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 : سلّ
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 .شود می داده ایپمبران با پاداشش و است اسالم رکن دانش جوینده.  است

 ۸۲۲:  الحکمة میزان منتخب ۸۲۷۸۲:  العّمال کنز

 :تشكر و قدردانی
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شت ایشان هک بسیاری از سختیها را ربایم آسانتر نمودند  .راهنماییهای بی چشمدا
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 چکیده

دهم این شود و تا روز سیز  های دور بنا بر تمدن کهن عید باستانی نوروز جشن گرفته می در کشور ما از سال

شود و  جشن ادامه دارد و طبیعتاً برای این مراسم طوالنی از حدود اواخر بهمن ماه فضای جامعه متحول می

گیرد و کارهای اقتصادی از روال خود خارج  الشعاع آمدن بهار قرار می اکثر کارها و مسایل روزمره تحت

هم خود را برای این مراسم طوالنی مدت  آن هاگذارد و  اثر می آموزان شود، حال و هوای عید در دانش می

 .کند نیز به ناچار تغییر می دبیردرست از همین زمان نحوه آموزش و تدریس .کند آماده می

شود   شتابند اما کار تنها به استقبال ختم نمی خوشحال از حلول سال جدید به استقبال آن می آموزان دانش

دهند بیشترین غایبین متعلق به  شود و آمارها نشان می یز میبلکه تعطیالت توسط جمعی از دوستان بدرقه ن

روزهای آغازین و واپسین سال است که در بسیاری از مواقع به علت کثرت غایبین کالس درس را به تعطیلی 

  . بنا بر این معضل تعطیالت و به چالش کشیده شدن آموزشگاه و فضای آموزشی بوجود می آید…کشانند می

 آموزش بر طوالنی تعطیالت آثار بر مروری که است بهتر است اسالم نام به مزین که کشوری ردبه نظر بنده 

 عادت شاید شد می ختم جدی امتحانات با تحصیلی سال پایان حداقل یا و بود کم تعطیالت اگر باشیم داشته

 اینهمه و دنبو مشکل اینقدر آن ها برای کالس تحمل و ریخت نمی بهم آموزاندانش  استراحت و خواب

 که بیاندیشند آموزشی معضل این بر ای چاره محترم مسئولین بجاست. شد نمی حاضر کالس در انگیزه بی

  . داد کاهش راو همچنین تعطیالت زود هنگام و خود سرانه مدارس  نوروزی تعطیالت توان می چگونه

گرفتم معضل تعطیالت زود  بنا بر تجربه ای که از سال های قبل داشتم تصمیم …شهرستان  …اینجانب 

 .را حل نموده و گامی نو در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین بردارم…هنگام 
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 مقدمه

 01اسفند تا  01و معموال از . معموال ترم دوم هر سال تحصیلی نسبت به ترم اول کوتاه تر وکم اثر تر است

جالبتر اینکه با گذشت سالیان سال برنامه ای برای رهایی از فروردین فعالیت قابل ذکری انجام نمی شود و

 !این مشکل تهیه نشده است

 که او. غیره و تلویزیون تماشای سینما، پارك، از اعم تفریح و استراحت یعنی آموزانبرای دانش  عید تصور

درس و جهت فرار از .را مفرحی و خوش بسیار اوقات اینک هم هایش همکالسی تمامی کند می احساس

 از بسیاری در وضعیت این اینکه از غافل و گذارد می خانواده با را خلقی کج بنای آموزش در دوران تعطیالت

 مدرسه راهی آموز دانش غیررسمی و رسمی تعطیالت شدن سپری از پس شود می تکرار ها خانواده

 زمان ترین سخت شاید سخت می شود به طوری که او برای نکات حفظ و تمرین حل به عادت.شود می

 از و بیند می نزدیک را امتحانات طرف یک از دبیر. دانست عید از بعد روزهای بتوان را تدریس و کالسداری

 .بیند می را انگیزه بی آموزان دانش طرف یک

باید بعد از تعطیالت .شوند راهی مدرسه می آموزان پس از سپری شدن تعطیالت رسمی و غیررسمی دانش

به آنها حق بدهیم که چگونه باید بعد از ه که مجموعا از بیست روز هم تجاوز می کند، باید رسمی و خودسران

روز استراحت صبح زود از رختخواب جدا شوند و خود را برای آموزش مهیا کنند؟ او که عادت کرده بود  05

 .و تکرار شده بودبرای ا  تا پاسی از شب بیدار بماند و تا پاسی از روز بخوابد و این برنامه دو هفته

حاال پس از این همه دوری از درس و مشق و مدرسه عادت به حل تمرین و حفظ نکات برای او چه سخت 

اش را در سال جدید فراموش کرده  شده است؟ گویی سوادش در سال قبل جا مانده است شاید هم حوصله

های قبلی را هم به یاد  کمک کند تا درسکه عالوه بر درس جدید باید به او  دبیربیچاره ! است با خود بیاورد

گذرد و شاید  بیاورد و در یک کالم این چند روز هر چقدر هم که خوش بگذرد بعد از تعطیالت به سختی می
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از یکطرف امتحانات را  دبیرداری و تدریس را بتوان روزهای بعد از عید دانست،  ترین زمان کالس سخت

 .بیند انگیزه را می حال و بی بی زانآمو بیند و از یکطرف دانش نزدیک می

اگر تعطیالت کم بود یا حداقل پایان سال با امتحانات جدی همراه بود شاید عادت خواب و استراحت او بهم 

در .شد انگیزه در کالس درس حاضر نمی ریخت و تحمل کالس برای او اینقدر مشکل نبود و این همه بی نمی

اش کار و تالش یکی از برترین  از نگاه پیشوایان و کتاب آسمانی کشوری که با نام دینی مزین است که

عبادات است آیا بهتر نیست تعاملی بر تعطیالت طوالنی داشته باشیم؟شاید برای شروع اقتصاد مقاومتی باید 

 در کمیت و کیفیت روزهای تعطیل کمی بیشتر تأمل کنیم؟

 بیان مسئله

تان ها در نیمه دوم اسفند ماه نزدیک عید نوروز اثرات معظل تعطیالت زودهنگام مدارس بخصوص هنرس

و ضرر و زیان های جبران . منفی بر آموزش و پرورش داشته و سالیان سال است که ادامه داشته است

تعطیلی زودتر از موعد مدارس، رسمی است در واقع .ناپذیری بر آموزش و پرورش و بیت المال داشته است

اگر امروز مدارس این چنین در روزهای آخر سال تق و لق می شود است و ه که در چند سال اخیر باب شد

نشاندهنده نوعی فرهنگ است که میل به بی اعتنایی به تقویم، روزهای رسمی و کار و تالش دارد که با زبان 

 .بی زبانی، بحرانی در کمین را روایت می کند

درباره تعطیلی خودسرانه در ایام زش و پرورش تجربه نشان داده در پس برخوردهای منفعالنه مدیران آمو

 در واقع اگر .، کمتر مدیری از برخورد اداری و قانونی نگران است که این جای تامل داردقبل از عید نوروز

با و اگر به صورت کارآمد و موثری عمل نماید سیستم اطالع رسانی و بازرسی در اداره کل آموزش و پرورش 

و بازرسی نیز در این خصوص صورت  شوداز سوی روابط عمومی منتشر  هاییطالعیه پیش بینی ها اتوجه به 

و همکارانی که قصد  آموزانبگیرد مدیران مدارس بسیار مسئوالنه تر و با جدیت بیشتری در مقابل دانش 

 عوض این از ها اکثرخانواده مشکل این وجود با اما .تعطیل کردن زود هنگام مدرسه را دارند می ایستند
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 برنامه گذاشتن معطل و او بودن محصل دغدغه دیگر فرزند، شدن تعطیل با که هستند خوشحال و اند راضی

 .ندارند را سفر

 که رسمی تقویم یک ماند می میان این در. هستند خانواده از تر خوشحال قاعده، به که هم آموزان دانش

 جدی مدارس از کمی تعداد که ارتخانهوز سوی از رسمی موضع یک و نیست مدارس از بسیاری عمل مالك

 .گیرند می اش

 موضع نه و تقویم نه چون رواست، ناحیه همین از است وارد مدارس زودهنگام تعطیلی به که ای خدشه

 می چنین این مدارس از بسیاری اما شود توجهی بی آن به که نیست وزن قدرکم آن وزارتخانه و وزیر رسمی

 .زند می دامن آن به نیز بیشتر تعطیالت از ها خانواده استقبال و کنند

 علت به دیگر سوی از رسمی، تعطیالت واسطه به سو یک از آموزان دانش تحصیلی سال که این نتیجه

 و کوچک کنند، می تعیین خود برای خودسرانه که تعطیالتی واسطه به سو دیگر از و ها پنجشنبه تعطیلی

 می تر تنگ و تنگ واسطه این به آموزان دانش آموزشی زهایرو دایره که نیست شکی و شود می تر کوچک

 .شود

 

 توصیف وضع موجود

که از میان .سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می باشم ..مدت  ...شهرستان  …اینجانب 

نش نفر دا 085هم اکنون نیز در سال تحصیلی اخیر با .انجام وظیفه نموده ام ..سال در کسوت ..این سال ها 

سال سابقه  00بنده با توجه به اینکه حدود -85از سال تحصیلی  انجام وظیفه می نمایم مدرسهین آموز در ا

در ایام نزدیک به عید کامال واقف بودم از همان  آموزاندارم و به موضوع تعطیلی خودسرانه دانش  .…ی 

مختلف در جهت مقابله با این معضل  آغاز سال تحصیلی شروع به برنامه ریزی و یافتن راه حل و راهکار های

و همکاران به مرحله  آموزانو تصمیم گرفتم این راهکار ها و روش های یافته شده را به کمک دانش . نمودم

اجرا درآورم تا اوال در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و سند تحول بنیادین گام موثری بردارم و ثانیا بتوانم در 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .کنید  جعهویرایش به سایت مرا

9 
 

 آموزانچند ناچیزی داشته باشم و مانع از به هدر رفتن وقت گرانبهای دانش جهت اقتصاد مقاومتی سهم هر 

 .و عوامل آموزشی هنرستان شوم

 

 :اهمیت موضوع 

 نمی سیراب را آموزان دانش عطش تعطیلی روز 01 اما. است روز 01رسما ایران مدارس نوروزی تعطیالت

 و آخرسال چهارشنبه. روند می نوروزی تعطیالت پیشواز به هفته یک تا روز دو از آموزان دانش معموال. کند

 .است نوروزی "تعطیل پیش" روزهای تعداد کننده تعیین عید روز با آن فاصله

. است مدارس کاری روز آخرین ، اسفندماه شنبه سه آخرین اندبیر و آموزان دانش از بسیاری دید از

 سختی و سفت بخشنامه اکثرا. شود می سخت خیلی آخر روزهای در مدرسه و کالس در ها بچه نگهداشتن

 .نیست کارساز اما شود می ارسال مدارس در آموزان دانش داشتن نگه جهت مدارس به

 آموزان دانش اسفند 08 و 07 روزهای های غیبت": اند کرده اضافه حکم این به را ای تبصره ادامه در اما

 مصاحبه و ها بخشنامه از اندبیر و آموزان دانش برداشت. "گیریم نمی سخت آموزان دانش به و است موجه

 .نیستند دایر آینده هفته در مدارس که است این چنینی این های

 اساس بر. است عید به مانده بیشتر یا هفته یک از مدارس تعطیلی افتد می اتفاق امسال عمل در که آنچه اما

 . بندند می را مشق و درس  یدع به مانده هفته یک حدود آموزان دانش ؛ ساله چند و چندین رسم یک

 همه این اما. دارد ادامه خرداد آخر تا مهر اول از که است ماه9 ایران،رسما مدارس در تحصیلی سال یک

 هر پایان در امتحانات برگزاری. شوند می تعطیل مختلفی های بهانه به سال طول در مدارس. نیست داستان

 .کند می تعطیل را درس های کالس ، روز 01 حدود ترم

 های کالس مقررات طبق البته. خوانند می درس منزل در "امتحان بین" روزهای معموال  آموزان دانش

 و گوید می چیزی مقررات. شود تشکیل باید دیگر های زمان مثل امتحانات برگزاری زمان در مدارس درس
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 آموز دانش و دبیر طبع ابب و شوند می منتقل نسل به نسل و سینه به سینه که آموزشی دیرپای های سنت

 بارش ، یخبندان و سرما مانند دالیلی به مدارس ، سال طول در. کند می دیکته را دیگری چیز است، ایرانی

 .شوند می تعطیل روزی چند.... و التعطیلی بین روزهای و دولتی مقامات از استقبال  هوا، آلودگی ، برف

 روزهای و تعطیالت یاد را آموزان دانش عید بوی. کند می پر را آموزان دانش مشام اسفند اول از عید بوی

 می مهربان تعطیالت رویای با ها دبیر. آیند می وجد به تعطیالت خیال از آنها. اندازد می مسئولیتی بی

 .گیرد می ای تازه جان مدرسه سرایدار و زنند می لبخند مدرسه عبوس معاونان. شوند

. شود می بهاری مدرسه ،هوای رسد می مدارس به عید از پیش تعطیالت مورد در وزارتی بخشنامه وقت هر

 اگر حتی. باشد شده نوشته اداری خشک بندی جمله با لحن یا و باشد منعطف  بخشنامه که نیست مهم

 اسفندماه 08 روز پایان تا تحصیلی مقاطع همه در مدارس" که کنند تاکید مسئوالن قبل های سال مانند

 و آموزش سوی از و شود می محسوب تخلف اسفندماه 08 از پیش مدارس زودهنگام طیلیتع و هستند دایر

 .افتند می تعطیالت یاد همه هم باز ،"...شد خواهد پیگیری پرورش

 نیمه در ها کالس تشکیل است، پر ای بخشنامه های نهی و امر و دستورات از شان گوش مدرسه در همه

 تمایل آخر، هفته وسط یا اول در تعطیل روز یک وجود. است بند ییمو به آخر هفته خصوص به اسفندو دوم

 .  زند می رقم را آخر هفته سرنوشت ان،دبیر سمبلیک اشارات و آموزشگاه عوامل پنهان

 کمتر متخلفان، با قانونی برخوردهای به نسبت ساله هر هشدارهای وجود با که است داده نشان تجربه

 .دارد بحث جای این که دارد همهوا قانونی برخورد از ای مدرسه

 بداند و کند سرکشی آنها همه به تا ندارد بازرس مدارس همه اندازه به پرورش و آموزش که این دلیل به

 آید می پیش کمتر کنند می استقبال زودهنگام تعطیلی از والدین چون که این دوم و. کنند می چه همه

 .بدهند ازرسانب به را سرنخ و کنند شکایت تعطیلی این بابت

 گرد آوری شواهد یک
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 لوح تقدیری تشویقی  سعی کردیم با دادن نمره عوامل هنرستان امسال نیز مانند سال های پیش با کمک  

عالقه مند  فعالیت های هنرستانشرکت در ماندن در هنرستان در ایام بین تعطیلی و را به  آموزاندانش 

 فعالیت های هنرستاندر  آموزانمچنان تعداد کمی از دانش ماه از سال تحصیلی ه 1کنیم اما با گذشت 

نداشتند و در بیشتر مواقع انتظامات مدرسه  فعالیت هاشرکت میکردند و عالقه ی چندانی به شرکت در 

مجبور میشد با توسل به زور و اجبار وترساندن از مواردی همچون نوشتن نام و کم کردن نمره انضباطشان و 

آنها نسبت به ماندن شرکت کنند  فعالیت های هنرستاندفتر ، مجبور میکردند که آنها در  یا دادن اسامی به

 .در هنرستان بی انگیزه بودند و از هر فرصتی جهت تعطیلی زود هنگام بهره می گرفتند

 شاخص های کمی وضعیت موجود

با انگیزه جهت  آموزاندانش میزان 

ماندن در هنرستان در ایام بین 

 تعطیلی

 دی آذر وآبانمهر 

01% 11% 51% 

با مشاهده وضعیت کیفی و کمی شواهد موجود و همچنین با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودم   

و ایجاد انگیزه در  آموزانمتوجه شدم که این اقداماتی که تا حاال خودم وسایر همکاران در مورد جذب دانش 

 هنرستان ماندن در به  آموزاناین مشکل و عدم عالقه ی دانش  ایم کافی نیست و باید دالیل انجام داده آنها 

و اولیا وهمکاران محترم پیدا کنم و تا حد  آموزانرا باکمک خود دانش و شرکت در مسابقات ایام تعطیل 

 .توان این مشکل را حل کنم 

 جمع آوری اطالعات برای ارائه ی راه حل ها 

 :مصاحبه        -1
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و همچنین در مورد اینکه  هنرستان ادن به مسائل درسی و تعطیل کردن پیش از موعددابتدا درمورد اهمیت 

شرکت کنند؟ و اینکه به نظر شان چه کار  هنرستانفوق برنامه فعالیت های چرا بعضی ها دوست ندارند در 

همکاری ؟ میزان به فکر تعطیل کردن پیش از موعد هنرستان نیفتند  آموزاندانش هایی باید انجام شود تا 

شرکت میکنند یا  در انجمن اولیاء و مربیانچگونه میباشد؟ آیا پدر و مادر آن ها  هنرستانپدر و مادرشان با 

پاسخ های گوناگونی ارائه دادند که این  آموزانپرسیده شد و دانش  آموزاننه ؟ سواالتی از این قبیل از دانش 

د و مشاورین و همکاران محترم مصاحبه کرده و وبا اساتی. پاسخ ها را به طور خالصه یاد داشت کردم

 .اطالعاتی در این زمینه به دست آوردم

  برگزاری جلسه همکاران        -2

 هنرستان ماندن در به  آموزانجلسه ای با همکاران برگزار کردیم و در مورد عدم عالقه ی بعضی از دانش  

ن بحث و گفتگو کردیم آنها نیز متوجه این موضوع شده با همکارادر ایام قبل از تعطیالت نوروز و بعد از آن 

نمی توان در این امر مهم  و کادر اجرایی و همچنین اولیاء اندبیربدون همکاری   بودند و عقیده داشتند که 

 آموزانموفق شد و در پایان نتیجه گرفتیم که برای موفق شدن در این کار باید جلسه ای با اولیا ی دانش 

 .به آنها بدهیم آموزاندر مورد چگونگی همکاری آنها با دانش   و آگاهی های الزم راداشته باشیم 

 پرسش نامه         -3

در پاسخ به سواالت مصاحبه داده بودند الزم دانستم که پرسش نامه  آموزانبا توجه به پاسخ هایی که دانش  

 .مکنم و اطالعاتی را در این زمینه از اولیا بدست آورد  ای تهیّه

  مطالعه        -4 
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مطالعه ی کتابها، مجالت و تحقیقاتی که در این زمینه کار شده بود،که عنوان بعضی از آنها در منابع و  

 .مأخذ ذکر شده است نیز، راه حل هایی یافت شد

 مشاهده -       5

گر، طرز برخورد با همدی آموزاندانش یکسری از اطالعات را با مشاهده مکرری که در مورد طرز برخورد  

داشتم به دست آوردم و از این طریق صحت ....و در ایام نزدیک به تعطیالت نوروز  آموزاندانش همکاران با 

 .نظر های ایشان در رابطه با پاسخ سواالت تأیید گردید

ر و مشاهده و نظریه های همکاران سای  پس از بررسی اطالعاتی که از طریق مصاحبه و پرسش نامه و مطالعه

مدارس اطالعات حاصل از این فرایند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مواردی که باید در این زمینه تغییر 

 :و اصالح یابد معین شد، خالصه ی یافته های تجزیه وتحلیل به شرح زیر میباشد

 هاي اولیه خالصه یافته

 تعطیل کردن پیش از موعددر آغاز سال در باره  آموزاننگرفتن تعهد کتبی از دانش         -0

 عدم برگزاری آزمون و برنامه خاصی در ایام قبل از تعطیالت نوروز        -0

 در این ایام آموزانعدم کنترل دقیق دانش         -1

 در هنرستان در ایام قبل از تعطیالت آموزاناختصاص بخشی از نمره انضباط به شرکت دانش  عدم         -2

 اری عوامل اجرایی در خصوص این موضوععدم همک        -5

 پیرامون این موضوع آموزانعدم تشویق و تنبیه دانش         -6
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و همکاری آنها  آموزانالزام نمودن دانش طبق مطالعات گوناگونی که داشتم به این نتیجه رسیدم که برای 

لفی وجود دارد که برخی از شرایط و رویکرد های مختدر ماندن در هنرستان و تعطیل نکردن پیش از موعد 

 :آنها به طور خالصه به شرح ذیل میباشند

تشویق بر ویژگی های مثبت افراد در هر سنی که باشند آن ها را به بهتر بودن : تشویق و تأیيد        -0

جمالت  را در ماندن در آموزشگاه و عدم تعطیلی خود سرانه با آموزاندانش بنا براین باید . تشویق میکند

  . زیبا تشویق کنیم و بیشتر از روش های غیر مستقیم استفاده کنیم

الگو نمونه ای است که آدمی آگاهانه یا نا خود آگاهانه از او تقلید میکند : رویکرد الگویی        -0

زیرا . ددر زندگی نیاز به الگو دار دانش آموزترین روش تربیتی است  ی الگو و اسوه، موثرترین و موفق ارائه

شرکت ان از طریق مشاهده ی  دانش آموز. داشتن الگو باعث آموزش سریع مسائل و انتقال مفاهیم میشود

بهتر و راحت تر رفتار آنان  عوامل اجرایی و آموزشی هنرستان تا آخرین ساعات اداری هنرستان تا پایان سال

خود سرانه کالس را تعطیل نمی ش دبیری این که  را یاد میگیرند به عنوان مثال دانش آموزی با مشاهده

حضور در کالس تا واپسین حال اگر خود به . برای او با ارزش قلمداد شود دبیرممکن است این رفتار  کند

در او درونی  این کارمبادرت ورزد و در موقعیت های مختلف به این عمل ادامه دهد ارزش  روزهای سال 

جتماعات دیگر میبرد بر ارزش های مثبت جامعه می افزاید و باعث او این ارزش را همراه خود به ا. میشود

 . رشد اخالقی جامعه میگردد

، شناساندن خوبی ها و نکوهش زشتی آموزاندانش تربیت تعلیم و در : رویکرد تکریم شخصيت        -1

ویت ارزش ها ، اگر همراه با تکریم شخصیت مخاطبان صورت پذیرد منجر به تقتیها و باال بردن درك تربی

 .ی معنوی و سست کردن ارزش های نا هنجار میگردد

 و کادر اجرایی و آموزشیان دبیرهماهنگ بودن اولیا و  -4
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اگر کلیه عوامل آموزشی مدرسه دست در دست هم بدهند و تا واپسین روز های سال به مدرسه بیایند و با 

را تشویق به  آموزاننیز با همکاری خود دانش تعامل سازنده داشته باشند و همچنین اولیاء  آموزاندانش 

 .ماندن در مدرسه نمایند، رفته رفته این معضل تعطیلی خود سرانه از بین می رود

مجالت و کتب تخصصی ، روزنامه  خود سرانهتعطیالت الزم به ذکر است یاد آوری کنم در مورد موضوع  

یاد گرفتم که به علت کثرت مطا لب همه این  های گوناگونی مطالعه کردم و از اینترنت مطالب بیشتری

 .مطالب را نمیتوانم در این جا بیاورم

 راه حل های پیشنهادی

 آموزانگرفتن تعهد کتبی از دانش -

 برگزاری آزمون های دروس عمومی و مهارتی در دو هفته آخر اسفند-

 در ایام آخر اسفند ماه آموزانکنترل و نظارت ساعتی دانش -

 حاضر در این ایام آموزانره انضباط خرداد ماه به دانش نم 5اختصاص -

 همکاری خوب و ویژه همه عوامل اجرایی و دبیران-

 .ایجاد فرهنگ خوب و توجیه اینکه این تعطیالت به ضرر بیت المال و آموزش است -

 بازدید خوب مسئولین از مدارس در این ایام-

 داشته اند در امتحانات خراد ماهی که در این ایام غیبت آموزانعدم معرفی دانش -
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و اهدای جوایز و دادن کارت سبز روزانه در دو هفته پایان اسفند ماه و جمع آوری آنان بعد از عید نوروز -

 نمره انضباط خوب به این دانش آموزان

 اطالع رسانی به اولیاء درباره غیبت غیر موجه دانش آموزان-

 شته باشند در سال جدیدعدم ثبت نام دانش آموزانی که غیبت دا-

 درباره عدم تعطیلی خود سرانه در دو هفته آخر سال آموزانبرگزاری جلسه با اولیای دانش  -

 شرکت میکنند ی که تا پایان سال در کالسآموزاندانش استفاده از کارت های تقدیرات و تشکر از  -

  در دو هفته پایانی هنرستانشرکت منظم خود در  -

 با جمالت زیبا وزانآمتشویق دانش  -

 با جایزه و کارت و نمره آموزانتشویق دانش  -

  در روز های پایانی تهیه گزارش از آن فعالیت های هنرستانجهت شرکت در  آموزانتشویق دانش  -

 آموزاندانش حضور و غیاب  اولیا در مورد بهگزارش کتبی  -

 پیش از تعطیالت نوروز آموزانو جذب دانش  در عالقه مندیاستفاده از روش های غیر مستقیم و جذا ب  -

 و اولیا وهمکارن آموزاناستفاده از نظریه های دانش  - -

 و اهمیت دادن به نظرات آنها و پرهیز از زور و اجبار  آموزانبرخورد محبت آمیز با دانش  -

 هنرستانجذاب کردن محیط  -
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 راه حل های انتخابی و قابل اجرا 

 با اولیا جهت توجیه وباال بردن اطالعات وآگاهی های الزم در مورد اهمیت موضوعبرگزاری جلسه        ·

فعالیت از آثار و پاداش های  آموزانجهت باال بردن آگاهی های دانش  آموزاندادن تحقیق به دانش        ·

  های هنرستان

 توجه به رویکرد الگویی و استفاده از تشویق های کالمی        ·

در زمینه ی نماز و  آموزان های غیر مستقیم و جذاب جهت رفع اشکال های دانش اده از روشاستف       ·

 اصالح رفتار های نادرست آنها

 فعالیت های هنرستانهایی تحت عنوان تقدیر و تشکر از همکاران شرکت کننده در  استفاده از برگه       ·

 آموزانتوسط دانش 

 

 

 گرد آوری شواهد دو  

 .بودم آموزاند از انجام هر فعالیت شاهد تغییر و تحول در روحیه دانش بع        -0

تا پایان سال در بدون گفتن ما و بدون استفاده از زور و ترساندن با عالقه ورغبت  آموزاندانش         -0

 .شرکت میکردند هنرستان کالس های

کیفی و احساس رضایت و خوشحالی از  به طور مستمر از لحاظ کمی و آموزانارزشیابی از دانش          -1

 انجام گرفت وضعیت پیش آمده
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به صورت شفاهی و کتبی اعالم میکردند که از فرزندانشان راضی هستند و از  آموزاناولیای دانش         -2

 .این بابت احساس خوشحالی می کردند و تقدیر و تشکر میکردند

و خیلی برای آنها .و اولیا و همکاران استقبال میکردند آموزاناز روش هایی که به کار میبردم دانش         -5

 .جالب و نو بود

افزایش یافته شرکت در کالس ها تا پایان سال و اولیا در مورد اهمیت  آموزانآگاهی های دانش         -6

 .بود

که عمال  شرکت نمیکردند چرا فعالیت های هنرستانبه خاطر جایزه و کارت در  آموزاندانش         -7

شر کت  فعالیت های هنرستانمشاهده کردم با حذف همه ی اینها و جایگزین کردن روشهای جذاب باز در 

 .میکردند

دانش آموزانی که تا پایان سال به هنرستان می آمدند و دست به تعطیلی زود هنگام نمی تعداد         -8

 .به صد در صد رسیده بود زدند

 .موفقیت در کارم تقدیر و تشکر می کردندهمکاران به علت         -9

 نتایج و ارزیابی پژوهش  

 :از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که با اجرای این روشها

در سر کالس ها حضور داشتند و گواه این امر  06/00/0191در سال تحصیلی اخیر تا تاریخ  آموزاندانش 

این باعث گردید که مورد تشویق اداره متبوع قرار . بزرگ خود مسئولین اداره متبوع و سازمان می باشند

 .و هنرستان ما خوشبختانه الگوی دیگر هنرستان ها شده است. بگیریم



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .کنید  جعهویرایش به سایت مرا

19 
 

 (اعتبار بخشی)عادالنه بودن ارزیابی 

و وضعیت حضور و غیاب آنها در این ایام  آموزاندانش  زچندین بار به طور تصادفی ا بازرسین محترم اداره

 ندهر کالس را بررسی میکرد فعالیت های هنرستانو وقتی تعداد شرکت کنندگان  دنبعمل آورد بازرسی

روش های متنوع و جذاب این تعداد  زیاد و بعد از اجرایکه تعداد شرکت کنند گان کالس  ندمشاهده میکرد

 .ندچندین بار مقابل سایر همکاران تقدیر و تشکر کردهمکاران اداره متبوع به صد در صد رسیده بود که 

اولیای محترم با نوشتن نامه یا بصورت شفاهی احساس رضایت خود را اعالم می کردند و تشکر و قدر دانی 

 .می کردند

 باز ساخت یا بهسازی عمل  

و مراحل رشد تربیتی  آموزاندانش این اقدام پژوهی باعث شد که اطالعاتم را در مورد روانشناسی         -0

 آنها باال ببرم

فعالیت های و  ماندن در آموزشگاهدر مورد آثار و اهمیت  آموزانابتدا برای باال بردن آگاهی دانش         -0

از روش تحقیق استفاده می کردم که بعد متوجه شدم که این روش به علت یکنواخت بودن برای  هنرستان

و ابتکاری استفاده بچه ها جالب نیست در نتیجه تصمیم گرفتم برای این کار از روش های جذاب و متنوع 

  .کنم 

همچنین خود و همکارانم به این موضوع پی بردیم که اقدامات مدیر مدرسه برای ترغیب دانش         -1

 .ان در این مورد تالش کننددبیرکافی نیست باید همه  هنرستان ماندن دربه  آموزان

مناسب نیست بلکه بهتر است  موزانآاستفاده از روش های یکنواخت و مستقیم برای ترغیب دانش         -2

 .از روش های غیر مستقیم و تلفیقی از چند روش استفاده شود
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 مدارس تعطیالت و تحصیالت زمانی نظام درباره نگاهی

 صورت به کشور سراسر در گذشته های سال از پرورش و آموزش وزارت در مدارس تعطیالت و کار اوقات

 پرورش و آموزش اجرایی های نامه آئین در شده بینی پیش مفاد رغمعلی و درآمده اجرا مرحله به یکنواخت

 جمعیتی و اقلیمی شرایط به توجه با آموزشی تقویم تعیین اینکه و پرورش و آموزش عالی شورای قانون و

 با و نگرفته صورت یکنواخت روش این در تغییر کنون تا بود، مذکور شورایعالی وظایف از ناهمگن مناطق

 فعلی آموزشی تقویم در که است آن بر اعتقاد را گروهی فعلی، آموزشی نظام در آمده پیش کالتمش به توجه

 .پذیرد صورت نظر تجدید باید زیر دالیل به

 تعطیالت بودن طوالنی -0

 به عمالً کشور گرمسیر مناطق در که است شده بینی پیش تابستانی تعطیالت ماه سه آموزشی تقویم در

 می طول به هفته دو پرورش و آموزش وزارت در نوروزی تعطیالت این، بر عالوه. یابد می افزایش ماه چهار

 مناطق در همچنین است، ماه نه از کمتر بسیار واقع در تحصیلی سال مفید طول مجموع در که انجامد

 تحصیلی سال طول کاهش باعث زمستان فصل ایام از برخی در قهری تعطیالت کشور، سردسیر و معتدل

 .ودش می

 

  کشور هوای و آب و اقلیمی شرایط -0

 کشور در متفاوت بسیار هوای و آب و اقلیمی شرایط وجود فعلی، آموزشی تقویم بودن ناموجه دالیل دیگر از

 برنامگی بابی تابستان، ایام سردسیر، مناطق در. است متفاوت آموزشی تقویم بکارگیری مستلزم که است

 چند هنوز و شود می سپری دارد، آموزشی بازده در نامطلوبی آثار خود هک آموزشی جو از دورماندن و محض

 می مواجه موردی تعطیالت با را مدارس زمستان، جوی شرایط که نگذشته تحصیلی سال شروع از ماهی
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 بهره تواند می روز، طول بودن بلندتر و هوا اعتدال علت به تابستان فصل مناطق، این در که درحالی. سازد

 و مدارس سوخت هزینه در زمستانی، تعطیالت بینی پیش با مقابل در و سازد عاید را بیشتری آموزشی

 عشایر زندگی مقتضیات و شرایط این، بر عالوه. شود جویی صرفه آموزان دانش دشوار شد و آمد های هزینه

 .کند می طلب را ای ویژه آموزشی تقویم کنند، می کوچ دوبار سال طول در که نشینان کوچ و

 ها خانواده و نوجوانان کودکان، اجتماعی مسائل -1

 برای آموزان دانش بیشتر آمادگی و خستگی رفع باعث تواند می آموزشی، مدت کوتاه تعطیالت شک بدون

 بیشترین اتالف موجب باشد، برنامگی بی با توام اگر ویژه به تعطیالت بودن طوالنی ولی شود، تحصیل ادامه

 تعطیالت شدن طوالنی اثر در نیز ها خانواده دیگر، سوی از. شود می نوجوانان و نانجوا عمر ایام و اوقات

 طول در توانند می که مرفه های خانواده از تعدادی جز به و شوند می مواجه مشکالت با خود، فرزندان

 اقشار اکثر سازند، فراهم غیره و علمی و هنری ورزشی، تفریحی، های برنامه خود فرزندان برای تابستان

 مقدور نیز پرورش و آموزش وزارت سوی از کافی امکانات کردن فراهم و نداشته را امکانی چنین جامعه

 . نیست

 تحصیلی افت -2

 در مندرج مطالب رساندن پایان به در کشور، مدارس معلمان تحصیلی، سال مفید طول بودن کوتاه دلیل به

 کتاب آخر فصول رساندن پایان به برای کافی فرصت هک طوری به اند، مواجه جدی بااشکاالت درسی، کتب

 این تاحدی جبرانی های کالس طراحی با پرورش و آموزش مسئولین اخیر، های سال در البته. ندارند را

 طول در جبرانی های کالس تشکیل با پرورش، و آموزش مسئولین اذعان با. اند کرده مرتفع را کاستی

 همان به و افزود تحصیلی سال طول به روز 21 توان می نوروزی، و تابستانی تعطیالت کردن کوتاه و تابستان

 .داد کاهش را تحصیلی افت نسبت
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 این سرآمدِ و شود می هویدا رفتارها و ها چهره در شادی و سراسیمگی شتاب، سال، پایانی روزهای در همواره

 در نهفته سرزندگی و شان سال و سن طرخا به ها بچه. هستند آموزان دانش و ها مدرسه تابی، بی و شادمانی

 .آنند های آیین و بهار آغاز راه به چشم دیگری، سنی گروه هر از بیش شان، جان

 معاونان، و آموزگاران و است آموزشی کارهای دشوارترین از ها مدرسه اداره سال، پایانی روزهای در رو این از

 های غیبت تا مدرسه، از یی گوشه در آن ترکاندن و ترقه آوردن از. گذرانند می را سال روزهای ترین پردردسر

 که مدرسه زودهنگام تعطیلی از گیری جلو برای اداری فرادستان پی در پی های تلفن و آموزان دانش شمارِ پر

 .کند می سامان بی و آشفته را مدرسه همیشگی روند و آرامش

 تلفن ها خانواده به آموزان، دانش سرشماری از پس و دیاب می افزایش ها بچه از آمارگیری برای معاونان پیگیری

 مدیران برخی بحرانی، روزهای این در! کشانند می مدرسه به زور به را آنها غایب فرزندان و زنند می

 و! ترسانده را ها بچه ساالنه، ارزشیابی بر ها آزمون این تاثیر بر تاکید با و کنند می برگزار هماهنگ های آزمون

 .کنند می مدرسه به آمدن به وادار

 که افسوس و بگذرد -مدرسه هنگام زود تعطیلی -دیرپا نانوشته رسم این تا یابد، می ادامه برخوردها این

 و ترساندن و تهدید هم باز و چرخد می پاشنه همان بر در سال هر و کند نمی درمان را دردی هم چندان

 آغوش چرا اما. یابد می ادامه سو دیگر از مدرسه از گریز و انگیزگی بی و سویی از برخورد و آزمون

 و ناکارآمد کشور آموزشی ساختار است؟ گشوده ها تعطیلی بر همواره شان آموزگاران و آموزان دانش

 دوری، این پیامد و دورند بسیار آموزان دانش روزمره زندگی از آموزشی های درونمایه. است کننده خسته

 .هاست درونمایه این یادگیری در آنها نگیزگیا بی و آموزان دانش روگردانی

 هر در آموز دانش و ندارد درسی مفاهیم روی تمرکز نبود جز پیامدی کالس، در آموزان دانش فراوان شمار

 ابزارهای و فضاها کمبود. است آن از ناشی خستگی از آسودگی و محیط یکنواختی از گریز آماده زمانی

 طوالنی کثیف، و تنگ های ونیمکت میز و رفته رو و رنگ های کالس در ستننش کارگاه، و آزمایشگاه آموزش،
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 بینی پیش زمان در درس رساندن پایان به برای آموز دانش و آموزگار بر آموزشی ساختار فشار و ها زنگ بودن

 و پادگانی های مدیریت -آموزش دوران در درس ترین پرکشش عنوان به -ورزشی امکانات و زمان نبودِ شده،

 برخورد سختی به مدرسه، و کالس نانوشته و نوشته های چارچوب از روی برون کمترین با که تحکمی

 ناگزیر را آن از آموزان دانش گریز که آورده پدید کننده خسته جایی کالس، و مدرسه از …و کند می

 .سازد می

 بودن پایین آن، از ناشی های نارضایتی به فرادستان اعتنایی بی و فرهنگیان صنفی -اقتصادی های گرفتاری

 نتیجه بی انگیزه، بی و گریزان آموزان دانش با زدن کله و سر آموزشی، های تالش به نسبت دستمزدها میزان

 دلمشغولی و گیری در آموزان، دانش در رفتاری -آموزشی ژرف های دگرگونی از امیدی نا و ها تالش ماندن

 آموزشی فرآیندهای پیگیری برای آنها انگیزه کاهش سبب …و ومس و دوم های شغل با فرهنگیان از بسیاری

 .است شده آموزش و مدرسه از گریز سبب ها، تالش بیهودگی حس و شده

 کارهای در آن زمینه که است، پذیری جامعه و شهروندپروری آموزش، دیگر روی کرد؟ توان می چه اما

 نگارنده باور به. آید می پدید …و خیریه کارهای و ها جشن و مراسم برپایی آموزان، دانش همیاری و گروهی

 برگزاری با و کنند کم را رسمی های کالس زمان توانند می سال پایانی روزهای این در آموزشی فرادستان

 فراهم و آموزان دانش انرژی آرام تخلیه با و گیرند دست به را کارها رشته سر خود ملی، مراسم و ها جشن

 .کنند تشویق مدرسه به آمدن برای را آنها کشش، پر و زا شادی فضایی کردن

 های مسابقه برگزاری بر تمرکز با و گذاشت آزاد پوشش نوع برگزیدن در را آموزان دانش توان می روزها این در

. رفت نو سال و نوروز پیشواز به …و آموزشی-فرهنگی اردوهای به رفتن و موسیقی و نمایش اجرای ورزشی،

 روزنی آموزان دانش پذیری جامعه و شهروندی های آموزش یعنی آموزش پنهان چهره روی بر هم کارها، این با

 .کنیم می گیری جلو آموزش و مدرسه زودهنگام تعطیلی از هم و گشاییم می
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 نتیجه گیری

 سرمایه رفتن هدر موجب اخیر سالیان در و گرفته قرار اساسی توجه مورد کمتر که ذکر قابل مهم مسئله

 می اسفندماه اواخر و نوروز عید از قبل  مدارس هنگام زود تعطیالت  گردیده کشور معنوی و مادی های

  1 افتد می اتفاق ایران نقاط همه در دردآور و تأمل قابل نکته این1 باشد

 که باورند این بر( روز 05 حدود)  مدارس نوروزی تعطیالت معمول ایام مورد در تربیت و تعلیم کارشناسان

 متأسفانه اما  یابد تقلیل نصف به مدت این که نمایند می پیشنهاد و گردد می  آموزشی افت بموج

 نمایم عرض اطالع مزید جهت 1 شود می افزوده الذکر فوق عدد به بیشتر و هفته یک تا ساله همه ناخواسته

 تدریس و رسد های کالس(  ماه دی)  اول سال نیم امتحانات برگزاری خاطر به متوسطه دوره در که

 در آیند نمی مدرسه به آموزان دانش نیز روزها از بعضی در و آِید می عمل به امتحانات فقط و تعطیل

 و مرسوم غلط به ولی  است نشده ماه دی در ها کالس تعطیلی به ای اشاره آموزشی نامه آیین در که صورتی

 آن از و آزمون اجرای فقط و ماه دی تعطیلی هفته سه حدود نمایید تصور حال 1 اجراست حال در عمالً

 این فرزندان تربیت و تعلیم به ناپذیری جبران لطمات چه  اسفندماه سوم دهه در زودهنگام تعطیلی طرف

 ؟ گردد می پرورشی و آموزشی اُفت موجب و نماید می وارد مملکت

 ای گوشه در و سوزند یم آتش در هایمان سرمایه که مانیم می ناظری بسان متولیان و اندرکاران دست ما

 ؟ دهیم نمی انجام پیشگیری جهت بخش نتیجه و عملی کار هیچ و گریم نظارت فقط و ایستاده

 عدم لحاظ به و درآمده نامناسبی عادت شکل به گذشته سنوات از اسفندماه در مدارس زودهنگام تعطیلی

 های بخشنامه صدور و کرده پیدا مهادا نوعی به بلکه  نشده مرتفع مشکل این تنها نه اساسی ریزی برنامه

 بهترین1 است نبوده ساز چاره نمایند خدمت ارائه مدارس تقویمی روز آخرین تا که این بر مبنی تکراری

 نظام تغییر که حال1 گردند می عمومی جو تسلیم و آورند نمی دوام نیز نظم و کیفی لحاظ به مدارس

 نامه آیین و گردیده مصوب کشور پرورش و آموزش شورای و فرهنگی انقالب عالی شورای در کشور آموزشی
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 بحران این از رفت برون درخصوص مشخص پیشنهاد و مؤثر حل راه: است بازنگری و تدوین حال در آن های

 ماه دی جای به اسفند دوم نیمه در اول سال نیم امتحانات برگزاری ویژه به آموزشی نامه آیین در تغییر» 

 « است

 زودهنگام تعطیلی از  گیرد می را ماه دی در بیشتر یا و ای هفته سه تعطیلی جلو که این بر عالوه کار این

  بمانیم منتظر هم باز باید صورت این غیر در ،  کرد خواهد جلوگیری نیز اسفندماه سوم دهه در مدارس

 و نکرده کار از فریاد و دریغ و افسوس دوباره و گردند تعطیل زودهنگام ما مدارس دوباره  برسد فرا اسفندماه

 ؟!  رفته دست از های سرمایه
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