلوب شان کمک  برای و نماییدوقت تشویق  از استفاده مؤثر

آموزشی لکرد قادر به بهبود عمکه  نمایندکمک  ه معلمانضیاع وقت بوگیری از جل ازطرف دیگرشاگردان باید در

 ند. غیر حاضری نکن نیابند و وقت حضور شوند که به مکتب نا و ترغیب نها باید تشویقآ ند،گردآنها 

  باشد.میفعالیت های که برای شما مهم است ضروری  بهوقت  اختصاص دادن
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کنترول و  عاصرم یژبه همین ترتیب استفاده ازتکنالو ی زیاد هستید مشخص کنید.ن دارای انرژآ مدت زمانی که در

توانیم که وقت یک سرمایه لذا گفته می، ت زمان مفید استیمدیر و ضایع کننده وقت برای مؤثر غیر کردن افراد

که ه است صورت گرفتتاکید  اسالمشود، در دین مقدس میخرت آ دنیا و ن سبب ناکامی درآضیاع  بزرگ است و

 فایده اجتناب کنید. یکارهای بانجام  از وقت تانرا صرف کارهای هدفمند سازید و
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 فراهم ساختن فرصت ها برای انکشاف مسلکی معلمان

 اهداف آموزشی 

 خواهند بود تا: مدیران در اخیر مطالعة این بخش قادر 

 . را باالی تعلیم وتربیه بیان نمایندمعلمان مسلکی  انکشافتاثیرات  .۱

 . دهنداهداف آموزشی مکتب توضیح  امسلکی معلمان را ب انکشافرابطه  .2

 نمایند. لست مسلکی معلمان و مدیران  انکشاف موجود مکتب را برای  فرصت ها و زمینه های .3

 .دهندضرورت است توضیح  معلمان مسلکی انکشافنکاتی که حین پالن نمودن  .4

 ها برای ایجاد انگیزهسوال

 زمینة انکشاف متداوم مسلکی را برای معلمان و خودتان مساعد سازید؟چگونه می توانید  .۱

 تواند باالی پیشرفت تعلیمی شاگردان تأثیر داشته باشد؟از نظر شما انکشاف مسلکی چگونه می .2

فرصت ودن از فراهم نمو توسعه سطح دانش شان به فرصت ها ضرورت دارند. آنها  معلمان جهت بهبود مهارت ها

که هدف پیشرفت از آنجائیکنند، میک تجارب و مشکالت شان با دیگر معلمان مجرب استقبال ها برای تشری

فعالیت  ا،می شود، لذبهبود آموزش شاگرد درنظرگرفته  برایمعلم نمی باشد بلکه  شخص مسلکی معلم صرف برای

 منوط داف مکتب کهو اه تنقاط ضعف و قو بادرنظرداشتشود باید می پالنگذاریهای که برای پیشرفت معلم 

کتب شاید مآموزش داخل خدمت بدون در نظرداشت ضروریات واقعی شاگردان، معلمان و  .باشد ،به ارزیابی است

 گذارد. مکتب طوری که توقع میرود تاثیر بجا نمی هایپروگرام ر بهبوددلچسپ باشد. اما ب

مدیران  ان، مسؤولین دیپارتمنت ها وتوسط معلم ی کهضروریاتباید بر اساس بنابراین، آموزش داخل خدمت 

ی طریق حلقات آموزش آموزش داخل خدمت در سطح مکتب و کلستر ازتشخیص می گردد، آغاز گردد. مکتب 

یز موثر نباشد. تشریک پروگرام های آموزشی داخل خدمت با سایر مکتب همجوار  می روشمعلمان نیز بهترین 

 . است
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ه ضروریات ت نباید فقط دلچسپ واقع شود بلکه باید مستقیماً مربوط بموضوعات انتخاب شده آموزش داخل خدم

های روشتدریس، های محتوای مضمون، استراتیژی. آموزش داخل خدمت می تواند شامل پروگرام مکتب باشد

مشکالت  ، شناخت و الدین و دركدر روند آموزش تکنالوژی جدیدممد درسی، روش استفاده  مواداز استفاده 

 ،نف وآموزشگاهی در مورد پالیسی وزارت معارف و چگونگی تاثیر آنها باالی صآرك مشکالت شاگردان، آنها، د

 باشد. 

یوسته پو به مرور زمان واقع میگردد. معلمان خوب  استدر حال پیشرفت  ةیک پروس انمعلم انکشاف مسلکی

تداوم بهبود م ةدر پروس باید معلمانبخشند. ضروریات آموزش شاگردان عیار و بهبود می تمرین شان را برمبنای

مسلکی  رشدن پالتطبیق و رشد تخصصی ذریعه نتایج حاصله از ارزیابی های ساالنه و اطالعات جمع آوری شده از 

 اهدافشود.  شان همکاری مسلکی رشدپالن  طرح و تطبیق ة. هر معلم باید در زمینقرار گیرندحمایت مورد آنها 

 . باشدمرتبط وی شمول آرزو های مسلکی ه ابلیت های معلم بباید با ق پالن رشد مسلکی

مندی های برای معلمان جدید نسبت به معلمان مجرب که در مراحل مختلف دوره کاری شان قرار دارند و نیاز

 باشد پالن های مختلف در نظرگرفته شود. انکشافی شان نیز متفاوت می

 مسلکی مدیران رشدپالن های 

که نجائیاز آاست، حقیقت پالن برای بهبود مسلکی خود مدیران  ان به وسیله مدیران درمسلکی معلم انکشاف

در تطبیق  پیشرفت معلم را در، مطابق پالن رشد مسلکی خویش، ولین دیپارتمنت هاؤمدیران، سرمعلمان، و مس

 داشته تعهد نشاپیشرفت مسلکی خودشان نیز در مورد مورد نظارت قرار میدهند باید شان مسلکی  رشدپالن 

 باشند. 

یر موثر به در مورد پالن های رشد مسلکی مدیران به بررسی بگیریم. موجودیت یک مدرا نظریات  برخید یبیای

اید یاد بگیرد که بیک مدیر  گیرد؛یا به عباره دیگر مدیریت خوب اتفاقی صورت نمی گرد،طور اتفاقی صورت نمی

فیت و تعهد ک تفاوت مشخص بین مدیر معمولی و برجسته در داشتن ظرادامه دهد. ی بیاموزد و به آموزشچگونه 

 باشد. آنها برای ادامه رشد مسلکی شان می



 

61 

من "کنند که گویا این موقف را اتخاذ می رشد مسلکی کار آسان نیست بعضی از مدیران طریق آسان را در پیش گرفته و

د مدیران خوب طرز برخورنوع این  "برایم ی اداریهای زیادرکاتوانم از عهده من نمی "، یا"وقت برای خواندن ندارم

 رشد، و ترقی توانند مانع ادامه آموزش،مدیران خوب نمی ،شودمانع ادامه آموزش، رشد و ترقی خودشان می و نیست

کند، راضی خود فعالیت نمی. شاگردان، معلمان و جامعه از یک مدیر که در عرصه تداوم مسلکی گردندشان 

 . باشند.نمی

 به ، خواندن، ادامه دادنو تربیه تعلیم ی درتحوالت جهان یا هماهنگ شدن با یکی از بهترین طریقه پایدار ماندن

در جلسه  نیستصادق فرد  ،کنند وقت برای خواندن نداردهر مدیر که ادعا می ،باشدزیاد می مطالعةخواندن و 

باشد. بهبود علمکرد در ساحه وظیفه یک اولویت مهم می برای مطالعهگذشته روی مدیریت زمان بحث نمودیم، 
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 تضمین بهبود تدریس و ایجاد فضای صمیمی برای همکاری

 اهداف آموزشی

 رر را بیان نمایند.های حمایت از معلمان جدید التقشیوه .۱

 رر را توضیح دهند.های الزم برای معلمان جدید تققابلیت  .2

 ان را شرح دهند.  اهمیت موجودیت همکاری مسلکی بین معلم .3

 های برای ایجاد انگیزهسوال

شکیل دهد که تتواند با معلمان جدیدالتقررکار و فعالیت نماید تا بتواند تیمی را مدیر مکتب چگونه می .۱

 ؟در جهت تحقق آرمان های مکتب تشریک مساعی نموده و از هدف آن حمایت نماید

  ؟شودکمک نماید که در وظیفه خود مؤفق  واند با یک معلم جدیدالتقررتیمدیر مکتب چگونه م .2

قدامات اکدام  ، بایدها و بهبود مهارت های رهبری درمیان کارمندانولیتؤمدیر مکتب برای تفویض مس .3

 انجام دهد؟را 

انکشاف  وو نگهداشت معلمان  جذبباشد. توانایی ظرفیت و تحرك هیات تدریسی کلید مؤفقیت مدیر و مکتب می

 رود. شمار میه مهمترین عامل در رسیدن به آرمان های مکتب باستعداد های آنها 

اقد شرایط فنمایند. انتخاب شخص  جذبست تا معلمان واجد شرایط الزم را ا مهمترین تصمیم مدیران مکاتب آن

 شود. مکتب باعث زیان و صدمه سنگین می ی درمنظور ایفای نقش کلیده الزم ب

  داشته باشند: زیر را نیز هایشایستگی های تدریس،داشتن قابلیت التقرر باید برعالوهیک معلم جدید

 خوش خلقی .۱

 دام العمراآموزش م عالقمندی به .2

 گی درسیکسب آمادهجهت بیشتر  اختصاص دادن وقت .3

 تعهد خلل ناپذیر به ارزش های اسالمی  .4

 احترام به شاگردان و فامیل های آنها .5
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 مختلفتوانایی کار با شاگردان دارای توانایی های  .6

  یتدریس تیمو  یدانش و توانایی استفاده از شیوه ها و طرق تدریس چون کار تیم .7

 آموزش جریان در توانایی انتقال احساس خوشی .8

 داشتن عالقمندی و تعهد .۹

 حمایت از معلم جدید التقرر

تقرر جدید المعلم باعث حفظ دهدکه پروگرام های آموزشی )آشنا ساختن و معرفی مکتب( مطالعات نشان می

و برای  گذاردمی ثیر بجاأچنان پروگرام های فوق الذکر بر شیوه های تدریس و افزایش رضایت معلم ت. همشودمی

یل در کند. اصول و پرنسیب های ذرشد و انکشاف مسلکی و بهبود همکاری معلم جدید التقرر کمک می آغاز

یوه تدریس ش آن در نتیجه هک مفید خواهد بودستراتیژی های رهنمایی برای معلمان جدیدالتقرر اپالن نمودن 

  :معلم بهبود خواهد یافت

 سپردن و ظایف به معلمان جدید التقرر -۱

 . ولیت های سنگین را تفویض ننماییدؤبه معلمان جدیدالتقرر مانند معلمان با تجربه و ظایف و مس

 کنید. ت و حمای و تطبیق آن راهنمایینصاب تعلیمی را در مورد  معلمان جدیدالتقر  -2

ربوط به تهیه در رابطه به کار معلمان، اسناد مرهنمودها و پالیسی اطمینان حاصل نماییدکه کتاب های درسی، 

  شود.پالن های درسی مکتب، طرزالعمل حفظ اسناد در اختیار معلمان جدیدالتقرر قرار داده 

 هنمایی های سیستماتیک به معلمان جدید التقررافراهم آوری ر -۳

اسناد طالعه مدر حصة هنمای مؤظف سازیدکه با معلمان جدیدالتقرر اریک تن معلم را منحیث معلم یا  وخود تان 

اد فوق الذکر اسندیگر رهنمایی باید پالن گردد تا  اتها، جلسهنماییابا وصف این رهمکاری نماید. فوق الذکر 

د پالن خاصی بایلذا ، روز انجام نشوداین فعالیت ممکن در یک . توسط معلم جدید التقرر به درستی مرور گردد

 هنمایی معلمان جدید تهیه و قبل شروع تدریس عملی گردد. ابرای ر
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 فرهنگ همکاری و تشریک مساعی را در مکتب تقویت بخشید -4

ان یک تن از نچعهده گیرند. همه هنمایی معلمان جدیدالتقرر را باولیت رؤسایر معلمان را توظیف نمایید تا مس

 عالوه براین، گیرد.طور دوامدار به عهده بتجربه را توظیف نمایید که رهنمایی معلمان جدید التقرر را معلمان با 

 نمایندمی ولیتؤباید ببیندکه معلمان جدید التقرر در جلسات معلمان و پروسه تصمیم گیری احساس مس سرمعلم

حیث عضو مساوی بردند. معلمان جدید باید هنمایی گاشروع کار شان راز و یا خیر. معلمان جدیدالتقرر باید قبل 

جلسات در اید باین معلمان  نداشته باشند،شیوه و طرق تدریس آشنایی با  حتی اگرالحقوق تیم مکتب تلقی گردد 

 به مکتب وطتجلیل نمودن محافل اجتماعی و سایر فعالیت های مرب ،ها و وظایف کمیته هادیپارتمنت، مسوولیت

نه مشکل ایجاد فضای دوستا ممکن است در بصورت مساویانه سهم بگرند. بعضی معلماننموده و تشریک مساعی 

 . مدیر مکتب باید به این واقعیت توجه جدی نماید. داشته باشد

 حمایت نمایید التقرر مسلکی معلمان جدید متداوماز رشد و انکشاف  -5

وع انکشاف مسلکی ن هنمایی یکاب مربوط به رباید خود را کامالً با مکتب جدید عیار سازد. تجار التقررمعلم جدید

رشد الیت های تشویق گردد تا در جریان سال اول معلمی خود در فع جدید . با آنهم، حتی معلمشودشمرده می

 . نماید سایر معلمان شرکتمسلکی 

 حداشتن تصورات و توقعات واض -6

نیست. بهتر است معلمان در شروع داشتن تصورات و توقعات واضح به مفهوم خشن، منتقد ویا گستاخ بودن 

ولیت هایی است ؤوظیفه آنها شامل مس ،گیردرا در بر میها فعالیتکدام  آنها وظیفه خود بدانندکه وظیفه قانونی

شود. مدیر و سرمعلم و آمران توقع برده می یک معلمو از آنها بحیث  و مقررات صراحت داشته قانوندر که 

به معلمان جدید در رابطه به چگونگی انجام وظایف شان طور واضح طرح سازند. از  را دیپارتمنت توقعات شان

رهنمود داده شود و به زودترین فرصت ممکنه اسنادی چون،  توضیح عملکرد شان چگونگی ارزیابیدر مورد آنها 

 ارزیابی /م مشاهدهپروگرا و هنمایی ها برای تهیه پالن، تعیین تاریخ نهایی برای اکمال فورم هااها و رها، چک لست

پالن های درسی  ی تطبیقمنظور اخذباید اهمیت تهیه پالن درسی و  همچنانساخته شود. شریک با معلم جدید 

 واضح و روشن ساخته شود. 
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 تحلیل و ارزیابی
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