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 چکیده 

، مشاهده کردم که همکاارانم عالقاه    ...................ان مدیر مدرسه در سال تحصیلی اینجانب به عنو

 .و رغبت چندانی به امر تدریس از خود نشان نمی دهند

 عالقاه ای باه مطالعاه و خوانادن     . فقط جهت انجام وظیفه در کالس و مدرسه حضور مای یابناد  

         ی در جهات عالقمناد کاردن آن هاا باه     تاالش هاای  . کتب روش تدریس یا دیگر کتب علمی ندارناد 

          فعال سازی در تدریس و مطالعاه در ساال گتشاته نیاز انجاام شاد کاه متأسافانه نتیجاه مطلاوب          

 .موردنظر بدست نیامد

                     با توجه به بترهای ساال گتشاته، دامناه ی فعالیات را گساترده تار نماوده و محایط را جهات          

                         s1ر لوحااه قاارار دادن امااول ماادیریتی دیگااری بااه نااام     سااهمکاااران بااا  « یتوانمندساااز» 

 :، محیا نموده که این امول بسیار ساده و قابل اجرا عبارتند از(که شهرت جهانی نیز دارد) 

ای با توجه به دالیل فوق اجار . ساماندهی، نظم و ترتیب، انظباط، پاکیزه سازی و استاندارد سازی 

تهیه جزوه ای از امول قابل اجارای ایان نظاام و در    : این طرح را ضروری دانسته و اقداماتی از قبیل

« خاناه دومم » اختیار گتاشتن آن جهت استفاده همکاران تا با این بینش نو، محیط و فضای آموزشی

ن همکااران در  خود را بتوانند تغییر دهند، تهیه گنجینه ای از کتب تخصصی هر پایه، اشتراک رایگا

مجالت رشد، تشکیل کمیته پژوهشی مدرسه بارای اقادامات، تهیاه دفتار خالقیات هاا و ابتکااران        

همکاران، برگزاری جشن تولد همکاران در مدرساه، برگازاری بازدیاد و اردوهاای تفریحای زیاارتی،       
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                 اجرای طرح معلم افتخااری، مشاارکت همکااران و داناش آماوزان در مسائولیت پاتیری و اجارای        

 .اجرا شد... برنامه ها و مراسمات، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتب و 

 

 

افازایش سارعت انجاام کارهاا،     : پس از اجرای این اقدامات، نتایج قابل قبولی بدست آمد از جمله

بوجود آمدن محیطی شاداب و بهداشتی برای دانش آموزان، پاکیزگی محیط کار توسط همکاران باه  

به جای تمیز کردن مُستمر، احساس غرور و شخصیت و احترام « فرهنگ کثیف نکردن» ه اشاعه ویژ

کارکنااان در محاایط دل ااتیر و مطلااوب و عاااری از تاانش، پیشاارفت چشاامگیر فرهنااگ مطالعااه و  

کتابخوانی، افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، افازایش خالقیات هاا، کااهش تانش زدایای و       

و همکاران و هدف نهایی کاهش میزان وقفه کاری، تقویت کنترل فرآیندها  استرس در دانش آموزان

 .و ایجاد جوی سالم و سازنده ی آموزشی در محیط کار را می توان اشاره کرد

 

 مقدمه

مدیریت در دنیای امروز در کنار انرژی هسته ای و موضوعات هوا فضا یکی از سه مقوله راهبردی 

وزی پویایی، پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً از محیط ویژگی سازمان های امر. دنیاست

باا درک ایان   . را به عنوان ضروری اجتناب ناپتیر، پتیرفته اناد  تغییراطراف خود تأثیر می پتیرند، و 

مهم که تغییر جز الینفک و ذات سازمانهای هزاره سوم شاده اسات، قادرت ساازگاری و انطبااق باا       

 . ای مختلف اجتماعی، اقتصادی افزایش یافته استتحوالت اخیر در عرمه ه

با نگاهی گاترا باه عناوان مادثر در     .بنابراین، هیچ تحولی بدون تحول مدیریتی امکان پتیر نیست

رشد و پیشرفت کشورهای توسعه یافته آشکار می سازد که این قبیل کشورها، آماوزش و پارورش را   
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            نیااز جایگاااه و« ماادیریت آموزشاای» منطااق  در رأس همااه ی مسااائل قاارار داده انااد و بااا همااین

 .نقش ویژه ای در بهسازی و توسعه جامعه دارد

         بنابراین، مدیریت در سازمان های آموزشی از اهمیتای ویاژه و نقاش راهباردی برخاوردار اسات      

  رساالت  نقاش و .هساتند « انساانی » زیرا عالوه بر حیاتی بودن آن تمام اهداف و عوامل این ساازمان  

آنها از یک سو تبدیل انسانهای خام به انسانهای منعتگر، خالق، خودآگااه و رشاد یافتاه و از ساوی     

 .دیگر تأمین نیازهای نیروی انسانی در بخش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است

هیچ نظامی آموزشی نمی تواند بدون داشتن مدیران شایسته، مدبمر و اندیشمند باه اهاداف خاود    

باه منظاور غلباه بار شارایط ناامطمئن و       . ظامی که باعث نظم و ترتیب خود و دیگران شاود ن. برسد

از طریق کسب و داناش و  « کارکنان تواناسازی » پیچیده تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد 

 .مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می شود

محیط کار و با به کاارگیری روش هاای   به مدیران کمک می کند با سازماندهی  s1نظام و امول 

 s1اماول  . ساده سازی عملیات، شرایطی فراهم آورند که کارها آسانتر، ارزانتر و مدثرتر انجاام شاود  

 .و ستونی استوار در عملیات امالحی و بهبود بهره وری می باشد رهیافت  مدثرترین

ملّی و دارایی های حیااتی ساازمان    از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت 

 .به حساب می آیند، منافع بسیاری برای سازمان به دنبال خواهد داشت

         1و اساتاندارد ساازی   4، پااکیزه ساازی  3، انضاباط 1، نظام و ترتیاب  1سازماندهی: شامل s1امول 

کیفیت و در نتیجاه  در این نظام تأکید بر کارکنان با کیفیت، فرهنگ سازی و مدیریتی با . می باشند

                                                
 
 Seiri  
 
 Seition  

 
 Shitsuke  

 
 Seiso  
 
 Seikestus  
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  به کاارگیری ایان اماول نقاش باه سازایی در کااهش       . تکیه دارد تا به فرآورده« فرآیند» بیشتر به 

 :مسائل مدیریتی مدرسه ام داشته است از جمله

مسئولیت پدیزی کارکنان و دانش آموزان، افزایش قدرت تصامیم گیاری و اساتقالل رأی بارای     

ایش سرعت انجام کارها با کمتارین هزیناه، دل تیرساازی محایط     اقدام، جلوگیری از اتالف وقت، افز

         ، افازایش چشامگیر آماار و   (شاورایی )آموزشی، مشارکت معلم، دانش آموز و اولیاا در امماور مدرساه   

نتایج حامله از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، توجه به عمق یادگیری مطالب و افازایش خالقیات   

در پژوهش حاضر باا اساتناد باه توانمناد و کارآماد      ... نامه های مدرسه و ها و رضایتمندی اولیا از بر

کردن همکاران با بهره گیری از این امول، گاامی مادثر در جهات اهاداف آموزشای و رضاایتمندی       

 .برداشته شدمدرسه  سازمان کوچک 

 

 اهداف

تصامای  عاالوه بار ایان، اهاداف اخ    . هدف املی این پژوهش، توانمندسازی کارکنان باوده اسات  

 :دیگری نیز مدنظر بوده است که عبارتند از

 افزایش میل و رغبت و عالقه در تدریس همکاران .1

 ارتقاء پیدا کردن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .1

 لتت بخش شدن محیط مدرسه و تأثیر آن در مفرح کردن تدریس .3

 افزایش حس اعتماد به نفس و خودباوری در دانش آموزان و همکاران .4

 خالقیت های معلمان و دانش آموزاننمایان شدن  .1

 جلوگیری از اتالف وقت و اقدامات پُر هزینه .6

 (شورایی)اجرای شیوه مشارکتی در اممور مدرسه .7

 (معلم -دانش آموز -اولیا)ایجاد ممیمیت اعضای مثلث مدرسه  .8
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 بیان مسئله

        در این پژوهش مسائلی چون لاتت بخاش نباودن محایط کااری، عادم توانمنادی همکااران در        

امر تدریس فعال، عدم بروز خالقیت و نوآوری ها در ارائاه درس و معلوماات، عادم ذوق و انگیازه در     

تدریس دروس، عدم توجه جدی همکاران به نظم و انضباط کااری، تکیاه بار دیادگاه سانتی معلام       

، نتایج حامله با وجود اتالف وقت و زماان جباران ناپاتیر آن    دمحوری به جای مدرسه محوری، رکو

 .به وضوح مورد مشاهده بود... عدم همکاری اولیا جهت سازماندهی به اممور مدرسه و 

در سازمان توانمندسازی، کارکنان با احساس هیجان، مالکیت و افتخار بهتارین اباداعات و افکاار    

با احساس مسئولیت کار می کنند و منافع مدرسه و کار را بر منافع شخصای  . خود را پیاده می کنند

پاس ایان   . باشد کارکنان آن نیاروی امالی هساتند    توانمندمحیط کاری که . ترجیح می دهند خود

 . سازمان نظامی را می طلبد که پایه و سنگ بنای سایر نظام های کیفیتی و بهره وری محسوب شود

باا توجاه   .می توان گامی مدثر در بهبود مستمر کیفیت آموزشی برداشت s1با اجرای امول نظام 

               د به موفقیت اجرای این نظام در چناد شارکت مهام ایاران توساط دکتار مجتبای کاشاانی        به استنا

مسائله   s1، ایجاد محیطی توانمند برای کارکناان باا تکیاه بار اماول      (در ایران s1پایه گتار نظام )

 .موردنظر در این پژوهش بود

 آماده سازی شرایط

ت رشد در زمینه مدیریتی، اساتفاده از نظارات و   برای اجرای مناسب طرح به مطالعه کتب، مجال

و اساتفاده از   خواهی از دانش آماوزان  فرم های ،تجربیات مدیران موفق منطقه، استفاده از معلومات 

منابع مهم و معتبر اینترنتی در این زمینه پرداخته شد تا شرایط محیطی الزم جهت اجرای پاژوهش  

 .آماده گردد
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 بیان وضعیت مطلوب

بتواند جایگاه رفیعی برای دانش آماوزان در جهات   : مدرسه به محیطی که در وهله ی اولتبدیل 

برای آن ها باشد و داناش آماوز در مدرساه ناه تنهاا باه       « خانه» تعلیم و تربیت و یادگیری فراتر از 

               آماوختن داناش و کساب علام ب اردازد بلکااه رواباط اجتمااعی و مهارتهاای زنادگی کاردن را نیااز          

 . تجربه کرده و بیاموزد

                 در وهلااه دوم بایااد محیطاای باشااد کااه کارکنااان در آن احساااس امنیاات شااغلی کننااد و در   

آرامش ایجاد شده برخوردشان مبتنی بر درک و بینش محیح باشد، برای کیفیات اماور ارزش     سایه

زمینه های نوآوری و شاکوفایی را  به جای پرداختن به مشکالت به راه حل ها فکر کنند، . قائل شوند

ضامن بقای سازمان هر چند « پرورش» فراهم سازند و بکوشند با نوآوری، مطالعه و آموزش همراه با 

 . کوچک خویش باشند

 

           در یک جمله دساتیابی باه محایط لاتت بخاش کااری و مبتنای بار حاس مسائولیت پاتیری،           

            ، باروز خالقیات هاا باا توجاه باه       (خاود )ند ساختن معلام توانمند کردن دانش آموز با توجه به توانم

... در امماور مدرساه و   ( مشاارکتی )انتقاد پتیر بودن این نظام، به کاارگیری اثار بخاش تارین شایوه      

 .وضعیت مطلوب موردنظر به شمار می رفت

 بیان وضعیت موجود

یعنای مادیر بتواناد ایجااد     . اسات « سازمان یادگیرنده» یکی از وظایف مدیران تبدیل مدرسه به 

فضای یادگیری در مجموعه ی خود را فراهم سازد به نوعی که افراد از یکدیگر بیاموزند و یاد بگیرند 

       در جماع باودن را یاک   .و برای بهره مندی از هم از فامله گرفتن و دوری گزیادن خاودداری کنناد   

 .یادگیری است امل مهم یادگیری بدانند زیرا مهمترین رسالت مدرسه امر
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دست یافتنی است، کلیدهای متعددی برای افزایش توانمندی « توانمندسازی» با اعتقاد به اینکه 

 . انتخاب گردید s1کارکنان مدرسه با همان امول محکم و استوارگونه 

 : 1گردآوری اطالعات و شواهد 

اف پاتیری و رقابات   عدم کارایی و بازدهی تدریس همکاران به دلیل دو شیفته بودن، عادم انعطا  

سالم بین همکاران و دانش آموزان، عدم مشارکت مادقانه در اممور مدرسه، عادم اساتفاده ماحیح از    

وسایل کمک آموزشی و کتب روش تدریس، عدم پشتکار و جدیت در امر تدریس فعاالناه، مشاکالت   

ریشاانی و اضاطراب   خاص و عدیده اممور مدرسه در ، شلوغی و بی نظمی و انباشته شدن برنامه هاا، پ 

 .دانش آموزان و همکاران  اولیا از وضعیت تحصیلی فرزندان خود، عدم بروز ابتکار و خالقیت در

 مالک ها و نشانه نگری مربوط به وضعیت موجود

 :نتایجی برای وضعیت موجود عبارتند از

               وجااود رفتارهااای انحصااار طلبانااه، تمامیاات خواهانااه، یکسااونگری همکاااران بااه  .1

 .امر تدریس و روش کار خود

              عادم عالقاه و رغباات کااری همکااران بااه تادریس فعاالناه بااا توجاه باه تفکاار و         .1

 .اجرای روش های سنتی در تدریس خود

               تااأخیر و غیباات هااای مکاارر همکاااران باادون در نظاار گاارفتن وجاادان کاااری و   .3

 .حس مسئولیت پتیری

                  خودشااکوفایی در دانااش آمااوزان و همکاااران  عاادم حااس اعتماااد بااه نفااس و   .4

 (.خالق نبودن)

 بی روح بودن فضای ساختمانی آموزشگاه .1

 .تکراری بودن مفاهیم برنامه ای مِرف و بی توجهی به عمق یادگیری دروس .6
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 .تکراری بودن روش های تدریس همکاران برای دانش آموزان .7

 

 ضرورت انجام طرح

نامطلوب زیادی در روحیه ی همکاران و اولیاای محتارم مدرساه را تاأثیر      در سال گتشته عوامل

امفت شدید تحصیلی دانش آموزان، عدم مطالعه همکاران جهت به : منفی برجای گتاشته بود از جمله

روز رسانی معلومات خود، بی توجهی به عمق یادگیری مطالب دروس، عدم انگیزه پایدار در تادریس  

خش نبودن محیط کاری، عدم استفاده مناسب از وسایل آموزشی جهت تفهیم فعال همکاران، لتت ب

روشهای جدیاد تادریس جهات اساتفاده در بهباود وضاعیت       از بهتر درس، عدم آگاهی محیح اولیا 

... تحصیلی فرزندان، گله مندی اولیا از روشهای معمول و خاالی از جاتابیت بارای داناش آماوزان و      

شده جهت جلوگیری و مرتفع ساختن این معضالت در سال جدیاد،   طبق بررسی و تالش های انجام

اجرای این طرح در مسایر  ( معلمان و دانش آموزان)با همکاری و همیاری سرمایه های املی مدرسه

از جنبه نظری نیز اجرای ایان طارح   . اقدامی الزم و ضروری به شمار می رفت« توانمندسازی» سبز 

ماان و شاناخت هار چاه بهتار و مفیادتر عوامال مادثر بار          در افزایش ساطح داناش و مهاارت معل   

 .توانمندسازی کارکنان و دانش آموزان مدرسه، طرح بسیار ضروری و الزم به نظر می رسید

 آنچه الزم است تغییر یابد

بارای بااال باردن کیفیات بایاد باه ساوی        . در عصر حاضر، آموزش و پرورش محور توساعه اسات  

. ی هایی چون تعهاد، تخصا ، خالقیات و تفکار برخاوردار باشاد      مدیریتی گام برداشت که از ویژگ

 .ارتقای توانمندی مدیریت، توانمندی جامعه را در پی خواهد داشت

         مدرسه، مرکز تعامل و مشارکت است کاه مادثر باودن یاا مادثر سااختن از جملاه اهاداف مهام         

          بناابراین،  . و گرفتنای اسات  فرایناد آماوختنی و الگا   « مشارکت مادثر » زیرا، . آموزش و پرورش است
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« هادایتی » مدیر تنها کارش اداره یک جمع نیست بلکه در نوآوری و تغییرات مطلوب مدثر نیز نقش 

 . تغییر دهد« توانمندسازی و فعال سازی» دارد و می تواند محیط غیرفعال و غیرتوانمند را به سمت 

دثری باشاد، کاارایی و بهباود بهاره وری را نیاز      اگر این تغییر همراه با امول و نظام مدیریتی ما 

ایان نظاام، از جملاه    . ناام دارد  s1امول نظام دخیل شده در این پژوهش، نظاام  .افزایش خواهد داد

نظام هایی است که طبق نظر بسیاری از ماحب نظران پایه و سنگ بنای سایر نظاام هاای کیفیتای    

ماندهی محیط کار و به کاارگیری روشاهای   نگرش و رویکردی هدفمند با ساز s1. محسوب می شود

 .ساده سبب مدثر و سریعتر شدن کارها با کیفیت مطلوب می شود

 :پنج اس را پنج ت نیز می نامند که عبارتند از

با به کارگیری این اماول مای تاوان گاامی مادثر در       تکلیف تشخی ، ترتیب، تنظیف، تنظیم و 

        و فضاایی آراساته و مانظم در مدرساه، خالقیات      بهبود کیفیت آموزش برداشت و با ایجااد محایط  

 .یادگیری افزایش داد -دانش آموزان و همکاران و میل آنان را به امر یاددهی

                         معضااالت احااراز شااده در سااال گتشااته، تجربااه ای شااد کااه بااا بااه کااارگیری بهتاارین        

سا ردن  . سب به جای معلم محاوری بشاود  مدرسه محوری جایگزینی منا( مشارکتی)شیوه مدیریتی

         اممور مدرسه جهت افزایش حس مسئولیت پاتیری در معلماان و داناش آماوزان، برگازاری جلساات      

فوق برنامه و تدریس جهت رفع نواق  تدریس برای اولیاا، برگازاری مساابقات کتاابخوانی و اشااعه      

کتاب درسای، سااخت وساایل کماک       فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، برگزاری جلسات نقد و بررسای 

        ...آموزشی و برپایی نمایشگاه خالقیت ها، ایجاد انضاباط کااری و احتارام باه قاانون در همکااران و       

 .، جهت تغییر به سمت بهبود در نظر گرفته شدs1با بهره گیری از امول مطلوب 
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 توافق درمورد راه حل های اجرایی

راه حال هاای   . ا طرح پژوهش نیز در این جلسات عناوان شاد  با برگزاری جلسات همکاران با اولی

برای اجرای راه حل ها، افراد درگیر طارح و اعضاای گاروه    . منطقی اجرای این طرح نیز ارائه گردید

 .اعتبارگتار اعالم همکاری نمودند

 

 دوین برنامه ی اجرایی توانمندسازی کارکنان ت                      

 مدت زمان  راهکارهای پیشنهادی  بخش ها

 : بخش اول 

 دانش افزایی و مطالعه 

 

برگزاری مسابقات کتابخوانی و مطالعه بین همکاران  -

 اشتراک رایگان در مجالت رشد  -

   جود در کتابخانه  وتهیه کتب تخصصی هر پایه م  -

   انتقال فرهنگ کتابخوانی و مطالعه به دانش آموز   -

 به همکاران تالشگر مطالعه و تحقیقاهداء هدیه  -

 

 تا پایان سال تحصیلی 

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 :بخش دوم 

شاااداب سااازی محاایط و   

 تقویت انگیزه همکاران 

 

 خوردن مبحانه گروهی با دانش آموزان خود  -

دقیقه   11به مدت برگزاری جشن تولد همکاران  - 

 برگزاری اردوی تفریحی زیارتی -

 برگزاری مسابقات ورزشی با حضور همکاران  -

       نصب جایگاه حضور و غیاب کنار درب کالس  -

 برگزاری جشنواره تغتیه و سالمت در مدرسه   -

 

 با توافق اولیا 

 تا پایان سال تحصیلی

 دوبار در سال 

 هفته سالمت ، دهه فجر 

 ایان سال تحصیلی تا پ

 هفته ی بهداشت 
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 :بخش سوم 

تشکیل کمیته هاا وعوامال   

 اجرایی 

 

 تهیه دفتر ثبت خالقیت و ابتکارات همکاران -

 تشکیل کمیته ی پژوهشی مدرسه -

 تهیه فرم خود ارزیابی همکار از خودش  -

 برگزاری جلسات نقد وبررسی کتب  -

 

 تا پایان سال تحصیلی 

 یتا پایان سال تحصیل

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 :بخش چهارم 

فعالیااات گروهااای داناااش 

 آموزان فعال و توانگر

 

 نماینده آموزشی و نماینده پرورشی  -

 همیار پلیس  -

 انتظامات  -

 بهداشتیاران  -

 خادمین نماز  -

 اجرای طرح معلم افتخاری  -

منایع دیواری و برگزاری نمایشگاه نقاشی و روزنامه  -

 دستی آنان 

        اجرای معیارهای تشویقی ازجمله بانک جوایز -

 ...مسابقات فرهنگی ورزشی و اردوها و  -

 

 

 

 تا پایان سال تحصیلی 

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 

 ن سال تحصیلیتا پایا

 تا پایان سال تحصیلی
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 اجرای اقدام بهینه

راهکارهای اجرایی با برنامه ریزی های خاص در زمان مقرر اجرا شد تا هر چه سریعتر بتاوان باه   

        توانمندساازی کارکناان مدرساه ام را باا توجاه و بهاره گیاری از       . اهداف مطلوب، نزدیک تر بشاویم 

  :یم کردم که عبارتند ازبه سه بخش عمده تقس s1امول 

 زی از طریق دانش افزایی و مطالعهبخش اول، توانمندسا

 برگزاری مسابقه کتابخوانی در بین همکاران: 

                  جهت درگیر کردن آن هاا باه مطالعاه و تحقیاق شارایط مساابقه در جلساه ای بیاان شاد          

 .که همه ی آموزگاران محترم نیز استقبال کردند

 ارائه جزوه خالصه شده کتاب جهت استفاده ی همکاران بعدی خواندن و: 

برگای   3معلم از کتابخانه یا کتابی که به سلیقه ی خود مطالعه کرده، خالماه ای هار چناد    

 .جهت نگهداری در پوشه مخصوص ارائه می داد

  تهیه گنجینه ای از کتب تخصصی هر پایه: 

استفاده همکاران تهیه و در کتابخانه دفتار   کتابهای مفید تدریس و کمک آموزشی هر پایه جهت

 .آموزشگاه موجود می باشد

 اشتراک رایگان همکاران در مجالت رشد عمومی و تخصصی جهت استفاده بیشتر: 

جهت تشویق آن ها به مطالعه و خواندن و به روز رسانی اطالعاات و معلوماات مجاالت رشاد باه      

 .مورت رایگان در اختیار آن ها قرار می گرفت

 انتقال فرهنگ کتابخوانی با استفاده از کتابخانه کالس: 

  نظارت معلم، بردن کتاب از کتابخانه کالس و تهیه خالماه ای از آن و تحویال باه معلام جهات     

 .را به همراه داشت  درج نمره و تکرار آن در طول ماه، اهداء جایزه به ایشان
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 اهداء هدیه به فعاالن مطالعه: 

                 بیشترین مطالعاه را داشاته باود ماورد تشاویق قارار گرفتاه و هدیاه ای          در طول ماه معلمی که

 .هر چند ناقابل دانش افزایی به ایشان تقدیم می شد

              توانمندسازی کارکنان از طریق شاداب سازی محیط مدرسه، : بخش دوم

 تقویت انگیزه و اعتماد به نفس در آنان

 گروهی خوردن صبحانه جمعی و: 

همکاران با دانش آموزان خود طبق هماهنگی های قبلی با اولیاا و در ماورت نیااز مااهی دوباار      

مواد مبحانه شامل خرما، شیر، نان و پنیر و یا هر چیز مفیدی که دانش آموزان باه  . انجام می گرفت

 .همراه داشتند و در بین خود تقسیم می کردند

  مدرسهبرگزاری جشنواره تغذیه و سالمت در: 

جهت آشنایی دانش آموزان با غتائی سالم و مفید این جشنواره در هفته ساالمت و تندرساتی در   

 .آموزشگاه برگزار شد

 برگزاری جشن تولد همکاران در مدرسه: 

به پاس احترام به معلمان گرامی تولد همکاران به مدت ربع ساعت باا حضاور هماه همکااران در     

نکته جالب اینکه بعضی از همکاران که به دلیال مشاغله زیااد،    . دفتر آموزشگاه جشن گرفته می شد

        تولد خود را هم فراموش می کردند در این جشن غافلگیر شده و از شوق شاادی آنهاا ماا هام شااد     

الزم به توضیح است که دانش آموزان با رضایت اولیا خاود نیاز مای توانساتند در کاالس      . می شدیم

 .د داشته باشندجشن تولد برای همکالسی خو

 برگزاری اردوی تفریحی زیارتی: 
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جهت رفع خستگی و آرامش فکاری داناش آماوزان و همکااران در طای ساال دوباار باه اردوی         

 .عزیمت نمودند  (اماکن متهبی دزفول و شوشتر) تفریحی زیارتی

      برگزاری مسابقات ورزشی با حضور همکار در کنار دانشش ممشوزان کشالس خشود

 :تر و رقابت سالم ترجهت رابطه صمیمی 

گروهای در  . مسابقات ورزشی در هفته سالمت و تندرستی و ایام مبارک دهه فجر برگازار گردیاد  

دو میدانی، طناب کشی و مسابقات دوچرخه سواری شرکت کرده و دانش آموزان پر جناب و جاوش   

          بهداشاتی معلام   به پیشنهاد همکاران و باا رعایات تماام نکاات     . دیگر رشته فوتبال را انتخاب کردند

           بعاد از جماع آوری رضاایت ناماه ی اولیاا مساابقات باا       . حق بازی با دانش آموز خود را پیادا کارد  

که اخاوت و دوساتی در باین داناش آماوزان و رابطاه مامیمانه و        برگتار شد شور و شعف بی نظیر 

 .محترمانه تری نسبت به معلمان را در پی داشت

گاه برای اولین بار در طول این یازده سال خدمتی ام در این منطقه با دبستان تیم منتخب آموزش

 .همجوار خود نیز سه بازی جهت ارتقاء و هدفمند کردن روحیه ورزشی دانش آموزان برگزار کرد

 اجرای برخی از مراسم ها و برنامه ها با سپردن مسئولیت به همکاران: 

اساتقبال همکااران در   . د معاون به فراموشی س رده شددیگر عدم وجو،با وجود همکاران پر تالش

اجرای برخی از برنامه های ملی و متهبی، انرژی مضاعفی به دیگر همکاران می داد و باعث افازایش  

مااه در اماور    1در طاول  در واقاع هار یاک از معلماان     . خالقیت ها در زمینه های مفید دیگری شد

 .خود لطمه وارد نسازد با مدیر همکاری می کردند اجرایی مدرسه به طوری که به وظایف املی

 حضور و غیاب خوان: 

     نصب جایگاهی اختصامی در کنار درِ ورودی کالس برای حضاور و غیااب داناش آماوزان جهات     

 .به هم نزدن آرامش و تمرکز دانش آموزان به جای وارد شدن به کالس
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مدیر باا یاک نگااه آن هاا را در دفتار      معلم اسامی دانش آموزان غایب را روی برگه می نوشت و 

 .مربوطه یادداشت می نمود

 

 

 تشکیل کمیته های اجرایی: بخش سوم

 کمیته پژوهشی مدرسه: 

کتاب، مجاالت،   . پژوهشای تشاکیل شاد    کمیتاه ی   جهت ارائه مطالب، نقد و بررسی و اقدامات

 .ن فراهم شدوسایل و ابزار، فراگیران و تمامی زمینه های تحقیقی برای استفاده همکارا

 تهیه دفتر خالقیت ها: 

ثبت خالقیت ها و ارائه ابتکارات در تدریس جهت روئت به همکاران خاود در دفتاری مخصاوص    

هم از لحاظ تجربه و هم از لحاظ درج در پروناده فعالیات همکاار    . همین امر تهیه و بایگانی می شد

 .ارزشمند می باشد

 تهیه و تحویل فرم خود ارزیابی به همکاران: 

          . این فرم با توجاه باه تادریس همکاار و ارزشایابی از نحاوه تادریس خاودش تهیاه شاده اسات           

 در طول یک ماه تدریس، چه پارامترهایی داشته و یا آیا رضایت دانش آموزان را برآورده کرده یا نه؟

     ارزیاابی خاودِ همکاار عملکارد و کاارش را     ... درس را به راحتی و سادگی بیان، ارائه می دهاد و  

 .می کند و نواق  و معایب کار خود را پیدا می کند و جهت برطرف کردن آن اقدام می کند

 برگزاری جلسات نقد و بررسی کتب: 

جهت بررسی مسائل و نواق  موجود در کتاب ها جلسات نقد و بررسای کتااب هاای درسای در     

 .آموزشگاه برگزار شد
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 وانگر جهت مشارکت در اُمور مدرسهفعالیت های گروهی دانش مموزان فعال و ت 

 نماینده مموزشی مدرسه: 

به دلیل نداشتن معاون حضور و غیاب دانش آموزان قبل از ورود به کاالس، گازارش تاأخیرات و    

هماهنگ کننده ی همه ی ستادهای دیگر وظیفه املی این نماینده بود که به دلیل حساسایت ایان   

 .تماد همه معلمان و دانش آموزان انتخاب شدوظیفه فردی شناخته شد و زرنگ و قابل اع

 

 نماینده پرورشی مدرسه: 

انتخاب مسئول کتابخانه ی کالس ها، برگزاری نمازجماعت، بررسی عملکرد شورای دانش آموزی 

 .و ساماندهی مراسمات و برنامه های مدرسه از وظایف نماینده پرورشی و انجمن ایشان می باشد

 همیار پلیس: 

  ر پلیس بودن کلیه دانش آموزان، همیار پلایس مدرساه از باین داناش آماوزان در     عالوه بر همیا

 .مف معرفی می شد تا نظارت کملی تری بر برنامه های اجرایی پلیس آموزشگاه داشته باشد

 انتظامات: 

جهت ایجاد نظم و انضباط بهتر و مفیدتر سه نفر به عنوان انتظاماات باه داناش آماوزان معرفای      

ل سال از برخوردها، آشغال ریختن ها در زنگ تفریح با افراد خااطی برخاورد کنناد و    شدند تا در طو

 .در مورت بی اهمیتی آن ها، به مدیر گزارش دهند

 بهداشتیاران: 

 . بهداشتیار کالس و بهداشتیار محوطه. بهداشتیاران به دو تیم تقسیم شدند

ی شدند و مسئولیت نظافت کاالس  وظیفه بهداشتیار کالس از هر کالس دو نفر مأمور بهداشتی م

اگر کارکرد آن ها خوب بود برای چند هفته، با میل خودشاان از آن هاا   . خود را به عهده می گرفتند

اما بهداشتیاران محوطه، این افراد مسئولیت پاکیزگی محایط مدرساه را از حیااط،    . استفاده می شد
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جهت تقسیم این حس مسئولیت پاتیری  . نظارت کالس ها و در واقع کل مدرسه را به عهده داشتند

 .بین بچمه ها، افراد محوطه هفته ای تعویض می شدند

 خادمین نماز: 

جمع و پهن کردن موکت، جاروب کشیدن موکت، آوردن جعبه ی مُهر و تسبیح و چیدن آن هاا،  

 .شداز جمله وظایف خادمین خال  نماز می با... نظم دادن به بچه ها در مف نماز، انتخاب مکبر و 

 

 

 بانک جوایز: 

راهاروی  )وسایل و هدیه های بانک جاوایز در کماد شیشاه ای در معارد دیاد داناش آماوزان        

جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان تالشگر و فعال جایزه ای به انتخاب خود . قرار داده شد( مدرسه

 .دانش آموز به ایشان داده می شد

 نحوه تشویق دانش مموزان: 

ن تالشگر و فعال بعد از معرفی آن ها در ماف، باه ماورت گروهای یاا      جهت تشویق دانش آموزا

انتخاب تشویق نیز به مورت شاد و با زبان های محلی توسط . فردی توسط بچه ها تشویق می شدند

       دانش آموز انجام می شد مثاًل هِلو هِلو واید هِلاو یاا زیان زیان هِلاو زیان یاا امافهانی خوباه سات          

 .که بچه ها نیز با مدای بلند تکرار می کردند... ت و خوبه ست خیلی خوبه س

 تقدیر از دانش مموزان نمونه و فعال: 

دانش آموزان نموناه و فعاال کالسای کاه باه      . که به دو قسمت کالسی و مدرسه تقسیم می شود

           انتخاب معلم به دفتر معرفی می شود و داناش آماوز نموناه و فعاال مدرساه کاه باا توجاه باه نظار          

کمیته های دانش آموزی به مورت ماهانه و از هر کالس دو نفر انتخاب می شدند و سر مف با اهادا  

 .جایزه مورد تشویق دوستانشان قرار می گرفتند
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 برگزاری مسابقات ورزشی در مدرسه: 

به مناسبت های مختلف و با وجود نداشتن زمین مناسب ورزشی اما فقط به خاطر شاور و شاوق   

پایه های اول و دوم در مساابقه طنااب کشای،    . جرای مسابقات ورزشی برگزار می شددانش آموزان ا

 .سوم چهارم پنجم در رشته مینی فوتبال و دوچرخه سواری شرکت می کردند

در رشته فوتبال بعد از یازده سال تیم منتخب آموزشگاهی با لباس های منظم تشاکیل داده شاد   

جام شد که اثری در وجود بچمه ها گتاشته تا سالیان ساال، از  و با دبستان پسرانه همجوار سه بازی ان

 .خاطرشان پاک نخواهد شد

 

 برگزاری نمایشگاه ها و دست موردهای دانش مموزان: 

روزناماه  ...( روز هوای پاک و ایمنای جااده و کتاابی و کتاابخوانی و     )در قالب کارگاه های نقاشی

دست سااخته هاای داناش آماوزان و معلماان باه        و( ایام مبارکه فجر و مناسبت های دیگر)دیواری

 .عنوان نمایشگاه خالقیت

 دفتر یادداشت تکالیف کالسی: 

بچماه هاا، دفتاری    « یادم رفت، فراماوش کاردم  » برای ماندگاری بیشتر ذهنی و جلوگیری از لفظ

بزرگ در کنار تخته ی کالس نصب و تکالیف گفته شده روزانه توسط یکی از دانش آماوزان مکتاوب   

 . شود می

هدف، تا آخر سال همه بچمه ها مشکل فراموشی را رفع می کنند و دیگر اینکه تا آخر ساال یاک   

که به بهترین خط نوشتاری نیز جاایزه داده  )دانش آموز چندین بار می تواند برای نوشتن این تکالیف

 .آمد به پای تخته بیاید و یک نوع رقابت سالم جهت خوش خطی آن ها نیز بوجود می.( می شد

 تهیه بسته های مموزشی: 
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باود و داناش آماوز را وادار    ... این کار توسط آموزگاران تهیه شده بود که شامل جورچین، پازل و 

 .به فکر کردن در حین کار می کند

 کارهای خوبی که از شما انتظار داریم» تهیه کارت هایی با عناوین.»: 

حترام به والدین و معلم خود، انجام به موقاع  انجام امور شخصی محوله، سرعت و دقت در کارها، ا

 .تکالیف و دادن امتیاز به کارت ها به مورت هفتگی و یا ماهانه

 اجرای طرح معلم افتخاری: 

دانش آموزانی که به پیشرفت تحصیلی دست می یافتند با کمک و نظارت معلم خود نقش معلام  

 ..را برای مدت یک زنگ در کالس اجرا می کردند

 

 

 (بعد از اجرای طرح ) 2و شواهد  ری داده ها گرد آو

جماع آوری  نمند سازی کارکنان از روش های زیار بارای   اپس از اجرای اقداماتی در خصوص تو 

 .داده ها استفاده شد 

 .قبل از طرح دانش آموزان نظر خواهی از  - 

 .همکاران بعد از اجرای طرح از  نظر خواهی   - 

 .اعتبار بخشی از اقدام انجام شده   - 

 تحلیل شواهد و تأثیر اقدام بهینه

                عالقااه و اشااتیاق فراگیااران در یااادگیری دروس و بااروز خالقیاات در آن هااا        .1

 .افزایش یافت
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          رفتارهای نامطلوب معلمان و دانش آماوزان در تأخیرهاا و تانش هاای متقابال باا        .1

 .اولیا کاهش یافت

           یه و تحلیال آموختاه هاا و باه کاارگیری      میزان عالقمندی به مطالعه عمیق و تجز .3

 .آن ها در همکاران افزایش یافت

زمینه های پویایی، نشااط و تحارک و خالقیات و جاتابیت تادریس در معلماان و        .4

 .دانش آموزان فراهم شد

معنادار شدن مطالب و یادگیری عمیق و تقویت تفکار منطقای در داناش آماوزان      .1

 .افزایش یافت

 .دانش آموزان در دروس مختلف افزایش یافت پیشرفت تحصیلی .6

پتیرفتن حس مسئولیت پاتیری و هدفمناد باودن آن باه عناوان محارک امالی         .7

 .پیشرفت در اممور مدرسه می باشد

احساس خود ارزشمندی و رسیدن به خودباوری و اعتماد باه نفاس در کارکناان و     .8

 .دانش آموزان افزایش یافت

و اماالح امماور مدرساه ارائاه مای دهناد و در        معلمان دیدگاه یکسانی برای بهبود .9

 .فرایند تعیین اهداف مدرسه شرکت می کنند

 

 ارزیابی و اعتبار بخشی

 :گردهم آیی ناظران طرح و نظرخواهی از آنان

جلساه ای  . برای تائید شدن این طرح توسط گروه اعتبارگتار جلسات مرحلاه ای برگازار گردیاد   

. اعضای حاضر نظرات خود را مبنی بر اجرای طارح ارائاه دادناد    قبل از اجرای طرح برگزار گردید که

جلسه ای هم در حین انجام طرح برگزار گردید که باز توسط گروه اعتبارگتار نقد و بررسی شاد و در  
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طی این جلسه اسناد الزم در اختیار اعضاا نیاز گتاشاته شاد کاه موافقات و رضاایت کلای اعضاا را          

 .دربرداشت

اجرای طرح و با حضور کلیه همکاران و اولیا برگزار گردید، تمامی تصااویر   جلسه ای هم در پایان

ضمیمه جهت رویت اعضا جهت نتیجه گیری کلی طرح ارائه شد که با موافقات تماام اعضاا، اجارای     

 .این طرح خوب ارزیابی شده و اجرای آن را در سال آینده نیز خواستار شدند

 :ارزیابی طرح توسط ناظران و همکاران

         باه ایان نحاو کاه اعضااء     . ز برگزاری جلسات اعتبارگتاری، تأیید نهایی نتایج مهمی کساب شاد  ا

گروه اعتبارگتار براساس اسناد و شواهد و توضیحاتی که در جلسه ارائه شد، نتایج کلی طرح را تأیید 

آماوزان و   کردند و اظهار نمودند که بازخورد طرح در تغییر روحیه همکاران و پارورش تفکار داناش   

 .پیشرفت تحصیلی آنان قابل مشاهده بوده است
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