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  مقدمه

  

 ايمنطقه  كيهمجوار در  يدولت يو پرورش يآموزش ياز واحدها يبه مجموعه ا يو پرورش يمجتمع آموزش

 يواحد در تمام دوره ها تيريو با مد وستهيو پ يكه به طور متوال شوديآموزش و پرورش اطالق م هيناح

  كند . يم تيبرابر فعال تيجنس كيو متوسطه ) و در  ييراهنما ،يي(ابتدا يليتحص

نماينده  -4نماينده شوراي معلمان  -3معاون آموزشي        -2مجتمع           ريمد  - 1مجتمع :     اركان

  معاون پرورشي -6مشاور   - 5انجمن اولياء   

اداره آموزش و  سيرئ يآموزش و پرورش از سو ندهيو نما يو پرورش يمجتمع بعنوان رهبرآموزش ريمد

امور مجتمع و  ي هيمجتمع نسبت به كل ريشود . مد يسال منصوب م 5مدت  يپرورش منطقه انتخاب و برا

  رد .دا كساني تيمدارس تابعه آن مسئول

  

 اصل ديبا ارسمد طيدر مح يكار اتيو تحرب تيريبا استفاده از تخصص ودانش مد مجتمع  ريمد     

 ريمد يو مهارتها يتوانمندبه  تياستفاده از قاطع ري. تدبديرا در نظر داشته و به ان عمل نما تيقاطع

 يباشد كه فضا يم ريمد تيقاطع ني،ا همكاراندانش اموزان و  يانضباط ليگردد. در مسا ياموزشگاه برم

نخواهد داشت  يبا روابط انسان ياصل منافات نياورد . البته ا يمرا بوجود  مقررات ونظم تيرعا يمناسب برا

در  تيكنند.اصل فاطع يم تيومحدوه خاص وجود دارد. كه افراد رعا ميحر زين يانساندر روابط  يحت رايز

 شتريب ريباعث تاث ريمد تيشخص رفتنيآموزشگاه خواهذ بود.پذ ريم يتايفعال يياجرا مرحله قتيحق

 زنوعين يوپرورش ياموزش لي. در مساگردديهمكاران و دانش اموزان م نيدر ب تيواصل قاطع يو يرفتارها

شود بازتاب آن  يدر شخص درون يتيريمد يبودن را برساند. اگر رفتارهاد يمصصم بودن و مق ديبا ريرفتار مد

  .بود خواهد يو يها يريگ ميتصم يو محكم ريمد تيشخص رفتنيپذ

چيز را به خوبي  داشته باشد همهو مديران بايد رابطه مناسب با دانش آموزان و معلمين  مجتمع يك مدير 

فراهم كند ها باشد و امكانات خوبي براي آن ها مديريت كند . بايد بفكر برنامه ريزي مناسب براي آموزشگاه 

.  
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بيان كنم . اميد است مجتمع  ات خودر را در زمينه مديريت در اين نوشتار قصد دارم گوشه اي از تجربي

  پيشرفت اندكي در روند مديريت مدارس حاصل شود .

  نكات كليدي :

  راهكارها -تجربيات  –مدير مجتمع 

  

  آموزشي هاي مجتمع مديران اختيارات و وظايف

 شرايط رعايت با مربوط ناحيه/  منطقه/شهرستان 	وپرورش آموزش رييس نظارت تحت پست اين شاغل 	

 .باشد مي ذيل وظايف دار عهده و انتخاب)  وپرورش آموزش عالي شوراي مصوبه مدارس، مديريت احراز

  نظارت بر امور آموزشي و پرورشي، اداري و مالي واحدهاي تحت پوشش -

  دبير واحدهاي تحت پوشش -آموزگار و يا معاون -ارزشيابي عملكرد كاركنان مجتمع، معاون، معاون -

  ارزشيابي افراد فوق الذكر بر اساس دستورالعمل هاي مربوط انجام خواهد شد.تأييد نهايي  -

  اجراي مصوبات شوراي مجتمع -

  نظارت بر اجراي برنامه ساالنه واحدهاي تابعه مجتمع (تحت پوشش و محل استقرار) -

  مكاتبات، گزارش ها و پيگيري هاي اداري واحدهاي تحت پوشش با اداره آموزش و پرورش. -

ريافت و توزيع بخشنامه ها بين واحدهاي تحت پوشش (اطالع رساني آن به افراد ذي نفع بر عهده د -

  واحدهاي آموزشي تحت پوشش مربوط مي باشد.)
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به منظور بهره گيري از خدمات عوامل اجرايي اعم از معاون آموزشي، معاون اجرايي، معاون پروشي و  -

سبي از خدمات آنها در ديگر واحدهاي تحت پوشش مجتمع تربيت بدني و خدمتگزار و ... به روش منا

  استفاده نمايد.

فراهم سازي زمينه الزم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره هاي تحصيلي مربوط با همكاري و  -

مشاركت معاونين مدارس، كاركنان و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مجتمع و 

  ش.مدارس تحت پوش

ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با  -

  دوره هاي تحصيلي و تفاوت هاي فردي آنها.

تدوين برنامه جامع ساالنه مجتمع و نظارت بر برنامه ريزي ساالنه مدارس تحت پوشش آن با رعايت  -

  ب مشاركت اولياء، كاركنان و دانش آموزان.ضوابط و مقررات مربوطه و از طريق جل

نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي هفتگي مدارس تحت پوشش بر اساس جدول مواد درسي برنامه  -

مصوب ومطابق با دوره هاي تحصيلي مربوط با همكاري ساير كاركنان و نيز نظارت بر سازماندهي نيروهاي 

  ا برنامه ها.انساني مدارس بر اساس ضوابط و متناسب ب

بررسي و انسداد دفاتر آمار و ارزشيابي تحصيلي و تربيتي (امتحانات) واحدهاي تحت پوشش به عنوان  -

  نماينده اداره آموزش و پرورش.
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برنامه ريزي به منظور تقويت رفتارهاي پژوهش مدار در دانش آموزان و نظارت بر شناسايي دانش آموزان  -

ير كاركنان و همچنين تعامل با پژوهش سراها و مراكز علمي با همكاري مستعد با همكاري معلمان و سا

  روساي دوره هاي تحصيلي مربوط.

نظارت بر حسن اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي بر اساس ضوابط و  -

  مقررات.

مدارس تحت پوشش آن نظير  نظارت بر برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير مجتمع و -

مراسم آغازين، مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و 

  ورزشي، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

  اهتمام بر تحت پوشش كامل قراردادن كودكان الزم التعليم محدوده جغرافيايي مجتمع. -

  ي به منظور جلب مشاركت معاونان، معلمان و ساير كاركنان مجتمع براي ايفاي نقش تربيتي.برنامه ريز -

نظارت بر نحوه رفتار، كردار و حضور و غياب دانش آموزان بر اساس آيين نامه هاي انضباطي مصوب توسط  -

  مدارس تحت پوشش.

آموزاني كه دچار افت تحصيلي، نظارت بر شيوه هاي شناسايي و فراهم سازي شرايط مناسب براي دانش  -

اخالقي، نارسايي هاي جسماني و مشكالت خانوادگي مي باشند، با حفظ اصل  - ناهنجاري هاي رفتاري

  رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مراجع ذي ربط.
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عه مهارت برنامه ريزي جهت ايجاد تعامل بين معاونان، كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها به منظور توس -

  هاي زندگي مبتني بر اخالق و رفتار اسالمي.

برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در مجتمع و مدارس تحت پوشش آن پيرامون امور اداري، آموزشي،  -

  پرورشي و ... و نظارت بر امور محوله.

مي كه برنامه ها و آغاز به كار روزانه و مادا  نظارت بر حضور فعال معاونان مجتمع در مدارس مربوط قبل از -

فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از مجتمع پس از اطمينان از خروج تمامي 

  دانش آموزان مطابق با ضوابط.

نظارت بر آماده سازي فضا و تجهيزات واحدهاي آموزشي مجتمع قبل از آغاز سال تحصيلي و برنامه ريزي  -

  ا و نظارت بر حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.و نظارت در تجهيز و توسعه آنه

ابالغ و تبيين شرح وظايف محوله از سوي وزارت متبوع به كليه كاركنان واحدهاي آموزشي مجتمع و  -

  مدارس تحت پوشش و نظارت بر اجراي صحيح آنها.

  ن و ساير كاركنان مجتمع.تقسيم وظايف بين معاونين واحدهاي تحت پوشش مجتمع، معاونا -

تأمين شرايط مناسب بهداشتي (عمومي، فردي و محيطي) و ايمني دانش آموزان و كاركنان واحدهاي  -

آموزشي و اقدام در جهت پيشگيري از بيماري ها، سوانح و حوادث احتمالي و مقابله با آنها و نيز نظارت بر 

  تغذيه ميان وعده دانش آموزان.
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بازديدهاي مستمر از مدارس تحت پوشش مجتمع و نظارت بر حسن انجام فعاليت ها و  برنامه ريزي جهت -

وظايف كاركنان آنها و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط و همچنين شناسايي كاركنان كوشا، 

  فعال و شايسته با همكاري معاونين هر دوره به منظور تقدير و تشويق آنها.

تشكيل و غنا بخشيدن به جلسات مرتبط (گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه،  برنامه ريزي جهت -

آموزي و ....) و حضور فعال شركت كنندگان و  انجمن هاي اولياء و مربيان، شوراهاي معلمان و شوراهاي دانش

  نيز نظارت بر اجراي مصوبات و چگونگي ثبت و نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط.

و نظارت بر ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط توسط وي، برنامه ريزي  -

  معاون و يا معاون آموزگار هر يك از مدارس تحت پوشش.

برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از منابع مالي و نيروهاي انساني مربوط و تقويت آنها با بهره گيري از  -

  اي خيرين.مشاركت هاي مردمي و كمك ه

همكاري و تعامل مؤثر و مشاركت با ساير اداره ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و ... با هماهنگي آموزش و  -

  پرورش مربوط.

برنامه ريزي جهت توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و ساير كاركنان و شركت در دوره هاي مربوط،  -

طرف آموزش و پرورش ابالغ شده و تسهيل در جهت گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط كه از 

  شركت كليه كاركنان مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق ضوابط و مقررات.



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

١٢ 
 

١٢

انجام و نظارت بر حضور و غياب كاركنان و انجام وظايف اداري، آموزشي و پرورشي در غياب آنها با  -

  همكاري ساير كاركنان و اتخاذ تدابير الزم براي رفع مشكل.

ظارت بر تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مجتمع و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر ن -

  جهت انسداد آنها.

برنامه ريزي و نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات با همكاري  -

ع رساني به موقع و مناسب به اولياء و دانش شوراهاي مدارس و استخراج نتايج آنها و نيز نظارت بر اطال

  آموزان.

نظارت بر ثبت و نگهداري اسناد مربوط و مدارك تحصيلي دانش آموزان و نيز امحاء اوراق امتحاني و ساير  -

  مدارك مطابق با ضوابط و مقررات توسط عوامل مربوط.

نامه ها، شيوه نامه ها و  العمل ها، آيينانجام و نظارت بر اجراي صحيح و به موقع كليه بخشنامه ها، دستور -

  ...صادره از سوي مراجع ذي صالح.

نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش هاي الزم در خصوص فعاليت هاي مجتمع با همكاري و مشاركت عوامل  -

  مربوط.

ط با برنامه ريزي و نظارت بر تهيه، بررسي و توزيع كتب، نشريات و رسانه هاي ديداري و شنيداري مرتب -

  فعاليت هاي آموزشي و پرورشي.
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بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در فعاليت هاي مدرسه اي مجتمع و ايجاد امكان توسعه و بهره  -

  برداري مؤثر از آن در بين كاركنان و دانش آموزان.

مسئول جديد  تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مجتمع در صورت تغيير سمت به -

  طبق مقررات.

بهره گيري از ساز و كارهاي مناسب جهت پاسخگويي و اطالع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان،  -

  كاركنان و ساير مراجعين به واحدهاي آموزشي برابر ضوابط و مقررات.

دستورالعمل هاي  ها و نامه آشنا نمودن كاركنان شاغل در مجتمع و مدارس تحت پوشش به وظايف، آيين -

  آموزشي، پرورشي، اداري و مالي مربوط.

فراهم سازي الگوهاي روش تدريس، فنون كالس داري، طراحي و برنامه ريزي درسي، آموزشي و پرورشي،  -

ارتقاء فرايند ياددهي و يادگيري، روش تهيه طرح درس و ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي شغلي به معاون 

كم سابقه و نيازمند راهنمايي و كمك (ويژه مجتمع داراي مدارس تحت پوشش دوره  آموزگاران و معلمين

  تحصيلي ابتدايي).

برنامه ريزي جهت استفاده از امكانات مدارس تحت پوشش (مانند لوازم سمعي و بصري، رايانه، كارگاه و  -

  آزمايشگاه و ...) به صورت يكپارچه به منظور استفاده بهينه از امكانات.

  نجام و تكميل فرم هاي ارزشيابي كاركنان در پايان هر دوره.ا -
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تعامل، پاسخگويي به مراجعات و سواالت مراجعين و والدين دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشي،  -

  پرورشي، مشاوره اي و اداري آنان.

ير مجتمع تعيين جانشين و مسئول در مدارس تحت پوششي كه بيش از يك معاون دارند و در غياب مد -

  الزم است تا مسئوليت مدرسه را برعهده گيرند.

  ارائه گزارش هاي دوره اي و الزم به واحدها و مسئولين آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحيه. -

تهيه دفاتر و اسناد هزينه مالي مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق قوانين و مقررات مربوط (مجتمع و  -

ي يك حساب بانكي مي باشند كه سرانه به اين حساب واريز مي گردد. مدارس تحت پوشش آن دارا

همچنين كليه كمك هاي مردمي در مدارس تحت پوشش به حساب فوق واريز و توسط مدير مجتمع در 

  شود). همان محل هزينه مي

هت ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط در خصوص مسائل امنيتي، تعميرات، توسعه و ... كه الزم است ج -

  جلوگيري از خطرات احتمالي و يا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذيرد.

  ثبت اطالعات آماري مورد نياز در قالب فرم هاي مربوط در سامانه بكفاي تحت وب. -

  انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم. -
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  تجربيات :

  دانش آموزان حيساعات تفر يبرا يزيرنامه رب

 يهر ساعت آموزش نيروزانه ب يآموزش ساعاتدر طول مديريت داشتم  بر آن ها كه ارس مد يبرنامه درس در

ورفع  روين دياستراحت و تجد يبرا حيساعت تفر نياز ا آموزانكه دانش  شتوجود دا حيتفر قهيدق 15تا 10

اران مدارس مجتمع با همكاري مديران و همككردند . بنده به عنوان مديرمي استفاده هيمشكالت خود و تغذ

داشتم كه و دانش آموزان  يهمكاران آموزش يبرا الزم يزيره مبرنا زين حيساعات كوتاه تفر نيا يبرا تابعه 

   در زير به عنوان تجربيات خود مي آورم .

  كنترل ونظارت ::  1تجربه 

 يكمك از همكاران ادار دباي، با درساز كالس  رونيدانش آموزان در ب هيحضور كل ليبه دل حيدرساعات تفر

. عدم خروج دانش آموز از مي كرديم يزيدانش آموزان برنامه ر يرفتارهاخود نسبت به نظارت وكنترل 

 يتهاياز اولو يمطلوب آرامش و آموزش ياز برخورد وتنش و بوجود آوردن فضا يريجلوگمحوطه آموزشگاه و 

  .باشد  يم حيتفرزنگ ساعات  كاري ما در 

  سالم : هيتغذ هيارا:  2تجربه 

 هياز فروشگاه مدرسه ته اياند  آوردهكه با خود  هيدانش آموزان نسبت به استفاده از تغد،   حيساعات تفردر

از قبل انجام  ياقدامات هيتغذ يمكان مناسب برا يك بندهخصوص  ني. لذا در اندينما ياقدام م ندينما يم

 مناسبرا در حد  يبهداشت ليو مسا مي دادمقرار  ديمدرسه را مرتبا مورد بازد يآبخور يها سيسرو ومداد

  ممدنظر داشت
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  : يبهداشت يها سينظارت برنظافت سرو:  3تجربه 

 يآموزشگاه را م ري، كنترل و نظارت كامل مد يبهداشت يها سيازدانش آموزان از سرو يادياستفاده جمع ز

بابد  يو در طول ساعات آموزشبه عنوان مدير مجتمع با همكاري مديران و همكاران مدرسه  بندهطلبد . لذا 

نمودن  زهيتا آنان نسبت به شست و شو و پاك گوشزدرا بطور مكرر ومستمر  يهمكاران خدمات تيمسئول

اشته ند حيدر ساعات تفر يو دانش آموزان مشكل ندياقدام نما آن يها يو رفع خراب يبهداشت يها سيسرو

  باشد.. 

  : حضور مدير و معاون و مشاور در بين دانش آموزان 4تجربه 

خود در  فهيمتناسب با وظ يتيترب يومعاون و مشاور و مرب ريمد حيدر ساعات تفربه عنوان مدير مجتمع ، 

. مخصوصا  باشنددانش آموزان  ينظاره گر رفتار ها ميمستق ريوغ ميبطور مستق تا فرستاده آموزشگاه اطيح

خواهد بود . مشاور مدرسه  شتريب حيدر ساعات تفر يدانش آموز ياستفاده از كتابخانه مدرسه و تشكل ها

  دانش آموزان باشد.  ارياختدر  حيدر ساعات تفر شتريخود ب فهيبر اساس وظ زين

  و تبيين آن :  5تجربه 

  مدرسه يكيزيف يو نشاط در فضا ييايپو جاديا يراهها

  اقدامات زير را براي پويايي و نشاط در فضاي فيزيكي مدرسه انجام دادم .مجتمع بنده به عنوان مدير 

  يدانش آموز يآموزشگاه توسط گروهها طيدرمح يسبز و درخت كار يفضا جاديا يزيرنگ آم         -

واجرا  يعمل ياجرا با‘درسها يريفراگ ي نهيو فعال كردن دانش آموزان در زم شگاهيكارگاه و آزما تيتقو -

  توسط خود آنان
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و  قيو تشو مطالعه كتابخانه واستفاده از سخنان ائمه و بزرگان در خصوص يمناسب برا يفضا جاديا         -

  دانش آموزان به مطالعه وپژوهش     بيترغ

  كالسها ناتيينظرات دانش آموزان در خصوص فضا و تز  يجمع آور         -

معقول دانش  يشنهادهايپ يبرا ييودر نظر گرفتن ضمانت اجرا شنهادهايصندوق انتقادها وپنصب          -

  آموزان

  نيخالق وهنر آفر‘ و جزاب دانش آموزان تالشگر  يانتخاب ينصب عكسها  يبرا ييتابلو ي هيته         -

  با جمالت مناسب يرونيب يوارهايود يدرورود يساز بايز         -

  ازامكانات حيصح ياستفاده  يبه دانش آموزان برا آموزش         -

  با نوار نيدر مراسم آغاز ينرمش صبح گاه ياجرا         -

  اخبار يزنگها يبه جا كاليموز ياستفاده از زنگها-

  شاد در پوشش خود يدانش آموزان از رنگها ياستفاده -

  اطالعات در مورد دانش آموزان : نيآخر يگرد آور:  6تجربه 

  بفكر دانش آموزان و وضع خانواده هاي آنها بودم . ارسخود در مد پست مديرت مجتمع هميشه در 

بوده و هر ساله با  نيخانواده ها اجاره نش نيا شتريخانواده معموال ببعضي موجود در  يتوجه به فقر نسب با

دارد  يآن ها رواج فروان نيدر ب يليفام يچون ازدواج ها گري. از طرف دميمنازل آن ها روبرو هست ييجابجا

هر  يكرده و در ابتدا يرا طراح ي. لذا فرمشتنددا با مشكالت خاصفرزند  كياز  شياز خانواده ها ب ياريبس

 ني. سپس انديمن را آماده نما ازياطالعات مورد ن نيآن آخر ليخانواده ها قرار دادم تا با تكم اريسال در اخت

 يفرم به گونه ا نيكردم. ا يبود از آن استفاده م ازيكه ن يدم و در مواقعكتابچه درآور كيفرم ها را بصورت 
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خاص و آدرس و تلفن منزل و  يها يماريب ،يخانوادگ ،ياطالعات شناسنامه ا يشده است كه تمام يراح

مختلف  يمشخصات دانش آموزان در جاها ليكند. با توجه به لزوم تكم يرا مشخص م نيمحل كار والد

بر  يفراوان ريدفتر تاث نيوجود ا ييدوره استثنا ييو راهنما ييابتدا يبگفا و نرم افزارها تيبخصوص سا

  كرد. يم يريمكرر ما به پرونده دانش آموزان جلوگ يكار ما داشته و از مراجعه ها سرعت

  با دانش آموزان: يجلسات مشاوره گروه يبرگزار:  7تجربه 

درمانده كه  يآن هم افراد ميبا انسان ها روبرو هست يبه قول ايبا كودكان و نوجوانان و ارس تابعه من در مد

تا خانواده ها  نديآ يبه مدرسه م ليدل نيترد شده اند و صرفا بد زياز خانواده خود ن ياز آن ها حت يبرخ

حق را به خودمان  نيا دينبا ني! . بنابرااشندرا در خلوت بوده و به قول خود آرامش داشته ب يبتوانند ساعت

چند سال ازما كوچكتر است  ايآمده و  ايبه دن رترينسل از ما د كي نكهيا ليرا به دل يكه شاگرد ميبده

بخصوص در دوره   ميبه همه دانش آموزان توجه داشته باش دي. ما باميبدان مانيهمه حرفها ي رندهيپذ

آنان  يدارند و دوست دارند به اظهار نظرها ازيما ن شتريخود به توجه ب السن و س يكه به اقتضا ييراهنما

كودكان معصوم را  نيكه ذهن ا ييسوال ها اري. چه بسميتوجه كرده ، آن ها را طرف مشورت خود قرار ده

شوند. چون در مدرسه ما مشاور نبود  يدانش آموزان بزرگ تر م يآغشته كرده و سبب در خود فرو رفتگ

را با  يداشتند  ساعت "”xكه دانش آموزان  يياز ساعت ها يكيتا در  ميفتگر ميمشكل تصم نيا حل يبرا

. طبق قرار من به كالس مراجعه كرده و دانش آموزان آزاد بودند تا سواالت ميآزاد قرار داد يعنوان گفتگو

بود كه  نيقرار بر ا يقبل ينداشته و با هماهنگ يتيمحدود چيزنگ ه نيخود را مطرح كنند. طرح موضوع در ا

را به دست  يكار آن بود كه شاگردان كس نيا جهيدرز نكند. نت رونيبه ب يزيچ چياز مطالب مطرح نشده ه

خود را طرح كرده و بدون غرض خود به سواالت  يآوردند تا بتوانند با او آزادانه درد دل كنند. ناگفته ها
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كردم تا به پاسخ دلخواه خود برسم.  يم تيموضوع را هدا رمشاو كيهمانند  زيدادند من ن يپاسخ م گريكدي

شده و به سنگ صبور آن  شتريب ييكالس بود كه انس و الفت من با شاگردان نوجوان دوره راهنما نيبعد از ا

از نظر  يو حت افتهيشاگردان كاهش  يمشكالت رفتار جيموضوع سبب شد تا بتدر نيشوم. هم ليها تبد

  .نديشهر تردد نماتر در سطح  مناسب يبا پوشش زين يظاهر

به ارس تابعه با همكاري همكاران كه در مد دانش آموزان  قيمختلف تشو يها وهيش:   8تجربه 

  :كار ميبردم

  دارند:در بين مدارس  يكه عملكرد بهتر آموزاني دانش بهبرگه تشويق  ارائه  – 1

 ني. بنابرارنديمورد توجه قرار گ يبوده و دوست دارند تا هر از چند گاه زهيعاشق جا شهيآموزان هم دانش

  شاگردان از چند روش متفاوت بهره گرفته شد: قيتشو يبرا

 ،هزاريپانصد تومان ،يتومان ستيدو ،يصد تومان ،يمختلف پنجاه تومان ياز اسكناس ها ييها ي) كپالف

 انياز مرب). سپس يژتون قيقرار گرفت (تشو انيمرب اريشده و در اخت هيته يو دو هزار تومان يتومان

ها و  تيفعال ا،آزمون ها و پرسش ه  ،يدرس فيتكال ،يمختلف كالس يها تيفعال يدرخواست شد تا برا

به او  يا زهيقرار داده و متناسب با نوع كار انجام شده جا قيآن ها را مورد تشو يمثبت اخالق راتييتغ يحت

در سالن و مقابل چشم آن ها قرار  زين ريو لوازم تحر يكمد پر از اسباب باز كي گريداده شود. از طرف د

هر  يكنند. برا افتيدر يتر يقو زهيانگ ليآن وسا افتيدر يو روز به روز برا دهيرا د زيگرفت تا همواره جوا

كنار كمد نصب شده بود. دانش آموزان  ستيل كيدر نظر گرفته شده و در  يمتيق زين ليوسا نياز ا كي

آن ها  يبر رو ينگه داشته و حت زيخود آن ها تم انياز مرب زهيجا يها پول يموظف بودند تا ضمن جمع آور
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و كم شدن  زهيجا يكار آن ها سبب كاهش ارزش پول ها نيچرا كه ا ند،يپاره ننما او آن ها ر دهيخط نكش

  برنامه چند حسن داشت: نيشود. ا يپول آن ها م

 ديكنند تا خر يكسب م يندارند فرصت گرانيبا د ياديدانش آموزان تعامل ز نيكه چون ا نياول ا          -

  .اموزنديكردن را ب

  نگه دارند. زياز پول مراقبت كنند و آن را تم رنديگ يم ادي          -

  آن بكوشند. يبه ارزش پول واقف شده و در حفظ و نگهدار          -

خواسته بزرگ تر از  كيبه  دنيرس يتا برا رنديگ يم اديبا فرهنگ پس انداز كردن آشنا شده و           -

  بگذرند. شيكوچك تر خو يخواسته ها

  كنند كه خود دوست دارند. يم افتيرا در يزيچ زياز كمد جوا          -

 يدانش آموزان هستند هدف مشخص رياز نظر درك و فهم عقب تر از سا ييچون دانش آموزان استثنا     -

  كنند . يبه آن تالش م دنيرس يبرا يشتريب ي زهيو با انگ دهيخود د يرو شيرا پ

  :در بين مدارس  يو درس يدانش آموزان برتر اخالق يمعرف  -  2

دانش آموز را بعنوان  كي مدرسهكه قبال از همكاران محترم شده است از هر  يهر هفته براساس نظرسنج در

 گريهم در حضور دمدرسه  انتخاب نموده و به آن ها درصف صبحگاه آن  ياخالق ايو  يبرتر از نظر درس

آن ها  يمطالب درس تربه يريادگيو  زهيكردم تا سبب  باال بردن انگ يژتون  اهدا م ايو  زهيدانش آموزان جا

  شوم.
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  به دانش آموزان مشكل دار تمسئولي دادن – 3

به عنوان حاصل تجربيات بنده  يآموزش يفضاها يينمونه از عوامل موثردرباال بردن كارا چند

  مجتمعمدير 

 يم  هايي بايز وجذب گردند يم ييبايبه دنبال ز زيشوند در مدرسه ن يوارد مدرسه م يآموزان وقت دانش   

  شوند .

 ييبايبر گسترش ز انيهنرجو يوروان يعاطف ازين نيبا درك ضرورت توجه به ا‘ نيدر آموزش وپرورش  نو لذا

  شود. يم  ديتاك يهنر يها تيو استفاده از هنر و فعال

 يشامل مجسمه ساز يدست يهنرها ‘شيتئاتر و نما‘داستان‘قصه‘سرود‘ ينقاش رينظ يهنر يبرنامه ها انواع

 كيجذاب هستند و هر  اريبس انيدانش آموزان و هنر جو يمختلف برا نيو ... در سن يسفال گر‘  كيسرام

نسل جوان موثر واقع  تيشخص نيو تكو تيو ترب ميمدرسه و تعل يشاداب ساز نهيتواند  در زم ياز آنها م

  شوند .

الزم در كار گاهها و...  هيتهو‘ وارهايرنگ د‘  طيمح يزيتم‘ درختان سرسبز‘فواره در حوضچه مدرسه  كي

  .اورديمدرسه به ارمغان ب يالزم را برا يو شاداب ييبايتواند ز يم

و گوش دادن  خواندن‘ قيتحق‘ يريگ اديحس  يرسم ريكه بتواند به شكل غ يجذاب به طور يطيمح جاديا

  .زديرا برانگ
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زنده در  يقيموس ياجرا و  شينما ياجرا‘كتاب و عكس  شگاهينما يبرگزار‘ يجلسات شعر خوان ليتشك

تواند در  يم يو فرهنگ يهنر‘  يو عمل يعلم يها تيفعال ريوسا شيو هما نارهايسم  ليمدرسه و تشك

  كند . فايا را يمدرسه نقش مهم يشاداب ساز

  همه‘ توان نام برد يرا م گريد يياردو يشطرنج و برنامه ها يباز‘  لميف يتماشا

 يراحت وشاد وبدون  كسا لت باشد تا برا‘ دلچسب ‘ بايمدرسه ز طياست كه مح نيا يها برا تيفعال نيا

  كند. زهيانگ جاديدانش آموزان ا

وانبساط  خاطر  روان كند  و آرامش يدر مخاطب م يآرامش وشاداب جاديو نشاط ا يي بايز يطور كل به

 ميتعل طيحضور فعال و با نشاط دانش آموزان در مح يرا برا نهيسازد و زم يرا مساعد تر م يريفراگ نهيزم‘

  كند. يمساعد م تيو ترب

  :وپرورشي آموزشي هاي مجتمع معايب

 كه است نشده توجيه خوبي به آنان براي آموزگاران معاون وظايف شرح تحصيلي سال آغاز از قبل.     1

  .است آورده رابوجود ابهامات از بسياري

 خوب آموزگاران معاون و آموزشي،پرورشي اجرايي، معاون درامر ها وظايف شرح مجتمع، مديران براي.     2

  .هستند مواجه بامشكل هنوز اي وعده است نشده توجيه

 مي مجتمع مدارس شرايط به تسلط عدم دليل به شودكه نمي ديده مديران از بعضي در وعالقه انگيزه.     3

  .باشد
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  .هستند مواجه مشكل با زمينه دراين آنان معاونين وحتي وذهاب اياب ازلحاظ مجتمع مديران.     4

 داده الزم آموزشي هاي گيري تصميم ويا بودن مركزي درامرروستا الزم اختيارات مجتمع مديران به.     5

  .است نشده

 سرباز فرستادن درباره گيري تصميم راه ودوري مناطق بودن العبور صعب دليل به مجتمع مديران به.     6

  .است نشده داده معلم

 گذارده اجرا به سپس شدو مي بررسي مناطق ومشكالت مسايل طرح اين آزمايشي اجراي زمان اگردر.     7

  .بود بهتر شد مي

  .است نشده داده مجتمع مديران به خاصي هاي واولويت واعتبارات امتيازات.     8

 در مجتمع در حضور براي عالقه مجتمع مديران علت بي گيري سخت دليل به ها مجتمع معاونين.     9

  .ندارند بعد سالهاي

  تبيين تجربيات : 

به عنوان مدير حاصل تجربيات بنده  مدرسه  ريمد يروابط حسنه از سو جاديمهم درا اصول

   مدرسه و مدير مجتمع 

مانند  يو متعارض (احساس منف ياحساسات خود ، احساسا ت منف ييكند پس از شناسا يسع ديبا ريمد - 1

كه فرد  يو احساس متعارض حالت رشي، عدم پذ ي، عدم اعتماد ، دشمن ي: احساس ترس ، گناه ، رنج ، پوچ

) رهيو غ تيو عدم رضا تيو غم ، رضا يسازد . مانند : شاد هيسو كيتواند افكار و احساسات خود را  ينم
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، اعتماد به نفس ،  رشي، پذ ي، شاد تيببرد و احساسات مثبت (مانند : امن نياز ب يمنطق قيخود را به طر

نگرش و » من«كه تا  ردياصل را بكار گ نيآنها سازد و ا نيگزي) را جاي، محبت ، حق شناس يارزشمند

  رابطه برقرار كنم (اصل داشتن نگرش مثبت) . انتوانم با آن ينداشته باشم نم گرانيبه د ياحساس مثبت

احساسات و عواطف خود  يو معمول يعاد طياصل اعتقاد داشته باشد كه انسانها در شرا نيبه ا ديبا ريمد - 2

احساسات و عواطفش را به آنان منتقل كرده است (اصل  ريكنند كه مد يبه او منتقل م يرا به همان شكل

  تعادل مبادله) .

 رديرا بتواند بگ جهينت نيتوقف انتقال عواطف و احساساتش را آن گونه كه بهتر ايبروز  ييتوانا ديبا ريمد - 3

  داشته باشد  (اصل كنترل احساسات و عواطف) .

و اشاره احساسات و عواطف  ماياز الفاظ ، كلمات ، جمالت ، حركات ، ا يريبتواند با بهره گ ديبا ريمد - 4

درك كند . داشتن  يرا به خوب ريكه طرف مقابل عواطف و احساسات مثبت مد يكند به طور فيخود را توص

كند (اصل  يكمك م امر نينسبت به انسان ها و همه مظاهر خلقت ، در تحقق ا شگريو ستا فيلط يروح

  انتقال عواطف و احساسات) .

  در روابط حسنه يو فنون كل نيقوان

  با شما رفتار كنند . ديليكه ما ديآن چنان رفتار كن گرانياول : با د قانون

است كه در  يمناسب همراه با كرامت ، اغماض ، حداقل انتظار يمشكل ، رفتار يگوش دادن ، بررس انتظار

  روابط انسان ها وجود دارد .
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  (چاره نداشتن) يريقانون دوم : قانون ناگز 

 يآن را به هر شكل ايخواهد داشته باشد و  يكه خود م يرا به همان شكل زيتواند همه چ يانسان الزاماً نم 

كه چگونه  ميو فرار از امر ناخواسته بهتر است بگوئ زيگر يقانون بجا نيا تيدهد . با رعا رييخواهد تغ يكه م

  بهتر ساخت ؟ يزيشود از او چ يم گونهكرد و باالخره چ يموجود ساخت و با او زندگ تيتوان با وضع يم

  زهياز جدال و ست يسوم : قانون دور قانون

 يسبب از دست دادن حرمت ، ارزش و احترام هر دو طرف مجادله م يلفظ يريدرگ يحت زهيو ست جدال

 يو ارزش خود را طور تياهم يمورد چيدر ه دينبا ريتوان آن را جبران كرد . مد ينم يشود كه به سادگ

عاقبت االمر  راي. ز زديبرخ زيه ستحفظ آن با طرف مخالف ب يقرار دهد كه ناچار شود برا ديدستخوش تهد

 سريم كي چيه يبدون از دست دادن احترام برا ينيكه عقب نش ديآ يهر دو طرف بوجود م يبرا يوضع

  نخواهد بود.

  رابطه حسنه با دانش آموزان جاديا راه

گردد . با هر  جاديشدن ا رفتهيكه در دانش آموز احساس تعلق و پذ يدانش آموز به نحو تيبه شخص احترام

و معلمان دوستان او هستند .  ريدانش آموز منصفانه و عادالنه رفتار شود . دانش آموز احساس كند كه مد

  مورد توجه مدرسه است . شيها ييدانش آموز بداند كه احساسات و توانا
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  فضاي آموزشي بر فرد تأثير

مي دهند تجربه »غم«و»شادي «اس ماكم و بيش شرايط كلي محيط و فضاهايي را كه به انسان احس همه

نيز مثال هاي متعددي از مواردي كه شرايط كلي محيط به وسيله تحريك » كروزه«كرده ايم دركتاب 

  احساسهاي ويژه در انسان موجب دگرگوني رفتار مي شوند گزارش شده است.

ر جمع شدن عوامل باز به عنوان مثال كالس درس مي تواند سرد و بي روح باشد. اين نوع جو معموالً دراث 

دارنده مختلف (مانند روابط اجتماعي و عاطفي نا مناسب بين شاگردان و اولياء و همچنين به وجود شرايط 

و غيره )به وجود مي آيد.پس  هرنگ نامناسب ديوارها و اثاثي-فيزيكي،مكان فيزيكي نامناسب،مانند نوركم

ؤثر واقع شده رفتار را به طور غير مستقيم تحت تأثير شرايط فيزيكي هر بنا نيز در پيدايش جوهاي مختلف م

  قرار مي دهد.

جمع بندي مطالبي كه درباره تأثير عوامل محيطي روي رفتار بيان شدبه اين نتيجه مي رسيم كه رفتار و  با

 قرار …عملكرد افرادي كه درمحيط يا سازمان هاي اجتماعي مختلف مانند مدارس ،ادارات و بيمارستانها و

 برخي. پذيرند مي تأثير بنا هر ظاهري نماهاي و فيزيكي شرايط و عوامل از توجه قابل ميزان به گيرند مي

  .شوند مي عملكردها كاهش موجب ديگر برخي و افزايش موجب شرايط

مدارس و مديرت حاصل تجربيات بنده در مديريت  در مدرسه ياقتصاد يها ميو تصم ريمد

  مجتمع

و  التيتما ازها،ين حيرفع مشكالت و تشر يبرا يريگ ميتصم نديفرآ يچگونگ يمعرف، بيان اين تجربه هدف

  سازمان است. ايمدرسه  يها يريگ ميمؤثر بر تصم ياقتصاد يخواسته ها
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 ميكند. هر تصم يم فايا يمهم ،نقشيامور مال تيريدر مد ديخر يها ميتصم ،يريگ ميتصم نديفرآ در  

 يفرصت را كه از پولمان استفاده  نيا م،يخر يم يزيكه چ يمبادله است. هنگام يكاال، نوع ديخر يبرا

  .ميده ياز دست م م،يبخر يگريد زيچ اي ميمثالً آن را پس انداز كن م،يبكن يگريد

 قيو گام به گام، كه ما را از طر يمنطق ينديبا فرآ ديبا م،يريبگ ديخر يبرا يخوب ماتيكه تصم نيا يبرا

برد، پولمان را  يم شيبه پ يينها ميقبل از اتخاذ تصم ن،يگز يجا يها نهيگز يابيو ارزش  ازهاين نييتع

  رسانند. يبهره را م نيشتريكه ب ميكن ييصرف راه ها

  مسئله فياول: تعر گام

 دايكه مسئله را پ ياست كه قرار است حل شود. زمان يمسئله ا نييتع ،يريگ ميتصم نديگام در فرآ نياول

  .ميما تناسب دارد، به دنبال راه حل بگرد يمال تيكه با وضع يا وهيبه ش ميتوان يم م،يكرد

انجام دادن  يكه برا ديمثال، فرض كن ي. براستيرسد، ن يها هم كه به نظر م يراحت نيمسئله به ا نييتع

كه هم  ميخواه يم ايرا برطرف كند؟ آ ييازهايقرار است چه ن انهيرا نيا ي. ولميدار ازين انهيرا كيبه  ف،يوظا

 ازين يد يو يد وريدرا كيبه  فمانيتكال نانجام داد يبرا ايآ م؟يدر منزل و هم در مدرسه از آن استفاده كن

  آن است؟ ديخر ييقطعه، تنها در صورت توانا نيبه داشتن ا ليتما اي ميدار

در  لهيوس نيرا كه قرار است ا يخاص يكاربردها ديكه قرار است حل شود، با يمسئله ا قيدق نييتع يبرا

) و التيخواسته ها (تما نيب دي. ضمناً باميانجام دهد، مشخص كن ينيب شيقابل پ ي ندهيزمان حال و آ

را  التيتما يبرخ ازها،ين نيتأم يبرا مي. از آن جا كه منابع ما محدودند، مجبورميشو ليتفاوت قا ازهاين

  .ميريبگ دهيناد
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  مسئله قيدوم: كسب اطالعات دق گام

 يجا يها نهيو تمام گز ياطالعات جمع آور ،ياحتمال يراه حل ها يبرا دياز مشخص شدن مسئله، با بعد

  خواهد بود: نيچن ياحتمال يها نهيگز انه،يرا ديمثال خر ي. براميها را فهرست كن متيو ق نيگز

  ؛يعموم يكتاب خانه  كيدر  ايدر مدرسه (دانشگاه)  انهياستفاده از را -

  ك؛يفروشگاه لوازم الكترون اي ريمركز تكث كيدر  انهيرا ياجاره  -

  د؛يو چاپگر جد انهيرا كي ديخر -

  و چاپگر دست دوم. انهيرا كي ديخر -

ما در دسترس  يازهايمتناسب با ن يكه چه كاالها و خدمات ميبدان ديعاقالنه، با ميتصم كيگرفتن  يبرا

منطقه  يا انهيمثال، مركز ارائه خدمات را ياستفاده از هر كدام چه قدر است؟ برا اي ديخر ي نهيهستند و هز

است.  زانيصرف شده به چه م ماناستفاده از آن و ز ي نهياز مدرسه واقع شده است و هز يدر چه فاصله ا

 يدستگاه ها برا نيدانش آموزان و معلمان دارند و ا ياستفاده  يبرا ييها انهيتر كتاب خانه ها را شيب

مركز مجهز  كيبه  ميتوان يكه م نيا ايدهند.  يرا ارائه م نترنتيبه ا يامكان دست رس يقاتيتحق يكارها

. معموالً ميكنند، برو يم افتيدر نهيهز انهياستفاده از را يك، كه برايالكترون يكاالها يفروشگاه ها اي ريتكث

  گرفته شده است. نتيصفحات پر ي نهيزه يبه اضافه  ياستفاده به صورت ساعت ي نهيهز

 ديخر يمشخصات مورد نظر را فهرست و سپس برا ديكاركرده، ابتدا با اينو  ي انهيرا كي ياحتمال ديخر يبرا

 ي. آگهميگوناگون مراجعه كن يها يو حراج يا رهيزنج يفروشگاه ها انه،يرا يبه فروشگاه ها ،يا سهيمقا

  هستند. دومو چاپگر دست  انهيرا ديخر يبرا يهم منابع خوب نترنتيروزنامه و ا يها
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 يكار، م ني. با اميكن يم هيته يادداشتيكاالها و خدمات،  يها نهيشده در مورد گز ياطالعات جمع آور از

  .ميها را مشخص تر كن متيو ق نيگزيجا يانتخاب ها ميتوان

  ها نهيگز ي سهيسوم: مقا گام

 يعني زيچ كي ديمبادله است. خر ينوع ،يزيچ دنيخر يبرا يمحدودند. هر انتخاب ه،يما، زمان و سرما منابع

. هرگاه يآت يدهايخر يپس انداز آن برا ايبا همان پول  گريد يزيچ دنيخر يبرا تياز دست دادن موقع

  آن انتخاب است. يها نهيهز ،يبعد نيگز يجا نيارزش بهتر م،يزن يدست به انتخاب م

  

. در ميريمورد نظر بگ ينقد يها نهيرا هم دركنار هز يزمان و راحت ،يينها يها نهيهز ي سهيمقا هنگام 

 ينقد ي نهيمهم تر از هز يشوند، ممكن است راحت يبرآورد م يها منطق نهيكه هز يموارد، مادام يبرخ

 نهيش هزارز ،يشخص انهيرا كيداشتن  يكه راحت ميبرس جهينت نيممكن است به ا انه،يمثال را يباشد. برا

 كي ديخر ي نهيكه گرچه هز ميبرس جهينت نيممكن است به ا نيرا دارد. همچن ياضاف يكردن پول ها

كاركرده،  ي انهيرا كي رياز احتمال تعم يناش يدهايكه از تر ميده يم حيتر است، ترج شينو ب ي انهيرا

به  يممكن است صاحبان قبل راياست؛ ز ريذپ سكيها و چاپگرها دست دوم، ر انهيرا دي. خرمياجتناب كن

  از آن ها مراقبت نكرده باشند. يدرست

  با دانش آموزان در مدارس  برخورد تيريمد

  سعي ميكردم نكاتي را رعايت كه در زير آنها را بيان ميكنم . مدارس هميشه در برخورد با دانش آموزان 
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توانند بر خود تسلط داشته و رفتار  ياز آن ها م ياز نظر توان تسلط بر خود متفاوت هستند. بعض رانيمد 

خاص نتوانند عواطف  طيشرا كيو ممكن است در  نديآ يم جانيزود به ه گر،يد يخود را كنترل كنند. برخ

  و احساسات خود را كنترل كنند.

با  سهيدارند، در مقا يشتري) بself – control( يكه توان خود كنترل يرانيدهد، مد يها نشان م پژوهش 

شوند و  يم يكه به سرعت عصبان يخود موفق تر هستند. افراد تيريدارند، در مد يكه كنترل كمتر يافراد

توانند از درون  يو م دهستن يقدرت اراده قو يكه دارا يدهند، در مقابل كسان يخلق خود را از دست م

  كنند. يتر عمل م فيضع يروابط انسان يخود را كنترل كنند، از نظر برقرار

تواند رفتار خود را  يخود م يو ارزش ها ديباشد كه بر اساس عقا يحاصل تفكر و تعمق فرد م يلكنتر خود 

باشد كه او  يوجدان، اعتقادات و شناخت درست فرد م يعامل خود كنترل قت،ياز درون كنترل كند. در حق

 ميعوامل فوق تنظ ياز درون رفتار خود را در راستا ،يخارج يروين كيكند كه بدون توجه به  يرا موظف م

حالت،  ني) است. در اself – management( يتيريبرخود با خود مد تيريمد ،يخود كنترل گريكند. نام د

 ايرا از خود بروز دهد و  يچه رفتار يداند در چه زمان يبر تمام رفتارها و حركات خود تسلط دارد و م ريمد

 يندهايواكنش نسبت به محرك ها، فرآ قت،يدر حق. بماند يعمل باق يب زيچ كيدر صورت لزوم نسبت  به 

  اوست. اريمختلف در اخت يپاسخ ها يامدهايو پ يشناخت

 يروابط انسان ياز عوامل مهم برقرار يكيتواند  يدارد و م يآموزش تيريدر مد ياديز يموضوع كاربردها نيا

  به سعه صدر دارند. ازين نيمعلم نيو همچن يمؤسسه آموزش ايآموزشگاه  ري. مدديبه حساب آ

از  ياز بعض ،ياغماض و چشم پوش يتواند با نوع يباشد كه فرد م يكنترل بر خود م يسعه صدر نوع 

  حركات افراد بگذرد.
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و چه از نظر  يفرد يمدرسه چه از نظر تعداد و چه از نظر تفاوت ها كيبه عنوان مثال، دانش آموزان  

  در شرف ارتكاب اشتباه هستند. يسن تيموقع

حال در حد  نيو در ع يمنطق يديتواند با د ينم ريو بچه گانه است و مد يعياز حركات آن ها طب ياريبس

انسان و مخصوصاً بچه  يزندگ عتيو خطا از طب شيبزرگسال از آن ها انتظار عمل داشته باشد. آزما كي

 يم يداشتن سعه صدر و چشم پوش. پس، ستيبه آن نگر نانهيو واقع ب يتيو ترب ميتعل يديبا د ديهاست و با

كه بچه ها را كامالً  ديو كنترل شد مينظارت مستق اد،يز يريجذب بچه ها باشد. سختگ يبرا يتواند عامل

  است. يكند، بر خالف خود كنترل يمحدود م

  

در هر روز  ،يمدرسه پانصد نفر كي انيدارد. در م يبه كنترل عاطف ازين يآموزش تيريمد گر،يطرف د از 

هر  يگونه شوند. اگر قرار باشد در ازا ماريو ب يتعمد ،يا قهيده ها نفر مرتكب اشتباهات سل ديو شا نيچند

كنترل كند، روابط داخل مدرسه  رااز كوره بدر رود و نتواند عواطف و احساسات خود  ريمشكل، مد ايانحراف 

  شود. يدچار اشكال م

 اريباشد در اخت يپاسخ با چه شدت نيبرخوردمحرك ها پاسخ دهد و ا تيرياز مد كيبه كدام  ريكه مد نيا 

 يكه چه پاداش نيو ا ديآ يكه بدست م يجيافراد از نظرنتا يبرخورد با رفتارها گر،ياست. از طرف د ريمد

كه  يرياست. مد ريشود بر عهده مد عو قط فيتضع ايبماند و  يباق داريبه آن ها داد تا رفتار همچنان پا ديبا

حاكم بر  طيها، وجدان، اعتقادات، ارزش ها و در نظر گرفتن شرا يدر همه موارد با اتكاء به مطالعات و بررس

دانش آموزان، معلمان،  يخود كنترل است. وقت ياز رفتار را بروز دهد فرد ينيتواند مقدار مع يمدرسه م
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از خود  ستهيشا يبر ارزش ها و اصول رفتار يبا تسلط بر خود و متك رشانيدكه م ننديب يم اءيكاركنان و اول

كنند و عالقمند  يم دايدهد، به او اعتماد پ ياز خود بروز نم يو كامالً عاطف يعصب يدهد و رفتار ينشان م

  شوند كه با او رابطه برقرار كنند. يم

  :و همكاران مدير و معاون مدارس تابعه نيمدرسه با معلم ريرابطه بنده به عنوان مد

روابط حسنه و  يهستند. برقرار تيو ترب ميتعل يركن اساس و مديران و معاونان  نيمعلم از نظر بنده      

قادر باشد كه با  يريباشد. اگر مد يآموزشگاه م ريمد يكارها نيتر ياز اساس يكيآن ها  تيجلب نظر و رضا

همه  ،يو عاطف يانسان يمناسب رشد و به وجود آوردن جو طيبرقرار كردن شرا ن،يمعلم يازهايبر آوردن ن

 فيقسمت اعظم وظا ريمد نيگفت كه ا ديبا باًيخاطر كنند، تقر تيو رضا يخوشحال حساسا نيمعلم

 ديشود، پد يمطرح م نياست. آنچه تحت عنوان رابطه حسنه با معلم دهيخود را به انجام رسان يتيريمد

در  هاآن  تيو رضا زشيبه كار و انگ ي، عالقمند هيروح جاديا يالزم برا طيها و شرا نهيآوردن تمام زم

را به  يعمل يراه ها نيتر ياساس لزيوا مبليكارشان در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش است. ك طيمح

  كند. يم شنهاديپ نيروابط حسنه با معلم يبا برقرار يبخش عاطف تيبه وجود آوردن جو رضا يبرا رانيمد

  احترام به شخصيت معلمين :

با  يمعنو يرابطه ا نيكه معلم نيكه با آن ها سر و كار دارد: نظر به ا نيمعلم تياحترام به شخص - 1

ندارد، از  يماد ي زهيدر درجه اول انگ سيدانش آموزان و كار خود دارند و اشتغال آن ها به امر تدر

و  كهي يشغل گريصنوف د انيرا در م احساس، آن ها نيبرخوردارند. ا يو روحان يمعنو يتيشخص

دهد. اصوالً، شغل  يآن ها را در مراحل باال قرار م ازها،يسازد و از نظر سلسله مراتب ن يممتاز م
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و  تيبه مقام، موقع ديو همه افراد جامعه با ريطلبد. مد يمعلم را م تياحترام به شخص يمعلم

  معلم احترام بگذارند. تيشخص

  معلمين :توجه به مشكالت 

به آرامش  ازي: معلمان نريبر رفع آن ها نسبت به مشكالت خود مد تيتوجه به مشكالت معلمان و اولو - 2

شود كه آن بتوانند در كمال  نيتأم يطور ازهاين نيا ديدارند و با يو مال يشغل تيو احساس امن يفكر

حل  يمناسب برا ياراه حل ه كردن دايپ يخود مانند فكر كردن برا يفكر يبه كارها يآرامش و راحت

 رانيمتمركز ما، مد يمناسب بپردازند. اگر چه در نظام آموزش سيمشكالت دانش آموزان، طرح درس و تدر

به حل مشكالت معلمان  يتوانند به طور رسم يو نم ستنديو امكانات مناسب برخوردارند ن ياز قدرت قانون

به  ازيدارد و ن رياز طرف مد تيو حما يروان يبه توجه به كمك ها ازياز مشكالت ن ياريبس يبپردازند، ول

 يبه كمك ها ريحال، چنانچه مد ني. در عديتواند از عهده آن برآ يعالقمند م ريبزرگ ندارد و مد يكارها

كمك  نيچن ديسطوح باالتر با رانيداشته باشد، مد ازيكمك به معلمان ن ياز طرف مقامات باالتر برا يشتريب

 مارستان،يكمك ها ممكن است دادن وام، اعزام به ب نيكنند. ا ينيب شيرا در سازمان تحت نظر خود پ ييها

  باشد. رهيو غ يروان يمشاوره ها ،ييقضا يمعتبر، مشاورت ها مهيب

  توجه و احترام به عقايد معلمان :

و به كار بردن  رشيخود را در پذ يحداكثر سع ديبا ريمعلمان: مد شنهاداتيو پ ديتوجه و احترام به عقا - 3

 يطيمعلمان، عالوه بر آن كه مح شنهاداتيو پ ديو توجه به عقا رشيمعلمان معمول دارد. پذ شنهاداتيپ

شود.  يكارشان م بهمعلمان نسبت  تيو احساس رضا يآورد، سبب دلگرم يخالق و مبتكر به وجود م
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سازد و  يدور م يو مسائل آموزش رين ها را از مدمعلمان آ شنهاداتيبه نظرها و پ ياحترام يبالعكس، ب

  شود. يآن ها م يتفاوت يتعارض و ب ،يسبب ناكام جاًيتدر

  تشكيل جلسات مالقات با معلمان :

از راه  يكيخود را داشته باشد،  يها دهيا انيكه هر معلم فرصت ب نيجلسات مالقات با معلمان: ا ليتشك - 4

مانند همه  ديو اسات رانيباشد. معلمان، دب يمعلمان به كار خود و مدرسه م يعالقمند ساز ياساس يها

و در سرنوشت محل كار  اشندب كيو شر ميسه يعالقمند هستند كه در امور سازمان آموزش گريد يانسان ها

به همه  دهيعق انيمشاركت و فرصت اظهار نظر و ب هيزمن ،يجلسات ليبا تشك ديبا ريخود مؤثر واقع شوند. مد

و  يآموزش يمثبت و دلسوزانه آن ها را بكار بندد. شوراها يهمكاران خود بدهد و با دقت فراوان نظرها

آن سخن  يدرباره  يامكان استفاده از افكار و نظر آن هاست كه بعداً به طور مفصل تر نيبهتر يعموم

  گفت. ميخواه

  تشويق به فعاليت هاي اجتماعي

از  يكيسازمان آموزش بوجود آورد:  ياعضا نيب يكه روابط دوستانه ا يجتماعا يها تيبه فعال قيتشو - 5

و  يگروه يشود، مشاركت افراد در كارها يو دوستانه م يميصم ك،يروابط نزد جاديكه باعث ا ييروش ها

مشكالت به صورت  لو ح يتعاون، همكار هيسبب به وجود آمدن روح ياجتماع يها تياست. فعال ياجتماع

در باالبردن  ييبه سزا ريتأث ياجتماع يها تيشود. فعال ينقش و وجود هر فرد م رشيو پذ يدسته جمع

 يها تيمشاركت معلمان را در فعال طيبا توجه به امكانات خود شرا ديبا ريدر كل سازمان دارد. مد هيروح

  فراهم سازد. ياجتماع
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  كار طيراحت و جذاب در مح طيبه وجود آوردن شرا

كار موجب  طيمناسب و راحت در مح طيكار: وجود شرا طيراحت و جذاب در مح طيبه وجود آوردن شرا -6 

 طيامكانات و شرا ليشود. تسه يم يبه كار و زندگ شتريبهتر و عالقه ب هيروح جادياحساس سرزنده بودن و ا

و سبب داشتن خاطرات  سازد يرا به كارشان عالقمند م نيكه انجام امور را راحت تر و مؤثرتر سازد، معلم

كند.  يدر مدرسه و كالس جذب م شتريب تيآن ها را به كارشان و فعال تيشود و در نها يخوش در آن ها م

 يم يموجب خوشحال ،يقو يمال هيدر صورت نبودن بن مت،يارزان ق يكمك آموزش لياز وسا يبعض ي هيته

 نيو هم چن شيو چراغ مطالعه، دستگاه نما تن،نشس يبرا يو صندل زيمانند نقشه، كتاب، م يليشود. وسا

آن سبب جذاب  ريسبز و نظا يو امكانات استراحت و آرامش فكر مانند مبل راحت، پرده، گل و فضا ليوسا

  شود. يكار م طيتر شدن مح

  

  با احترام نسبت به معلمان ختهيداشتن رفتار متناسب و آم

 نييو پا يكه سبب سبك ياز رفتار ديبا ريبا احترام نسبت به معلمان: مد ختهيشتن رفتار متناسب و آمدا - 7

دانش آموزان  يرفتار يهر دو الگو ن،يو معلم ريكند. مد يشود، خوددار يم يآموزش طيآوردن ارزش مح

 يم جابيا تيريباشند. شغل مد ربرخوردا دهيباوقار، با متانت و سنج ياز رفتار ديبا ليدل نيهستند و به هم

تحت كنترل و حساب شده برخوردار باشند. از آنجا كه  يبه عنوان معلم معلمان از رفتار رانيكند كه مد

و   نيمناسب و سنگ يتوقع دارند كه رفتار رانيآداب هستند، از مد يمباد ياصوالً انسان ها ن،يمعلم
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باشد،  يمعلمان و دانش آموزان الگو م يآن كه رفتارش برا لتعبه  ديبا ريبا احترام داشته باشند. مد ختهيآم

  قابل قبول داشته باشد. يمدرسه، نسبت به معلمان و دانش آموزان رفتار يتيدر حد شأن و ارزش ترب

  از نظر بنده يآموزش تيريمد ياساس فيوظا ●

  : يريگ ميتصم) 1

 يزيبرنامه ر ياساس فيشود. وظا يم يريگ ميصرف حل مشكالت و تصم رانياز وقت و كار مد يبخش مهم

راه حل  نيانتخاب بهتر نديفرا يريگ مياست. تصم يريگ ميو كنترل، مستلزم تصم يرهبر ،ي، سازمانده

  مساله است. كي يموجود برا يراه حل ها انيممكن از م

  :يزيو برنامه ر يسنج ازين) 2

 ،ياضاف يها نهياز هز يرياست. به منظور جلوگ يسنج ازيآن مستلزم ن يهر برنامه و اجرا يمقدمه طراح 

  گردد. يزيو سپس برنامه ر رديتوسط افراد آگاه و كارشناس انجام گ يسنج ازيالزم است ن رو،يصرف وقت و ن

منابع  يو آماده ساز هيته ك،يو تكنولوژ يمنابع و امكانات ماد نيمنابع و امكانات: تام يو سازمانده نيتام) 3

 يرويكه ن يطيبه وجود آوردن شرا زات،يمواد و تجه ،يآموزش يفضاها ،يآموزش كيوژو امكانات تكنول

  بعمل آورد. يبتواند حداكثر استفاده را از تكنولوژ يانسان

  :يانسان يروين يآموزش و آماده ساز) 4

 يو كابرد يعلم يدانش آموزان را درنظر داشته و آموزشها يازهايمسائل و مشكالت معلمان و ن ديبا رانيمد 

  معلمان در بر داشته باشد. يرا برا دهيفا نيشتريبرگزار كنند تا ب يرا بصورت كارگاه
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  : زشيانگ) 5

سازد و  يدهد، فعال م يم روين ييهدفها اياست كه رفتار را در جهت هدف  يروان يوضع ايحالت  زه،يانگ

  كند. يم تيهدا

  : يروابط انسان يبرقرار) 6

دانش  اءيبا معلمان و دانش آموزان و اول يارتباط انسان يعبارتست از توان برقرار يانساناز نظر فالت، روابط 

 ريكه احتماال با شخص مد ييو همه تفاوتها يفرد يهايژگيو ت،يوجود، شخص رفتنيپذ قيآموزان از طر

  دارند.

دانش آموزان و معلمان خود را مورد توجه قرار دهد. چنانچه  يو حاالت روان هيروح ديبا يآموزش ريمد هر

مشاهده شود،  يآموزش طيعدم احساس نشاط و وجود تنفر در مح ،يديترس، نا ام ،ياعتماد ياز ب يعالئم

در افراد احساس  ديو با ستا يمطلوب در واحد آموزش يو نبودن روابط انسان يفقدان بهداشت روان يبه معن

  آورد. بوجود يارزشمند

  نظارت و كنترل: ) 7

بمنظور  اتيعمل حيو تصح رييبا وضع مطلوب و تغ سهيمقا اي اتيعمل ياجرا شرفتيو مراقبت از طرز پ ديبازد

بر كار  دياز جهات مختلف با يآموزش رانياست. مد ياز انحراف از تحقق اهداف واحد آموزش يريجلوگ

  نظارت داشته باشند. يآموزش يروهايمدرسه و ن
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  و پاداش:  يابيارزش) 8

 نييتع شيبا اهداف از پ نيدوره مع كي انيحاصله در پا جينتا سهيمقا نديفرا يو پاداش به معن يابيارزش

 ايمناسب با حسن و  ينظر در برنامه ها و دادن جزا ديو تجد رييتغ شرفت،يپ زانيم نييشده به منظور تع

  باشد. يحاصله م جيعمل و نتا يسوء اجرا

انسان است كه او را مسئول كارها  يريپذ تيخاص دارد. جنبه اول، مسئول تياز دو جنبه اهم هيو تنب قيتشو

پاداش  افتيهر كار به در انياست. اگر پا يانسان ازين هيو تنب قيتشو تيكند. جنبه دوم اهم يم شيو رفتارها

  نخواهد زد. تينشود، انسان دست به فعال يمنته

  :از نظر بنده در مدارس موفق  تيرمدي رموز ●

  .دياست : ( محبت ) ، ( مالحظه ) و ( متانت ) . با همه مؤدب باش نيا تيري( سه م ) در مد اصل

  است . يبه مشتر شتريموفق ارائه خدمات ب ريمد كيفكر و ذكر  تمام

  آموزنده اند . يموفق تجربه ها رانيمد يكند . شكست ها برا يموفق هرگز از واژه شكست استفاده نم ريمد

  مؤثر است . تيريها در مد يژگيو نياز مهمتر يكيعمل  سرعت

  و در خلوت از نقاط ضعفشان . دييدر كاركنان ، در جمع از نقاط قوتشان بگو زهيانگ نيشتريب جاديا يبرا

 يليكند كه در آن همه كاركنان نسبت به خودشان احساس خ جاديا يياست كه فضا يموفق كس ريمد

  ته باشند .داش يخوب

رسد آزادانه  يبه ذهنش م يا دهيهر كس هر ا ديبگذار يعني.  ديكن ييگشا شهياند نيبا كاركنان تمر مرتباً

  تا مدام در مورد كارشان تفكر خالق داشته باشند . ديكن يم قيكار آنها را تشو نيكند . با ا انيب



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٣٩ 
 

٣٩

  دارد . تيوقت اهم تيفيكار ك طيوقت و در مح تيكه در خانه، كم ديداشته باش اديبه  شهيهم

مهم است . مردم بر اساس  اريتان كمك كند . ظاهر شما بس تيبه كسب موفق ديشما با دنيلباس پوش طرز

  كنند . يشما قضاوت م يظاهرتان رو

 زانيم ةگذارند نشان يم رشانيكه كاركنان به مد ياحترام زانيقابل است. م ريمد كي ياصل ةنشان احترام

  اوست . تيقابل

  باشند. نيبهتر ديدارند . با يباالتر يارهايبرتر در فكر كردن و حرف زدن مع رانيمد

  . دياستفاده كن ياز تكنولوژ تانيباالبردن مهارت ها ي. برا ديريبگ اديرا  وتريبا كامپ كاركردن

  . ديعمل كن تانيبه حرف ها شهياست . هم ريمد كي يژگيو نيو محترم تر نيبا ارزش تر صداقت

   

  :در مجتمع هاي آموزشيپيشنهاد هاوراهكارها براي مديريت موفق 

  

  كنند كه همه اشخاص در آن بتوانند موفق شوند. يرا فراهم م يطيمح) 1

  و قابل وصول دارند. نيمع يهدف ها) 2

  توانند بهتر انجام دهند. يرا م ييدارند و چه كارها ييها يدانند كه همكاران آنها چه آمادگ يم) 3

  اند. افتهيمطمئن هستند كه تك تك همكارانشان، آنها را شناخته و در) 4

  .شندياند يدارند و به همه آنها م ييروشن وقابل اجرا يطرح ها) 5

  كنند. ييخودنما نكهيهمكارانشان هستند، بدون ا يبرا يمناسب يالگوها) 6
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مبنا به  نيموضوع را باور دارند و بر ا ني. ا يرونينه ب ،ياست درون ينديفرا ت،ياند كه : موفق دهيفهم) 7

  .شندياند يم ندهيآ

چه  رشانيدانند كه مد يدارند و آن افراد هم م ييكنند، هدف ها يكه با آنان كار م يافراد يبرا) 8

  از آنان دارند. ييانتظارها

 تيبرند و بدون توجه به موقع يشوند، لذت م يافكا ر نو و خال قانه همكاران خود خوشحال م دنياز شن) 9

  كنند. يم قشانيمتفاوت آنان، تشو يها

  مثبت دارند. شيزنند و نسبت به آنان گرا يهمكاران خود، مثبت حرف م ژهيبا مردم، به و) 10

ارتباط آغاز و با قطع ارتباط (به شكل  يبا برقرار ،يو باور كرده اند كه زندگ افتهيها را در تيواقع نيا) 11

  .ابدي يم اني) پايجهان نيا

  .ميمستق يبستگ ;دارد يارتباط بستگ نيبه چند و چون هم يمت و سعادت آدم سال

سالم و موثر با مردم  يارتباط ها تيو گسترش و تقو يبرقرار يعني ،يآموزش تيريخصوصا مد ت،يريمد

  . ياجتماع يونهادها

آن و  يانسان يهمه مولفه ها انيرتباطات ماست برخوردار از روابط و ا ي، مدرسه ا ايزنده و پو مدرسه

ارتباط  نيهم تيفيطبعا ك رند،يگ يوكاركنان) م ريكه محصالن از مدرسه (معلمان، مد يدرس نينخست

  سالم و لذت بخش . يزندگ هيپا يعنيهاست، 

  .يزندگ يكردن است، نه آماده شدن برا يو باور كرده اند كه: مدرسه، محل زندگ افتهيرا در تيواقع نيا) 12

  فراهم شود كه دانش آموزان عمال : يآن طور يفرهنگ طياداره شود و شرا ديبا يطور نيبنابرا
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  را تجربه كنند. ستنيو شاد ز سالم

  را تجربه كنند. ستنيز باهم

  را تحمل كنند. گريهمد رنديبگ ادي

  را تجربه كنند يشيو باز اند يشيفراتراند ،يشيمتفاوت اند ،يشياند آزاد

  .اموزنديسخن گفتن و اظهار نظر كردن را ب راحت

 ز،يرا نشاط انگ طيها كمك كنند و مح تياستعدادها و خالق ييدانند كه چگونه به شكوفا يم) 13

  و توام با احترام متقابل گردانند. زيمهرآم ز،يچالش برانگ دبخش،يام

هستند كه او از خودش دارد و  يانسان، انتظارات تيفعال يها زهيدانند و باور دارند كه از جمله انگ يم) 14

دانشĤموزان از  ياز همكاران و حت ريمدرسه ، انتظارات روشن و برجسته مد طياز او دارند. در مح گرانيد

  روند. يمعلمان و محصالن به شمار م يآموزش يها تيكننده در چند و چون فعال نييجمله عوامل تع

  كنند كه : يم يآوراديهمواره به همكاران خود ) 15

  م،يبا هم باش دييايب

  م،يبا هم جست و جو كن دييايب

  م،يريادبگيبا هم و از هم  دييايب

  م،يبا هم تجربه كن دييايب

  م،يكن يريگيبا هم پ دييايب

  م،يبا هم خلق كن دييايب
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  م،ييازمايبا هم ب دييايب

  م،يباش گريو همدل و همدرد همد اريهم  دييايب

  م،يبا هم استفاده كن دييايب

  م،يكن نييبا هم هدف ها را تع دييايب

  م،يبه آن هدف ها تال ش كن دنيرس يهم برا ديبا دييايب

به  مايمستق يعني.  ياست اجتماع ينديفرا زين تيكه موفق ميكمك كن گريكدي تيبا هم به موفق دييايب

  ارتباطات وابسته است.

و تجربه  يريادگياست كه به  نديمهارت و فرآ ينوع ،يآموزش تيريدانند و باور كرده اند كه مد يم) 16

  دارد. يمداوم بستگ

كند  يم قيمداوم تشو يريادگيبه  زيبرد و همكارانش را ن يمدرسه، از مطالعه مداوم لذت م ريرو مد نيا از

  ومدرسه را به شكل :

  آورد. يدر م يريادگيو منبع معتبر  يآموزش يكارگاه

خود را  يها تيفعال مايشخصا و مستق سته،يسالم و شا ريند و باور دارند كه مددان يسرانجام م) 17

ها و  تياست كه موفق يفرد نينخست زيانتقادگر، خودش است و ن نيكند و در واقع نخست يم يابيارزش

  .ابدي يخود را درم يها شرفتيپ

موفق لذت  تيريمد يمهارت ها تيو تقو شياز افزا ميكن يكننده تلق نييو تع يرا جد تيري: مددييايب پس

  .ميو با هم مسائل مان را حل كن ميرشد و تكامل خود و همكارانمان فراهم ساز يرا برا طيشرا م،يببر



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٤٣ 
 

٤٣

  .ميتوان يكه : م ميو واقعا باور كن ميريبپذ

  ، ميتوان يم

  :ميتوان يم

  م،يريادبگي

  م،يابي رييتغ

  م،يده رييتغ

  م،يبرو شيپ

  م،يببر شيپ

 د،يعشق و ام ،يمعقول، بردبار ياز اطالعات روز، ارتباطات سالم و مثبت ، هماهنگ يشرط برخوردار به

  .يزندگ يندهاياعتماد و اعتدال در فرآ مان،يجرئت، ا

  كنند: يعمل م ريدهگانه روان شناسان به قرار ز يها هيهمواره به توص) 18

 يبرا يضرور يو معلومات و مهارت ها ديمثبت داشته باش شيو حرفه تان گرا انياطراف شتن،يبه خو نسبت

  .دياموزيموفق را ب يآموزش تيريمد

  .ديو لبخند را هرگز فراموش نكن ديهمكارانتان حرف بزن با

  .ديخود را به نام خصوصا نام كوچك بخوان همكاران

  .ديباش گرانيو سرمشق د ديو عمل كن ديحرف بزن صادقانه

  .ديو مشوق باش اريو هم  قيو رف قيو صد حيصر
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  تظاهر و تعارف. يخالصانه باشد نه از رو گرانيبه د محبتتان

و درباره آنها بدون هرگونه  ديكن يتلق ديهمكاران را مف يو انتقادها ديسخاوتمند باش د،يو تمج نيتحس در

  .ديشينديب يداور شيتعصب و پ

و خود كمك  ديريكمكشان را بپذ د،ياستقبال كن گرانيد يها ياز همكار ديرا مراعات كن گرانيد احساسات

  .ديآنها باش

  شما خوشحال شوند. دنيتا مردم از د ديرا فراموش نكن يشوخ طبع هرگز

  ها مجتمع شدن بهتر جهت پيشنهادات 

 توسط مجتمع مدارس براي پايه چند هاي كالس در وحتي ويكنواخت هماهنگ هفتگي برنامه ارائه.     1

  مدير

 آن ونصب مقايسه جاري راباسال گذشته سال ودوم اول نوبت آمارقبولي درصد مديرمجتمع.     2

  دردفترمجتمع

 ودوم اول نوبت براي مدارس شده آوري جمع سواالت نمونه تنظيم براي مجتمع مدير ريزي برنامه.     3

  ماهانه بصورت مجتمع توصيفي هاي پايه وبراي

 پيشرفت براي مناسب راهكارهاي وارائه مدارس معلمان شوراي درجلسات مجتمع مدير فعال شركت.     4

  مدارس ومشكالت مسايل وبررسي تحصيلي



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٤٥ 
 

٤٥

 مدير توسط مجتمع مدارس بين معلم فجروياهفته دردهه ورزشي فرهنگي، علمي، مسابقات برگزري.     5

  جاري سال در مجتمع

  )بهشتي گلهاي جشن( مديرمجتمع توسط سال ويادرپايان اول برتردرنوبت آموزان دانش تشويق.     6

  مجتمع اجرايي معاون توسط مجتمع مدارس براي ودوم اول نوبت كارنامه نمودن صادر.     7

 درجلسه سال طول در تربيتي،پرورشي آموزشي، مختلف هاي درزمينه معاونين براي ريزي برنامه.     8

  معاونين شوراي

  مجتمع مدارس كليه براي جلد دريك مالي، تراز امتحانات، آمار، دفتر براي ريزي برنامه.     9

  .كند پيدا افزايش درصد پنجاه معاونين به نسبت مديريت الزحمه حق. 10   

  كند     پيدا افزليش درصد پنجاه آموزگاران معاون به نسبت مجتمع معاونين الزحمه حق. 11   

 مدرسه محوله وظايف بهتر چه هر انجام جهت در مجتمع مديريت توسط آموزگاران معون تشويق. 12   

  راهكارها و پيشنهادات به مديران مدرسه :

  مدرسه : يتيريمد ينكته ها

  وجود داشته باشد يكه هدف باستيز يزمان يزندگ  -

 ايخود را به دست تالطم در يزندگ يبحرانها  يها يكند تادر سخت يمدرسه دانش اموزان را آماده م - 2

  نسپارد



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٤٦ 
 

٤٦

كنند  دايدست پ يديجد جيخواهند به نتا يگذشته خودشان م يمدارس با تكرار روشها رانياز مد يبعض - 3

مدرسه را اداره كند  يطور ديمدرسه با ريمد نيبنابرا ابندي يكوچك پرورش م يمردان بزرگ در كالسها - 4.

  خواهد شد . يجامعه بدست او طراح ندهيآ ييكه گو

  كند . يمدرسه را مشخص م شرفتيپ زانيم رانيمد تيظرف - 5

سرعت  تيمدارس است كه در نها يسرعت آموزشها نيا ويجامعه مثل واگن است و مدرسه مثل لوكوموت - 6

  كند . يجامعه را مشخص م كيحركت 

  انجام داده باشد . يكار بزرگ يكار كرده است كه با افراد معمول ديتواند بگو يم يمدرسه وقت ريمد - 7

  لمان توجه كند تا معلم به دانش آموز توجه كند .به مع ديبا ريمد - 8

بدهد كه شخص بداند * كمك كند كه شخص بتواند  اديبدهد كه شخص بخواهد *  اديهدف مدرسه: *  - 9

  *كمك كند شخص باور كند   * كمك كند شخص عمل كند

است تا  افتهياست كه درخانواده بد پرورش   يمدرسه كمك به دانش آموزان ريمد كيكار  نيسخت تر -10

  گرفته است فراموش كند . اديآن چه كه 

  .   ديكرده ا قيبزرگ تشو يآنها را به انجام خطاها دينكن يدانش آموزان چشم پوش يجزئ ياگر از خطا  -11

  به صورت نجوا و آهسته در گوش خيبلند و توب يبا صدا قيتشو -12

  كرد . ميد را به معلمان مدرسه تقدخو زهينمونه جا ريمد -13



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٤٧ 
 

٤٧

مردود شود معلمان و  يدهد چنانچه دانش آموز يو دانش آموزان كارنامه م ايبه معلمان ،اول يريمد -14

باشند با هم شروع كردن ، باهم عمل كردن و با هم برنامه را به  هايديتجد اي هايتواند جزو مردود يم زين اياول

  شود .    يم تيرساندن باعث موفق انيپا

  داشته باشد . يكند كه از افراد درستكار استفاده نكند و دانش اندك يكار را خراب م يريمد -15

ببرد  نيرا ازب ياعتماد به نفس دانش آموز يكه در مدت كوتاه نستيمدرسه ا كيخسارت  نيبزرگتر -16

  دارد . ازين يطوالن اريدوباره آن به مدت زمان بس جاديا يبرا كهيدر حال

  

  انجام دهد تا معلمان بهتر كار كنند يجه كار ريمد -17

  ميينما ادي كي* از آنان با نام ن

  ميكن ياز زحمات آنان قدردان ي* در هر فرصت

  ميكه دارند را به آنها گوش زد كن ينيسنگ تي* مسئول

  كتاب كرد ؟ تجربه نيگزيروز مدرسه جا كيتوان در  يرا م يزيچه چ -18

  دانند . ينم يكار را بدرست نيدهند ؟ چون علت ا يخود را انجام نم فيآموزان تكالچرا دانش  -19

  رنديفرا گ ديبا رانيدو قانون كه مد -20

  * بدست گرفتن كنترل

  * بكار گماردن افراد



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٤٨ 
 

٤٨

كردن  ياو مهارت زندگ كهيدانش آموز به جامعه در حال كي؟ فرستادن  ستيضرر مدارس چ نيبزرگتر -21

  را ندارد .

  

  به خدا توكل كن اديموفق باشم ؟ گفت ز شهيگفت چه كنم كه هم يريمد -22

كن و سپس  ياست با آنها چه كنم ؟ك گفت با آنها زندگ اديز يليگفت مشكالت مدارس ما خ يريمد -23

  آنها را حل كن يكي يكي

  يبردار اداشتيدهند ؟  يرا معموالً به زور انجام م يزيمدارس چه چ رانيمد -24

  را ندارند ؟ هدف روزانه ، ماهانه ، ساالنه يزيمدارس ما چه چ رانياغلب مد     

هر چند  تيحس مهم بودن و دادن مسئول جاديداد ؟ با ا يتوان به دانش آموزان شوق زندگ مي چگونه – 25

  كوچك به او

مثل آنها در كالس  يچند ساعت يبتوان ياست ؟ وقت زيشوق انگ يدانش آموز يمدرسه برا ميچگونه بدان -26

  ينكن يو احساس خستگ ينيبنش

 يكردن را مشكل تر از انتقاد كردن م شيمدرسه سخت تر است ؟ آن كه دستا ريكار كردن با كدام مد -27

  داند

معلمان هوا خواه  نيبخشد مدرسه او ب يصادق باشد و به معلمان اعتبار م يكه آدم يمدرسه ا ريمد -28

  دارد



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٤٩ 
 

٤٩

تواند  ياز او نم ريكس به غ چيافتد كه او بداند ه ياتفاق م يمدرسه زمان ريمد كيه تجرب نيجالب تر -29

 يمنابع داخل ياست كه با آزاد ساز يخوب در مدرسه هنر تيريمدرسه اش را بهبود بخشد مد تيوضع

  كند يآنان را آزاد م يدانش آموزان ريال انرژ

كنند كه نقاط قوت دانش  يبردن نقاط ضعف دانش آموزان معطل م نيو از ب افتنيمدارس ، آنقدر در  -30

  رود يآموزان از دست م

  افراد است . يقوه نوآور ختنيكند نحوه برانگ يكه مدارس جهان را از هم جدا م يزيچ -31

  تا انجام دهد . ديبده اديرا به او  يرا انجام دهد كار خوب يدانش آموز ديخواه ياگر م -32

  است كه : نيدر مدرسه ا تيريهنر مد -33

  است يوقت گذران ي* نگذارد افراد احساس كنند مدرسه جا    

مورد عالقه شان را به  يوكار ها ديكن دايقسمتها را پ نياز كار عالقه دارند ا يي* دانش آموزان به بخشها   

  ديآنها واگذار كن

  مختلف شركت دهد  يباشند آنها را در گروهها ميت كي،معلمان و  دانش آموزان دوست دارند عضو  اي*اول   

خود را  قيكند تا عال يم جاديدانش آموزان ا يتوان شناخت كه برا يم ييرصت هاف تعداد از را مدرسه– 34

  بشناسند و خود را شكوفا سازند .

اما اگر  ميكار را كرده ا نيرا مرتكب شده اند با هم ا ييگفت : اگر افراد من خطا يم يمدرسه ا رمدي– 35

  كار را كرده اند . نيبدست آورده اند آن ها ا يتيموفق



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٥٠ 
 

٥٠

شوند اغلب  يآغاز م يكه با هدف آموزش عموم ييپروژ ه ها ميگو يگفت :  قاطعانه م يم ياستاد -36

  كنند . يآغاز م يدارند كه با اهداف اقتصاد يينسبت به آنها يشتريب هيبازگشت سرما

بچه ها  يچون اندك زمان ستيبردار ن نهيازه زمان از دست رفته هزبه اند يزيچ چيمدارس ه يبرا -37

  شدن را دارند . تيامكان ترب

  

هست كه ارزش  ييكاهد از جمله مجادله كردن و كارها يمدارس م رانيهست كه ارزش مد كارهايي – 38

  برند چون غفو و بخشش ياورا باال م

هر جامعه را  يتوان فردا يافتد م يشماست از آنچه كه امروز در مدرسه اتفاق م ندهيمدرسه شما آ -39

  خواهد بود . يفيكند فردا جامعه ك ديتول يفيك يرويكرد اگر مدرسه ن ينيب شيپ

از دانش آموزان و  يكنند چه انتظارات يمدارس در عرض دو هفته اول سال مشخص م رانيمد يبرخ -40

  دهند . يهم انجام نم كباريدر طول خدمت خود  يكار را حت نيا يه برخك يهمكاران دارند در حال

شوند  يقائل م يشتريمدرسه ارزش ب يكنند و برا يتالش م  شتريبدانند ب شتريهرچه افراد از مدرسه ب -41

طور واكنش نشان  نيآنها هم هم ديستيقائل ن شانيبرا يتيكه اهم دياگر به دانش آموزان نشان ده -42.

در فكر جبران خدمات بر خواهند  زيآنها ن ديقائل تيآنها اهم يكه برا دياگر به آنها نشان ده يخواهند داد ول

  آمد .

كنند سپس  يرا تجربه م يحساب شده ا سكيكنند و ر يهستند كه خطر م يكسان رانيمد نيبهتر -43

  گردند   يبخشنامه ها را م يال ينو آور يبرا رانيمد نيتر فيكنند و ضع يآن تجارب را به باال منتقل م



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٥١ 
 

٥١

 يغلط جياوقات نتا شتريزمان از حدس و گمان استفاده نكردم چون ب چيمن ه گفتيم يمدرسه ا ريمد -44

  دانم حتماً بپرسم يرا نم  يزيگرفتم اگر چ اديدهد من  يبه ما م

  است كه دانش خود را به روز نگه دارد يكس  شرويمدرسه پ ريمد -45

 يكنند عده ا يبخش صرف م كيخود را در  يكه آنان انرژ نستيمدارس ما ا رانياز مشكالت مد يكي -46

كار  تيرا در اولو يمسائل اجتماع يبه آموزش توجه دارند و عده ا يهستند ، عده ا يخوب يتداركات يروين

  . رنديگ يممختلف بكار  يو توان خود را در بخش ها يموفق انرژ رانيدهند مد يخود قرار م

 يم شهيهم ستايا ريدهد مد يكار را انجام م ايپو ريكه مد نستيدر مدارس ا ايو پو ستايا ريفرق مد -47

  كند يكار را نم نيهرگز ا يانجام دهد ول يخواهد كه كار

داد و با دانش  يم دست مچون هنگام دست دادن محك رديبگ يتوانست در دل معلمان جا يريمد -48

  كرديتواٌم با لبخند برقرار م يآموزان ارتباط چشم

 يكشور به تالش او بستگ زيكند كه احساس كند همه چ يمدرسه احساس تعهد م ريمد كي يزمان -49

  دارد

سال است  4مدرسه آمد كه  نيبه ا يريكه مد نيعوض شد تا ا ريمد 4سال  3در عرض  يدر مدرسه ا -50

توانستند  ينم يقبل رانيگفت مد يمدرسه دوام آورده ا نيچگونه در ا دميكند از او پرس يم تيريدر آنجا مد

 ييجمع مدرسه را به جا كتا به كم رفتميرا آن گونه كه هست پذ طيمن اول شرا رنديمدرسه را بپذ طيشرا

  باشد برسانم ديكه با

  خانه شما هستند همانانيكه انگار آنان م ديرفتار كن يطور با دانش آموزان خود -51



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٥٢ 
 

٥٢

كنند بلكه ابتدا خود را با  جاديا ياصول راتييخود تغ تيمسئول ينكنند در ابتدا يتازه كار سع رايمد -52

  هماهنگ كننند طيمح

  . ديكن ميسه راتييرا به هنگام انجام تغ گرانيسپس د 

 دهيموفق در كالسها ظاهر شوند آن وقت دانش آموزان به آنها به د يانسانها افهيمعلمان با ق يكن يكار -53

  نگرند يم يفرد مهم

رهبر  يدهد ول يكار را درست انجام م رياست كه مد نيا يآموزش تيريبا مد يآموزش يفرق رهبر -54

  دهد . يكار درست را انجام م يآموزش

 ميشوند كه بخواه يم دايپ يافراد شهيجستجو كن هم شيآن را در خو ليدل ياگر شكست خورد -55

  ميندازيرا به گردن آنها ب ريتقص

  است تيرياز مد يميشجاعت ددر لحظه بحران ن -56

  

گفت  يكرد يچه كار م يو از اول شروع كن ياگر قرار باشد به مدرسه برگرد دنديپرس يرياز مد -57

 يقرار م تيدانش آموزان را در اولو يو معنو يگذاشتم رشد عاطف يم وتريرا به عهده كامپ يمحفوظات ذهن

  . دادم

خوب او  يكه در مدرسه به كارها يزند گفت زمان يدست م ستيناشا يدانش آموز به كارها يچه زمان -58

  توجه نشود



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٥٣ 
 

٥٣

 دياست بخواه يجا انداختن فرهنگ مطالعه كاف يدارد برا يكتاب ذهن دانش آموزان را فعال نگه م -59

  شوند يم دايروشها پ

  اشتباه نكند . گريروش درست را آموزش داد كه د ديبردن اشتباه دانش آموزان با نياز ب يبرا -60

  من نشده است شرفتيباعث پ اياول تيبه اندازه شكا زيچ چيگفت ه يم يمدرسه ا ريمد-61

از  انيكه ماه ديرا در قالب بگذار يطعمه ا ديكن يسع يدرس مثل طعمه است و دانش آموز مثل ماه -62

  ديايآن خوششان ب

موفق است كه  يمدرسه زمان ريمد كيدانش آموزان است  تيضامن جهت موفق نيبهتر اياول يهمكار -63

  را آموزش دهد تا چگونه به فرزندانشان كمك كنند . ايخود اول

 ستين يقانون يمدارس حركت نداشته باشند حد و مرزها رانياز مد يشود برخ يكه باعث م يزيچ -64

  خود آنان است . يذهن يها تيمحدود بلكه

عده  ديبرنده باشد با يكي نكهيا ياست برا يفرهنگ نخبه پرور جيمعضل مدارس ما ترو نيبزرگتر -65

  احساس كنند برنده هستند . دياست كه همه با ييمدرسه جا كهيبازنده شوند در حال ياديز

كار را به  كياست كه ما  نيا لسشينكرده است دل رييما تغ يآموزش ستميگذشته س ياگر در سالها -66

با  يستيما همان كار رابا رديانجام گ يرييتغ ندهياگر قرار است در ده سال آ ميداد يانجام م وهيهمان ش

  ميمتفاوت انجام ده يا وهيش

  ؟ يده يم يچه جواب يخود چه كار كرده ا تيريخدا از تو بپرسد : در مد ياگر روز -67

  



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٥٤ 
 

٥٤

  ندارد ياو توجه يبه تالشها يكه احساس كند كس يشود ؟ زمان يافسرده م يمعلم ك -68

  شده است حيهر شخص كه به دقت تشر تيتواند باشد ؟ نظم ومسئول يدرس مدرسه چه م نياول -69

   يكه بخواه ني،به شرط ا يموفق شو يتوان يمدرسه نوشته شده بود (( تو م كيتابلو اعالنات  يبر رو -70

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٥٥ 
 

٥٥

  :يريگ جهنتي ●

نظام  ليرشد روزافزون، تبد نيا امديبازار عصر ماست. پ يژگيآموزش و پرورش، و يو توسعه نظامها رشد

دانش آموز سروكار  ياديمدرسه كوچك است كه با تعداد ز تيو در نها ريبزرگ و فراگ يبه سازمان يآموزش

 يگوناگون به خدمت م ينشهابا دا يدهد، معلمان و كاركنان فراوان يانجام م يمتعدد و متنوع فيدارد، وظا

  آورد. يبه بار م يدامنه دار جيكند و اثرات و نتا يمصرف م يميعظ يو ماد يمنابع مال رد،يگ

به  شتريشكست هر مدرسه ب ايو  تيو عامل موفق رديگ يصورت م رانيمدارس با همه وسعت توسط مد اداره

مدرسه باعث بوجود آمدن انواع  تيدر اداره و موفق رانيشود. نقش مد يمربوط م رانيمد تيفعال يچگونگ

  شده است. تيريمد يسبكها

با توجه به  يتوان گفت هر مدرسه ا ي، م يو رهبر تيريمد يهايژگيو و اتيرغم اشتراك اكثر خصوص يعل

 كيدر  ريمد كيسبك  تيطلبد. به عبارت روشن تر، موفق يخود را م تيريسبك خاص مد ت،ينوع فعال

  باشد. گريآن سبك در مدارس د تيتواند عامل موفق يمدرسه نم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 اين فايل فقط برای مشاھده است.

٥٦ 
 

٥٦
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