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 چكيده

 فكری نظر تبادل و همياری و همكاری با جز او های خواست و نيازها که است اجتماعی موجودی انسان  

 از برداری بهره و بزرگ اکتشافات و اختراعات به است توانسته همفكری و کمك با انسان. شود مین برآورده

 در را نظرات و وآرا اطالعات تبادل و جمعی کار این بيشتر هرچه تكنولوژی و علم پيشرفت و یابد دست آن

 مختلف ابعاد در تماعیاج های گيری تصميم.    نماید می بيشتر و بيشتر دولتها و ها ملت ها انسان ميان

 بيشتر آن تنظيم در نظر صاحب افراد که بود خواهد تر درست و تر دقيق وقتی اقتصادی و فرهنگی سياسی،

 مختلف های اندیشه و افكار تبادل و نظرخواهی معرض در بيشتر هرچه ها تصميم و باشند داشته شرکت

 و گيری تصميم های نارسایی و نقایص تواند می صحيح و پيوسته صورت به ها اندیشه برخورد. گيرند قرار

 .نماید تر دقيق و تر کامل چه هر را آمده دست به ونتایج ببرد بين از مختلف مجامع در اجرا

 یك از بهتر فكر چند همواره که کند می تایيد تاریخی تجربه هم و پذیرد می عقل هم را موضوع این    

 از بهتر و تر کامل آید دست به مختلف افراد های اندیشه رخوردب و نظرات تبادل از که تصميمی و فكربوده

 و شور وجودی فلسفه همان این و شده گرفته دیگران مشورت بدون و فرد یك وسيله به که است تصميمی

 برای را قوانين بهترین و ترین کامل که اسالم.    باشد می مختلف جوامع و موسسات و ها سازمان در شورا

 و انسان رشد و بوده استوار انسان سرشت براساس و است دار خوشبختی و سعادت سوی به انسان حرکت

 مشاوره اهميت نه قطعاً کند، می تضمين است اهلل همان که مطلق کمال سوی به درحرکت را انسانی جامعه

 نام به سوره یك حتی که نهاده ارج آن به ای اندازه به بلكه نگرفته نادیده انسانی جوامع درتعالی را شورا و

 مدرسه / مدیر /معاون اجراییمعاونت..........در پست .....اینجانب . است شده گذاری نام شورا

به این نتيجه رسيدم که می بایست نحوه پس از بررسی های انجام شده در زمينه پژوهش ......……………

گامی مهم در راستای  شورای دبيران را در آموزشگاهم مورد بررسی قرار داهم . تا بتوانم نظم بخشيدن به 

 این شورا بردارم.  نظم بخشيدن به 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش این 

 آسمان مراجعه کنید . وهشی تخصصی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژ

www.asemankafinet.ir 

5 
 

 نظم،شورای دبيران،آموزشگاه کليدواژه :

 مقدمه 

 با را نهاالن نو آموزش تغييرات این که ای گونه به است همراه مداوم و سریع تحوالت با امروز تحول پر دنيای

 نماید می ایجاب آموزان دانش فردای و امروز های نياز به پاسخگویی.  سازد می ممكن غير سنتی های روش

 مجبورند دبيران لحاظ بدین. گردد ارائه آموزان دانش به جدید و متناسب های روش قالب در روز دانش که

 کشف نيز را آن با متناسب های روش نمایند می منطبق جامعه های نياز با را آموزشی محتوای ـآنكه ضمن

 .کنند اعمال و

 جایيكه تا نيست پوشيده کس هيچ بر فرهنگی و اجتماعی و سياسی امور در آن اهميت و شورا بحث

 پيامبر سيره در است آن اهميت از ناشی «شورا» یعنی مهم عنوان این به خدا کالم از ای سوره اختصاص

 شده تأکيد دیگران امر در شدن شریك و مشورت از استفاده به کرات به هم معصوم امامان و اسالم بزرگ

 دبيران سازندگی نقش آن نمودن فعال با توان می که باشد می دارا را مهم جایگاه این دبيران شورای و است

 کنندگان اداره و دبيران از است جمعی دبيران شورای. نمود تقویت ها گيری تصميم در آنها مشارکت با را

 شورا این در.گردد می كيلتش آموزشی کيفی سطح ارتقای منظور به ، اطالعات و نظر تبادل برای که مدرسه

 .است آموزشی مسائل ی درباره گفتگو و و بحث اصلی محور ولی شود می مطرح نيز اداری اطالعات و اخبار

 در این و نيست امكانپذیر یكدیگر با دبيران متقابل کمك و مشورت بدون ، روش و محتوا در تحول و تغيير

 الزم نياز این به یابی دست برای. یابد می تحقق بهتر هاست تجربه تبادل برای محيطی که دبيران شورای

 با و اجتماع محيط با آموزش آن در که نمود ایجاد مدرسه در را جوی و کرد تجهيز را دبيران شورای است

 برای منطقی های حل راه کردن پيدا دبيران شورای جلسات تشكيل ایجاد از هدف.یابد انطباق آن تحوالت

 .است شیآموز های نارسایی رفع
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 فرصت و گيرد می شكل گروهی ریزی طرح و جمعی فكر آن در که کند می فراهم موقعيتی دبيران شورای

 در. کنند می پيدا توفيق مدرسه امور بهتر شناخت به دبيران و شود می مهيا سودمند آرائ و عقابد ارائه برای

 هيوت اعای پرورش و رشد جب مو آموزشی امور از بسياری مورد در نظر و اندیشه تبادل ، جلسات این

 . شود می آموزشی

 بيان مسئله

 لذا باشند می آموزان دانش تحصيلی پيشرفت در واسطه بدون گذار تأثير افراد واقع در دبيران که آنجا از

 شورای ، اجرایی نامه آئين 05 ماده اساس برو . باشد می ارزنده بستن کار جهت آنان پيشنهادات و نظرات

 را آنها اجرای در همكاری و آنان تهيه در مؤثر مشارکت و ها برنامه همسویی بر کامل نظارت ارسمد دبيران

 فرآیند در آموزان دانش فعال مشارکت برای اندیشی چاره و بحث در دارند وظيفه دبيران شورای.  دارد

 مورد در دارند وظيفه راندبي ، دبيران شورای 05 ماده اجرایی نامه آئين اساس بر 4. نمایند فعاليت یادگيری

 مسئولين به و دهند قرار بررسی و بحث مورد را ها کتاب محتوای و نمایند اتخاذ الزم تدبير آموزشی مسائل

 راهكار  ارائه دارند درسی مطالعات انجام به آموزان دانش ترغيب جهت در همچنين دهند انعكاس ذیربط

 مشارکت و هماهنگی و نظر تبادل و بحث با مدرسه شیپرور و آموزشی های فعاليت که آنجا از. نمایند

 . گردد فعال مناسب شيوه به دبيران شورای که دارد ضرورت لذا یابد می جریان دبيران

با آن روبرو بودم عدم نظم و انضباط کافی در شورای دبيران  پژوهشمسئله اساسی که بنده در این 

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

 در جلسات شورای دبيران ترغيب نمایم. منظم را به شرکت
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 از وضع موجود :ارزیابی 

در ابتدا شورای دبيران نظم و انضباط . در این آموزشگاه هستم ............آموزشگاه  مدیر یا معاون  ......اینجانب 

دبيران عالقه زیادی به شرکت در شورای دبيران نداشتند و به بهانه های مختلف سعی بر زیادی نداشت . و 

 آن داشتند که در این جلسات کمتر شرکت نمایند . بنا بر این در سدد رفع این مشكل بر آمدم. 

 مدرسه مانند آموزشی های سازمان مخصوصاً ها سازمان در انسانی روابط برقراری های شيوه رترینمؤث از

 دانش ، دبيران) کارکنان مسئوليت و نفوذ ميزان که اقداماتی مجموعه یعنی مشارکت. »»  است  «مشارکت»

 نوعی و دهد افزایش ، لفمخت سطوح در اختيار تفویض طریق از ، گيری تصميم فرایند در را( اولياء و اموزان

 .««آورد وجود به هستند مربوط سازمان با شكلی به که افرادی در را تعلق و مالكيت حس

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

 می مؤثر و متعلق عضوی را خود دبير عوض این با.  کنند می صرف آنجا در را انرژی و نيرو بيشترین دليل

 سهيم آن سازندگی و ها گيری تصميم در و باشد نظر صاحب مدرسه در که دارد دوست کس هر لذا ، داند

 شود گرفته بيشتری افراد مشارکت و فكر با ها تصميم چه هر داند می نيز جو مشارکت مدیر هر یقيناً. باشد

 همگان رأی و نظر به که مسائلی و موضوعات.  باشد می رخوردارب باالتری درستی و استحكام ، قوت از

 تر جانبه همه و تر دقيق ، دیگران اندیشه و آرا دخالت نسبت به و دارد کمتری اشتباهات ، شود می گذاشته

 رحيم رسول که آنجا.  است رهبری و مدیریت سياست و کار اساس ، شورا نيز اسالم دیدگاه از.  بود خواهد

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

 کارها یا امور در مردم با یعنی «المتوکلين یحب اهلل ان ، اهلل علی فتوکل عزمت فاذا االمر فی شاورهم و »

 قرآن یا.  دارد دوست را کنندگان توکل خداوند که کن توکل خدا به گرفتی تصميم که آنگاه و کن مشورت

 : مایدفر می کریم
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 ؟ کنم می کاری انجام به مجبور  دارید اکراه که حالی در را شما من آبا «کارهون لها انتم و مكموها انلز»

 به را کسی و گرفتند می نظر در امور در را افراد رضایت و نظر حضرت آن که است این پيامبر سخن معنی

 در مشورت اهميت از ناشی «شورا» عنوان اب قرآن از ای سوره اختصاص یا.  کردند نمی کاری به وادار زور

 . است اسالم

 محل و مطهر آموزشی شورای و است عقاید و ها ایده ، نظرات بررسی کانون اعم طور به شوراها جلسات

 تقویت گروه به را فرد تعلق و عضویت ، مشارکت ، پذیری مسئوليت حس که است گروهی تصميمات اتخاذ

 مدیر سوی از انسانی کرامت به احترام و اندیشی آزاد ، تدبير ، رهبری از نمادی شورا همچنين.  کند می

 تصميمات و کارها کرده تقویت را مدارس های شورا ، اصول بر تكيه با توانند می مدیران ترتيب بدین. است

 به وصول در را مدرسه تواند می جویی مشارکت بر مبتنی مدیریت.  سازند استوار مشورت پایه بر را خود

 فرهنگ در ما که است دبيران شورای آرمانی و تئوری جایگاه این.  رساند یاری تربيتی و آموزشی اهداف

 تئوری این شدن عملياتی مانع که هستيم روبرو مشكالتی و مسائل با اجرا در متأسفانه اما داریم اسالم غنی

 در دبيران شورای بودن ساز کار بر مدیران و دبيران همه باور چون موجود وضعيت در و شود می مهم

 این که است شده واقع مهری بی و توجهی بی مورد شورا لذا نيست مثبت پرورشی و آموزشی امور پيشرفت

 و عنوان پنج در را مهم رکن این شدن اجرایی های محدودیت و مسائل و موانع کلية نموده سعی حقير

 . نمائيم ذکر اجرایی های فعاليت شرح در بندهایی

 گزارش :اف اهد

 تخصصی :هدف 

 دبيران شورای جلسات در دبيران شرکت کردن منظم

 جزئی :اهداف 

 علل شرکت نكردن دبيران در جلسات شورای دبيرانبررسی 
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 کردن راه هایی جهت عالقمند کردن شرکت دبيران در جلسات شورای دبيرانپيدا 

 آوری اطالعاتجمع 

 و است شده استخراج و بندی دسته شود می دبيران شورای جلسه رکود باعث که عواملی جلسه چندین در 

 دسته ذیل بشرح شود اقدام باید ان نمودن مرتفع جهت در که دبيران شورای جلسات رکود علل عنوان با

 : است شده بندی

 شورا تأثير به دبيران از برخی باور عدم -0

 (مدیر نبودن آماده و جلسه دستور نداشتن)  جلسات محتوائی کم و ریزی برنامه عدم -1

 تجلسا مؤثر و صحيح اداره عدم -1

 مدیران از برخی سوی از انضباط و نظم رعایت عدم -4

 جلسه برگزاری مكان و زمان نبودن مناسب -5

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

 مدیر بودن الوحده متكلم و دبيران توانایی به توجه عدم -7

 . جلسات ادامه و تشكيل برای الزم های جاذبه و پذیرایی وسایل وجود عدم -8

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

 جلسات در شرکت برای دبيران در کافی رغبت و انگيزه وجود عدم -01

 اقتصادی مختلف دالیل به دبيران مشغله -00

 جلسات کيفيت و تشكيل خصوص در ادارات سوی از الزم نظارت عدم -01
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 . آموزشگاه پرورش و آموزش روند در جلسات تصميمات از محسوس گيری نتيجه معد -01

 مدارس در گرایی فرد به گرایش و گروهی کار به تمایل عدم -04

 پيشينه تحقيق

 می ارائه را زیر دات پيشنها آنها  کردن بخش ثمر و جلسات بخشی اثر افزایش با رابطه در هينز ماریون

 :دهند

 مطرح را خود نظرات نيز جلسات دستور تهيه در که باشند داشته فرصت جلسات رد کنندگان شرکت-0

 . نمایند

 .شود بينی پيش کافی و الزم تسهيالت -1

 .شود انتخاب مناسب مكان و زمان -1

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

 . شود لحاظ تصميمات در افراد نظر -5

 .شود استفاده مناسب یبصر و سمعی وسایل از -6

 : کمالی مير محمد سيد دکتر نظر

 تشكيل آیند فر در چشمگيری اثر آموزشی شوراهای و جلسات از درست گيری بهره در زیر نكات رعایت

 .دارد جلسات

 تشكيل را جلسه دارید مطلب و موضوع جلسه واداره بحث برای کافی اندازه به که هستيد مطمئن اگر -0

 .دهيد
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 . نيست جلسه خود از کمتر جلسه تشكيل از قبل گيهای آماده که دبداني -1

 .است جلسه تشكيل الزم شرط کنندگان شرکت ی آمادگيها و ویژگيها گرفتن نظر در -1

 .شوید قائل مساوی فرصت نظر اظهار جهت کنندگان شرکت همه برای -4

 .است جلسات بخش اثر شرایط از کنندگان شرکت همكاری و همدلی-5

 استفاده نظرها اظهار و جلسه دادن قرار الشعاع تحت برای خود قدرت از. باشيد طرف بی کنيد سعی -6

 .نكنيد

 .کنند بيان را خود نظرات شفاف طور به و آزادنه  بتوانند که بدهيد آزادی طوری کنندگان شرکت  به -7

 .گردد یادداشت شده اتخاذ تصميمات و موارد همه تنظيمی ی تجلسه صور در -8

 .کنيد استفاده جلسه اداره در انگيزنده بر روشهای از -9

 و موضوع یك بررسی برای مسئوليتهایی افراد از بعضی به جلسه اقتصای حسب بر و امكان صورت در -01

 .کنيد محول گزارش ارائه

 .کنيد استفاده مساله حل روش از گيری نتيجه و اطالعات ارائه ها، بحث در -00

 .کنيد استفاده آن ونظایر چارت، فيلم، ،مدارک، اسناد از توانيد می تا -01

 .است جلسات اداره پذیر نا جدائی جزء تصميمات اجرای گيری پی که بدانيد -01

 .مشاهدات از انتقاد و بحث و( مدرسه از خارج در) علمی مراکز از بازدید قالب در شورا تشكيل - 04

 .تدریس برتر الگوهای به دبيران شدن مجهز منظور هب نوبتی صورت به شورا در دبيران تدریس -05
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 نحوه درس، طرح ی تهيه ی نحوه نظير مسائلی آموزش خصوص در متخصص و مجرب ازاستادان دعوت -06

 ... و ارتباطات و اطالعات فناوری گيری کار به ی نحوه تدریس، ی

 .آموزشی و علمی موسسات سایر با دبيران کردن آشنا و شورا در دبيران توسط علمی مقاالت ی ارائه -07

 .آنها ی درباره نظر تبادل و بحث و شورا در آموزشی و بيتی تر های فيلم نمایش -08

 .نوبتی صورت به دبيران ی وسيله به شورا کردن اداره -09

 پيگيری و مدرسه مدیر به مكتوب گزارش صورت به شورا ی جلسه هر در بحث مورد مطالب ی ارائه-11

 شورا در مطروحه مشكالت رفع برای مدیر

 طرح به ، دبيران ای حرفه و علمی اطالعات افزایش بر عالوه که باشد ای گونه به شورا محتوای تنظيم -10

 .کند کمك آنان مشكالت حل به و پرداخته نيز دبيران ابتكار و خالقيت

. باشد طرف بی و بحث مورد مسائل به مسلط برخورد، خوش شناس، وقت باید جلسه ی کننده اداره -11

 .باشد داشته را جلسه ی اداره توانایی ضمنا

 دهند ارائه را خود تجربيات بحث، مورد موضوع با آشنایی ضمن بوده شناس وقت باید کنندگان شرکت -11

 بگذارند احترام دیگران عقاید و نظرات به و

 دبيران شورای سازی فعال جهت الزم های عاليتف شرح

 : دهد انجان باید شورا رئيس عنوان به مدیر که هایی فعاليت( الف

 جدی کار برای آماده حال عين در ، اداری قيود از دور و آرام محيطی کردن فراهم -0

 اعضای شرکت از خوشایندی ابزار و دوستانه های روش از گيری بهره -1
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 الزم توضيحات و تذکرات و جلسه دستور بيان -1

 شورای بر معين ای عده تسلط از جلوگيری و ، شورا اعضای همه برای کردن نظر اظهار فرصت ایجاد -4

 . دبيران

 . جلسه دستور و موضوع پيرامون بحث و مذاکره جریان صحيح هدایت -5

 . شود مذاکره و بحث رکود ثباع که طوالنی مطالب از برخی یا ها پرسش مقصود و مفهوم کردن روشن -6

 شورا مخالف یا موافق نظرات جلب و گرفت تصميم آن مورد در باید که مسائلی صریح بيان -7

 مذاکرات از گيری نتيجه و مباحثات بندی جمع -8

 ها مصوبه گيری پی مسئول و تصميمات نمودن مشخص -9

 جلسه های مصوبه و نظرات ثبت بر مراقبت -01

 خستگی رفع و استراحت رایب فرصت ایجاد -00

 : شود مطرح باید جلسات در دبيران شورای هدف به توجه با که هایی فعاليت

 دبيران تدریس های روش با آشنایی -0

 جدید های نشریه و مجالت ، ها کتاب معرفی -1

 پرورش و آموزش اداری و علمی مقامات و صاحبنظران سخنرانی -1

 تیتربي و آموزشی های فيلم نمایش -4

 . رسد می نظر به و آموزشگاه خاص نيازهای و شرایط حسب بر موضوعات و مسائل به رسيدگی -5
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 . متبوع اداره ارسالی های بخشنامه و ها العمل دستور آخرین با آشنایی -6

 . است شورا عهده به اجرائی نامه ائين طبق که خاصی موارد در گيری تصميم -7

 اتخاذ و ارائه «آموزی دانش شورای» و «مربيان و اولياء انجمن» لساتج در که هایی مصوبه یا مطالب -8

 تصميمات و رسانده دبيران اطالع به انجمن اعضای یا شورا نماینده توسط بررسی جهت است الزم و شده

 . گردد اتخاذ مشترک

 . آن رفع برای ریزی برنامه و آموزان دانش تحصيلی افت علل بررسی -9

 . فراغت اوقات در آموزان دانش درسی تكاليف چگونگی و ميزان تعيين -01

 :مدارس در دبيران شورای ضرورت و فواید و اهميت دالیل

 و ها گرایش و فرهنگ تجليگاه و پرورش و آموزش نظام اهداف تحقق برای عملياتی ی رده مدرسه( 0

. دارد کار و سر آموزان انشد روانی و روحی پيچيده عناصر با دبير ميان دراین و. است متععد های خواسته

 دبيران اطالعات و تجارب از استفاده و عمليات رده در مشورت نيازمند اهداف مطلوب تحقق شرایط این در

 آموزشی واحد خورد باز گرفتن و ارزشيابی و گيری تصميم ریزی، برنامه اداره، برای مدیریت همچنين و است

 .دارد نياز دبيران شورای به

 مهارت کسب مندی عالقه ایجاد تحلق، احساس بهسازی، بهبود، در سزایی به نقش اندبير شورای( 1

 و تعاون روحيه ایجاد حل راه ارائه مشكالت شناخت برای خوبی محل آموزشی شورای. دارد انسانی نيروهای

 .است سازمان آن شورای آموزشی سازمان هر قلب و مغز واقع در. است دیگر فایده دهها و همكاری

 اساس بر است آن فلسفی و علمی اسالمی، مبنای از تالشی اول ی درجه در دبيران اعتبار و ارزش( 1

 و استحكام از ، شود گرفته بيشتری افراد مشارکت و فكر با تصميمات چه هر ی شده انجام های پژوهش
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 برخوردار کمتری خطای از شود می گذاشته همگان رای و نظر به که مسائلی است برخوردار باالتری درستی

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

 مدیریتی هيچ اسالم است آموزشی مدیریت سياست و کار اساس شورا و مشارکت نيز اسالم دیدگاه از -الف

 با فتیا دستور شود می خوانده(  کار عقل)  اسالم گرامی رسول آنكه با داند نمی مشورت از نياز بی در را

 .بپردازد مشورت به مومنان

 مومنان های ویژگی از کردن مشورت اصوال که این ر تاکبد و شورا عنوان به ای سوره دادن اختصاص شاید

 .است اسالمی سياست همين از ناشی است

 .است گری سلطه و محوری خود کامگی، خود حذف اسالم در مدیریت بالعكس

 که کسانی همه کمك با و گروهی روش به باید که است جتماعیا نهاد یك مدرسه علمی دیدگاه از( ب

 یا دبيران دبيران که است تخصصی سازمان یك مدرسه حال عين در.شود اداره دارند منافعی یا مسئوليت

 نمی مدیری هيچ پردازند می وظيفه انجام به خود تخصص و علم بر تكيه و تجربه و آموزش سالها با استادان

 دبيران شورای کند می حل اش آموزشی اعضای نظر اظهار و دخالت بدون را مدرسه امور که کند ادعا تواند

 .هاست اندیشه افكار اطالعات برای خوبی بسيار ی وسيله

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

 مدیریت و جامع کيفيت ترلکن اهداف مبنای بر مدیریت یعنی مدیریتی نظریه سه فلسفی دیدگاه ار -ج

 .است انسانی نياز یك عنوان به مشارکت این از آنها رضایت احساس و سازمان افراد مشارکت بر جامع کيفيت

 بچه مانند را حل راه آموزشی های سازمان همه در شورایی گيری تصميم مرکز بهترین دبيران شورای -4

 با بعدها شده گرفته تصميم چنانچه.  کنند می یپشتيبان و دفاع آن از و دارند می دوست خود فكری

 به بنا اجرا حين در تصميم بالعكس اگر. دانند می سهيم آن در را خود افراد ی همه شود رو روبه موفقيت
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 را خود همگان و اندازند نمی او گردن بر را شكست و گذارند نمی تنها را مدیر شود مواجه شكست با دالیلی

 برای عمومی همكاری به منجر تواند می ای روحيه و جو چنين. دانند می سهيم تموفقي عدم با شكست در

 .شود موفقيت جدید های راه کردن پيدا یا مشكل رفع

 حق نوعی  را گيری تصميم در مشارکت دبيران شورای دانستن اهميت پر ضمن نظران صاحب از یكی -5

 مشارکت او ی گفته به. باشند داشته مشارکت درسهم مسائل در دارند انتظار دبيران که است گفته و دانسته

 سبب شود داده افراد به حق این چنانچه است نظر اظهار حق دادن یا داشتن صدا نوعی مدرسه امور در

 کاهش  ، نفوذ قدرت توزیع سازمان، از بهتر ادراک افزایش ، روانی های نياز تامين ، ها مهارت ی توسعه

 در تعهد و مداخله درجه افزایش ، وری بهره افزایش ، گروهی و فردی کنترل ی روحيه افزایش ها، نابرابری

 های روش و ها راه یافتن و ها راه یافتن و خالقيت و آوری نو شغلی، رضایت ، انگيزه افزایش ، سازمان امور

 .شود می کار انجام بهتر

 از یكی با مدیر وقتی است یگراند و خودشان از افراد ارزیابی برای ارزشی با ی وسيله مدرسه شورای -6

 در آید  می عمل به بحث مورد دبيراز ارزیابی نوعی حقيقت در دهد می یدبير موفقيت از  گزارشی دبيران

 این و کنند می مقایسه دبير این با را خود و اندیشند می خود کار روش به نيز یندبير سایر زمان همين

 .رود می شمار به خود از ارزشيابی نوعی

 ترتيب بدین. کند کمك ها مسئوليت و حدود تعيين و شدن روشن به تواند می مدرسه  آموزشی شورای -7

 دبيران شورای همچنين است انضباط و نظم ایجاد و شناسی وظيفه افزایش برای مهمی عامل مدرسه شورای

 .شود می منتهی ها روش تصحيح و ها مهارت افزایش به

 و است آموزان دانش اخالقی و رفتاری درسی آموزشی مسائل بررسی دبيران شورای مهم بسيار اهداف از -8

 مشابه موارد ی همه با برخورد برای واحد و مشترک تصميمات اتخاذ و جاری مشكالت با ای برخوردریشه

 .است
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 امور در دبيران وقتی و شود می افراد بلوغ و رهبری خود شخصيت، رشد سبب مدرسه دبيران شورای -9

 احساس بينند می موثر مدرسه سرنوشت در را خود وجود آنها و شوند می داده شرکت آموزشی سازمان

 دبيران ی وسيله به مشكالت و مسائل بررسی توان یافتن رهبری خود از منظور کنند می شخصيت و ارزش

 انجام و بهتجر کسب.  پختگی مفهوم به بلوغ و مدرسه امور آوردن در گردش به نهایت در و حل راه ارائه و

 .است کارها

 های روش چون مباحثی به توانند می است آموزشی کارگاه یك اینكه به عنایت با دبيران شورای -01

 ، ها تست ساختن های روش ، افراد کردن اجتماعی های روش ، تربيت و تعليم های یافته آخرین ، تدریس

 مقررات علمی ی رشته یك های یافته آخرین ،اوليا با رابطه برقراری ی نحوه و ارزشيابی درست های شيوه

 مقاصد و اهداف مورد در رسيدن توافق به و اهداف کردن روشن ، انضباط اعمال های روش ، انضباطی

 .بپردازند.....و آموزشی

 

 تحليل یافته های علمی و بيان راه حل

 . شود اعالم قبالً جلسات دستور -0

 . شود بينی پيش راحت و کافی و الزم تسهيالت -1

 . شود انتخاب اسبمن مكان و زمان -1

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

 . شود ملحوظ تصميمات در افراد نظر -5

 . شود استفاده مناسب بصری و سمعی وسایل از -6
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 . نيست جلسه خود از کمتر جلسه تشكيل از قبل های آمادگی که بدانيد -7

 . است جلسه تشكيل الزم شرط کنندگان شرکت های آمادگی و ها ویژگی گرفتن نظر در -8

 . شوید قائل مساوی فرصت نظر اظهار جهت کنندگان شرکت همه برای -9

 . است جلسات بخش اثر شرایط از که کنندگان شرکت همكاری و همدلی -01

 . کنند بيان را خود نظرات شفاف طور به و آزادانه بتوانند که بدهيد آزادی طوری کنندگان شرکت به -00

 .بگنجانيد را شده گرفته تصميم موارد همه تنظيمی گزایش یا صورتجلسه در-01

 . کنيد استفاده جلسه اداره در برانگيزنده های روش از -01

 موضوع یك بررسی برای هایی مسئوليت افراد از بعضی به ، جلسه اقتضای حسب بر و امكان صورت در -04

 . کنيد محول گزارش ارائه و

 .کنيد استفاده مسأله حل روش از گيری نتيجه و اطالعات ارائه ، ها بحث در -05

 . است جلسات اداره ناپذیر جدایی جزء ، تصميمات اجرای گيری پی که بدانيد -06

 انتخاب راه حل موقی و اجرای نظارت بر آن:

 . دبيران شورای در آن مثبت نقش و مشارکت اهميت به نسبت دبيران نگرش بهسازی -0

 . دبيران شرکت جهت مناسب مكان و زمان گرفتن نظر در -1

 . جلسات کيفيت بر نظارت و جلسات در باال های رده مدیران شرکت -1

 . جلسات در آموزشی های سرگروه شرکت -4
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 . گرفته صورت اقدامات نتایج از رسانی اطالع و مناسب خورد باز و جلسات های مصوبه پيگيری -5

 . دبيران ارزشيابی مفر در هایی شاخص گنجانيدن -6

 . دبير مقام گراميداشت هفته و دبيران شورای جلسات در فعال و جو مشارکت دبيران از تقدیر -7

 بعد از اجرای طرحارزیابی 

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 جویی مشارکت روحيه تقویت و مدرسه در تصميمات بودن مشارکتی اصل احياء -0

 . نباشيم موجود وضعيت به راضی که اجرایی عوامل و دبيران همه در باور ایجاد -1

 نمود طرف بر را تربيتی و تحصيلی موانع توان می مشارکتی و علمی روش با که باور و احساس این ایجاد -1

 . کرد پيدا را مناسب برخورد شيوه یا تدریس فرآیند جهت مناسب حل راه جمعی خرد از استفاده با و

 و مسائل به و دانند می مدرسه به متعلق را خود که شده ایجاد احساس این کارکنان کليه بين در -4

 معاون و مدیر و کند می خوشحال را آنها مدرسه های موفقيت و نگرند می عميق نگاه یا مدرسه مشكالت

 . دانند نمی تنها مشكالت و مسائل مقابل در را ودخ

 . دهند می نشان عالقمندی نيست آنها وظایف جزء حتی که مدرسه های فعاليت انجام به نسبت دبيران -5

 بيان جایگاه را دبيران شورای و شود می حاکم مدرسه بر صميميت و همكاری از آکنده و سالم جوی -6

 . شوند می جلسه وارد آمادگی و مطالعه با علمی مطالب ارائه برای تیح و دانند می خود علمی نظرات
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 دانش اطالع به و گرفت می قرار تصویب مورد مدرسه شورای طریق از دبيران شورای تصميمات چون -7

 آموزان دانش از گذشته ترم طول در انضباطی بی و ناسازگاری ، پرخاشگری هيچگونه رسيد می آموزان

 . نشد مشاهده

 این از تدریس فرآیند در تيمی و فعال تدریس های روش از استفاده به دبيران در عالقمندی ایجاد با -8

 بررسی و نقد مورد و شده استفاده جلسات در همكاران فعال تدریس های فيلم از و نموده استفاده ها روش

 . گرفته قرار

 نسبت نمرات ميانگين و قبولی درصد شاخص دو در  دبيران شورای صحيح تصميمات نمودن عملياتی با -9

 . ایم داشته رشد گذشته سال به

 دبيران شورای سازی بهينه و تقویت راهبردهای

 منظور به ، اطالعات و نظر تبادل برای که مدرسه کنندگان اداره و دبيران از است جمعی دبيران شورای

 ولی شود می مطرح نيز اداری العاتاط و اخبار شورا این در.گردد می تشكيل آموزشی کيفی سطح ارتقای

 .است آموزشی مسائل ی درباره گفتگو و و بحث اصلی محور

 با را نهاالن نو آموزش تغييرات این که ای گونه به است همراه مداوم و سریع تحوالت با امروز تحول پر دنيای

 نماید می ایجاب آموزان دانش فردای و امروز های نياز به پاسخگویی.  سازد می ممكن غير سنتی های روش

 مجبورند دبيران لحاظ بدین. گردد ارائه آموزان دانش به جدید و متناسب های روش قالب در روز دانش که

 کشف نيز را آن با متناسب های روش نمایند می منطبق جامعه های نياز با را آموزشی محتوای ـآنكه ضمن

 .کنند اعمال و

 در این و نيست امكانپذیر یكدیگر با دبيران متقابل کمك و مشورت نبدو ، روش و محتوا در تحول و تغيير

 الزم نياز این به یابی دست برای. یابد می تحقق بهتر هاست تجربه تبادل برای محيطی که دبيران شورای
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 با و اجتماع محيط با آموزش آن در که نمود ایجاد مدرسه در را جوی و کرد تجهيز را دبيران شورای است

 برای منطقی های حل راه کردن پيدا دبيران شورای جلسات تشكيل ایجاد از هدف.یابد انطباق آن تحوالت

 .است آموزشی های نارسایی رفع

 فرصت و گيرد می شكل گروهی ریزی طرح و جمعی فكر آن در که کند می فراهم موقعيتی دبيران شورای

 در. کنند می پيدا توفيق مدرسه امور بهتر شناخت به دبيران و شود می مهيا سودمند آرائ و عقابد ارائه برای

 هيوت اعای پرورش و رشد جب مو آموزشی امور از بسياری مورد در نظر و اندیشه تبادل ، جلسات این

 . شود می آموزشی

 قوت طرح:نقاط 

 در جلسات شورا شدن دبيران برای  شرکتمنظم 

 ضعف :نقاط 

 همكاری برخی از دبيرانعدم 

 نتيجه گيری

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

  اکتساب از ناگزیر  مدیران  مختلف  سطوح  که  است  درآمده  خاصی  مهارت و  فن  عنوان به خود و  شده تر يچيدهپ

 از  یكی  عنوان به  آن از موثر  استفاده و  جلسه  تشكيل  روشهای و  فنون با  آشنایی. هستند  مهارت و  فن  این

 .است  دهدرآم  سازمان در  مدیران نفوذ و  موفقيت  عوامل

. شود می  خالصه  مدیریت  اعمال  چگونگی در  درمجموع  که  است  متعددی  عوامل  معلول  جلسات  موفقيت  عدم 

  تسهيالت و  مكان  تخصيص کارآمد، و  مناسب  اعضای  انتخاب کار، دستور  موقع  به  تهيه قبلی،  ریزی برنامه

  تعيين درجلسه،  مشكالت و  مسائل  تبيين جلسه،  اهداف  يينتع وقت، از موثر  استفاده مناسب،  زمان الزم،
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  جلسات  اثربخشی و  کيفيت بهبود در موثر  عوامل از  جلسه  ارزشيابی و  جلسه  مدیریت  برای  مقررات و  ضوابط

 . است  جلسات  اداره  مناسب  روشهای  به  مدیران تجهيز  مستلزم مذکور مقصد  به  نيل. شود می  محسوب

 

 

 راهكار های پيشنهادی

 ارائه را زیر های راهبرد توان می ، آن از بهتر ی استفاده و دبيران شورای سازی غنی و بهبود ی زمينه در

 :کرد

 نظرات از استفاده یا آن ی خاتمه و شروع ساعت و باشد قبلی دعوت و اطالع و برنامه با باید شورا تشكيل -

 .شود اعالم و تنظيم دبيران

 از دور ، صوتی وسایل صندلی، دما، نور، ، گشایش جمله از موادی به توجه و شورا مكان نمودن مشخص -

 ...... و بودن صدا سرو

 بحث ی زمينه در اطالعاتی بتوانند کنندگان شرکت تا ، جلسات در بحث مورد موضوعات نمودن مشخص -

 .کنند آوری جمع نظر مورد

 باعث و داده افزایش ای حرفه های فعاليت به را دبيران ی عالقه که نحوی به شورا های برنامه تنظيم -

 .شود انگيزه ایجاد

 طرح منظور به دبيران و مدیر ميان رابط تعيين  و جلسه هر زارشگ نوشتن برای جلسه دبير انتخاب -

 .بعد نشست موضوع نمودن مشخص و دبيران نظارات طرح منظور به دبيران
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 نظام امتحانات، وظایف، شرح ، قوانين ، ها نامه ی شيوه از دبيران آگاهی و آشنایی منظور به شورا تشكيل

 فرآیند در آموزان دانش سازی فعال ی نحوه و ارزشيابی ننوی های روش تدریس، الگوهای دادن، نمره

 .آموزش

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

 .آموزان دانش گونه این

 .آموزان دانش اوليای و دبيران و مربيان روابط تقویت خصوص در نظر تبادل و بحث -

 ی نحوه و بندی جه بود خصوص در پایه هم دبيران بين نظر تبادل منظور به ای پایه رایشو تشكيل -

 سال شروع از پيش هفته سه یا دو و یكبار هفته در حداقل گيری یاد و دهی یاد های روش و تدریس

 .تحصيلی

 دبيران ودخ از دستيار و خارج از استاد که طوری به آموزشی کارآگاه صورت به دبيران شورای تشكيل -

 .باشد

 .مشاهدات از انتقاد و بحث و( مدرسه از خارج در)  علمی مراکز از بازدید قالب در شورا تشكيل -

 .تدریس برتر الگوهای به دبيران شدن مجهز منظور به نوبتی صورت به شورا در دبيران تدریس -

 نحوه درس، طرح ی يهته ی نحوه نظير مسائلی آموزش خصوص در متخصص و مجرب استادان از دعوت -

 ........ و آوران فن گيری کار به ی نحوه تدریس، ی

 .پرورشی و آموزشی مشكالت رفع برای ای پایه شوراهای جلسات در آموزان دانش متخصص اوليا از دعوت -

 در نظر تبادل و بحث و( بودن طرح قابل صورت در)  دبيران مشكالت از آگاهی منظور به شورا تشكيل -

 .مشكالت لح مورد



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش این 

 آسمان مراجعه کنید . وهشی تخصصی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژ

www.asemankafinet.ir 

24 
 

 .آموزشی و علمی موسسات سایر با دبيران کردن وآشنا شورا در دبيران توسط علمی مقاالت ی ارائه -

 .آنها ی دریاره نظر تبادل و بحث و شورا در آموزشی و تربيتی های فيلم نمایش -

 . نوبتی صورت به دبيران ی وسيله یه شورا کردن اداره -

 مدیر پيگيری و مدرسه مدیر به مكتوب گزارش صورت به شورا ی جلسه هر در بحث مورد مطالب ی ارائه -

 .شورا در مطروحه مشكالت رفع برای

 طرح به ، ای حرفه و علمی اطالعات افزایش بر عالوه که باشد می ای گونه به شورا محتوای تنظيم -

 .کند کمك آنان مشكالت حل به و بپردازد دبيران ابتكار و خالقيت

 ضمنا. باشد طرف بی و بحث مورد مسائل به مسلط برخورد، خوش ، شناس وقت باید جلسه ی کننده اداره -

 .باشد داشته را جلسه ی اداره توانایی

 و دهند ارائه را خود تجربيات بحث، مورد موضوع با آشنایی ضمن بوده شناس وقت باید کنندگان شرکت -

 .بگذارند احترام دیگران عقاید و نظرات به

. است قرارگرفته خاص توجه مورد اسالمی فرهنگ در که است مهمی مباحث از یكی مشاوره و شورا  

 جلوگيری و تر دقيق و بهتر های حل راه به رسيدن باعث جامعه و زندگی مختلف درمسائل مردم با مشورت

 بر نیمبت صحيح گيری تصميم که. باشد می مدرسه جامعه مهم ارکان از یكی. باشد می اشتباهات تكرار از

 و مدرسه مسئولين گيری تصميم دراین. است برخوردار ای ویژه اهميت از آن در اسالمی تربيت و تعليم

 .قرارداد نقد و بررسی مورد را آن توان می شورا عنوان تحت که. کنند می ایفا را ای ویژه نقش معلمين
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 و نظر تبادل و بحث نظورم به که مدرسه کنندگان اداره و معلمان از است جمعی معلمان شورای    

 آموزشی، جریان درحسن معلمان مشارکت تامين و آموزشگاه واداری پرورشی آموزشی، درامور هماهنگی

 .گردد می تشكيل مدرسه اداری و پرورشی

 دانش فردای و امروز نيازهای به پاسخگویی. است همراه مداوم و سریع تغييرات با امروز تحول پر دنيای    

 .گردد ارائه آموزان دانش به جدید و متناسب های روش قالب در روز، دانش که نماید می بایجا آموزان

 این و نيست پذیر امكان یكدیگر با معلمان متقابل کمك و مشورت بدون روش، و محتوا در تحول و تغيير    

 .یابد می تحقق بهتر هاست، تجربه تبادل برای محيطی که معلمان شورای در امر

 در که نمود ایجاد درمدرسه را جوی و کرد تجهيز را معلمان شورای است الزم نياز این به یابی دست برای    

 .یابد انطباق آن تحوالت و اجتماع بامحيط آموزش آن

 

 

 ماخذ و  منابع

  چاپ عالم، نشر  فرهنگی  موسسه  انتشارات ، ،(0177)  مهدی محمد عليمردانی، -  محمدعلی حقيقی، - 0

 .اول

  مدیریت  سازمان  انتشارات تيرانی،  سلطانی فلورا  ترجمه.  ،(0175) دیوید استراوس، و  ميشل دویل، - 1
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