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  چكيده

دهم اين شود و تا روز سيز  هاي دور بنا بر تمدن كهن عيد باستاني نوروز جشن گرفته مي در كشور ما از سال

شود و  جشن ادامه دارد و طبيعتاً براي اين مراسم طوالني از حدود اواخر بهمن ماه فضاي جامعه متحول مي

گيرد و كارهاي اقتصادي از روال خود خارج  الشعاع آمدن بهار قرار مي اكثر كارها و مسايل روزمره تحت

هم خود را براي اين مراسم طوالني مدت  آن هاگذارد و  اثر مي آموزان شود، حال و هواي عيد در دانش مي

  كند. نيز به ناچار تغيير مي دبيركند.درست از همين زمان نحوه آموزش و تدريس  آماده مي

شود   شتابند اما كار تنها به استقبال ختم نمي خوشحال از حلول سال جديد به استقبال آن مي آموزان دانش

دهند بيشترين غايبين متعلق به  شود و آمارها نشان مي يز ميبلكه تعطيالت توسط جمعي از دوستان بدرقه ن

روزهاي آغازين و واپسين سال است كه در بسياري از مواقع به علت كثرت غايبين كالس درس را به تعطيلي 

   بنا بر اين معضل تعطيالت و به چالش كشيده شدن آموزشگاه و فضاي آموزشي بوجود مي آيد. …كشانند مي
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 آموزش بر طوالني تعطيالت آثار بر مروري كه است بهتر است اسالم نام به مزين كه كشوري ردبه نظر بنده 

 عادت شايد شد مي ختم جدي امتحانات با تحصيلي سال پايان حداقل يا و بود كم تعطيالت اگر باشيم داشته

 اينهمه و دنبو مشكل اينقدر آن ها براي كالس تحمل و ريخت نمي بهم آموزاندانش  استراحت و خواب

 كه بيانديشند آموزشي معضل اين بر اي چاره محترم مسئولين بجاست. شد نمي حاضر كالس در انگيزه بي

   . داد كاهش راو همچنين تعطيالت زود هنگام و خود سرانه مدارس  نوروزي تعطيالت توان مي چگونه

گرفتم معضل تعطيالت زود  بنا بر تجربه اي كه از سال هاي قبل داشتم تصميم …شهرستان  …اينجانب 

  را حل نموده و گامي نو در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش و سند تحول بنيادين بردارم.…هنگام 

 

  

 

  مقدمه

 20اسفند تا  20معموال ترم دوم هر سال تحصيلي نسبت به ترم اول كوتاه تر وكم اثر تر است. و معموال از 

جالبتر اينكه با گذشت ساليان سال برنامه اي براي رهايي از فروردين فعاليت قابل ذكري انجام نمي شود و

  اين مشكل تهيه نشده است!

 كه او. غيره و تلويزيون تماشاي سينما، پارك، از اعم تفريح و استراحت يعني آموزانبراي دانش  عيد تصور

درس و جهت فرار از .را مفرحي و خوش بسيار اوقات اينك هم هايش همكالسي تمامي كند مي احساس

 از بسياري در وضعيت اين اينكه از غافل و گذارد مي خانواده با را خلقي كج بناي آموزش در دوران تعطيالت

 مدرسه راهي آموز دانش غيررسمي و رسمي تعطيالت شدن سپري از پس شود مي تكرار ها خانواده

 زمان ترين سخت شايد سخت مي شود به طوري كه او براي نكات حفظ و تمرين حل به عادت.شود مي
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 از و بيند مي نزديك را امتحانات طرف يك از دبير. دانست عيد از بعد روزهاي بتوان را تدريس و كالسداري

  .بيند مي را انگيزه بي آموزان دانش طرف يك

بايد بعد از تعطيالت شوند. راهي مدرسه مي آموزان پس از سپري شدن تعطيالت رسمي و غيررسمي دانش

به آنها حق بدهيم كه چگونه بايد بعد از ه كه مجموعا از بيست روز هم تجاوز مي كند، بايد رسمي و خودسران

روز استراحت صبح زود از رختخواب جدا شوند و خود را براي آموزش مهيا كنند؟ او كه عادت كرده بود  15

  .و تكرار شده بودبراي ا  تا پاسي از شب بيدار بماند و تا پاسي از روز بخوابد و اين برنامه دو هفته

حاال پس از اين همه دوري از درس و مشق و مدرسه عادت به حل تمرين و حفظ نكات براي او چه سخت 

اش را در سال جديد فراموش كرده  شده است؟ گويي سوادش در سال قبل جا مانده است شايد هم حوصله

هاي قبلي را هم به ياد  كمك كند تا درسكه عالوه بر درس جديد بايد به او  دبيراست با خود بياورد! بيچاره 

گذرد و شايد  بياورد و در يك كالم اين چند روز هر چقدر هم كه خوش بگذرد بعد از تعطيالت به سختي مي

از يكطرف امتحانات را  دبيرداري و تدريس را بتوان روزهاي بعد از عيد دانست،  ترين زمان كالس سخت

  .بيند انگيزه را مي حال و بي بي زانآمو بيند و از يكطرف دانش نزديك مي

اگر تعطيالت كم بود يا حداقل پايان سال با امتحانات جدي همراه بود شايد عادت خواب و استراحت او بهم 

شد.در  انگيزه در كالس درس حاضر نمي ريخت و تحمل كالس براي او اينقدر مشكل نبود و اين همه بي نمي

اش كار و تالش يكي از برترين  از نگاه پيشوايان و كتاب آسماني كشوري كه با نام ديني مزين است كه

عبادات است آيا بهتر نيست تعاملي بر تعطيالت طوالني داشته باشيم؟شايد براي شروع اقتصاد مقاومتي بايد 

  در كميت و كيفيت روزهاي تعطيل كمي بيشتر تأمل كنيم؟

  بيان مسئله
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تان ها در نيمه دوم اسفند ماه نزديك عيد نوروز اثرات معظل تعطيالت زودهنگام مدارس بخصوص هنرس

منفي بر آموزش و پرورش داشته و ساليان سال است كه ادامه داشته است. و ضرر و زيان هاي جبران 

تعطيلي زودتر از موعد مدارس، رسمي است ناپذيري بر آموزش و پرورش و بيت المال داشته است.در واقع 

اگر امروز مدارس اين چنين در روزهاي آخر سال تق و لق مي شود است و ه كه در چند سال اخير باب شد

نشاندهنده نوعي فرهنگ است كه ميل به بي اعتنايي به تقويم، روزهاي رسمي و كار و تالش دارد كه با زبان 

  بي زباني، بحراني در كمين را روايت مي كند.

درباره تعطيلي خودسرانه در ايام زش و پرورش تجربه نشان داده در پس برخوردهاي منفعالنه مديران آمو

 در واقع اگر ، كمتر مديري از برخورد اداري و قانوني نگران است كه اين جاي تامل دارد.قبل از عيد نوروز

با و اگر به صورت كارآمد و موثري عمل نمايد سيستم اطالع رساني و بازرسي در اداره كل آموزش و پرورش 

و بازرسي نيز در اين خصوص صورت  شوداز سوي روابط عمومي منتشر  هاييطالعيه پيش بيني ها اتوجه به 

و همكاراني كه قصد  آموزانبگيرد مديران مدارس بسيار مسئوالنه تر و با جديت بيشتري در مقابل دانش 

 عوض اين از ها اكثرخانواده مشكل اين وجود با اما تعطيل كردن زود هنگام مدرسه را دارند مي ايستند.

 برنامه گذاشتن معطل و او بودن محصل دغدغه ديگر فرزند، شدن تعطيل با كه هستند خوشحال و اند راضي

  .ندارند را سفر

 كه رسمي تقويم يك ماند مي ميان اين در. هستند خانواده از تر خوشحال قاعده، به كه هم آموزان دانش

 جدي مدارس از كمي تعداد كه ارتخانهوز سوي از رسمي موضع يك و نيست مدارس از بسياري عمل مالك

  .گيرند مي اش

 موضع نه و تقويم نه چون رواست، ناحيه همين از است وارد مدارس زودهنگام تعطيلي به كه اي خدشه

 مي چنين اين مدارس از بسياري اما شود توجهي بي آن به كه نيست وزن قدركم آن وزارتخانه و وزير رسمي

  .زند مي دامن آن به نيز بيشتر تعطيالت از ها خانواده استقبال و كنند
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 علت به ديگر سوي از رسمي، تعطيالت واسطه به سو يك از آموزان دانش تحصيلي سال كه اين نتيجه

 و كوچك كنند، مي تعيين خود براي خودسرانه كه تعطيالتي واسطه به سو ديگر از و ها پنجشنبه تعطيلي

 مي تر تنگ و تنگ واسطه اين به آموزان دانش آموزشي زهايرو دايره كه نيست شكي و شود مي تر كوچك

  .شود

  

  توصيف وضع موجود

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم.كه از ميان  ..مدت  ...شهرستان  …اينجانب 

نش نفر دا 185انجام وظيفه نموده ام.هم اكنون نيز در سال تحصيلي اخير با  ..سال در كسوت ..اين سال ها 

سال سابقه  11بنده با توجه به اينكه حدود - 85از سال تحصيلي  انجام وظيفه مي نمايم مدرسهين آموز در ا

در ايام نزديك به عيد كامال واقف بودم از همان  آموزاندارم و به موضوع تعطيلي خودسرانه دانش  .…ي 

مختلف در جهت مقابله با اين معضل  آغاز سال تحصيلي شروع به برنامه ريزي و يافتن راه حل و راهكار هاي

و همكاران به مرحله  آموزاننمودم. و تصميم گرفتم اين راهكار ها و روش هاي يافته شده را به كمك دانش 

اجرا درآورم تا اوال در جهت پيشبرد اهداف آموزشي و سند تحول بنيادين گام موثري بردارم و ثانيا بتوانم در 

 آموزانچند ناچيزي داشته باشم و مانع از به هدر رفتن وقت گرانبهاي دانش جهت اقتصاد مقاومتي سهم هر 

  و عوامل آموزشي هنرستان شوم.

 

  اھميت موضوع :

 نمي سيراب را آموزان دانش عطش تعطيلي روز 13 اما. است روز 13رسما ايران مدارس نوروزي تعطيالت

 و آخرسال چهارشنبه. روند مي نوروزي تعطيالت پيشواز به هفته يك تا روز دو از آموزان دانش معموال. كند

  .است نوروزي "تعطيل پيش" روزهاي تعداد كننده تعيين عيد روز با آن فاصله
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. است مدارس كاري روز آخرين ، اسفندماه شنبه سه آخرين اندبير و آموزان دانش از بسياري ديد از

 سختي و سفت بخشنامه اكثرا. شود مي سخت خيلي آخر روزهاي در مدرسه و كالس در ها بچه نگهداشتن

  .نيست كارساز اما شود مي ارسال مدارس در آموزان دانش داشتن نگه جهت مدارس به

 آموزان دانش اسفند 28 و 27 روزهاي هاي غيبت": اند كرده اضافه حكم اين به را اي تبصره ادامه در اما

 مصاحبه و ها بخشنامه از اندبير و آموزان دانش برداشت. "گيريم نمي سخت آموزان دانش به و است موجه

  .نيستند داير آينده هفته در مدارس كه است اين چنيني اين هاي

 اساس بر. است عيد به مانده بيشتر يا هفته يك از مدارس تعطيلي افتد مي اتفاق امسال عمل در كه آنچه اما

  . بندند مي را مشق و درس  يدع به مانده هفته يك حدود آموزان دانش ؛ ساله چند و چندين رسم يك

 همه اين اما. دارد ادامه خرداد آخر تا مهر اول از كه است ماه9 ايران،رسما مدارس در تحصيلي سال يك

 هر پايان در امتحانات برگزاري. شوند مي تعطيل مختلفي هاي بهانه به سال طول در مدارس. نيست داستان

  .كند مي تعطيل را درس هاي كالس ، روز 20 حدود ترم

 هاي كالس مقررات طبق البته. خوانند مي درس منزل در "امتحان بين" روزهاي معموال  آموزان دانش

 و گويد مي چيزي مقررات. شود تشكيل بايد ديگر هاي زمان مثل امتحانات برگزاري زمان در مدارس درس

 آموز دانش و دبير طبع ابب و شوند مي منتقل نسل به نسل و سينه به سينه كه آموزشي ديرپاي هاي سنت

 بارش ، يخبندان و سرما مانند داليلي به مدارس ، سال طول در. كند مي ديكته را ديگري چيز است، ايراني

  .شوند مي تعطيل روزي چند.... و التعطيلي بين روزهاي و دولتي مقامات از استقبال  هوا، آلودگي ، برف

 روزهاي و تعطيالت ياد را آموزان دانش عيد بوي. كند مي پر را آموزان دانش مشام اسفند اول از عيد بوي

 مي مهربان تعطيالت روياي با ها دبير. آيند مي وجد به تعطيالت خيال از آنها. اندازد مي مسئوليتي بي

  .گيرد مي اي تازه جان مدرسه سرايدار و زنند مي لبخند مدرسه عبوس معاونان. شوند



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با 
سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد قيمت فقط سه هزار تومان به 

.www.asemankafinet.ir 

١١ 

 

. شود مي بهاري مدرسه ،هواي رسد مي مدارس به عيد از پيش تعطيالت مورد در وزارتي بخشنامه وقت هر

 اگر حتي. باشد شده نوشته اداري خشك بندي جمله با لحن يا و باشد منعطف  بخشنامه كه نيست مهم

 اسفندماه 28 روز پايان تا تحصيلي مقاطع همه در مدارس" كه كنند تاكيد مسئوالن قبل هاي سال مانند

 و آموزش سوي از و شود مي محسوب تخلف اسفندماه 28 از پيش مدارس زودهنگام طيليتع و هستند داير

  .افتند مي تعطيالت ياد همه هم باز ،"...شد خواهد پيگيري پرورش

 نيمه در ها كالس تشكيل است، پر اي بخشنامه هاي نهي و امر و دستورات از شان گوش مدرسه در همه

 تمايل آخر، هفته وسط يا اول در تعطيل روز يك وجود. است بند ييمو به آخر هفته خصوص به اسفندو دوم

  .  زند مي رقم را آخر هفته سرنوشت ان،دبير سمبليك اشارات و آموزشگاه عوامل پنهان

 كمتر متخلفان، با قانوني برخوردهاي به نسبت ساله هر هشدارهاي وجود با كه است داده نشان تجربه

  .دارد بحث جاي اين كه دارد همهوا قانوني برخورد از اي مدرسه

 بداند و كند سركشي آنها همه به تا ندارد بازرس مدارس همه اندازه به پرورش و آموزش كه اين دليل به

 آيد مي پيش كمتر كنند مي استقبال زودهنگام تعطيلي از والدين چون كه اين دوم و. كنند مي چه همه

  .بدهند ازرسانب به را سرنخ و كنند شكايت تعطيلي اين بابت

  گرد آوری شواھد يک

 لوح تقديري تشويقي  سعي كرديم با دادن نمره عوامل هنرستان امسال نيز مانند سال هاي پيش با كمك  

عالقه مند  فعاليت هاي هنرستانشركت در ماندن در هنرستان در ايام بين تعطيلي و را به  آموزاندانش 

 فعاليت هاي هنرستاندر  آموزانمچنان تعداد كمي از دانش ماه از سال تحصيلي ه 3كنيم اما با گذشت 

نداشتند و در بيشتر مواقع انتظامات مدرسه  فعاليت هاشركت ميكردند و عالقه ي چنداني به شركت در 

مجبور ميشد با توسل به زور و اجبار وترساندن از مواردي همچون نوشتن نام و كم كردن نمره انضباطشان و 
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آنها نسبت به ماندن شركت كنند  فعاليت هاي هنرستاندفتر ، مجبور ميكردند كه آنها در  يا دادن اسامي به

  در هنرستان بي انگيزه بودند و از هر فرصتي جهت تعطيلي زود هنگام بهره مي گرفتند.

  شاخص ھای کمی وضعيت موجود

با انگيزه جهت  آموزاندانش ميزان 

ماندن در هنرستان در ايام بين 

 تعطيلي

 دي آذر وآبانمهر 

20% 30% 50% 

با مشاهده وضعيت كيفي و كمي شواهد موجود و همچنين با توجه به تجربياتي كه كسب كرده بودم   

و ايجاد انگيزه در  آموزانمتوجه شدم كه اين اقداماتي كه تا حاال خودم وساير همكاران در مورد جذب دانش 

 هنرستان ماندن در به  آموزاناين مشكل و عدم عالقه ي دانش  ايم كافي نيست و بايد داليل انجام داده آنها 

و اوليا وهمكاران محترم پيدا كنم و تا حد  آموزانرا باكمك خود دانش و شركت در مسابقات ايام تعطيل 

  .توان اين مشكل را حل كنم 

  جمع آوری اط.عات برای ارائه ی راه حل ھا 

  مصاحبه:         -1

و همچنين در مورد اينكه  هنرستان ادن به مسائل درسي و تعطيل كردن پيش از موعددابتدا درمورد اهميت 

شركت كنند؟ و اينكه به نظر شان چه كار  هنرستانفوق برنامه فعاليت هاي چرا بعضي ها دوست ندارند در 

همكاري ؟ ميزان به فكر تعطيل كردن پيش از موعد هنرستان نيفتند  آموزاندانش هايي بايد انجام شود تا 

شركت ميكنند يا  در انجمن اولياء و مربيانچگونه ميباشد؟ آيا پدر و مادر آن ها  هنرستانپدر و مادرشان با 

پاسخ هاي گوناگوني ارائه دادند كه اين  آموزانپرسيده شد و دانش  آموزاننه ؟ سواالتي از اين قبيل از دانش 
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د و مشاورين و همكاران محترم مصاحبه كرده و پاسخ ها را به طور خالصه ياد داشت كردم. وبا اساتي

  اطالعاتي در اين زمينه به دست آوردم.

   برگزاری جلسه ھمکاران         -2

 هنرستان ماندن در به  آموزانجلسه اي با همكاران برگزار كرديم و در مورد عدم عالقه ي بعضي از دانش  

ن بحث و گفتگو كرديم آنها نيز متوجه اين موضوع شده با همكارادر ايام قبل از تعطيالت نوروز و بعد از آن 

نمي توان در اين امر مهم  و كادر اجرايي و همچنين اولياء اندبيربدون همكاري   بودند و عقيده داشتند كه 

 آموزانموفق شد و در پايان نتيجه گرفتيم كه براي موفق شدن در اين كار بايد جلسه اي با اوليا ي دانش 

  به آنها بدهيم. آموزاندر مورد چگونگي همكاري آنها با دانش   و آگاهي هاي الزم راداشته باشيم 

  پرسش نامه          -3

در پاسخ به سواالت مصاحبه داده بودند الزم دانستم كه پرسش نامه  آموزانبا توجه به پاسخ هايي كه دانش  

  م.كنم و اطالعاتي را در اين زمينه از اوليا بدست آورد   اي تهيه

   مطالعه         -4 

مطالعه ي كتابها، مجالت و تحقيقاتي كه در اين زمينه كار شده بود،كه عنوان بعضي از آنها در منابع و  

  مأخذ ذكر شده است نيز، راه حل هايي يافت شد.

  مشاھده         -5
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گر، طرز برخورد با همدي آموزاندانش يكسري از اطالعات را با مشاهده مكرري كه در مورد طرز برخورد  

و....داشتم به دست آوردم و از اين طريق صحت  در ايام نزديك به تعطيالت نوروز  آموزاندانش همكاران با 

  نظر هاي ايشان در رابطه با پاسخ سواالت تأييد گرديد.

ر و مشاهده و نظريه هاي همكاران ساي   پس از بررسي اطالعاتي كه از طريق مصاحبه و پرسش نامه و مطالعه

مدارس اطالعات حاصل از اين فرايند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مواردي كه بايد در اين زمينه تغيير 

  و اصالح يابد معين شد، خالصه ي يافته هاي تجزيه وتحليل به شرح زير ميباشد:

  ھاي اوليه خ.صه يافته

  تعطيل كردن پيش از موعددر آغاز سال در باره  آموزاننگرفتن تعهد كتبي از دانش          -1

  عدم برگزاري آزمون و برنامه خاصي در ايام قبل از تعطيالت نوروز         -2

  در اين ايام آموزانعدم كنترل دقيق دانش          -3

  در هنرستان در ايام قبل از تعطيالت آموزاناختصاص بخشي از نمره انضباط به شركت دانش  عدم          -4

  اري عوامل اجرايي در خصوص اين موضوععدم همك         -5

  پيرامون اين موضوع آموزانعدم تشويق و تنبيه دانش         -6

و همكاري آنها  آموزانالزام نمودن دانش طبق مطالعات گوناگوني كه داشتم به اين نتيجه رسيدم كه براي 

لفي وجود دارد كه برخي از شرايط و رويكرد هاي مختدر ماندن در هنرستان و تعطيل نكردن پيش از موعد 

  آنها به طور خالصه به شرح ذيل ميباشند:
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: تشويق بر ويژگي هاي مثبت افراد در هر سني كه باشند آن ها را به بهتر بودن تشويق و تأييد         -1

جمالت  را در ماندن در آموزشگاه و عدم تعطيلي خود سرانه با آموزاندانش تشويق ميكند. بنا براين بايد 

   زيبا تشويق كنيم و بيشتر از روش هاي غير مستقيم استفاده كنيم. 

: الگو نمونه اي است كه آدمي آگاهانه يا نا خود آگاهانه از او تقليد ميكند رويکرد الگويی         -2

د. زيرا در زندگي نياز به الگو دار دانش آموزترين روش تربيتي است  ي الگو و اسوه، موثرترين و موفق ارائه

شركت ان از طريق مشاهده ي  دانش آموزداشتن الگو باعث آموزش سريع مسائل و انتقال مفاهيم ميشود. 

بهتر و راحت تر رفتار آنان  عوامل اجرايي و آموزشي هنرستان تا آخرين ساعات اداري هنرستان تا پايان سال

خود سرانه كالس را تعطيل نمي ش دبيري اين كه  را ياد ميگيرند به عنوان مثال دانش آموزي با مشاهده

حضور در كالس تا واپسين براي او با ارزش قلمداد شود. حال اگر خود به  دبيرممكن است اين رفتار  كند

در او دروني  اين كارمبادرت ورزد و در موقعيت هاي مختلف به اين عمل ادامه دهد ارزش  روزهاي سال 

جتماعات ديگر ميبرد بر ارزش هاي مثبت جامعه مي افزايد و باعث ميشود. او اين ارزش را همراه خود به ا

  . رشد اخالقي جامعه ميگردد

، شناساندن خوبي ها و نكوهش زشتي آموزاندانش تربيت تعليم و : در رويكرد تكريم شخصيت         -3

ويت ارزش ها ، اگر همراه با تكريم شخصيت مخاطبان صورت پذيرد منجر به تقتيها و باال بردن درك تربي

  ي معنوي و سست كردن ارزش هاي نا هنجار ميگردد.

  و کادر اجرايی و آموزشیان دبيرھماھنگ بودن اوليا و  -4

اگر كليه عوامل آموزشي مدرسه دست در دست هم بدهند و تا واپسين روز هاي سال به مدرسه بيايند و با 

را تشويق به  آموزاننيز با همكاري خود دانش تعامل سازنده داشته باشند و همچنين اولياء  آموزاندانش 

  ماندن در مدرسه نمايند، رفته رفته اين معضل تعطيلي خود سرانه از بين مي رود.
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مجالت و كتب تخصصي ، روزنامه  خود سرانهتعطيالت الزم به ذكر است ياد آوري كنم در مورد موضوع  

ياد گرفتم كه به علت كثرت مطا لب همه اين  هاي گوناگوني مطالعه كردم و از اينترنت مطالب بيشتري

  مطالب را نميتوانم در اين جا بياورم.

  راه حل ھای پيشنھادی

  آموزانگرفتن تعهد كتبي از دانش -

  برگزاري آزمون هاي دروس عمومي و مهارتي در دو هفته آخر اسفند-

  در ايام آخر اسفند ماه آموزانكنترل و نظارت ساعتي دانش -

  حاضر در اين ايام آموزانره انضباط خرداد ماه به دانش نم 5اختصاص -

  همكاري خوب و ويژه همه عوامل اجرايي و دبيران-

  ايجاد فرهنگ خوب و توجيه اينكه اين تعطيالت به ضرر بيت المال و آموزش است. -

  بازديد خوب مسئولين از مدارس در اين ايام-

  داشته اند در امتحانات خراد ماهي كه در اين ايام غيبت آموزانعدم معرفي دانش -

و اهداي جوايز و دادن كارت سبز روزانه در دو هفته پايان اسفند ماه و جمع آوري آنان بعد از عيد نوروز -

  نمره انضباط خوب به اين دانش آموزان

  اطالع رساني به اولياء درباره غيبت غير موجه دانش آموزان-

  شته باشند در سال جديدعدم ثبت نام دانش آموزاني كه غيبت دا-
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  درباره عدم تعطيلي خود سرانه در دو هفته آخر سال آموزانبرگزاري جلسه با اولياي دانش  -

  شركت ميكنند ي كه تا پايان سال در كالسآموزاندانش استفاده از كارت هاي تقديرات و تشكر از  -

   در دو هفته پاياني هنرستانشركت منظم خود در  -

  با جمالت زيبا وزانآمتشويق دانش  -

  با جايزه و كارت و نمره آموزانتشويق دانش  -

   در روز هاي پاياني تهيه گزارش از آن فعاليت هاي هنرستانجهت شركت در  آموزانتشويق دانش  -

  آموزاندانش حضور و غياب  اوليا در مورد بهگزارش كتبي  -

  پيش از تعطيالت نوروز آموزانو جذب دانش  در عالقه مندياستفاده از روش هاي غير مستقيم و جذا ب  -

  و اوليا وهمكارن آموزاناستفاده از نظريه هاي دانش  - -

  و اهميت دادن به نظرات آنها و پرهيز از زور و اجبار  آموزانبرخورد محبت آميز با دانش  -

  هنرستانجذاب كردن محيط  -

  راه حل ھای انتخابی و قابل اجرا 

  با اوليا جهت توجيه وباال بردن اطالعات وآگاهي هاي الزم در مورد اهميت موضوعبرگزاري جلسه         ·

فعاليت از آثار و پاداش هاي  آموزانجهت باال بردن آگاهي هاي دانش  آموزاندادن تحقيق به دانش         ·

   هاي هنرستان
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  توجه به رويكرد الگويي و استفاده از تشويق هاي كالمي         ·

در زمينه ي نماز و  آموزان هاي غير مستقيم و جذاب جهت رفع اشكال هاي دانش اده از روشاستف        ·

  اصالح رفتار هاي نادرست آنها

 فعاليت هاي هنرستانهايي تحت عنوان تقدير و تشكر از همكاران شركت كننده در  استفاده از برگه        ·

  آموزانتوسط دانش 

  

  

  گرد آوری شواھد دو   

  بودم. آموزاند از انجام هر فعاليت شاهد تغيير و تحول در روحيه دانش بع         -1

تا پايان سال در بدون گفتن ما و بدون استفاده از زور و ترساندن با عالقه ورغبت  آموزاندانش          -2

  شركت ميكردند. هنرستان كالس هاي

كيفي و احساس رضايت و خوشحالي از  به طور مستمر از لحاظ كمي و آموزانارزشيابي از دانش           -3

  انجام گرفت وضعيت پيش آمده

به صورت شفاهي و كتبي اعالم ميكردند كه از فرزندانشان راضي هستند و از  آموزاناولياي دانش          -4

  اين بابت احساس خوشحالي مي كردند و تقدير و تشكر ميكردند.

و اوليا و همكاران استقبال ميكردند.و خيلي براي آنها  آموزاناز روش هايي كه به كار ميبردم دانش          -5

  جالب و نو بود.
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افزايش يافته شركت در كالس ها تا پايان سال و اوليا در مورد اهميت  آموزانآگاهي هاي دانش         -6

  بود.

كه عمال  شركت نميكردند چرا فعاليت هاي هنرستانبه خاطر جايزه و كارت در  آموزاندانش          -7

شر كت  فعاليت هاي هنرستانمشاهده كردم با حذف همه ي اينها و جايگزين كردن روشهاي جذاب باز در 

  ميكردند.

دانش آموزاني كه تا پايان سال به هنرستان مي آمدند و دست به تعطيلي زود هنگام نمي تعداد          -8

  به صد در صد رسيده بود. زدند

  موفقيت در كارم تقدير و تشكر مي كردند.همكاران به علت          -9

  نتايج و ارزيابی پژوھش  

  از آنچه گذشت ميتوان نتيجه گرفت كه با اجراي اين روشها:

در سر كالس ها حضور داشتند و گواه اين امر  26/12/1393در سال تحصيلي اخير تا تاريخ  آموزاندانش 

اين باعث گرديد كه مورد تشويق اداره متبوع قرار بزرگ خود مسئولين اداره متبوع و سازمان مي باشند. 

  بگيريم. و هنرستان ما خوشبختانه الگوي ديگر هنرستان ها شده است.

  عادالنه بودن ارزيابي (اعتبار بخشي)

و وضعيت حضور و غياب آنها در اين ايام  آموزاندانش  زچندين بار به طور تصادفي ا بازرسين محترم اداره

 ندهر كالس را بررسي ميكرد فعاليت هاي هنرستانو وقتي تعداد شركت كنندگان  دنبعمل آورد بازرسي
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روش هاي متنوع و جذاب اين تعداد  زياد و بعد از اجرايكه تعداد شركت كنند گان كالس  ندمشاهده ميكرد

  ند.چندين بار مقابل ساير همكاران تقدير و تشكر كردهمكاران اداره متبوع به صد در صد رسيده بود كه 

اولياي محترم با نوشتن نامه يا بصورت شفاهي احساس رضايت خود را اعالم مي كردند و تشكر و قدر داني 

  مي كردند.

  باز ساخت يا بھسازی عمل  

و مراحل رشد تربيتي  آموزاندانش اين اقدام پژوهي باعث شد كه اطالعاتم را در مورد روانشناسي          -1

  آنها باال ببرم

فعاليت هاي و  ماندن در آموزشگاهدر مورد آثار و اهميت  آموزانابتدا براي باال بردن آگاهي دانش          -2

از روش تحقيق استفاده مي كردم كه بعد متوجه شدم كه اين روش به علت يكنواخت بودن براي  هنرستان

و ابتكاري استفاده بچه ها جالب نيست در نتيجه تصميم گرفتم براي اين كار از روش هاي جذاب و متنوع 

   .كنم 

همچنين خود و همكارانم به اين موضوع پي برديم كه اقدامات مدير مدرسه براي ترغيب دانش          -3

  ان در اين مورد تالش كنند.دبيركافي نيست بايد همه  هنرستان ماندن دربه  آموزان

مناسب نيست بلكه بهتر است  موزانآاستفاده از روش هاي يكنواخت و مستقيم براي ترغيب دانش          -4

  از روش هاي غير مستقيم و تلفيقي از چند روش استفاده شود.

  مدارس تعطي.ت و تحصي.ت زمانی نظام درباره نگاھی

 صورت به كشور سراسر در گذشته هاي سال از پرورش و آموزش وزارت در مدارس تعطيالت و كار اوقات

 پرورش و آموزش اجرايي هاي نامه آئين در شده بيني پيش مفاد رغمعلي و درآمده اجرا مرحله به يكنواخت
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 جمعيتي و اقليمي شرايط به توجه با آموزشي تقويم تعيين اينكه و پرورش و آموزش عالي شوراي قانون و

 با و نگرفته صورت يكنواخت روش اين در تغيير كنون تا بود، مذكور شورايعالي وظايف از ناهمگن مناطق

 فعلي آموزشي تقويم در كه است آن بر اعتقاد را گروهي فعلي، آموزشي نظام در آمده پيش كالتمش به توجه

  .پذيرد صورت نظر تجديد بايد زير داليل به

  تعطي.ت بودن طوKنی - 1

 به عمالً كشور گرمسير مناطق در كه است شده بيني پيش تابستاني تعطيالت ماه سه آموزشي تقويم در

 مي طول به هفته دو پرورش و آموزش وزارت در نوروزي تعطيالت اين، بر عالوه. يابد مي افزايش ماه چهار

 مناطق در همچنين است، ماه نه از كمتر بسيار واقع در تحصيلي سال مفيد طول مجموع در كه انجامد

 تحصيلي سال طول كاهش باعث زمستان فصل ايام از برخي در قهري تعطيالت كشور، سردسير و معتدل

  .ودش مي

  

   كشور هواي و آب و اقليمي شرايط - 2

 كشور در متفاوت بسيار هواي و آب و اقليمي شرايط وجود فعلي، آموزشي تقويم بودن ناموجه داليل ديگر از

 برنامگي بابي تابستان، ايام سردسير، مناطق در. است متفاوت آموزشي تقويم بكارگيري مستلزم كه است

 چند هنوز و شود مي سپري دارد، آموزشي بازده در نامطلوبي آثار خود هك آموزشي جو از دورماندن و محض

 مي مواجه موردي تعطيالت با را مدارس زمستان، جوي شرايط كه نگذشته تحصيلي سال شروع از ماهي

 بهره تواند مي روز، طول بودن بلندتر و هوا اعتدال علت به تابستان فصل مناطق، اين در كه درحالي. سازد

 و مدارس سوخت هزينه در زمستاني، تعطيالت بيني پيش با مقابل در و سازد عايد را بيشتري آموزشي
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 عشاير زندگي مقتضيات و شرايط اين، بر عالوه. شود جويي صرفه آموزان دانش دشوار شد و آمد هاي هزينه

  .كند مي طلب را اي ويژه آموزشي تقويم كنند، مي كوچ دوبار سال طول در كه نشينان كوچ و

  ها خانواده و نوجوانان كودكان، اجتماعي مسائل - 3

 براي آموزان دانش بيشتر آمادگي و خستگي رفع باعث تواند مي آموزشي، مدت كوتاه تعطيالت شك بدون

 بيشترين اتالف موجب باشد، برنامگي بي با توام اگر ويژه به تعطيالت بودن طوالني ولي شود، تحصيل ادامه

 تعطيالت شدن طوالني اثر در نيز ها خانواده ديگر، سوي از. شود مي نوجوانان و نانجوا عمر ايام و اوقات

 طول در توانند مي كه مرفه هاي خانواده از تعدادي جز به و شوند مي مواجه مشكالت با خود، فرزندان

 اقشار اكثر سازند، فراهم غيره و علمي و هنري ورزشي، تفريحي، هاي برنامه خود فرزندان براي تابستان

 مقدور نيز پرورش و آموزش وزارت سوي از كافي امكانات كردن فراهم و نداشته را امكاني چنين جامعه

  . نيست

  تحصيلی افت - 4

 در مندرج مطالب رساندن پايان به در كشور، مدارس معلمان تحصيلي، سال مفيد طول بودن كوتاه دليل به

 كتاب آخر فصول رساندن پايان به براي كافي فرصت هك طوري به اند، مواجه جدي بااشكاالت درسي، كتب

 اين تاحدي جبراني هاي كالس طراحي با پرورش و آموزش مسئولين اخير، هاي سال در البته. ندارند را

 طول در جبراني هاي كالس تشكيل با پرورش، و آموزش مسئولين اذعان با. اند كرده مرتفع را كاستي

 همان به و افزود تحصيلي سال طول به روز 40 توان مي نوروزي، و تابستاني تعطيالت كردن كوتاه و تابستان

  .داد كاهش را تحصيلي افت نسبت
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 اين سرآمد و شود مي هويدا رفتارها و ها چهره در شادي و سراسيمگي شتاب، سال، پاياني روزهاي در همواره

 در نهفته سرزندگي و شان سال و سن طرخا به ها بچه. هستند آموزان دانش و ها مدرسه تابي، بي و شادماني

  .آنند هاي آيين و بهار آغاز راه به چشم ديگري، سني گروه هر از بيش شان، جان

 معاونان، و آموزگاران و است آموزشي كارهاي دشوارترين از ها مدرسه اداره سال، پاياني روزهاي در رو اين از

 هاي غيبت تا مدرسه، از يي گوشه در آن تركاندن و ترقه آوردن از. گذرانند مي را سال روزهاي ترين پردردسر

 كه مدرسه زودهنگام تعطيلي از گيري جلو براي اداري فرادستان پي در پي هاي تلفن و آموزان دانش شمارِ پر

  .كند مي سامان بي و آشفته را مدرسه هميشگي روند و آرامش

 تلفن ها خانواده به آموزان، دانش سرشماري از پس و دياب مي افزايش ها بچه از آمارگيري براي معاونان پيگيري

 مديران برخي بحراني، روزهاي اين در! كشانند مي مدرسه به زور به را آنها غايب فرزندان و زنند مي

 و! ترسانده را ها بچه ساالنه، ارزشيابي بر ها آزمون اين تاثير بر تاكيد با و كنند مي برگزار هماهنگ هاي آزمون

  .كنند مي مدرسه به آمدن به وادار

 كه افسوس و بگذرد -مدرسه هنگام زود تعطيلي -ديرپا نانوشته رسم اين تا يابد، مي ادامه برخوردها اين

 و ترساندن و تهديد هم باز و چرخد مي پاشنه همان بر در سال هر و كند نمي درمان را دردي هم چندان

 آغوش چرا اما. يابد مي ادامه سو ديگر از مدرسه از گريز و انگيزگي بي و سويي از برخورد و آزمون

 و ناكارآمد كشور آموزشي ساختار است؟ گشوده ها تعطيلي بر همواره شان آموزگاران و آموزان دانش

 دوري، اين پيامد و دورند بسيار آموزان دانش روزمره زندگي از آموزشي هاي درونمايه. است كننده خسته

  .هاست درونمايه اين يادگيري در آنها نگيزگيا بي و آموزان دانش روگرداني

 هر در آموز دانش و ندارد درسي مفاهيم روي تمركز نبود جز پيامدي كالس، در آموزان دانش فراوان شمار

 ابزارهاي و فضاها كمبود. است آن از ناشي خستگي از آسودگي و محيط يكنواختي از گريز آماده زماني



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با 
سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد قيمت فقط سه هزار تومان به 

.www.asemankafinet.ir 

٢٤ 

 

 طوالني كثيف، و تنگ هاي ونيمكت ميز و رفته رو و رنگ هاي كالس در ستننش كارگاه، و آزمايشگاه آموزش،

 بيني پيش زمان در درس رساندن پايان به براي آموز دانش و آموزگار بر آموزشي ساختار فشار و ها زنگ بودن

 و پادگاني هاي مديريت -آموزش دوران در درس ترين پركشش عنوان به -ورزشي امكانات و زمان نبود شده،

 برخورد سختي به مدرسه، و كالس نانوشته و نوشته هاي چارچوب از روي برون كمترين با كه تحكمي

 ناگزير را آن از آموزان دانش گريز كه آورده پديد كننده خسته جايي كالس، و مدرسه از …و كند مي

  .سازد مي

 بودن پايين آن، از ناشي هاي نارضايتي به فرادستان اعتنايي بي و فرهنگيان صنفي -اقتصادي هاي گرفتاري

 نتيجه بي انگيزه، بي و گريزان آموزان دانش با زدن كله و سر آموزشي، هاي تالش به نسبت دستمزدها ميزان

 دلمشغولي و گيري در آموزان، دانش در رفتاري - آموزشي ژرف هاي دگرگوني از اميدي نا و ها تالش ماندن

 آموزشي فرآيندهاي پيگيري براي آنها انگيزه كاهش سبب …و ومس و دوم هاي شغل با فرهنگيان از بسياري

  .است شده آموزش و مدرسه از گريز سبب ها، تالش بيهودگي حس و شده

 كارهاي در آن زمينه كه است، پذيري جامعه و شهروندپروري آموزش، ديگر روي كرد؟ توان مي چه اما

 نگارنده باور به. آيد مي پديد …و خيريه كارهاي و ها جشن و مراسم برپايي آموزان، دانش همياري و گروهي

 برگزاري با و كنند كم را رسمي هاي كالس زمان توانند مي سال پاياني روزهاي اين در آموزشي فرادستان

 فراهم و آموزان دانش انرژي آرام تخليه با و گيرند دست به را كارها رشته سر خود ملي، مراسم و ها جشن

  .كنند تشويق مدرسه به آمدن براي را آنها كشش، پر و زا شادي فضايي كردن

 هاي مسابقه برگزاري بر تمركز با و گذاشت آزاد پوشش نوع برگزيدن در را آموزان دانش توان مي روزها اين در

. رفت نو سال و نوروز پيشواز به …و آموزشي-فرهنگي اردوهاي به رفتن و موسيقي و نمايش اجراي ورزشي،

 روزني آموزان دانش پذيري جامعه و شهروندي هاي آموزش يعني آموزش پنهان چهره روي بر هم كارها، اين با

  .كنيم مي گيري جلو آموزش و مدرسه زودهنگام تعطيلي از هم و گشاييم مي
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  نتيجه گيری

 سرمايه رفتن هدر موجب اخير ساليان در و گرفته قرار اساسي توجه مورد كمتر كه ذكر قابل مهم مسئله

 مي اسفندماه اواخر و نوروز عيد از قبل  مدارس هنگام زود تعطيالت  گرديده كشور معنوي و مادي هاي

   0 افتد مي اتفاق ايران نقاط همه در دردآور و تأمل قابل نكته اين0 باشد

 كه باورند اين بر) روز 15 حدود(  مدارس نوروزي تعطيالت معمول ايام مورد در تربيت و تعليم كارشناسان

 متأسفانه اما  يابد تقليل نصف به مدت اين كه نمايند مي پيشنهاد و گردد مي  آموزشي افت بموج

 نمايم عرض اطالع مزيد جهت 0 شود مي افزوده الذكر فوق عدد به بيشتر و هفته يك تا ساله همه ناخواسته

 تدريس و رسد هاي كالس)  ماه دي(  اول سال نيم امتحانات برگزاري خاطر به متوسطه دوره در كه

 در آيند نمي مدرسه به آموزان دانش نيز روزها از بعضي در و آيد مي عمل به امتحانات فقط و تعطيل

 و مرسوم غلط به ولي  است نشده ماه دي در ها كالس تعطيلي به اي اشاره آموزشي نامه آيين در كه صورتي

 آن از و آزمون اجراي فقط و ماه دي تعطيلي هفته سه حدود نماييد تصور حال 0 اجراست حال در عمالً

 اين فرزندان تربيت و تعليم به ناپذيري جبران لطمات چه  اسفندماه سوم دهه در زودهنگام تعطيلي طرف

  ؟ گردد مي پرورشي و آموزشي اُفت موجب و نمايد مي وارد مملكت

 اي گوشه در و سوزند يم آتش در هايمان سرمايه كه مانيم مي ناظري بسان متوليان و اندركاران دست ما

  ؟ دهيم نمي انجام پيشگيري جهت بخش نتيجه و عملي كار هيچ و گريم نظارت فقط و ايستاده

 عدم لحاظ به و درآمده نامناسبي عادت شكل به گذشته سنوات از اسفندماه در مدارس زودهنگام تعطيلي

 هاي بخشنامه صدور و كرده پيدا مهادا نوعي به بلكه  نشده مرتفع مشكل اين تنها نه اساسي ريزي برنامه

 بهترين0 است نبوده ساز چاره نمايند خدمت ارائه مدارس تقويمي روز آخرين تا كه اين بر مبني تكراري
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 نظام تغيير كه حال0 گردند مي عمومي جو تسليم و آورند نمي دوام نيز نظم و كيفي لحاظ به مدارس

 نامه آيين و گرديده مصوب كشور پرورش و آموزش شوراي و فرهنگي انقالب عالي شوراي در كشور آموزشي

 بحران اين از رفت برون درخصوص مشخص پيشنهاد و مؤثر حل راه: است بازنگري و تدوين حال در آن هاي

 ماه دي جاي به اسفند دوم نيمه در اول سال نيم امتحانات برگزاري ويژه به آموزشي نامه آيين در تغيير« 

  » است

 زودهنگام تعطيلي از  گيرد مي را ماه دي در بيشتر يا و اي هفته سه تعطيلي جلو كه اين بر عالوه كار اين

  بمانيم منتظر هم باز بايد صورت اين غير در ،  كرد خواهد جلوگيري نيز اسفندماه سوم دهه در مدارس

 و نكرده كار از فرياد و دريغ و افسوس دوباره و گردند تعطيل زودهنگام ما مدارس دوباره  برسد فرا اسفندماه

  ؟!  رفته دست از هاي سرمايه
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