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  24  .......................................................................................................................................................................  ماخذ و  منابع

 

 چكيده

 فكري نظر تبادل و همياري و همكاري با جز او هاي خواست و نيازها كه است اجتماعي موجودي انسان

 از برداري بهره و بزرگ اكتشافات و اختراعات به است توانسته همفكري و كمك با انسان. شود مين برآورده

 در را نظرات و وآرا اطالعات تبادل و جمعي كار اين بيشتر هرچه تكنولوژي و علم پيشرفت و يابد دست آن

 مختلف ابعاد در تماعياج هاي گيري تصميم.    نمايد مي بيشتر و بيشتر دولتها و ها ملت ها انسان ميان

 بيشتر آن تنظيم در نظر صاحب افراد كه بود خواهد تر درست و تر دقيق وقتي اقتصادي و فرهنگي سياسي،

 مختلف هاي انديشه و افكار تبادل و نظرخواهي معرض در بيشتر هرچه ها تصميم و باشند داشته شركت

 و گيري تصميم هاي نارسايي و نقايص تواند مي صحيح و پيوسته صورت به ها انديشه برخورد. گيرند قرار

  .نمايد تر دقيق و تر كامل چه هر را آمده دست به ونتايج ببرد بين از مختلف مجامع در اجرا

 يك از بهتر فكر چند همواره كه كند مي تاييد تاريخي تجربه هم و پذيرد مي عقل هم را موضوع اين    

 از بهتر و تر كامل آيد دست به مختلف افراد هاي انديشه رخوردب و نظرات تبادل از كه تصميمي و فكربوده

 و شور وجودي فلسفه همان اين و شده گرفته ديگران مشورت بدون و فرد يك وسيله به كه است تصميمي

 براي را قوانين بهترين و ترين كامل كه اسالم.    باشد مي مختلف جوامع و موسسات و ها سازمان در شورا

 و انسان رشد و بوده استوار انسان سرشت براساس و است دار خوشبختي و سعادت سوي به انسان حركت

 مشاوره اهميت نه قطعاً كند، مي تضمين است اهللا همان كه مطلق كمال سوي به درحركت را انساني جامعه

 نام به سوره يك حتي كه نهاده ارج آن به اي اندازه به بلكه نگرفته ناديده انساني جوامع درتعالي را شورا و

پس از بررسي هاي انجام ......…………… .دبيرستان  آموزشيمعاونت .....اينجانب . است شده گذاري نام شورا

شوراي  نظم بخشيدن به شده در زمينه پژوهش و اقدام پژوهي ام به اين نتيجه رسيدم كه مي بايست نحوه 
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اين شورا  نظم بخشيدن به گامي مهم در راستاي  دبيران را در آموزشگاهم مورد بررسي قرار داهم . تا بتوانم

  بردارم. 

  نظم،شوراي دبيران،آموزشگاه كليدواژه :

  مقدمه 

 با را نهاالن نو آموزش تغييرات اين كه اي گونه به است همراه مداوم و سريع تحوالت با امروز تحول پر دنياي

 نمايد مي ايجاب آموزان دانش فرداي و امروز هاي نياز به پاسخگويي.  سازد مي ممكن غير سنتي هاي روش

 مجبورند دبيران لحاظ بدين. گردد ارائه آموزان دانش به جديد و متناسب هاي روش قالب در روز دانش كه

 كشف نيز را آن با متناسب هاي روش نمايند مي منطبق جامعه هاي نياز با را آموزشي محتواي ـĤنكه ضمن

  .كنند اعمال و

 جاييكه تا نيست پوشيده كس هيچ بر فرهنگي و اجتماعي و سياسي امور در آن اهميت و شورا بحث

 پيامبر سيره در است آن اهميت از ناشي »شورا« يعني مهم عنوان اين به خدا كالم از اي سوره اختصاص

 شده تأكيد ديگران امر در شدن شريك و مشورت از استفاده به كرات به هم معصوم امامان و اسالم بزرگ

 دبيران سازندگي نقش آن نمودن فعال با توان مي كه باشد مي دارا را مهم جايگاه اين دبيران شوراي و است

 كنندگان اداره و دبيران از است جمعي دبيران شوراي. نمود تقويت ها گيري تصميم در آنها مشاركت با را

 شورا اين در.گردد مي كيلتش آموزشي كيفي سطح ارتقاي منظور به ، اطالعات و نظر تبادل براي كه مدرسه

  .است آموزشي مسائل ي درباره گفتگو و و بحث اصلي محور ولي شود مي مطرح نيز اداري اطالعات و اخبار

 در اين و نيست امكانپذير يكديگر با دبيران متقابل كمك و مشورت بدون ، روش و محتوا در تحول و تغيير

 الزم نياز اين به يابي دست براي. يابد مي تحقق بهتر هاست تجربه تبادل براي محيطي كه دبيران شوراي

 با و اجتماع محيط با آموزش آن در كه نمود ايجاد مدرسه در را جوي و كرد تجهيز را دبيران شوراي است
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 براي منطقي هاي حل راه كردن پيدا دبيران شوراي جلسات تشكيل ايجاد از هدف.يابد انطباق آن تحوالت

  .است شيآموز هاي نارسايي رفع

 فرصت و گيرد مي شكل گروهي ريزي طرح و جمعي فكر آن در كه كند مي فراهم موقعيتي دبيران شوراي

 در. كنند مي پيدا توفيق مدرسه امور بهتر شناخت به دبيران و شود مي مهيا سودمند آرائ و عقابد ارائه براي

 هيوت اعاي پرورش و رشد جب مو آموزشي امور از بسياري مورد در نظر و انديشه تبادل ، جلسات اين

  . شود مي آموزشي

  بيان مسئله

 لذا باشند مي آموزان دانش تحصيلي پيشرفت در واسطه بدون گذار تأثير افراد واقع در دبيران كه آنجا از

 شوراي ، اجرايي نامه آئين 15 ماده اساس برو . باشد مي ارزنده بستن كار جهت آنان پيشنهادات و نظرات

 را آنها اجراي در همكاري و آنان تهيه در مؤثر مشاركت و ها برنامه همسويي بر كامل نظارت ارسمد دبيران

 فرآيند در آموزان دانش فعال مشاركت براي انديشي چاره و بحث در دارند وظيفه دبيران شوراي.  دارد

 مورد در دارند وظيفه راندبي ، دبيران شوراي 15 ماده اجرايي نامه آئين اساس بر 4. نمايند فعاليت يادگيري

 مسئولين به و دهند قرار بررسي و بحث مورد را ها كتاب محتواي و نمايند اتخاذ الزم تدبير آموزشي مسائل

 راهكار  ارائه دارند درسي مطالعات انجام به آموزان دانش ترغيب جهت در همچنين دهند انعكاس ذيربط

 مشاركت و هماهنگي و نظر تبادل و بحث با مدرسه شيپرور و آموزشي هاي فعاليت كه آنجا از. نمايند

  . گردد فعال مناسب شيوه به دبيران شوراي كه دارد ضرورت لذا يابد مي جريان دبيران

مسئله اساسي كه بنده در اين اقدام پژوهي با آن روبرو بودم عدم نظم و انضباط كافي در شوراي دبيران 

دخترانه استعداد ر شده در باال بنده تصميم گرفتم دبيران  آموزشگاه لذا با توجه به موارد ذكآموزشگاهم بود.

  در جلسات شوراي دبيران ترغيب نمايم. منظم را به شركت هاي درخشان 
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  پيشينه تحقيق

 مي ارائه را زير دات پيشنها آنها  كردن بخش ثمر و جلسات بخشي اثر افزايش با رابطه در هينز ماريون

  :دهند

 مطرح را خود نظرات نيز جلسات دستور تهيه در كه باشند داشته فرصت جلسات رد كنندگان شركت- 1

  . نمايند

  .شود بيني پيش كافي و الزم تسهيالت - 2

  .شود انتخاب مناسب مكان و زمان - 3

  .باشند داشته را خود نظرات نقطه بيان فرصت افراد - 4

  . شود لحاظ تصميمات در افراد نظر - 5

  .شود استفاده مناسب يبصر و سمعي وسايل از - 6

  : كمالي مير محمد سيد دكتر نظر

 تشكيل آيند فر در چشمگيري اثر آموزشي شوراهاي و جلسات از درست گيري بهره در زير نكات رعايت

  .دارد جلسات

 تشكيل را جلسه داريد مطلب و موضوع جلسه واداره بحث براي كافي اندازه به كه هستيد مطمئن اگر - 1

  .دهيد

  . نيست جلسه خود از كمتر جلسه تشكيل از قبل گيهاي آماده كه دبداني - 2

  .است جلسه تشكيل الزم شرط كنندگان شركت ي آمادگيها و ويژگيها گرفتن نظر در - 3
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  .شويد قائل مساوي فرصت نظر اظهار جهت كنندگان شركت همه براي - 4

  .است جلسات بخش اثر شرايط از كنندگان شركت همكاري و همدلي- 5

 استفاده نظرها اظهار و جلسه دادن قرار الشعاع تحت براي خود قدرت از. باشيد طرف بي كنيد سعي - 6

  .نكنيد

  .كنند بيان را خود نظرات شفاف طور به و آزادنه  بتوانند كه بدهيد آزادي طوري كنندگان شركت  به - 7

  .گردد يادداشت شده اتخاذ تصميمات و موارد همه تنظيمي ي تجلسه صور در - 8

  .كنيد استفاده جلسه اداره در انگيزنده بر روشهاي از - 9

 و موضوع يك بررسي براي مسئوليتهايي افراد از بعضي به جلسه اقتصاي حسب بر و امكان صورت در -10

  .كنيد محول گزارش ارائه

  .كنيد استفاده مساله حل روش از گيري نتيجه و اطالعات ارائه ها، بحث در -11

  .كنيد استفاده آن ونظاير چارت، فيلم، ،مدارك، اسناد از توانيد مي تا -12

  .است جلسات اداره پذير نا جدائي جزء تصميمات اجراي گيري پي كه بدانيد -13

  .مشاهدات از انتقاد و بحث و) مدرسه از خارج در( علمي مراكز از بازديد قالب در شورا تشكيل - 14

  .تدريس برتر الگوهاي به دبيران شدن مجهز منظور هب نوبتي صورت به شورا در دبيران تدريس -15

 نحوه درس، طرح ي تهيه ي نحوه نظير مسائلي آموزش خصوص در متخصص و مجرب ازاستادان دعوت -16

  ... و ارتباطات و اطالعات فناوري گيري كار به ي نحوه تدريس، ي
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  .آموزشي و علمي موسسات ساير با دبيران كردن آشنا و شورا در دبيران توسط علمي مقاالت ي ارائه -17

  .آنها ي درباره نظر تبادل و بحث و شورا در آموزشي و بيتي تر هاي فيلم نمايش -18

  .نوبتي صورت به دبيران ي وسيله به شورا كردن اداره -19

 پيگيري و مدرسه مدير به مكتوب گزارش صورت به شورا ي جلسه هر در بحث مورد مطالب ي ارائه-20

  شورا در مطروحه مشكالت رفع براي مدير

 طرح به ، دبيران اي حرفه و علمي اطالعات افزايش بر عالوه كه باشد اي گونه به شورا محتواي تنظيم -21

  .كند كمك آنان مشكالت حل به و پرداخته نيز دبيران ابتكار و خالقيت

. باشد طرف بي و بحث مورد مسائل به مسلط برخورد، خوش شناس، وقت بايد جلسه ي كننده اداره -22

  .باشد داشته را جلسه ي اداره توانايي ضمنا

 دهند ارائه را خود تجربيات بحث، مورد موضوع با آشنايي ضمن بوده شناس وقت بايد كنندگان شركت -23

  بگذارند احترام ديگران عقايد و نظرات به و

  موجود وضع تحليل و توصيف

در ابتدا شوراي دبيران نظم و . در اين آموزشگاه هستم ............آموزشگاه  آموزشيمعاونت  ......اينجانب 

دبيران عالقه زيادي به شركت در شوراي دبيران نداشتند و به بهانه هاي مختلف انضباط زيادي نداشت . و 

  سعي بر آن داشتند كه در اين جلسات كمتر شركت نمايند . بنا بر اين در سدد رفع اين مشكل بر آمدم. 

 مدرسه مانند آموزشي هاي سازمان مخصوصاً ها سازمان در انساني روابط برقراري هاي شيوه رترينمؤث از

 دانش ، دبيران( كاركنان مسئوليت و نفوذ ميزان كه اقداماتي مجموعه يعني مشاركت. ««  است  »مشاركت«
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 نوعي و دهد افزايش ، لفمخت سطوح در اختيار تفويض طريق از ، گيري تصميم فرايند در را) اولياء و اموزان

  .»»آورد وجود به هستند مربوط سازمان با شكلي به كه افرادي در را تعلق و مالكيت حس

 همين به برند مي بسر مدرسه در را خود روز ساعات از ساعت هشت از بيش ها استان از بسياري در ندبيرا

 مي مؤثر و متعلق عضوي را خود دبير عوض اين با.  كنند مي صرف آنجا در را انرژي و نيرو بيشترين دليل

 سهيم آن سازندگي و ها گيري تصميم در و باشد نظر صاحب مدرسه در كه دارد دوست كس هر لذا ، داند

 شود گرفته بيشتري افراد مشاركت و فكر با ها تصميم چه هر داند مي نيز جو مشاركت مدير هر يقيناً. باشد

 همگان رأي و نظر به كه مسائلي و موضوعات.  باشد مي رخوردارب باالتري درستي و استحكام ، قوت از

 تر جانبه همه و تر دقيق ، ديگران انديشه و آرا دخالت نسبت به و دارد كمتري اشتباهات ، شود مي گذاشته

 رحيم رسول كه آنجا.  است رهبري و مديريت سياست و كار اساس ، شورا نيز اسالم ديدگاه از.  بود خواهد

  . بپردازد مشورت به مؤمنان با امور انجام در داشت ستورد اسالم

 كارها يا امور در مردم با يعني »المتوكلين يحب اهللا ان ، اهللا علي فتوكل عزمت فاذا االمر في شاورهم و «

 قرآن يا.  دارد دوست را كنندگان توكل خداوند كه كن توكل خدا به گرفتي تصميم كه آنگاه و كن مشورت

  : مايدفر مي كريم

 ؟ كنم مي كاري انجام به مجبور  داريد اكراه كه حالي در را شما من آبا »كارهون لها انتم و مكموها انلز«

 به را كسي و گرفتند مي نظر در امور در را افراد رضايت و نظر حضرت آن كه است اين پيامبر سخن معني

 در مشورت اهميت از ناشي »شورا« عنوان اب قرآن از اي سوره اختصاص يا.  كردند نمي كاري به وادار زور

  . است اسالم

 محل و مطهر آموزشي شوراي و است عقايد و ها ايده ، نظرات بررسي كانون اعم طور به شوراها جلسات

 تقويت گروه به را فرد تعلق و عضويت ، مشاركت ، پذيري مسئوليت حس كه است گروهي تصميمات اتخاذ
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 مدير سوي از انساني كرامت به احترام و انديشي آزاد ، تدبير ، رهبري از نمادي شورا همچنين.  كند مي

 تصميمات و كارها كرده تقويت را مدارس هاي شورا ، اصول بر تكيه با توانند مي مديران ترتيب بدين. است

 به وصول در را مدرسه تواند مي جويي مشاركت بر مبتني مديريت.  سازند استوار مشورت پايه بر را خود

 فرهنگ در ما كه است دبيران شوراي آرماني و تئوري جايگاه اين.  رساند ياري تربيتي و آموزشي اهداف

 تئوري اين شدن عملياتي مانع كه هستيم روبرو مشكالتي و مسائل با اجرا در متأسفانه اما داريم اسالم غني

 در دبيران شوراي بودن ساز كار بر مديران و دبيران همه باور چون موجود وضعيت در و شود مي مهم

 اين كه است شده واقع مهري بي و توجهي بي مورد شورا لذا نيست مثبت پرورشي و آموزشي امور پيشرفت

 و عنوان پنج در را مهم ركن اين شدن اجرايي هاي محدوديت و مسائل و موانع كلية نموده سعي حقير

  . نمائيم ذكر اجرايي هاي فعاليت شرح در بندهايي

  دبيران شوراي سازي فعال جهت الزم هاي عاليتف شرح

  : دهد انجان بايد شورا رئيس عنوان به مدير كه هايي فعاليت) الف

  جدي كار براي آماده حال عين در ، اداري قيود از دور و آرام محيطي كردن فراهم - 1

  اعضاي شركت از خوشايندي ابزار و دوستانه هاي روش از گيري بهره - 2

  الزم توضيحات و تذكرات و جلسه دستور بيان - 3

 شوراي بر معين اي عده تسلط از جلوگيري و ، شورا اعضاي همه براي كردن نظر اظهار فرصت ايجاد - 4

  . دبيران

  . جلسه دستور و موضوع پيرامون بحث و مذاكره جريان صحيح هدايت - 5

  . شود مذاكره و بحث ركود ثباع كه طوالني مطالب از برخي يا ها پرسش مقصود و مفهوم كردن روشن - 6
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  شورا مخالف يا موافق نظرات جلب و گرفت تصميم آن مورد در بايد كه مسائلي صريح بيان - 7

  مذاكرات از گيري نتيجه و مباحثات بندي جمع - 8

  ها مصوبه گيري پي مسئول و تصميمات نمودن مشخص - 9

  جلسه هاي مصوبه و نظرات ثبت بر مراقبت -10

  خستگي رفع و استراحت رايب فرصت ايجاد -11

  : شود مطرح بايد جلسات در دبيران شوراي هدف به توجه با كه هايي فعاليت

  دبيران تدريس هاي روش با آشنايي - 1

  جديد هاي نشريه و مجالت ، ها كتاب معرفي - 2

  پرورش و آموزش اداري و علمي مقامات و صاحبنظران سخنراني - 3

  تيتربي و آموزشي هاي فيلم نمايش - 4

  . رسد مي نظر به و آموزشگاه خاص نيازهاي و شرايط حسب بر موضوعات و مسائل به رسيدگي - 5

  . متبوع اداره ارسالي هاي بخشنامه و ها العمل دستور آخرين با آشنايي - 6

  . است شورا عهده به اجرائي نامه ائين طبق كه خاصي موارد در گيري تصميم - 7

 اتخاذ و ارائه »آموزي دانش شوراي« و »مربيان و اولياء انجمن« لساتج در كه هايي مصوبه يا مطالب - 8

 تصميمات و رسانده دبيران اطالع به انجمن اعضاي يا شورا نماينده توسط بررسي جهت است الزم و شده

  . گردد اتخاذ مشترك
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  . آن رفع براي ريزي برنامه و آموزان دانش تحصيلي افت علل بررسي - 9

  . فراغت اوقات در آموزان دانش درسي تكاليف چگونگي و ميزان تعيين -10

  :مدارس در دبيران شوراي ضرورت و فوايد و اهميت داليل

 و ها گرايش و فرهنگ تجليگاه و پرورش و آموزش نظام اهداف تحقق براي عملياتي ي رده مدرسه) 1

. دارد كار و سر آموزان انشد رواني و روحي پيچيده عناصر با دبير ميان دراين و. است متععد هاي خواسته

 دبيران اطالعات و تجارب از استفاده و عمليات رده در مشورت نيازمند اهداف مطلوب تحقق شرايط اين در

 آموزشي واحد خورد باز گرفتن و ارزشيابي و گيري تصميم ريزي، برنامه اداره، براي مديريت همچنين و است

  .دارد نياز دبيران شوراي به

 مهارت كسب مندي عالقه ايجاد تحلق، احساس بهسازي، بهبود، در سزايي به نقش اندبير شوراي) 2

 و تعاون روحيه ايجاد حل راه ارائه مشكالت شناخت براي خوبي محل آموزشي شوراي. دارد انساني نيروهاي

  .است سازمان آن شوراي آموزشي سازمان هر قلب و مغز واقع در. است ديگر فايده دهها و همكاري

 اساس بر است آن فلسفي و علمي اسالمي، مبناي از تالشي اول ي درجه در دبيران اعتبار و ارزش) 3

 و استحكام از ، شود گرفته بيشتري افراد مشاركت و فكر با تصميمات چه هر ي شده انجام هاي پژوهش

 برخوردار تريكم خطاي از شود مي گذاشته همگان راي و نظر به كه مسائلي است برخوردار باالتري درستي

  .بود خواهد تر جانبه همه و زيادتر، آرا دخالت نسبت به و است

 مديريتي هيچ اسالم است آموزشي مديريت سياست و كار اساس شورا و مشاركت نيز اسالم ديدگاه از - الف

 با يافت دستور شود مي خوانده)  كار عقل(  اسالم گرامي رسول آنكه با داند نمي مشورت از نياز بي در را

  .بپردازد مشورت به مومنان
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 مومنان هاي ويژگي از كردن مشورت اصوال كه اين ر تاكبد و شورا عنوان به اي سوره دادن اختصاص شايد

  .است اسالمي سياست همين از ناشي است

  .است گري سلطه و محوري خود كامگي، خود حذف اسالم در مديريت بالعكس

 كه كساني همه كمك با و گروهي روش به بايد كه است ماعياجت نهاد يك مدرسه علمي ديدگاه از) ب

 يا دبيران دبيران كه است تخصصي سازمان يك مدرسه حال عين در.شود اداره دارند منافعي يا مسئوليت

 نمي مديري هيچ پردازند مي وظيفه انجام به خود تخصص و علم بر تكيه و تجربه و آموزش سالها با استادان

 دبيران شوراي كند مي حل اش آموزشي اعضاي نظر اظهار و دخالت بدون را مدرسه امور كه كند ادعا تواند

  .هاست انديشه افكار اطالعات براي خوبي بسيار ي وسيله

  .دارد حل راه بافتن و تفكر انديشه به نياز تربيت و تعليم اصوال

 مديريت و جامع كيفيت لكنتر اهداف مبناي بر مديريت يعني مديريتي نظريه سه فلسفي ديدگاه ار -ج

  .است انساني نياز يك عنوان به مشاركت اين از آنها رضايت احساس و سازمان افراد مشاركت بر جامع كيفيت

 بچه مانند را حل راه آموزشي هاي سازمان همه در شورايي گيري تصميم مركز بهترين دبيران شوراي - 4

 با بعدها شده گرفته تصميم چنانچه.  كنند مي پشتيباني و دفاع آن از و دارند مي دوست خود فكري

 به بنا اجرا حين در تصميم بالعكس اگر. دانند مي سهيم آن در را خود افراد ي همه شود رو روبه موفقيت

 را خود همگان و اندازند نمي او گردن بر را شكست و گذارند نمي تنها را مدير شود مواجه شكست با داليلي

 براي عمومي همكاري به منجر تواند مي اي روحيه و جو چنين. دانند مي سهيم موفقيت عدم با شكست در

  .شود موفقيت جديد هاي راه كردن پيدا يا مشكل رفع

 حق نوعي  را گيري تصميم در مشاركت دبيران شوراي دانستن اهميت پر ضمن نظران صاحب از يكي - 5

 مشاركت او ي گفته به. باشند داشته مشاركت سهمدر مسائل در دارند انتظار دبيران كه است گفته و دانسته
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 سبب شود داده افراد به حق اين چنانچه است نظر اظهار حق دادن يا داشتن صدا نوعي مدرسه امور در

 كاهش  ، نفوذ قدرت توزيع سازمان، از بهتر ادراك افزايش ، رواني هاي نياز تامين ، ها مهارت ي توسعه

 در تعهد و مداخله درجه افزايش ، وري بهره افزايش ، گروهي و فردي كنترل ي روحيه افزايش ها، نابرابري

 هاي روش و ها راه يافتن و ها راه يافتن و خالقيت و آوري نو شغلي، رضايت ، انگيزه افزايش ، سازمان امور

  .شود مي كار انجام بهتر

 از يكي با مدير وقتي است رانديگ و خودشان از افراد ارزيابي براي ارزشي با ي وسيله مدرسه شوراي - 6

 در آيد  مي عمل به بحث مورد دبيراز ارزيابي نوعي حقيقت در دهد مي يدبير موفقيت از  گزارشي دبيران

 اين و كنند مي مقايسه دبير اين با را خود و انديشند مي خود كار روش به نيز يندبير ساير زمان همين

  .رود مي شمار به خود از ارزشيابي نوعي

 ترتيب بدين. كند كمك ها مسئوليت و حدود تعيين و شدن روشن به تواند مي مدرسه  آموزشي شوراي - 7

 دبيران شوراي همچنين است انضباط و نظم ايجاد و شناسي وظيفه افزايش براي مهمي عامل مدرسه شوراي

  .شود مي منتهي ها روش تصحيح و ها مهارت افزايش به

 و است آموزان دانش اخالقي و رفتاري درسي آموزشي مسائل بررسي يراندب شوراي مهم بسيار اهداف از - 8

 مشابه موارد ي همه با برخورد براي واحد و مشترك تصميمات اتخاذ و جاري مشكالت با اي برخوردريشه

  .است

 امور در دبيران وقتي و شود مي افراد بلوغ و رهبري خود شخصيت، رشد سبب مدرسه دبيران شوراي - 9

 احساس بينند مي موثر مدرسه سرنوشت در را خود وجود آنها و شوند مي داده شركت موزشيآ سازمان

 دبيران ي وسيله به مشكالت و مسائل بررسي توان يافتن رهبري خود از منظور كنند مي شخصيت و ارزش
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 انجام و تجربه كسب.  پختگي مفهوم به بلوغ و مدرسه امور آوردن در گردش به نهايت در و حل راه ارائه و

  .است كارها

 هاي روش چون مباحثي به توانند مي است آموزشي كارگاه يك اينكه به عنايت با دبيران شوراي -10

 ، ها تست ساختن هاي روش ، افراد كردن اجتماعي هاي روش ، تربيت و تعليم هاي يافته آخرين ، تدريس

 مقررات علمي ي رشته يك هاي يافته آخرين اوليا، با رابطه برقراري ي نحوه و ارزشيابي درست هاي شيوه

 مقاصد و اهداف مورد در رسيدن توافق به و اهداف كردن روشن ، انضباط اعمال هاي روش ، انضباطي

  .بپردازند.....و آموزشي

  شواهد يك گردآوري

 و است شده استخراج و بندي دسته شود مي دبيران شوراي جلسه ركود باعث كه عواملي جلسه چندين در 

 دسته ذيل بشرح شود اقدام بايد ان نمودن مرتفع جهت در كه دبيران شوراي جلسات ركود علل عنوان با

  : است شده بندي

  شورا تأثير به دبيران از برخي باور عدم - 1

  )مدير نبودن آماده و جلسه دستور نداشتن(  جلسات محتوائي كم و ريزي برنامه عدم - 2

  جلسات مؤثر و صحيح اداره عدم - 3

  مديران از برخي سوي از انضباط و نظم رعايت عدم - 4

  جلسه برگزاري مكان و زمان نبودن مناسب - 5

  شورا جلسات در آمده دست به نتايج و شده انجام اقدامات از گزارش ارائه عدم - 6

  مدير بودن الوحده متكلم و دبيران توانايي به توجه عدم - 7
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  . جلسات ادامه و تشكيل براي زمال هاي جاذبه و پذيرايي وسايل وجود عدم - 8

  جلسات در آنان حضور تأثير به دبيران از بعضي باور عدم - 9

  جلسات در شركت براي دبيران در كافي رغبت و انگيزه وجود عدم -10

  اقتصادي مختلف داليل به دبيران مشغله -11

  جلسات كيفيت و تشكيل خصوص در ادارات سوي از الزم نظارت عدم -12

  . آموزشگاه پرورش و آموزش روند در جلسات تصميمات از محسوس گيري نتيجه عدم -13

  مدارس در گرايي فرد به گرايش و گروهي كار به تمايل عدم -14

  تحليل يافته هاي علمي و بيان راه حل

  . شود اعالم قبالً جلسات دستور - 1

  . شود بيني پيش راحت و كافي و الزم تسهيالت - 2

  . شود انتخاب بمناس مكان و زمان - 3

  . باشند داشته را خود نظرات نقطه بيان فرصت افراد - 4

  . شود ملحوظ تصميمات در افراد نظر - 5

  . شود استفاده مناسب بصري و سمعي وسايل از - 6

  . نيست جلسه خود از كمتر جلسه تشكيل از قبل هاي آمادگي كه بدانيد - 7

  . است جلسه تشكيل الزم شرط نندگانك شركت هاي آمادگي و ها ويژگي گرفتن نظر در - 8
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  . شويد قائل مساوي فرصت نظر اظهار جهت كنندگان شركت همه براي - 9

  . است جلسات بخش اثر شرايط از كه كنندگان شركت همكاري و همدلي -10

  . كنند بيان را خود نظرات شفاف طور به و آزادانه بتوانند كه بدهيد آزادي طوري كنندگان شركت به -11

  .بگنجانيد را شده گرفته تصميم موارد همه تنظيمي گزايش يا صورتجلسه در-12

  . كنيد استفاده جلسه اداره در برانگيزنده هاي روش از -13

 موضوع يك بررسي براي هايي مسئوليت افراد از بعضي به ، جلسه اقتضاي حسب بر و امكان صورت در -14

  . كنيد محول گزارش ارائه و

  .كنيد استفاده مسأله حل روش از گيري نتيجه و اطالعات ارائه ، ها بحث در -15

  . است جلسات اداره ناپذير جدايي جزء ، تصميمات اجراي گيري پي كه بدانيد -16

  انتخاب راه حل موقي و اجراي نظارت بر آن:

  . دبيران شوراي در آن مثبت نقش و مشاركت اهميت به نسبت دبيران نگرش بهسازي - 1

  . دبيران شركت جهت مناسب مكان و زمان رفتنگ نظر در - 2

  . جلسات كيفيت بر نظارت و جلسات در باال هاي رده مديران شركت - 3

  . جلسات در آموزشي هاي سرگروه شركت - 4

  . گرفته صورت اقدامات نتايج از رساني اطالع و مناسب خورد باز و جلسات هاي مصوبه پيگيري - 5

  . دبيران ارزشيابي فرم در هايي شاخص گنجانيدن - 6
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  . دبير مقام گراميداشت هفته و دبيران شوراي جلسات در فعال و جو مشاركت دبيران از تقدير - 7

  

  

  گرد آوري شواهد دو

پس از مدتي پس از اجراي راه حل هاي مختلف در جهت پيشبرد اهدافم در راستاي فعال ساز ي 

  شوراي دبيران نتايج زير حاصل گرديد:

  . دبيران در جويي مشاركت روحيه تقويت و مدرسه در تصميمات بودن شاركتيم اصل احياء - 1

  . نباشيم موجود وضعيت به راضي كه اجرايي عوامل و دبيران همه در باور ايجاد - 2

 نمود طرف بر را تربيتي و تحصيلي موانع توان مي مشاركتي و علمي روش با كه باور و احساس اين ايجاد - 3

  . كرد پيدا را مناسب برخورد شيوه يا تدريس فرآيند جهت مناسب حل راه جمعي دخر از استفاده با و

 و مسائل به و دانند مي مدرسه به متعلق را خود كه شده ايجاد احساس اين كاركنان كليه بين در - 4

 معاون و مدير و كند مي خوشحال را آنها مدرسه هاي موفقيت و نگرند مي عميق نگاه يا مدرسه مشكالت

  . دانند نمي تنها مشكالت و مسائل مقابل در را خود

  . دهند مي نشان عالقمندي نيست آنها وظايف جزء حتي كه مدرسه هاي فعاليت انجام به نسبت دبيران - 5

 بيان جايگاه را دبيران شوراي و شود مي حاكم مدرسه بر صميميت و همكاري از آكنده و سالم جوي - 6

  . شوند مي جلسه وارد آمادگي و مطالعه با علمي مطالب ارائه براي حتي و دانند مي خود علمي نظرات
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 دانش اطالع به و گرفت مي قرار تصويب مورد مدرسه شوراي طريق از دبيران شوراي تصميمات چون - 7

 آموزان دانش از گذشته ترم طول در انضباطي بي و ناسازگاري ، پرخاشگري هيچگونه رسيد مي آموزان

  . نشد مشاهده

 اين از تدريس فرآيند در تيمي و فعال تدريس هاي روش از استفاده به دبيران در عالقمندي ايجاد اب - 8

 بررسي و نقد مورد و شده استفاده جلسات در همكاران فعال تدريس هاي فيلم از و نموده استفاده ها روش

  . گرفته قرار

 نسبت نمرات ميانگين و قبولي رصدد شاخص دو در  دبيران شوراي صحيح تصميمات نمودن عملياتي با - 9

  . ايم داشته رشد گذشته سال به

  دبيران شوراي سازي بهينه و تقويت راهبردهاي

 منظور به ، اطالعات و نظر تبادل براي كه مدرسه كنندگان اداره و دبيران از است جمعي دبيران شوراي

 ولي شود مي مطرح نيز اداري عاتاطال و اخبار شورا اين در.گردد مي تشكيل آموزشي كيفي سطح ارتقاي

  .است آموزشي مسائل ي درباره گفتگو و و بحث اصلي محور

 با را نهاالن نو آموزش تغييرات اين كه اي گونه به است همراه مداوم و سريع تحوالت با امروز تحول پر دنياي

 نمايد مي ايجاب وزانآم دانش فرداي و امروز هاي نياز به پاسخگويي.  سازد مي ممكن غير سنتي هاي روش

 مجبورند دبيران لحاظ بدين. گردد ارائه آموزان دانش به جديد و متناسب هاي روش قالب در روز دانش كه

 كشف نيز را آن با متناسب هاي روش نمايند مي منطبق جامعه هاي نياز با را آموزشي محتواي ـĤنكه ضمن

  .كنند اعمال و

 در اين و نيست امكانپذير يكديگر با دبيران متقابل كمك و مشورت بدون ، روش و محتوا در تحول و تغيير

 الزم نياز اين به يابي دست براي. يابد مي تحقق بهتر هاست تجربه تبادل براي محيطي كه دبيران شوراي
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 با و اجتماع محيط با آموزش آن در كه نمود ايجاد مدرسه در را جوي و كرد تجهيز را دبيران شوراي است

 براي منطقي هاي حل راه كردن پيدا دبيران شوراي جلسات تشكيل ايجاد از هدف.يابد انطباق نآ تحوالت

  .است آموزشي هاي نارسايي رفع

 فرصت و گيرد مي شكل گروهي ريزي طرح و جمعي فكر آن در كه كند مي فراهم موقعيتي دبيران شوراي

 در. كنند مي پيدا توفيق مدرسه امور بهتر ناختش به دبيران و شود مي مهيا سودمند آرائ و عقابد ارائه براي

 هيوت اعاي پرورش و رشد جب مو آموزشي امور از بسياري مورد در نظر و انديشه تبادل ، جلسات اين

  . شود مي آموزشي

  راهكار هاي پيشنهادي

 ارائه را رزي هاي راهبرد توان مي ، آن از بهتر ي استفاده و دبيران شوراي سازي غني و بهبود ي زمينه در

  :كرد

 نظرات از استفاده يا آن ي خاتمه و شروع ساعت و باشد قبلي دعوت و اطالع و برنامه با بايد شورا تشكيل -

  .شود اعالم و تنظيم دبيران

 از دور ، صوتي وسايل صندلي، دما، نور، ، گشايش جمله از موادي به توجه و شورا مكان نمودن مشخص -

  ...... و بودن صدا سرو

 بحث ي زمينه در اطالعاتي بتوانند كنندگان شركت تا ، جلسات در بحث مورد موضوعات نمودن مشخص -

  .كنند آوري جمع نظر مورد

 باعث و داده افزايش اي حرفه هاي فعاليت به را دبيران ي عالقه كه نحوي به شورا هاي برنامه تنظيم -

  .شود انگيزه ايجاد
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 طرح منظور به دبيران و مدير ميان رابط تعيين  و جلسه هر رشگزا نوشتن براي جلسه دبير انتخاب -

  .بعد نشست موضوع نمودن مشخص و دبيران نظارات طرح منظور به دبيران

 نظام امتحانات، وظايف، شرح ، قوانين ، ها نامه ي شيوه از دبيران آگاهي و آشنايي منظور به شورا تشكيل

 فرآيند در آموزان دانش سازي فعال ي نحوه و ارزشيابي نوين هاي روش تدريس، الگوهاي دادن، نمره

  .آموزش

 مشكالت حل منظور به مطلوب و مناسب هاي حل راه ي ارائه و دار مشكل آموزان دانش مورد در بحث -

  .آموزان دانش گونه اين

  .آموزان دانش اولياي و دبيران و مربيان روابط تقويت خصوص در نظر تبادل و بحث -

 ي نحوه و بندي جه بود خصوص در پايه هم دبيران بين نظر تبادل منظور به اي پايه يشورا تشكيل -

 سال شروع از پيش هفته سه يا دو و يكبار هفته در حداقل گيري ياد و دهي ياد هاي روش و تدريس

  .تحصيلي

 دبيران خود از دستيار و خارج از استاد كه طوري به آموزشي كارآگاه صورت به دبيران شوراي تشكيل -

  .باشد

  .مشاهدات از انتقاد و بحث و) مدرسه از خارج در(  علمي مراكز از بازديد قالب در شورا تشكيل -

  .تدريس برتر الگوهاي به دبيران شدن مجهز منظور به نوبتي صورت به شورا در دبيران تدريس -

 نحوه درس، طرح ي تهيه ي نحوه نظير مسائلي آموزش خصوص در متخصص و مجرب استادان از دعوت -

  ........ و آوران فن گيري كار به ي نحوه تدريس، ي

  .پرورشي و آموزشي مشكالت رفع براي اي پايه شوراهاي جلسات در آموزان دانش متخصص اوليا از دعوت -
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 در نظر تبادل و بحث و) بودن طرح قابل صورت در(  دبيران مشكالت از آگاهي منظور به شورا تشكيل -

  .مشكالت حل مورد

  .آموزشي و علمي موسسات ساير با دبيران كردن وآشنا شورا در دبيران توسط علمي مقاالت ي ارائه -

  .آنها ي درياره نظر تبادل و بحث و شورا در آموزشي و تربيتي هاي فيلم نمايش -

  . نوبتي صورت به دبيران ي وسيله يه شورا كردن اداره -

 مدير پيگيري و مدرسه مدير به مكتوب گزارش صورت به شورا ي لسهج هر در بحث مورد مطالب ي ارائه -

  .شورا در مطروحه مشكالت رفع براي

 طرح به ، اي حرفه و علمي اطالعات افزايش بر عالوه كه باشد مي اي گونه به شورا محتواي تنظيم -

  .كند كمك آنان مشكالت حل به و بپردازد دبيران ابتكار و خالقيت

 ضمنا. باشد طرف بي و بحث مورد مسائل به مسلط برخورد، خوش ، شناس وقت بايد جلسه ي كننده اداره -

  .باشد داشته را جلسه ي اداره توانايي

 و دهند ارائه را خود تجربيات بحث، مورد موضوع با آشنايي ضمن بوده شناس وقت بايد كنندگان شركت -

  .بگذارند احترام ديگران عقايد و نظرات به

. است قرارگرفته خاص توجه مورد اسالمي فرهنگ در كه است مهمي مباحث از يكي اورهمش و شورا  

 جلوگيري و تر دقيق و بهتر هاي حل راه به رسيدن باعث جامعه و زندگي مختلف درمسائل مردم با مشورت

 بر مبتني صحيح گيري تصميم كه. باشد مي مدرسه جامعه مهم اركان از يكي. باشد مي اشتباهات تكرار از

 و مدرسه مسئولين گيري تصميم دراين. است برخوردار اي ويژه اهميت از آن در اسالمي تربيت و تعليم

  .قرارداد نقد و بررسي مورد را آن توان مي شورا عنوان تحت كه. كنند مي ايفا را اي ويژه نقش معلمين



 

د و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ور

باقيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٢٣ 

 

 و نظر تبادل و بحث ورمنظ به كه مدرسه كنندگان اداره و معلمان از است جمعي معلمان شوراي    

 آموزشي، جريان درحسن معلمان مشاركت تامين و آموزشگاه واداري پرورشي آموزشي، درامور هماهنگي

  .گردد مي تشكيل مدرسه اداري و پرورشي

 دانش فرداي و امروز نيازهاي به پاسخگويي. است همراه مداوم و سريع تغييرات با امروز تحول پر دنياي    

  .گردد ارائه آموزان دانش به جديد و متناسب هاي روش قالب در روز، دانش كه نمايد مي ايجاب آموزان

 اين و نيست پذير امكان يكديگر با معلمان متقابل كمك و مشورت بدون روش، و محتوا در تحول و تغيير    

  .يابد مي تحقق بهتر هاست، تجربه تبادل براي محيطي كه معلمان شوراي در امر

 در كه نمود ايجاد درمدرسه را جوي و كرد تجهيز را معلمان شوراي است الزم نياز اين به يابي ستد براي    

  .يابد انطباق آن تحوالت و اجتماع بامحيط آموزش آن

  

  

  نتيجه گيري

 نيز آنها موثر  اداره و  جلسات  تشكيل  شيوه سازمانها،  فعاليتهاي و ساختارها  شدن تر پيچيده و  گسترش با 

  اكتساب از ناگزير  مديران  مختلف  سطوح  كه  است  درآمده  خاصي  مهارت و  فن  عنوان به خود و  شده تر يدهپيچ

 از  يكي  عنوان به  آن از موثر  استفاده و  جلسه  تشكيل  روشهاي و  فنون با  آشنايي. هستند  مهارت و  فن  اين

  .است  درآمده  سازمان در  مديران نفوذ و  موفقيت  عوامل

. شود مي  خالصه  مديريت  اعمال  چگونگي در  درمجموع  كه  است  متعددي  عوامل  معلول  جلسات  موفقيت  عدم 

  تسهيالت و  مكان  تخصيص كارآمد، و  مناسب  اعضاي  انتخاب كار، دستور  موقع  به  تهيه قبلي،  ريزي برنامه
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  تعيين درجلسه،  مشكالت و  مسائل  تبيين جلسه،  اهداف  نتعيي وقت، از موثر  استفاده مناسب،  زمان الزم،

  جلسات  اثربخشي و  كيفيت بهبود در موثر  عوامل از  جلسه  ارزشيابي و  جلسه  مديريت  براي  مقررات و  ضوابط

  . است  جلسات  اداره  مناسب  روشهاي  به  مديران تجهيز  مستلزم مذكور مقصد  به  نيل. شود مي  محسوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماخذ و  منابع

  چاپ عالم، نشر  فرهنگي  موسسه  انتشارات ، ،)1377(  مهدي محمد عليمرداني، -  محمدعلي حقيقي، -  1

  .اول

  مديريت  سازمان  انتشارات تيراني،  سلطاني فلورا  ترجمه.  ،)1375( ديويد استراوس، و  ميشل دويل، - 2

  .اول  چاپ صنعتي،



 

د و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ور

باقيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٢٥ 

 

  .اول  چاپ رسا،  فرهنگي  خدمات  موسسه  انتشارات ، ،)1375( لرضاعبدا نژاد، رضايي - 3

  .دوم  چاپ آشنا،  قلم  تحقيقات نشر مركز ، ،)1379(  مهدي ماحوزي، - 4

  .اول  چاپ اصفهان، واحد  دانشگاهي جهاد  انتشارات ، ،)1379(  علي نصراصفهاني، - 5

  .دوم  چاپ بانكداري،  آموزش مركز  انتشارات پاريزي، ژادن ايران  مهدي  ترجمه ، ،)1372(  ماريون هينز، - 6

  ,1385 گاج المللي بين انتشارات.مجيدنقيه: مولف.يدبير ظرافتهاي- 7

  .1386بهار پيك انتشارات.مجدفر مرتضي:مولف.،مديرموفق موفق ي مدرسه- 8

  

  

  

  

  

  


