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 چکیده 

عالقهه  ه همکارانمک، مشاهده کردم  صیلی ...................اینجانب به عنوان مدیر مدرسه در سال تح

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

 دن فقط جهت انجام وظیفه در کالس و مدرسه حضور می یابنهد. عالقهه ای بهه مطالعهه و خوانه

         ن هها بههکتب روش تدریس یا دیگر کتب علمی ندارند. تهالش ههایی در جههت عالقمنهد کهردن آ

          فعال سازی در تدریس و مطالعه در سهال گششهته نیهز انجهام شهد کهه مت سهفانه نتیجهه مطلهوب

 موردنظر بدست نیامد.

                      با توجه به بشرهای سهال گششهته، دامنهه ی فعالیهت را گسهترده تهر نمهوده و محهیط را جههت

                         s5رار دادن اصههول مههدیریتی دیگههری بههه نههام ر لوحههه قههسهههمکههاران بهها « توانمندسههازی» 

 ند از:) که شهرت جهانی نیز دارد(، محیا نموده که این اصول بسیار ساده و قابل اجرا عبارت

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

سته و اقداماتی از قبیل: تهیه جزوه ای از اصول قابل اجرای ایهن نظهام و در این طرح را ضروری دان

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

خود را بتوانند تغییر دهند، تهیه گنجینه ای از کتب تخصصی هر پایه، اشتراک رایگان همکهاران در 

تشکیل کمیته پژوهشی مدرسه بهرای اقهدامات، تهیهه دفتهر خالقیهت هها و ابتکهاران  مجالت رشد،

همکاران، برگزاری جشن تولد همکاران در مدرسه، برگهزاری بازدیهد و اردوههای تفریحهی زیهارتی، 
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                 اجرای طرح معلم افتخهاری، مشهارکت همکهاران و دانهش آمهوزان در مسهئولیت پهشیری و اجهرای

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

م کارهها، پس از اجرای این اقدامات، نتایج قابل قبولی بدست آمد از جمله: افزایش سهرعت انجها

ان به بوجود آمدن محیطی شاداب و بهداشتی برای دانش آموزان، پاکیزگی محیط کار توسط همکار

حترام به جای تمیز کردن مُستمر، احساس غرور و شخصیت و ا« نفرهنگ کثیف نکرد» ویژه اشاعه 

کارکنههان در محههیط دل ههشیر و مطلههوب و عههاری از تههنش، پیشههرفت چشههمگیر فرهنههگ مطالعههه و 

 وکتابخوانی، افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، افهزایش خالقیهت هها، کهاهش تهنش زدایهی 

رآیندها هش میزان وقفه کاری، تقویت کنترل فاسترس در دانش آموزان و همکاران و هدف نهایی کا

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

 

 نکات کلیدی :

 توانمند سازی  -   s5اصول  –مدیریت مدرسه 
 

 

 

 مقدمه

 بردیه راهمدیریت در دنیای امروز در کنار انرژی هسته ای و موضوعات هوا فضا یکی از سه مقول

  از محیطدنیاست. ویژگی سازمان های امروزی پویایی، پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً

یهن اد. بها درک را به عنوان ضروری اجتناب ناپشیر، پشیرفته ان تغییراطراف خود ت ثیر می پشیرند، و 

بها  و انطبهاقمهم که تغییر جز الینفک و ذات سازمانهای هزاره سوم شده اسهت، قهدرت سهازگاری 

 تحوالت اخیر در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی افزایش یافته است. 

بنابراین، هیچ تحولی بدون تحول مدیریتی امکان پشیر نیست.با نگاهی گشرا بهه عنهوان مه ثر در 

رشد و پیشرفت کشورهای توسعه یافته آشکار می سازد که این قبیل کشورها، آموزش و پهرورش را 



 این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و

قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو 

 هزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

5 

 

            نیههز جایگههاه و« مههدیریت آموزشههی» ه ی مسههائل قههرار داده انههد و بهها همههین منطههق در رأس همهه

 نقش ویژه ای در بهسازی و توسعه جامعه دارد.

         سهتابنابراین، مدیریت در سازمان های آموزشی از اهمیتهی ویهژه و نقهش راهبهردی برخهوردار 

  رسهالت وهسهتند.نقش « انسهانی» این سهازمان  زیرا عالوه بر حیاتی بودن آن تمام اهداف و عوامل

 و از سهوی آنها از یک سو تبدیل انسانهای خام به انسانهای صنعتگر، خالق، خودآگاه و رشهد یافتهه

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

اف خهود ر و اندیشمند به اههدهیچ نظامی آموزشی نمی تواند بدون داشتن مدیران شایسته، مدبم

ئن و برسد. نظامی که باعث نظم و ترتیب خود و دیگران شود. بهه منظهور غلبهه بهر شهرایط نهامطم

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

 مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می شود.

ش ههای ه مدیران کمک می کند با سازماندهی محیط کار و با به کارگیری روب s5نظام و اصول 

 s5ود. اصهول ساده سازی عملیات، شرایطی فراهم آورند که کارها آسانتر، ارزانتر و م ثرتر انجهام شه

 و ستونی استوار در عملیات اصالحی و بهبود بهره وری می باشد. رهیافت  م ثرترین

زمان حیاتی سها سانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملمی و دارایی هایاز این رو داشتن نیروی ان 

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

         5و اسهتاندارد سهازی 4، پهاکیزه سهازی3، انضهباط2، نظهم و ترتیهب1شامل: سازماندهی s5اصول 

ا کیفیت، فرهنگ سازی و مدیریتی با کیفیت و در نتیجه می باشند. در این نظام ت کید بر کارکنان ب

                                                 
1Seiri   
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  تکیه دارد تا به فرآورده. به کارگیری ایهن اصهول نقهش بهه سهزایی در کهاهش« فرآیند» بیشتر به 

 مسائل مدیریتی مدرسه ام داشته است از جمله:

 ایمسئولیت پدیزی کارکنان و دانش آموزان، افزایش قدرت تصهمیم گیهری و اسهتقالل رأی بهر

زی محهیط اقدام، جلوگیری از اتالف وقت، افزایش سرعت انجام کارها با کمترین هزینهه، دل شیرسها

         مهار وآموزشی، مشارکت معلم، دانش آمهوز و اولیها در اُمهور مدرسه)شهورایی(، افهزایش چشهمگیر آ

قیهت خالنتایج حاصله از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، توجه به عمق یادگیری مطالب و افهزایش 

آمهد منهد و کارها و رضایتمندی اولیا از برنامه های مدرسه و ... در پژوهش حاضر با اسهتناد بهه توان

دی کردن همکاران با بهره گیری از این اصول، گهامی مه ثر در جههت اههداف آموزشهی و رضهایتمن

 برداشته شد.مدرسه  سازمان کوچک 

 بیان مسئله

        دن محهیط کهاری، عهدم توانمنهدی همکهاران دردر این پژوهش مسائلی چون لشت بخهش نبهو

نگیهزه در اامر تدریس فعال، عدم بروز خالقیت و نوآوری ها در ارائه درس و معلومهات، عهدم ذوق و 

م تدریس دروس، عدم توجه جدی همکاران به نظم و انضباط کاری، تکیهه بهر دیهدگاه سهنتی معله

یر آن، با وجود اتالف وقت و زمان جبهران ناپهشنتایج حاصله  دمحوری به جای مدرسه محوری، رکو

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

در سازمان توانمندسازی، کارکنان با احساس هیجان، مالکیت و افتخار بهترین ابهداعات و افکهار 

و منافع مدرسه و کار را بر منافع شخصی خود را پیاده می کنند. با احساس مسئولیت کار می کنند 
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باشد کارکنان آن نیروی اصهلی هسهتند. پهس ایهن  توانمندخود ترجیح می دهند. محیط کاری که 

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

ا توجهه تمر کیفیت آموزشی برداشت.بمی توان گامی م ثر در بهبود مس s5با اجرای اصول نظام 

               یبه استناد به موفقیت اجرای این نظام در چند شهرکت مههم ایهران توسهط دکتهر مجتبهی کاشهان

مسهئله  s5 در ایران(، ایجاد محیطی توانمند برای کارکنان بها تکیهه بهر اصهول s5)پایه گشار نظام 

 موردنظر در این پژوهش بود.

 بیان وضعیت موجود

ایجهاد  است. یعنهی مهدیر بتوانهد« سازمان یادگیرنده» یکی از وظایف مدیران تبدیل مدرسه به 

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

       کیه و برای بهره مندی از هم از فاصله گرفتن و دوری گزیدن خهودداری کننهد.در جمهع بهودن را

 اصل مهم یادگیری بدانند زیرا مهمترین رسالت مدرسه امر یادگیری است.

توانمندی  دست یافتنی است، کلیدهای متعددی برای افزایش« توانمندسازی» با اعتقاد به اینکه 

 انتخاب گردید.  s5کارکنان مدرسه با همان اصول محکم و استوارگونه 

 اهداف

 هدف اصلی

 توانمندسازی کارکنان بوده است.  هدف اصلی این پژوهش،

 اهداف جزئی :

 افزایش میل و رغبت و عالقه در تدریس همکاران .1

 ارتقاء پیدا کردن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .2
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 لشت بخش شدن محیط مدرسه و ت ثیر آن در مفرح کردن تدریس .3

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

 القیت های معلمان و دانش آموزاننمایان شدن خ .5

 جلوگیری از اتالف وقت و اقدامات پُر هزینه .6

 اجرای شیوه مشارکتی در اُمور مدرسه)شورایی( .7

 معلم( -دانش آموز -ایجاد صمیمیت اعضای مثلث مدرسه )اولیا .8

 آماده سازی شرایط

رات و ه از نظهبرای اجرای مناسب طرح به مطالعه کتب، مجالت رشد در زمینه مدیریتی، استفاد

سهتفاده از او  خواهی از دانش آموزان فرم های ،تجربیات مدیران موفق منطقه، استفاده از معلومات 

ای پژوهش منابع مهم و معتبر اینترنتی در این زمینه پرداخته شد تا شرایط محیطی الزم جهت اجر

 آماده گردد.

 بیان وضعیت مطلوب

ر جههت د: بتواند جایگاه رفیعی برای دانش آموزان تبدیل مدرسه به محیطی که در وهله ی اول

ه تنهها بهه نهبرای آن ها باشد و دانش آمهوز در مدرسهه « خانه» تعلیم و تربیت و یادگیری فراتر از 

               آموختن دانهش و کسهب علهم ب هردازد بلکهه روابهط اجتمهاعی و مهارتههای زنهدگی کهردن را نیهز

 تجربه کرده و بیاموزد. 

                 ه دوم بایههد محیطههی باشههد کههه کارکنههان در آن احسههاس امنیههت شههغلی کننههد و دردر وهلهه

آرامش ایجاد شده برخوردشان مبتنی بر درک و بینش صحیح باشد، برای کیفیت امهور ارزش   سایه

قائل شوند. به جای پرداختن به مشکالت به راه حل ها فکر کنند، زمینه های نوآوری و شکوفایی را 
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ضامن بقای سازمان هر چند « پرورش» راهم سازند و بکوشند با نوآوری، مطالعه و آموزش همراه با ف

 کوچک خویش باشند. 

           در یک جمله دستیابی بهه محهیط لهشت بخهش کهاری و مبتنهی بهر حهس مسهئولیت پهشیری،

            جهه بهه هها بها توتوانمند کردن دانش آموز با توجه به توانمند ساختن معلم)خهود(، بهروز خالقیهت 

سهه و ... انتقاد پشیر بودن این نظام، به کارگیری اثهر بخهش تهرین شهیوه )مشهارکتی( در اُمهور مدر

 وضعیت مطلوب موردنظر به شمار می رفت.

 جمع آوری اطالعات

قابهت رعدم کارایی و بازدهی تدریس همکاران به دلیل دو شیفته بودن، عدم انعطهاف پهشیری و 

صهحیح از  همکاران و دانش آموزان، عدم مشارکت صادقانه در اُمور مدرسه، عدم اسهتفاده سالم بین

ت وسایل کمک آموزشی و کتب روش تدریس، عدم پشتکار و جدیت در امر تدریس فعاالنه، مشهکال

اضهطراب  وخاص و عدیده اُمور مدرسه در ، شلوغی و بی نظمی و انباشته شدن برنامه ها، پریشهانی 

 مکاران.هدانش آموزان و   وضعیت تحصیلی فرزندان خود، عدم بروز ابتکار و خالقیت دراولیا از 

 مالک ها و نشانه نگری مربوط به وضعیت موجود

 نتایجی برای وضعیت موجود عبارتند از:

               وجههود رفتارهههای انحصههار طلبانههه، تمامیههت خواهانههه، یکسههونگری همکههاران بههه .1

 ود.امر تدریس و روش کار خ

              عدم عالقهه و رغبهت کهاری همکهاران بهه تهدریس فعاالنهه بها توجهه بهه تفکهر و .2

 اجرای روش های سنتی در تدریس خود.



 این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و
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               تهه خیر و غیبههت هههای مکههرر همکههاران بههدون در نظههر گههرفتن وجههدان کههاری و  .3

 حس مسئولیت پشیری.

                  ن و همکههارانعههدم حههس اعتمههاد بههه نفههس و خودشههکوفایی در دانههش آمههوزا .4

 )خالق نبودن(.

 بی روح بودن فضای ساختمانی آموزشگاه .5

 تکراری بودن مفاهیم برنامه ای صِرف و بی توجهی به عمق یادگیری دروس. .6

 تکراری بودن روش های تدریس همکاران برای دانش آموزان. .7

 ضرورت انجام طرح

 ثیر تههمکاران و اولیای محتهرم مدرسهه را در سال گششته عوامل نامطلوب زیادی در روحیه ی 

ن جهت به منفی برجای گشاشته بود از جمله: اُفت شدید تحصیلی دانش آموزان، عدم مطالعه همکارا

ر تدریس روز رسانی معلومات خود، بی توجهی به عمق یادگیری مطالب دروس، عدم انگیزه پایدار د

فهیم تفاده مناسب از وسایل آموزشی جهت تفعال همکاران، لشت بخش نبودن محیط کاری، عدم اس

 روشهای جدید تهدریس جههت اسهتفاده در بهبهود وضهعیتاز بهتر درس، عدم آگاهی صحیح اولیا 

ان و ... تحصیلی فرزندان، گله مندی اولیا از روشهای معمول و خالی از جهشابیت بهرای دانهش آمهوز

د، اختن این معضالت در سال جدیطبق بررسی و تالش های انجام شده جهت جلوگیری و مرتفع س

ر مسهیر با همکاری و همیاری سرمایه های اصلی مدرسه)معلمان و دانش آموزان( اجرای این طرح د

ین طهرح ااقدامی الزم و ضروری به شمار می رفت. از جنبه نظری نیز اجرای « توانمندسازی» سبز 

فیهدتر عوامهل مه ثر بهر در افزایش سهطح دانهش و مههارت معلمهان و شهناخت ههر چهه بهتهر و م

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

در عصر حاضر، آموزش و پرورش محور توسعه اسهت. بهرای بهاال بهردن کیفیهت بایهد بهه سهوی 

د. قیهت و تفکهر برخهوردار باشهمدیریتی گام برداشت که از ویژگی هایی چون تعههد، تخصه ، خال

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

         مدرسه، مرکز تعامل و مشارکت است که مه ثر بهودن یها مه ثر سهاختن از جملهه اههداف مههم

          راین، فراینهد آمهوختنی و الگهو گرفتنهی اسهت. بنهاب« مشارکت م ثر» آموزش و پرورش است. زیرا، 

« هدایتی »مدیر تنها کارش اداره یک جمع نیست بلکه در نوآوری و تغییرات مطلوب م ثر نیز نقش 

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

ی را نیهز بههره وراگر این تغییر همراه با اصول و نظام مدیریتی مه ثری باشهد، کهارایی و بهبهود 

ز جملهه انهام دارد. ایهن نظهام،  s5افزایش خواهد داد.اصول نظام دخیل شده در این پژوهش، نظام 

فیتهی نظام هایی است که طبق نظر بسیاری از صاحب نظران پایه و سنگ بنای سایر نظام ههای کی

ی ری روشههانگرش و رویکردی هدفمند با سازماندهی محیط کار و به کارگی s5محسوب می شود. 

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

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

در  با به کارگیری این اصول مهی تهوان گهامی مه ثر تکلیف تشخی ، ترتیب، تنظیف، تنظیم و 

        تمدرسهه، خالقیهبهبود کیفیت آموزش برداشت و با ایجهاد محهیط و فضهایی آراسهته و مهنظم در 

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

                         معضههالت احههراز شههده در سههال گششههته، تجربههه ای شههد کههه بهها بههه کههارگیری بهتههرین 

سه ردن  شیوه مدیریتی)مشارکتی( مدرسه محوری جایگزینی مناسب به جای معلم محوری بشهود.
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         اُمور مدرسه جهت افزایش حس مسئولیت پشیری در معلمهان و دانهش آمهوزان، برگهزاری جلسهات

فوق برنامه و تدریس جهت رفع نواق  تدریس برای اولیا، برگهزاری مسهابقات کتهابخوانی و اشهاعه 

فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، برگزاری جلسات نقد و بررسهی کتهب درسهی، سهاخت وسهایل کمهک 

        آموزشی و برپایی نمایشگاه خالقیت ها، ایجاد انضباط کهاری و احتهرام بهه قهانون در همکهاران و ...

 ، جهت تغییر به سمت بهبود در نظر گرفته شد.s5با بهره گیری از اصول مطلوب 

 توافق درمورد راه حل های اجرایی

ل ههای ا طرح پژوهش نیز در این جلسات عنوان شهد. راه حهبا برگزاری جلسات همکاران با اولی

 عضهای گهروهمنطقی اجرای این طرح نیز ارائه گردید. برای اجرای راه حل ها، افراد درگیر طهرح و ا

 اعتبارگشار اعالم همکاری نمودند.

 

 دوین برنامه ی اجرایی توانمندسازی کارکنان ت                      

 مدت زمان  نهادی راهکارهای پیش بخش ها

 بخش اول : 

 دانش افزایی و مطالعه 

 

ران برگزاری مسابقات کتابخوانی و مطالعه بین همکا -

 اشتراک رایگان در مجالت رشد  -

   جود در کتابخانه  وتهیه کتب تخصصی هر پایه م  -

   ز  انتقال فرهنگ کتابخوانی و مطالعه به دانش آمو -

 شگر مطالعه و تحقیقاهداء هدیه به همکاران تال -

 

 تا پایان سال تحصیلی 

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی
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قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو 

 هزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

13 

 

 بخش دوم :

شههاداب سههازی محههیط و 

 تقویت انگیزه همکاران 

 

 خوردن صبحانه گروهی با دانش آموزان خود  -

قه  دقی 15برگزاری جشن تولد همکاران به مدت  - 

 برگزاری اردوی تفریحی زیارتی -

 برگزاری مسابقات ورزشی با حضور همکاران  -

       نصب جایگاه حضور و غیاب کنار درب کالس  -

 برگزاری جشنواره تغشیه و سالمت در مدرسه   -

 

 

 

 با توافق اولیا 

 تا پایان سال تحصیلی

 دوبار در سال 

 هفته سالمت ، دهه فجر 

 لی تا پایان سال تحصی

 هفته ی بهداشت 

 

 بخش سوم :

تشکیل کمیته هها وعوامهل 

 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 

 تا پایان سال تحصیلی

 ل تحصیلیتا پایان سا

 تا پایان سال تحصیلی

 بخش چهارم :

فعالیهههت گروههههی دانهههش 

 آموزان فعال و توانگر

 

 نماینده آموزشی و نماینده پرورشی  -

 همیار پلیس  -

 انتظامات  -

 بهداشتیاران  -

 

 تا پایان سال تحصیلی 

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی

 تا پایان سال تحصیلی
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 خادمین نماز  -

 اجرای طرح معلم افتخاری  -

ایع دیواری و صنبرگزاری نمایشگاه نقاشی و روزنامه  -

 ان دستی آن

        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

 

 اجرای اقدام بهینه

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

        ری ازاهداف مطلوب، نزدیک تر بشویم. توانمندسهازی کارکنهان مدرسهه ام را بها توجهه و بههره گیه

  ارتند از:به سه بخش عمده تقسیم کردم که عب s5اصول 

 زی از طریق دانش افزایی و مطالعهبخش اول، توانمندسا

 برگزاری مسابقه کتابخوانی در بین همکاران: 

                  جهت درگیر کردن آن هها بهه مطالعهه و تحقیهق شهرایط مسهابقه در جلسهه ای بیهان شهد 

 که همه ی آموزگاران محترم نیز استقبال کردند.

 الصه شده کتاب جهت استفاده ی همکاران بعدیخواندن و ارائه جزوه خ: 
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برگهی  3معلم از کتابخانه یا کتابی که به سلیقه ی خود مطالعه کرده، خالصه ای ههر چنهد 

 جهت نگهداری در پوشه مخصوص ارائه می داد.

  تهیه گنجینه ای از کتب تخصصی هر پایه: 

نه دفتر ران تهیه و در کتابخاکتابهای مفید تدریس و کمک آموزشی هر پایه جهت استفاده همکا

 آموزشگاه موجود می باشد.

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

د بهه جهت تشویق آن ها به مطالعه و خواندن و به روز رسانی اطالعات و معلومهات مجهالت رشه

 صورت رایگان در اختیار آن ها قرار می گرفت.

  کتابخوانی با استفاده از کتابخانه کالسانتقال فرهنگ: 

  جههت نظارت معلم، بردن کتاب از کتابخانه کالس و تهیه خالصه ای از آن و تحویهل بهه معلهم

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

 اهداء هدیه به فعاالن مطالعه: 

                 ای  را داشهته بهود مهورد تشهویق قهرار گرفتهه و هدیهه در طول ماه معلمی که بیشترین مطالعه

 هر چند ناقابل دانش افزایی به ایشان تقدیم می شد.

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

 تقویت انگیزه و اعتماد به نفس در آنان

 خوردن صبحانه جمعی و گروهی: 
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دوبهار  با دانش آموزان خود طبق هماهنگی های قبلی با اولیا و در صهورت نیهاز مهاهی همکاران

ه بش آموزان انجام می گرفت. مواد صبحانه شامل خرما، شیر، نان و پنیر و یا هر چیز مفیدی که دان

 همراه داشتند و در بین خود تقسیم می کردند.

 برگزاری جشنواره تغذیه و سالمت در مدرسه: 

سهتی در یی دانش آموزان با غشائی سالم و مفید این جشنواره در هفته سالمت و تندرجهت آشنا

 آموزشگاه برگزار شد.

 برگزاری جشن تولد همکاران در مدرسه: 

ان در به پاس احترام به معلمان گرامی تولد همکاران به مدت ربع ساعت با حضهور همهه همکهار

ه زیهاد، که بعضی از همکاران که به دلیل مشهغلدفتر آموزشگاه جشن گرفته می شد. نکته جالب این

        شهاد تولد خود را هم فراموش می کردند در این جشن غافلگیر شده و از شوق شهادی آنهها مها ههم

ر کهالس می شدیم. الزم به توضیح است که دانش آموزان با رضایت اولیا خود نیهز مهی توانسهتند د

 جشن تولد برای همکالسی خود داشته باشند.

 برگزاری اردوی تفریحی زیارتی: 

جهت رفع خستگی و آرامش فکری دانهش آمهوزان و همکهاران در طهی سهال دوبهار بهه اردوی 

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

  برگزاری مسابقات ورزشی با حضور همکار در کنار دانش آمووزان کوالس خوود

 تر: جهت رابطه صمیمی تر و رقابت سالم

مسابقات ورزشی در هفته سالمت و تندرستی و ایام مبارک دهه فجر برگزار گردیهد. گروههی در 

دو میدانی، طناب کشی و مسابقات دوچرخه سواری شرکت کرده و دانش آموزان پر جنب و جهوش 
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          دیگر رشته فوتبال را انتخاب کردند. به پیشنهاد همکاران و با رعایهت تمهام نکهات بهداشهتی معلهم 

           حق بازی با دانش آموز خود را پیهدا کهرد. بعهد از جمهع آوری رضهایت نامهه ی اولیها مسهابقات بها

که اخوت و دوسهتی در بهین دانهش آمهوزان و رابطهه صهمیمانه و برگشار شد شور و شعف بی نظیر 

 محترمانه تری نسبت به معلمان را در پی داشت.

 با دبستان بار در طول این یازده سال خدمتی ام در این منطقهتیم منتخب آموزشگاه برای اولین 

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

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

اران در وشی س رده شد. استقبال همکهدیگر عدم وجود معاون به فرام،با وجود همکاران پر تالش

 عث افزایشاجرای برخی از برنامه های ملی و مشهبی، انرژی مضاعفی به دیگر همکاران می داد و با

مهور مهاه در ا 1در طهول خالقیت ها در زمینه های مفید دیگری شد. در واقع ههر یهک از معلمهان 

 دند.نسازد با مدیر همکاری می کراجرایی مدرسه به طوری که به وظایف اصلی خود لطمه وارد 

 :حضور و غیاب خوان 

     نصب جایگاهی اختصاصی در کنار درِ ورودی کالس برای حضور و غیهاب دانهش آمهوزان جههت

 به هم نزدن آرامش و تمرکز دانش آموزان به جای وارد شدن به کالس.

دفتهر  آن هها را در معلم اسامی دانش آموزان غایب را روی برگه می نوشت و مدیر با یهک نگهاه

 مربوطه یادداشت می نمود.

 بخش سوم: تشکیل کمیته های اجرایی

 :کمیته پژوهشی مدرسه 
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18 

 

 پژوهشهی تشهکیل شهد. کتهب، مجهالت، کمیته ی  جهت ارائه مطالب، نقد و بررسی و اقدامات

 .وسایل و ابزار، فراگیران و تمامی زمینه های تحقیقی برای استفاده همکاران فراهم شد

  دفتر خالقیت ها:تهیه 

وص ثبت خالقیت ها و ارائه ابتکارات در تدریس جهت روئت به همکاران خود در دفتهری مخصه

 لیهت همکهارهمین امر تهیه و بایگانی می شد. هم از لحاظ تجربه و هم از لحاظ درج در پرونده فعا

 ارزشمند می باشد.

 :تهیه و تحویل فرم خود ارزیابی به همکاران 

          بهه تهدریس همکهار و ارزشهیابی از نحهوه تهدریس خهودش تهیهه شهده اسهت.  این فرم با توجه

 نه؟ ه کرده یادر طول یک ماه تدریس، چه پارامترهایی داشته و یا آیا رضایت دانش آموزان را برآورد

     ارزیهابی درس را به راحتی و سادگی بیان، ارائه می دهد و ... خهودِ همکهار عملکهرد و کهارش را

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

 :برگزاری جلسات نقد و بررسی کتب 

جهت بررسی مسائل و نواق  موجود در کتاب ها جلسات نقد و بررسی کتهاب ههای درسهی در 

 آموزشگاه برگزار شد.

  در اُمور مدرسهفعالیت های گروهی دانش آموزان فعال و توانگر جهت مشارکت 

 :نماینده آموزشی مدرسه 

رات و به دلیل نداشتن معاون حضور و غیاب دانش آموزان قبل از ورود به کالس، گهزارش ته خی

ایهن  هماهنگ کننده ی همه ی ستادهای دیگر وظیفه اصلی این نماینده بود که به دلیل حساسیت

 دانش آموزان انتخاب شد. وظیفه فردی شناخته شد و زرنگ و قابل اعتماد همه معلمان و
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 :نماینده پرورشی مدرسه 

موزی آانتخاب مسئول کتابخانه ی کالس ها، برگزاری نمازجماعت، بررسی عملکرد شورای دانش 

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

 :همیار پلیس 

  ان دردانش آموزان، همیار پلهیس مدرسهه از بهین دانهش آمهوزعالوه بر همیار پلیس بودن کلیه 

 .صف معرفی می شد تا نظارت کُلی تری بر برنامه های اجرایی پلیس آموزشگاه داشته باشد

 :انتظامات 

معرفهی  جهت ایجاد نظم و انضباط بهتر و مفیدتر سه نفر به عنوان انتظامات بهه دانهش آمهوزان

 رد کننهد و، آشغال ریختن ها در زنگ تفریح با افراد خاطی برخوشدند تا در طول سال از برخوردها

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

 :بهداشتیاران 

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

الس کنظافت وظیفه بهداشتیار کالس از هر کالس دو نفر م مور بهداشتی می شدند و مسئولیت 

ا ن از آن ههخود را به عهده می گرفتند. اگر کارکرد آن ها خوب بود برای چند هفته، با میل خودشا

ز حیهاط، ااستفاده می شد. اما بهداشتیاران محوطه، این افراد مسئولیت پاکیزگی محهیط مدرسهه را 

یری مسئولیت پشنظارت کالس ها و در واقع کل مدرسه را به عهده داشتند. جهت تقسیم این حس 

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

 :خادمین نماز 



 این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و
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ا، جمع و پهن کردن موکت، جاروب کشیدن موکت، آوردن جعبه ی مُهر و تسبیح و چیدن آن ه

 .ز می باشدنظم دادن به بچه ها در صف نماز، انتخاب مکبر و ... از جمله وظایف خادمین خال  نما

 :بانک جوایز 

سایل و هدیه های بانک جهوایز در کمهد شیشهه ای در معهرد دیهد دانهش آمهوزان )راههروی و

 نتخاب خودمدرسه( قرار داده شد. جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان تالشگر و فعال جایزه ای به ا

 دانش آموز به ایشان داده می شد.

 :نحوه تشویق دانش آموزان 

ا یهاز معرفی آن ها در صف، بهه صهورت گروههی  جهت تشویق دانش آموزان تالشگر و فعال بعد

ی توسط فردی توسط بچه ها تشویق می شدند. انتخاب تشویق نیز به صورت شاد و با زبان های محل

       خوبهه سهت دانش آموز انجام می شد مثالً هِلو هِلو واید هِلو یها زیهن زیهن هِلهو زیهن یها اصهفهانی

 یز با صدای بلند تکرار می کردند.خوبه ست خیلی خوبه ست و ... که بچه ها ن

 :تقدیر از دانش آموزان نمونه و فعال 

ه بهکه به دو قسمت کالسی و مدرسه تقسیم می شود. دانش آموزان نمونه و فعهال کالسهی کهه 

           ظهرنانتخاب معلم به دفتر معرفی می شود و دانش آمهوز نمونهه و فعهال مدرسهه کهه بها توجهه بهه 

با اهدا  زی به صورت ماهانه و از هر کالس دو نفر انتخاب می شدند و سر صفکمیته های دانش آمو

 جایزه مورد تشویق دوستانشان قرار می گرفتند.

 :برگزاری مسابقات ورزشی در مدرسه 
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وق شهبه مناسبت های مختلف و با وجود نداشتن زمین مناسب ورزشی اما فقط به خاطر شور و 

ب کشهی، برگزار می شد. پایه های اول و دوم در مسابقه طنهادانش آموزان اجرای مسابقات ورزشی 

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

اده شهد در رشته فوتبال بعد از یازده سال تیم منتخب آموزشگاهی با لباس های منظم تشکیل د

، از الیان سالجود بچمه ها گشاشته تا سو با دبستان پسرانه همجوار سه بازی انجام شد که اثری در و

 خاطرشان پاک نخواهد شد.

 

 :برگزاری نمایشگاه ها و دست آوردهای دانش آموزان 

( روزنامهه در قالب کارگاه های نقاشی)روز هوای پاک و ایمنهی جهاده و کتهابی و کتهابخوانی و ...

بهه  آمهوزان و معلمهان دیواری)ایام مبارکه فجر و مناسبت های دیگر( و دست سهاخته ههای دانهش

 عنوان نمایشگاه خالقیت.

 :دفتر یادداشت تکالیف کالسی 

فتهری بچمهه هها، د« یادم رفت، فراموش کهردم» برای ماندگاری بیشتر ذهنی و جلوگیری از لفظ

کتهوب مبزرگ در کنار تخته ی کالس نصب و تکالیف گفته شده روزانه توسط یکی از دانش آموزان 

 می شود. 

ال یهک سهسال همه بچمه ها مشکل فراموشی را رفع می کنند و دیگر اینکه تا آخر هدف، تا آخر 

ده جایزه دا دانش آموز چندین بار می تواند برای نوشتن این تکالیف)که به بهترین خط نوشتاری نیز

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

 آموزشی: تهیه بسته های 
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ار وز را واداین کار توسط آموزگاران تهیه شده بود که شامل جورچین، پازل و ... بود و دانهش آمه

 به فکر کردن در حین کار می کند.

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

ع ام به موقعلم خود، انجانجام امور شخصی محوله، سرعت و دقت در کارها، احترام به والدین و م

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

 :اجرای طرح معلم افتخاری 

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

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

 ارزیابی بعد از اجرای طرح

ری جمهع آونمند سازی کارکنان از روش های زیهر بهرای اس از اجرای اقداماتی در خصوص توپ 

 داده ها استفاده شد .

 قبل از طرح. دانش آموزان نظر خواهی از  -1

 همکاران بعد از اجرای طرح .از  نظر خواهی   -2

 اعتبار بخشی از اقدام انجام شده .  -3

 نقاط قوت

 فت.افزایش یا  دروس و بروز خالقیت در آن ها  عالقه و اشتیاق فراگیران در یادگیری .1

کهاهش  اولیها رفتارهای نامطلوب معلمان و دانش آموزان در ت خیرها و تنش های متقابل با .2

 یافت.
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ا در ههآن   میزان عالقمندی به مطالعه عمیق و تجزیه و تحلیل آموخته ها و به کهارگیری  .3

 همکاران افزایش یافت.

وزان تحرک و خالقیت و جشابیت تدریس در معلمان و دانش آمزمینه های پویایی، نشاط و  .4

 فراهم شد.

 معنادار شدن مطالب و یادگیری عمیق و تقویت تفکهر منطقهی در دانهش آمهوزان افهزایش .5

 یافت.

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

پیشهرفت در  پشیرفتن حس مسئولیت پشیری و هدفمند بودن آن به عنوان محهرک اصهلی .7

 اُمور مدرسه می باشد.

احساس خود ارزشمندی و رسیدن به خودباوری و اعتمهاد بهه نفهس در کارکنهان و دانهش  .8

 آموزان افزایش یافت.

ن ایند تعیهیمعلمان دیدگاه یکسانی برای بهبود و اصالح اُمور مدرسه ارائه می دهند و در فر .9

 اهداف مدرسه شرکت می کنند.

 نقاط ضعف :

 زه بخاطر مالی کار را سخت کرد .کمبود انگی

 ارزیابی و اعتبار بخشی

 گردهم آیی ناظران طرح و نظرخواهی از آنان:

برای تائید شدن این طرح توسط گروه اعتبارگشار جلسات مرحلهه ای برگهزار گردیهد. جلسهه ای 

دادنهد. قبل از اجرای طرح برگزار گردید که اعضای حاضر نظرات خود را مبنی بر اجرای طرح ارائهه 
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جلسه ای هم در حین انجام طرح برگزار گردید که باز توسط گروه اعتبارگشار نقد و بررسی شد و در 

طی این جلسه اسناد الزم در اختیار اعضا نیهز گشاشهته شهد کهه موافقهت و رضهایت کلهی اعضها را 

 دربرداشت.

ر امی تصاویگردید، تمجلسه ای هم در پایان اجرای طرح و با حضور کلیه همکاران و اولیا برگزار 

رای ضمیمه جهت رویت اعضا جهت نتیجه گیری کلی طرح ارائه شد که با موافقت تمهام اعضها، اجه

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

 

 نتیجه گیری

         ضهاءه اعاز برگزاری جلسات اعتبارگشاری، ت یید نهایی نتایج مهمی کسب شهد. بهه ایهن نحهو که

 یید طرح را ت گروه اعتبارگشار براساس اسناد و شواهد و توضیحاتی که در جلسه ارائه شد، نتایج کلی

مهوزان و کردند و اظهار نمودند که بازخورد طرح در تغییر روحیه همکاران و پرورش تفکهر دانهش آ

 پیشرفت تحصیلی آنان قابل مشاهده بوده است.
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