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 پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه  - 1

 مقدمه

 و مديريت "خودشخصا مدرسه مدير نماييد وسعي دهيد تشکيل را کيفيت مديريت ي کميته آموزشگاه در

 نتايج فرايند ، ريزي برنامه در آموزان ودانش معلمان ي همه از استفاده وضمن گيرد بعهده را کميته اين رهبري

 . نمايد ارزيابي "مرتبا را

 مدیران براي  راهبردي پيشنهادات 

 و مديريت "خودشخصا مدرسه مدير نماييد وسعي دهيد تشکيل را کيفيت مديريت ي کميته آموزشگاه در   - 1

 نتايج فرايند ، ريزي برنامه در آموزان ودانش معلمان ي همه از استفاده وضمن گيرد بعهده را کميته اين رهبري

 . نمايد رزيابيا "مرتبا را

 برپايه را خود مديريتي سبک ، مدرسه ي اداره در انساني روابط مديريت به جدي توجه ضمن مدرسه مدير - 2

 . نمايد نفوذ آموزان ودانش کارکنان وروح قلب در طريق اين از تا دهد قرار مشارکت ي

 وطرح بيفزايند خود برتجارب مديران ساير موفق وتجارب کارها از وبازديد مشاهده با بايست مي مديرمدرسه - 3

 بعداز خود مدرسه شرايط به باتوجه وارزيابي مطالعه از وپس شناسايي را موفق مديران مناسب والگوهاي ها

 . نمايد اجرا الزم تغييرات

 آموزش وزارت اهداف راستاي در بايد که است مشخص اهدافي تنظيم مستلزم ، مدرسه بخشي کيفيت - 4

 است کلي بسيار وپرورش آموزش وزارت اهداف لذا باشد(  وپرورش آموزش عالي شوراي مصوب) وپرورش

 را يابي دست وقابل وتفصيلي اختصاصي اهداف ، کلي اهداف به وبانگاه تحصيلي دوره برحسب بايد ومديران

 . کنند تدوين

 وبراي شود برگزار الزم آموزشي هاي دوره کيفيت مديريت با آنها وآشنايي مدرسه کارکنان آموزش براي - 5

 . شود گرفته نظر در جوايزي کنند مي وتالش هستند پيشقدم زمينه اين در که کساني
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 تا گردد ارائه ذيربط وگروههاي افراد به اي درجلسه مدرسه ارزنده هاي وطرح خوب هاي وفعاليت کارها بايد - 6

 . شوند آشنا ديگران هاي وانديشه تجارب با ديگران طريق اين از

 ويدئو ، گراف ، فيلم ، اساليد نظير وسايلي از توان مي مفيد وپيشنهادهاي نو هاي وانديشه تجارب ارائه براي - 7

 . نمود استفاده....  و پروژکتور ،

 دهيد تشکيل نظري هاي بحث جلسات و باشيد داشته باز برخوردي دهيد آموزش معلمان به را کارگروهي - 8

 هاي عملکرد به فردي عملکردهاي به دادن پاداش جاي وبه شويد مند بهره کارگروهي مزاياي از تا کنيد سعي

 . دهيد پاداش گروهي

 اداره حتي مختلف هاي مسووليت واگذاري با و دهيد تشکيل را آموزي دانش وتشکيالت مدرسه شوراهاي - 9

 . کنيد فراهم را آنها اي حرفه پرورش زمينه آموزان دانش به وکالس مدرسه

 مي باعث کار اين دهد پاداش آنها درست رفتار براي مدرسه وکارکنان معلمان به بايست مي مدرسه مدير - 10 

 ، کار کردن ساده به ، کاربردي هاي خالقيت به برجسته کارهاي به بايد همچنين شود بيشتر مثبت نتايج تا شود

 هم تواند مي پاداش اين داد پاداش دارند رموث رفتار که کساني به "ونهايتا تيمي کارهاي به ، کار کيفيت به

 . باشد معنوي وهم مادي

 شايستگي وارتقاي مدرسه آموزشي هاي فعاليت يادگيري – ياددهي فرايند بهبود در بايست مي معلمان - 11

 باشد مي عمل حين در پژوهش نوع ترين بخش اثر از يکي که مشارکتي پژوهش از معلمان اي حرفه هاي

 .داد ارائه معلمان به را الزم هاي آموزش است الزم اينکار براي ندنماي استفاده

 به دهد مي عمل آزادي( مدرسه وکارکنان معلمان)  زيردستان به که اندازه همان به بايد مدرسه مدير - 12

 .باشد داشته برکارآنها را الزم ونظارت گيرد بکار را خود اقتدار هم اندازه همان

 تصميم او توسط شده تعيين هاي محدوديت درحوزه تا دهد مي اجازه ومعلمان رکنانکا به مدرسه مدير - 13

 . نمايند وظيفه وانجام گيري

 ونرم درست وهمچنين ، کردن زيبا به اداره بوروکراسي و بازي کاغذ ، کردن کار سخت بجاي بايد مديران - 14

 . بپردازند کارکردن وروان

 نزنند برچسب کسي وبه نموده اجتناب آموزان ودانش کارکنان ، معلمان وردم در پيشداوري از بايد مديران - 15

 . کنند ياري را همديگر مشکالت وحل کارها در افراد همه تا کنند رفتار وطوري ،
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 معلمان به را رهبري مهارتهاي وهم باشد آموزشي رهبر خود کند تالش بايد مدير جامع کيفيت مدارس در - 16

 . بياموزد خود

 

 

 

 : آنهاحل  پیشنهاداتی جهت مشکالت و چالش های مدیریت در مدرسه و  - 2

ه به عنوان مدير و معاون مدرسه با آن روبرو بودم و همچنين راه حل در زير به مشکالت و چالش هايي که بند   

هاي پيشنهادي براي رفع آنها را در زير آورده ام . اين چالش به انواع چالش هاي موجود در مدرسه بر مي 

 گيردد:

            یشغل تیو نداشتن امن رانیمد تی.      عدم تثب1

 يشنهاديراهکارپ

 .رانيوارج نهادن به کارمد رانياز مد تي( و حماگاهيجا تي)ثب يشغل تيفراهم نمودن امن-الف

 .رانياحساس تعلق در مد جاديا-ب

 يو حفظ نگهدار تيمدر گاهيآموزش و پرورش نسبت به پست و جا يو مبان يسطوح عال نيمسئول دياصالح د-ج

 متخصص و مجرب. يروين

 .يتيريمد يهااستفاده از افراد مورد اعتماد و توانمند در پست -د

 .رانیاز مد نیمسئول تیو عدم حما رانیمد یکاف زهی.      نداشتن انگ2

 راهکار

 .ديمجموعه خودش را انتخاب نما ريکه بتوانند کار ز رانيبه مد ارياخت ضيتفو-الف



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

قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید   

www.asemankafinet.ir 

 

 .نيو نو ديجد يها دهيدر ارائه ا رانياز مد تيحما-ب

 استفاده نشده آنان. يها ينمودن مرخص رهيذخ-ج

کار و ... به  يمناسب؛حق کارانه اضافه کار؛فوق العاده سخت يپرداختها يابيارزش حيصح ستميس يکنار اجرا در-د

را در تحقق اهداف چند   رانيمد زشيتواند انگ يم رياز زحمات مد يبلحاظ جبران رانيمد ينسبت معلمان برا

 .ديبرابر نما

 .رانيمد يو روان يدر نظر داشتن سالمت روح-و

 .ريمد يکار و زندگ نيرابطه معنادار ب کي جاديا-ي

 (.يو معنو ي)ماد زهيانگ جادياستفاده از عوامل ا هايريگ ميدر تصم رانيمشارکت مد-ر

 .سيحق التدر يها بر مبنا تيريحق مد شيافزا -ز

 یو اهداف آموزش یساختار آموزش حوزه

با  سهيدر مدارس در مقا ديجد يها وهياز ش زيدر مدارس استفاده ناچ سيتدر يسنت وهي: حاکم بودن ش مشکل

 .ايدن

 :یشنهادیپ راهکار

 که در آموزش و پرورش وجود دارد. ييها لياستفاده حداکثر پتانس -الف

 .يگذار هيبه سرما ينگرش به آموزش و پرورش از نگاه مصرف رييتغ -ب

 :مشکل

 مرحله. نيدانش آموزان در ا با توجه به سن بلوغ ييبهداشت در مدارس راهنما ي.عدم وجود مشاور و مرب1

 .ييدر مدارس راهنما شگاهيآزما يوتر؛کتابدار؛متصديکامپ ي. کمبود متصد2
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 :يشنهاديراهکار پ 

 .ييبهداشت در مدارس راهنما يمرب شگاه؛کتابدار؛يو آزما وتريکامپ يمشاور؛متصد يپست ها صيتخص

 یدر حوزه منابع مال 

ما به  رانيامر باعث شده که مد نيمطابقت ندارد و در ا گانيحقق رابودن سرانه مدارس که با ت يواقع ري.غ1 

 شوند. ليتبد يخدمات رانيمد

 :یشنهادیراهکار پ 

 يسرانه کاف نيتام ييروز و در صورت عدم توانا طيبه مدارس با توجه به شرا ي.      اختصاص سرانه کاف1 

 .رديرسانه ها صورت نگ قياز طر غاتيحداقل سوء تبل

 .يو کارپرداز يتواند به امر آموزش بپردازد نه فقط به امر خدمات يم رانيمد ازيبوجه مورد ن نيبا تام .     2

 در همه استانها. ي:نا برابر بودن امکانات رفاهمشکل

 :یشنهادیراهکارپ

 آن استان. يها ازيدر استانها با توجه به مشکالت و ن يامکانات رفاه جادي.      ا1

 .انیفرهنگ رهیمربوط به صندوق ذخ نیم.      اصالح قوا2

از بانکها  يتوانند سود خوب يوجوه مدارس م نيکه از ا يمدارس در صورت يزيبانکها از وجوه وار ي:سودبرمشکل

 .ندينما افتيدر

 :يشنهاديپ راهکار
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 .ردیتعلق گ شانیمدارس در حسابها  یزیبه مبالغ وار یسود -الف

 مدارس در نظر گرفته شود. نیا یابانک بر قیاز طر یامکانات رفاه -ب

 :مشکل

 يم يهر جامعه ا شرفتيرشد و پ يو مبنا داريتوسعه پا ديکل نکهيبودجه آموزش و پرورش با توجه به ا کمبود

 باشد.

 :یشنهادیپ راهکار

 دولت به آموزش و پرورش. قياز طر ي.      اختصاص بودجه کاف1

 :مشکل

 در مدارس. وتريکامپ يمتصد يوجود پست سازمان عدم

 :راهکار

 در مدارس. تيسا يمتصد يپست سازمان اختصاص

 :مشکل

 .نهيزم نيدر ا يالزم و کاف زاتيوجود تجه عدم

 آموزش و پرورش است. دييکه مورد تا يکانالها قيامکانات از طر زيو تجه هي:تهيشنهاديراهکار پ 

 يم بيبه سرعت دچار آس ميهمسو نکن يو با سرعت با فناور ياگر آموزش و پرورش را به طور جد نيا بنابر

 است. يتاليجيشکاف د نيکه ا ميشو
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 (ی)سازمان دهیانسان منابع

 :مشکل

 .يمدرسه محور کرديبار و يمنابع انسان يسازمان ده اصالح

 :یشنهادیپ راهکار

 پست ها. نيبه ا يمنابع انسان صيمدارس و تخص يپست ها تي.تثب1

 .يامع و حرفه ابه نگاه ج يا قهينگرش سل ريي. تغ2

 .ديجد تيمدارس با توجه به موقع ي. اصالح درجه بند3

 :مشکل

 کارآمد. يروهاين يناکار آمد و مواففت با بازنشستگ يروهاين يري.به کارگ1

 .يشدن انسان يفي. عدم توجه به ک2

 :یشنهادیپ راهکار

 کارآمد. يروهايعدم جذب ن -الف

 خاص. ستميس کي قيبه آموزش و پرورش از طر روهايجذب ن -ب

 .يديکل يناکارآمد در پست ها يروهايعدم اشتغال ن -ج

 

 مشکل: 

 ليتواند از پتانس يآموزش و پرورش نم نکهيا لينهادها و ارگان ها با آموزش و پرورش به دل يمواز يها تيفعال

 .ديخودش استفاده نما يها
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 :یحوزه پرورش در

 :مشکل

 يزندگ يکسب مهارتها نهيدر امر آموزش مثال در زم يجهان يردهااز استاندا رانيا زمانيبودن کشور عز عقب

 يشان آموزش نم ياجتماع طياست و بچه ها متناسب با شرا ييها يکاست يآموزش آموزش و پرورش ما دارا

آموخته اند که ما به آنها  ييزهايکشورها از دوران مدرسه چ گريما در د يبچه ها يو هم سن و سالها ننديب

 .ميشته و ندارندا يدسترس

 :یشنهادیپ راهکار

 نکهيو قبل از ا ينمودن مدارس به مدرسه زندگ ليدر استاندارد ساز نمودن آموزش و پرورش و ابتدا تبد يسع

؛  يزيکار مستلزم برنامه ر نيکه ا ننديرا آموزش بب يزندگ يمهارتها ميرا به آنان آموزش ده يليتحص يمهارتها

داشته  ينيد يکتابها يگذار ريبه تاث يد نگاهيباشد با يم يوامل دست کار آموزشو ... تمام ع يريگيآموزش ؛ پ

از  رونيب يکتاب زبان چقدر آنها از آموزش ايبار آورده است و  يو مذهب ينيماراد يچقدر بچه ها نکهيو ا ميباش

 کرده است. ازين يمدرسه ب

را تحت پوشش  رانيا تيچهارم جمع کيبه  کيکه امر آموزش و پرورش است که نزد ينهاد رانيکشور ما ا در

به  دنيدر توسعه و آموزش و پرورش ما وجود دارد که رس يميخود قرار داده است و هر چند که ما رشد عظ

 باشد . يم ريناپذ ناباجت يبه آموزش و پرورش امر قيو عم يجد ينگاه ازمنديساله ن ستيچشم انداز ب
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 در مدرسهنحوه برنامه ریزی اقتصادی پیشنهادات جهت  - 3

 براي تصميم هر. کند مي ايفا مهمي مالي،نقش امور مديريت در خريد هاي تصميم گيري، تصميم فرآيند در    

 ديگري ي استفاده پولمان از که را فرصت اين خريم، مي چيزي که هنگامي. است مبادله نوعي کاال، خريد

 .دهيم مي دست از بخريم، ديگري چيز يا کنيم انداز پس را آن مثالً بکنيم،

 تعيين طريق از را ما که گام، به گام و منطقي فرآيندي با بايد بگيريم، خريد براي خوبي تصميمات که اين براي

 هايي راه صرف را پولمان برد، مي پيش به نهايي تصميم اتخاذ از قبل گزين، جاي يها گزينه يابي ارزش و نيازها

 .رسانند مي را بهره بيشترين که کنيم

 اقتصادی مسئله تعریف: اول گام

 پيدا را مسئله که زماني. شود حل است قرار که است اي مسئله تعيين گيري، تصميم فرآيند در گام اولين

 .بگرديم حل راه دنبال به دارد، تناسب ما مالي وضعيت با که اي هشيو به توانيم مي کرديم،

 دادن انجام براي که کنيد فرض مثال، براي. نيست رسد، مي نظر به که هم ها راحتي اين به مسئله تعيين

 در هم که خواهيم مي آيا کند؟ برطرف را نيازهايي چه است قرار رايانه اين ولي. داريم نياز رايانه يک به وظايف،

 داريم نياز دي وي دي درايور يک به تکاليفمان دادن انجام براي آيا کنيم؟ استفاده آن از مدرسه در هم و منزل

 است؟ آن خريد توانايي صورت در تنها قطعه، اين داشتن به تمايل يا

 زمان در هوسيل اين است قرار که را خاصي کاربردهاي بايد شود، حل است قرار که اي مسئله دقيق تعيين براي

 تفاوت نيازها و( تمايالت) ها خواسته بين بايد ضمناً. کنيم مشخص دهد، انجام بيني پيش قابل ي آينده و حال

 .بگيريم ناديده را تمايالت برخي نيازها، تأمين براي مجبوريم محدودند، ما منابع که جا آن از. شويم قايل
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 اقتصادی مسئله دقیق اطالعات کسب: دوم گام

 گزين جاي هاي گزينه تمام و آوري جمع اطالعات احتمالي، هاي حل راه براي بايد مسئله، شدن مشخص از بعد

 :بود خواهد چنين احتمالي هاي گزينه رايانه، خريد مثال براي. کنيم فهرست را ها قيمت و

 عمومي؛ ي خانه کتاب يک در يا( دانشگاه) مدرسه در رايانه از استفاده -

 الکترونيک؛ لوازم فروشگاه يا تکثير مرکز يک رد رايانه ي اجاره -

 جديد؛ چاپگر و رايانه يک خريد -

 .دوم دست چاپگر و رايانه يک خريد -

 و هستند دسترس در ما نيازهاي با متناسب خدماتي و کاالها چه که بدانيم بايد عاقالنه، تصميم يک گرفتن براي

 فاصله چه در منطقه اي رايانه خدمات ارائه مرکز مثال، براي است؟ قدر چه کدام هر از استفاده يا خريد ي هزينه

 خانه کتاب تر بيش. است ميزان چه به شده صرف زمان و آن از استفاده ي هزينه و است شده واقع مدرسه از اي

 امکان تحقيقاتي کارهاي براي ها دستگاه اين و دارند معلمان و آموزان دانش ي استفاده براي هايي رايانه ها

 کاالهاي هاي فروشگاه يا تکثير مجهز مرکز يک به توانيم مي که اين يا. دهند مي ارائه را اينترنت به رسي ستد

 ساعتي صورت به استفاده ي هزينه معموالً. برويم کنند، مي دريافت هزينه رايانه از استفاده براي که الکترونيک،

 .است شده گرفته پرينت صفحات ي هزينه ي اضافه به

 خريد براي سپس و فهرست را نظر مورد مشخصات بايد ابتدا کارکرده، يا نو ي رايانه يک احتمالي خريد براي

 هاي آگهي. کنيم مراجعه گوناگون هاي حراجي و اي زنجيره هاي فروشگاه رايانه، هاي فروشگاه به اي، مقايسه

 .ستنده دوم دست چاپگر و رايانه خريد براي خوبي منابع هم اينترنت و روزنامه
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 مي کار، اين با. کنيم مي تهيه يادداشتي خدمات، و کاالها هاي گزينه مورد در شده آوري جمع اطالعات از

 .کنيم تر مشخص را ها قيمت و جايگزين هاي انتخاب توانيم

 ها گزینه ی مقایسه: سوم گام

 يعني چيز يک خريد. است دلهمبا نوعي چيزي، خريدن براي انتخابي هر. محدودند سرمايه، و زمان ما، منابع    

 دست هرگاه. آتي خريدهاي براي آن انداز پس يا پول همان با ديگر چيزي خريدن براي موقعيت دادن دست از

 .است انتخاب آن هاي هزينه بعدي، گزين جاي بهترين ارزش زنيم، مي انتخاب به

 برخي در. بگيريم نظر مورد نقدي هاي هزينه درکنار هم را راحتي و زمان نهايي، هاي هزينه ي مقايسه هنگام

 براي. باشد نقدي ي هزينه از تر مهم راحتي است ممکن شوند، مي برآورد منطقي ها هزينه که مادامي موارد،

 هاي پول کردن هزينه ارزش شخصي، رايانه يک داشتن راحتي که برسيم نتيجه اين به است ممکن رايانه، مثال

 تر بيش نو ي رايانه يک خريد ي هزينه گرچه که برسيم نتيجه اين به تاس ممکن همچنين. دارد را اضافي

 رايانه خريد. کنيم اجتناب کارکرده، ي رايانه يک تعمير احتمال از ناشي تريدهاي از که دهيم مي ترجيح است،

 هنکرد مراقبت ها آن از درستي به قبلي صاحبان است ممکن زيرا است؛ پذير ريسک دوم، دست چاپگرها و ها

 .باشند
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 پیشنهادات جهت رفتار با معلمین و همکاران مدرسه - 4

آن ها  تيروابط حسنه و جلب نظر و رضا يهستند. برقرار تيو ترب ميتعل يرکن اساس نيمعلم از نظر بنده      

 ن،يمعلم يازهايقادر باشد که با بر آوردن ن يريباشد. اگر مد يآموزشگاه م ريمد يکارها نيتر ياز اساس يکي

و  يخوشحال حساسا نيهمه معلم ،يو عاطف يانسان يمناسب رشد و به وجود آوردن جو طيبرقرار کردن شرا

است.  دهيخود را به انجام رسان يتيريمد فيقسمت اعظم وظا ريمد نيگفت که ا ديبا باًيخاطر کنند، تقر تيرضا

 جاديا يالزم برا طيها و شرا نهيآوردن تمام زم ديشود، پد يمطرح م نيآنچه تحت عنوان رابطه حسنه با معلم

کارشان در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش  طيدر مح هاآن  تيو رضا زشيبه کار و انگ ي، عالقمند هيروح

با  يبخش عاطف تيبه وجود آوردن جو رضا يبرا رانيرا به مد يعمل يراه ها نيتر ياساس لزيوا مبلياست. ک

 کند. يم شنهاديپ نيروابط حسنه با معلم يبرقرار

 احترام به شخصیت معلمین :

با دانش  يمعنو يرابطه ا نيکه معلم نيکه با آن ها سر و کار دارد: نظر به ا نيمعلم تياحترام به شخص -1

 يتيندارد، از شخص يماد ي زهيدر درجه اول انگ سيآموزان و کار خود دارند و اشتغال آن ها به امر تدر

و سازد  يو ممتاز م کهي يشغل گريصنوف د انياحساس، آن ها را در م نيبرخوردارند. ا يو روحان يمعنو

احترام به  يدهد. اصوالً، شغل معلم يآن ها را در مراحل باال قرار م ازها،ياز نظر سلسله مراتب ن
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معلم احترام  تيو شخص تيبه مقام، موقع ديو همه افراد جامعه با ريطلبد. مد يمعلم را م تيشخص

 بگذارند.

 توجه به مشکالت معلمین :

 يبه آرامش فکر ازي: معلمان نريها نسبت به مشکالت خود مد بر رفع آن تيتوجه به مشکالت معلمان و اولو -2

 يشود که آن بتوانند در کمال آرامش و راحت نيتأم يطور ازهاين نيا ديدارند و با يو مال يشغل تيو احساس امن

حل مشکالت دانش آموزان،  يمناسب برا ياکردن راه حل ه دايپ يخود مانند فکر کردن برا يفکر يبه کارها

و امکانات  ياز قدرت قانون رانيمتمرکز ما، مد يمناسب بپردازند. اگر چه در نظام آموزش سيس و تدرطرح در

از  ياريبس يبه حل مشکالت معلمان بپردازند، ول يتوانند به طور رسم يو نم ستنديمناسب برخوردارند ن

 ريبزرگ ندارد و مد يکارهابه  ازيدارد و ن رياز طرف مد تيو حما يروان يبه توجه به کمک ها ازيمشکالت ن

از طرف مقامات باالتر  يشتريب يبه کمک ها ريحال، چنانچه مد ني. در عديتواند از عهده آن برآ يعالقمند م

را در سازمان تحت نظر خود  ييکمک ها نيچن ديسطوح باالتر با رانيداشته باشد، مد ازيکمک به معلمان ن يبرا

 ،ييقضا يمعتبر، مشاورت ها مهيب مارستان،يدادن وام، اعزام به ب کمک ها ممکن است نيکنند. ا ينيب شيپ

 باشد. رهيو غ يروان يمشاوره ها
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 توجه و احترام به عقاید معلمان :

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

خالق و  يطيمعلمان، عالوه بر آن که مح شنهاداتيو پ ديتوجه به عقا و رشيمعلمان معمول دارد. پذ شنهاداتيپ

 يشود. بالعکس، ب يکارشان م بهمعلمان نسبت  تيو احساس رضا يآورد، سبب دلگرم يمبتکر به وجود م

 ،يسبب ناکام جاًيسازد و تدر يدور م يو مسائل آموزش ريمعلمان آن ها را از مد شنهاداتيبه نظرها و پ ياحترام

 شود. يآن ها م يتفاوت يارض و بتع

 تشکیل جلسات مالقات با معلمان :

از راه  يکيخود را داشته باشد،  يها دهيا انيکه هر معلم فرصت ب نيجلسات مالقات با معلمان: ا ليتشک -4

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

و در سرنوشت محل کار خود مؤثر  اشندب کيو شر ميسه يعالقمند هستند که در امور سازمان آموزش گريد يها

به همه همکاران خود  دهيعق انيمشارکت و فرصت اظهار نظر و ب هيزمن ،يجلسات ليبا تشک ديبا ريواقع شوند. مد

امکان  نيبهتر يو عموم يآموزش يد. شوراهامثبت و دلسوزانه آن ها را بکار بند يبدهد و با دقت فراوان نظرها

 گفت. ميآن سخن خواه يدرباره  ياستفاده از افکار و نظر آن هاست که بعداً به طور مفصل تر
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 تشویق به فعالیت های اجتماعی

از روش  يکيسازمان آموزش بوجود آورد:  ياعضا نيب يکه روابط دوستانه ا ياجتماع يها تيبه فعال قيتشو -5

 يو اجتماع يگروه يشود، مشارکت افراد در کارها يو دوستانه م يميصم ک،يروابط نزد جاديباعث ا که ييها

 يمشکالت به صورت دسته جمع لو ح يتعاون، همکار هيسبب به وجود آمدن روح ياجتماع يها تياست. فعال

در کل سازمان  هيدن روحدر باالبر ييبه سزا ريتأث ياجتماع يها تيشود. فعال ينقش و وجود هر فرد م رشيو پذ

 فراهم سازد. ياجتماع يها تيمشارکت معلمان را در فعال طيبا توجه به امکانات خود شرا ديبا ريدارد. مد

 

 با احترام نسبت به معلمان ختهیداشتن رفتار متناسب و آم

 نييو پا يکه سبب سبک ياز رفتار ديبا ريبا احترام نسبت به معلمان: مد ختهيداشتن رفتار متناسب و آم -6

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

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

 ن،يتحت کنترل و حساب شده برخوردار باشند. از آنجا که معلم يبه عنوان معلم معلمان از رفتار رانيکه مد

با احترام  ختهيو  آم نيمناسب و سنگ يتوقع دارند که رفتار رانيآداب هستند، از مد يمباد يانسان هااصوالً 

باشد، در حد شأن و ارزش  يمعلمان و دانش آموزان الگو م يآن که رفتارش برا علتبه  ديبا ريداشته باشند. مد

 ته باشد.قابل قبول داش يمدرسه، نسبت به معلمان و دانش آموزان رفتار يتيترب
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 جهت بهبود مدیریت مدرسهپیشنهادات  – 5

سازمان آموزشي يکي از انواع سازمان هاي بسيار پيچيده و متنوعي است که بعد از قرن بيستم و انقالب صنعتي 

 .در سطح بسيار گسترده اي در جوامع مختلف ظهور پيدا کرد

داف، اين سازمان ها در زمره مؤسسات خدماتي است که به علت ماهيت انساني، تربيتي و معني آن، تعداد اه

 .پيچيدگي ارزشيابي، حرفه اي بودن کارکنان آن از حساسيت و اهميت فوق العاده اي برخوردار است

اين ويژگي ها سازمان هاي آموزشي را نيازمند الگو و سبک مديريت و رهبري خاصي مي نمايد که براي رسيدن  

 .و مستمر است به اثربخشي، کارايي و افزايش بهره وري مستلزم شيوه هاي رهبري اثربخش

در ميان سازمان هاي آموزشي، دوره متوسطه به دليل شرايط خاص از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا  

نوجواني و جواني، شکل گيري شخصيت، استقالل طلبي، گروه گرايي، تربيت شغلي، آمادگي ورود به جامعه و به 

ان پلي ميان آموزش و زندگي عهده گرفتن مسئوليت زندگي از خصوصيات مهم اين دوره است که آن را مي تو

 .تلقي کرد
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مهم ترين عامل در تحقق اين اهداف استفاده مطلوب و بهينه از منابع انساني و امکانات مديران مدارس است  

که بايد شيوه هاي خود را همواره بهبود بخشند. رفتار و عملکرد مدير يک مدرسه مانند هر فرد ديگري تحت 

آگاهي ها و توانايي هاي اوست. تعيين رفتار بر اساس نگرش ها در روانشناسي و تاثير نگرش ها، مهارت ها، 

 .مشاوره بسيار مرسوم است

طبق اين نظريات، نگرش ها تعيين کننده رفتار انسان ها هستند و مي توان از آن ها در تبيين، پيش بيني و  

ي آورد. اين نگرش ها عامل سازگاري يا عدم تشخيص رفتارها استفاده نمود. نگرش ها را فرد با خود به سازمان م

 .سازگاري فرد با محيط خواهد بود و بر عملکرد فرد در سازمان اثر مي گذارد

تقسيم مي کنند. لذا با توجه به نقش  (شناختی، عاطفی، رفتاری )عملی نگرش ها را معموال به سه بخش 

محوري مدير در مدرسه نگرش هاي او در اين سه زمينه مي تواند موجب بهبود مديريت آموزشي و تحقق اهداف 

 .آموزشي به صورت کارا و اثربخش باشد

 بنابراين وجود يک نظام فرهنگي کارآمد که درصدد رشد، تکامل و مطلوبيت جامعه است مي تواند مبناي 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي يک جامعه گردد. آموزش و پرورش تنها نهادي است که به صورت رسمي 

 .وظيفه تعليم و تربيت افراد جامعه را در ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگي و سياسي به عهده دارد

ن با همديگر به صورت در نتيجه اساس و هسته اصلي هر کوششي براي بهبود مدارس، تالش مديريت و معلما 

 .يک واحد منسجم است

بنابراين تصميم گيري رهبري مشارکتي، تمرکز بر بازده پيشرفت تحصيلي، توجه به تغيير در همه سطوح مدرسه 

)معلم، کالس، مديريت مدرسه(، ارزشيابي مستمر با توجه به شرايط و عوامل فرهنگي، ارائه خط مشي هاي 

 ثر بر بهبود مدرسه تلقي مي شود که دائما بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند.دقيق و اجراي آن از عوامل مو

بنابراين راه چاره را بايد در بهبود مديريت و برنامه ريزي استراتژيک جستجو نمود و اولين راه آن نظرسنجي از 

 .مديران، مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزشي است

ارتباط آنان با  تواند موفقيت مديران و معاونان مدارس را در پي داشته باشد يکي از مهم ترين عواملي که مي

 .است دانش آموزان

موفقيت در هر جمعي مستلزم اين است که آن محيط را خوب بشناسيم و از نظرات و ديدگاه هاي افراد آن  

. چنين وضعيتي در محيط محيط شناخت کافي داشته باشيم. بدون ارتباط با افراد اين شناخت بدست نمي آيد

هاي مدرسه خصوصاً در مدارس متوسطه اهميت دو چندان دارد. چون ما در محيط هاي مدرسه، آينده يک ملت 

 .را رقم مي زنيم. براي همين ما بايد ضمن داشتن وجدان کاري از مسئوليت پذيري بااليي نيز برخوردار باشيم



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

قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید   

www.asemankafinet.ir 

 

ديران در شناخت و ارتباط با دانش آموزان مشخص مي در پي چنين توضيحاتي است که مسئوليت سنگين م

شود. حقيقت اين است که بدون ارتباط با دانشآموزان و بدون آگاهي از نظرات، ديدگاه ها و نگرش هاي آنان از 

 .آن چه که در مدرسه مي گذرد و يا بايد بگذرد امکان يک مديريت خوب در مدرسه وجود ندارد

مدرسه بايد جلسات انجمن و اوليا را فعال کند تا بتواند با آگاهي از آن چه که در همين راستاست که مدير  

مسائل از دريچه آنان نگريسته مي شود، مديريت کارآمدي را اعمال کند. ارتباط با اوليا دانش آموزان در واقع 

تجلي پيدا کرده  نوعي ارتباط با دانش آموزان است چون قسمتي از برداشت هاي دانش آموزان در اوليا آن ها

 .است

ما بر فرزندان آن ها مديريت مي کنيم و آن ها براي ما مهم هستند که بدانيم چه ديدگاهي در  عالوه بر اين

مورد مسائل مختلف مدرسه دارند و انتظارات آن ها چگونه است و چگونه مي توانيم با همکاري آن ها دانش 

يتي سوق دهيم. اما بسياري از مديران ما به انجمن و اوليا اعتقاد آموزان را براي رسيدن به اهداف آموزشي و ترب

 کمتري دارند يا اگر اعتقاد دارند در اين زمينه کم کاري مي کنند.

به نظر شما اگر ما از ديدگاه ها و نگرش ها و انتظارات دانش آموزان و اوليا آن ها آگاهي داشته باشيم و بتوانيم 

ک بگيريم خوب مي توانيم مديريت کنيم يا نه خود به تنهائي همه چيز را به عهده از آن ها در اداره مدرسه کم

بگيريم و همه چيز را از دريچه خود بنگريم و به جاي چند دست، تنها يک دست داشته باشيم. به جاي ارزش 

 گذاري، توجهي به آن ها نکنيم، به جاي بسيج نيروها، تنها خود باشيم؟

 


