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 مقدمه

 

می باشم . در   تدریس و مدیریت در مدارس شهرستان  سال است که مشغول به 22مدت       اینجانب      

این مدت تجربیات زیادی از مدیریت و همچنین تدریس در مدرسه بدست آورده ام . هدف از نوشتن این 

سطح  در بهبودتحقیق بیان تجربیات در زمینه مدیریت و معاونت در مدرسه می باشد و امیدوارم این تجربیات 

کشور تاثیر مثبتی داشته باشد . ابتدا مختصری در مورد حوزه کاری خودم در زیر آورده مدیریت در مدارس 

 ام :

 یزندگ یو کسب مهارت ها یلیتحص شرفتیدر پ یمهم اریکوچک نقش بس یمدرسه به عنوان جامعه ا     

آنجا که قرار  شناخت و از یانسان ساز یکارخانه  کیتوان آن را به عنوان  یکند  و م یم فایدانش آموزان ا

 یبه صورت نکهیا رمهم به دست نخواهد آمد مگ نیشود  و ا دیاست  در مدرسه علم و فرهنگ  و تمدن تول

او.قات عدم  یو معلم باشد . گاه ریو تالش هم عرض مد  حیصح تیریمد کیشده و با  یزی، برنامه ر یاصول

در  زهی، زمان و انگ یمال یها نهیفتن  هزباعث از دست ر  تیریبا اصول مد رانیمد یو عدم آگاه  ییآشنا

 رینداشته باشند کم کار ، غ زهیدانش آموزان  و معلمان خواهد شد ، کارکنان آموزشگاه اگر انگ نیمدرسه ب

شده است  که با  یمقاله سع نیدر مدرس بکوشد . در ا زهیانگ جادیا یبرا دیبا ریفعال خواهند شد  پس مد

 تیکند  و وضع یشتریب تیشود تا احساس شمول جادیا رانیدر مد یجرقه ا کی یتیریمد یارائه نکته ها

کنند و در  ییمدرسه را شناسا یموجود در مدرسه را بسنجند ، از خود ابتکار نشان دهند  و علل ناکارآمد

 جهت رفع آن بکوشند .

 بیان کنماونت در مدرسه و معات خودر را در زمینه مدیریت این نوشتار قصد دارم گوشه ای از تجربی ادامه در

 . امید است پیشرفت اندکی در روند مدیریت مدارس حاصل شود .

 نکات کلیدی :

 راهکارها -روش های مدیریت در مدرسه –تجربیات 
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 مدرسه      ريمد اراتیاخت

ت اآنان بر اساس مقرر ی ایاز مشا رکت کارکنان, دانش آموزان و اول یریمناسب جهت بهره گ یزیبرنامه ر  -1

 و ضوابط مصوب .

 لهیرساندن آن به وس بیبرنامه ساالنه کار مدرسه بر اساس ضوابط آ موزش و پرورش و به  تصو میتنظ  -2

 مدرسه . یشورا

 ی,مردم یاریاخت یاز مشارکتها یری,با بهره گ یدولت یاز منا بع مال نهیاستفاده به     -3

 .مدرسه  یمناسب برنامه ها یدر اجرا نیریخ یوکمکها

 نییاز کارکنان که مسئوالن آموزش و پرورش آن را تع کیهر  فیابالغ شرح وظا-4

 آن . حیصح ینظارت بر اجرا زیاند ون کرده

 یمعلمان و شورا یشورا‘ انیو مرب ایانجمن اول‘مدرسه  یجلسات شورا لیتشک -5

 صورت جلسات یمصوبات آنها وثبت و نگهدار یآموزان ونظارت بر اجرا دانش

 ق آن.    سواب و
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 : در زمینه مديريت بنده در مدرسه تجربیاتبیان 
 

 : اصل احترام در مديريت 0تجربه 

یکی از اصولی که همیشه بنده به عنوان مدیر مدرسه رعایت می کردم اصل احترام در مدیریت بود . این احترام 

می شد . این احترام نش اموزان و اولیای داشامل همه معلمان مدرسه و دانش اموزان و خدمتکاران مدرسه 

 باعث ایجاد محیطی خوب و مناسب برای اجرائی شدن برنامه در مدرسه بود .

 تبیین تجربه احترام در مديريت :

ر د گرید عواملباشد.  اگرچه وراثت و  یم یمستقل و  منحصر به فرد تیشخص  یانسان از زمان  تولد  دارا

 یبول مو قابل ق یهیبد یامرانسان  یبرا تیاصل وجود شخص ید و لدارن ریانسانها تاث یتیشخص یریشکل گ

را او یتیگذارند و حدود  شخص یاحترام م اوکه  به   یاساس  انسان  خود را دوست دارد  و آنان نیباشد  و برا

ارند. بگذگذارند و عالقه دارد که به او احترام  یاحترام م گرانیخودبه د افراد دوست دارد. زیرا ن کنندیم تیرعا

 یدارا گرانیکه  در امر  شخصت دادن  به د  یکند  و همه  عوامل تیاصل را رعا نیا  دیبا زینآموزشگاه  ریمد

خود  یجاو دست دادن  و لبخند زدن  و  تعارف کردن و از   یباشد  را مانند احوال پرس یم تیواهم ریتاث

 کند. تیرعا گرانیبلند شدن و ... را در برخورد با د

با اصول  دیآموزشگاه با ریمداز عمق وجود شخص باشد.  دیباشد بلکه با یو تصنع یساختگ دیرفتارها نبا نیا

 . دیماتوجه ن گرانیبه همه موارد مربوط به احترام نسبت به د یبرخاسته از مکتب ناب اسالم یو اخالق یانسان

توجه داشته و  در صورت برخورد  ریمد زیآم احترام یدانش آموزان به رفتارها ی ایاموزان و کارکنان و اول دانش

 آموزشگاه خواهند نمود.  ریبه مد یکیاحساس نزد ریمد زیاحترام آم

را در    یوپرورش یمطلوب ومناسب آموزش یهمراه با احساس محبت ، فضا زیاز کلمات احترام آم استفاده

گاه آموزش ریبا مد  زیاحترام آم وهیبا ش زیآموزشگاه ن یعوامل انسان هیآموزشگاه بوجود خواهد آورد . مسلما کل

 برخورد خواهند نمود.
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 :  اقداماتي که قبل از شروع سال تحصیلي انجام مي دادم . 4تجربه 

 همیشه قبل از شروع سال تحصیلی اقدامات زیر را برای آماده سازی مدرسه انجام می دادم :

 آنان یثبت نام دانش آموزان وکالس بند-1

 

 یوآموزش یادارکادر  لیتکم-2

 

 یساختمان راتیتعم-3

 

 زاتیو تجه راتیتعم -4

 

 ساعت ،تمثال وتخته )برد(کالس ها تیوضع یبررس-5

 

 معلم در کالسها زیبررسی وضعیت صندلی و م-6

 

 ونصب در کالس ها یبرنامه هفتگ هیته-7

 

 روش کار یوهماهنگ رانیدب یجلسات شورا-8

 

 آنان در امور ومشارکت انیومرب ایجلسات انجمن اول-9

 

 (یوآموزش یهیجلسات با دانش آموزان)توج-11

 

 ییروز بازگشا یبرا یزیبرنامه ر-11

 

 مدرسه سیوقرارداد با سرو یهماهنگ-12

 

 وقرارداد لباس فرم دانش آموزان یهماهنگ-13

 

 ...(دویکارکنان ،بازد ابیحضور وغ-دفاتر)نمره هیته-14

 

 و...( اب،ی،حضور وغ یزشآمو-ی)انضباطیدفاتر دانش آموز هیته-15
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 یوقطعات هوشمند ساز انهیرا یها ستمیورفع نقص س یبررس-16

 

 برنامه ساالنه مدرسه وارسال به اداره هیته-17

 

 ایاول یبرنامه ساالنه برا هیته-18

 نصب تابلو نام کالس ها-19

 

 : نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات :  3تجربه 

همیشه یک صندوق پیشنهادات و انتقادات در مدرسه در جلو درب وردی در طول دوران مدیریت در مدرسه 

مدرسه نصب می کردم . و از دانش آموزان می خواستم که پیشنهادات و انتقادات در هر زمینه ای که کمک 

به بهبود بهتر امورات مدرسه دارد را بنویسند و در صندوق بنویسند . این کار باعث می شد که بنده مشکالت 

 را بهتر درک نمایم و سریعتر آن را رفع نمایم .ه مدرس

 

 

 اطالعات در مورد دانش آموزان : نيآخر یگرد آور:  2تجربه 

یکی از بهترین تجربیات بنده در زمینه مدیریت در مدرسه جمع آوری  آخرین اطالعات از دانش آموزان بود    

یم راحت تر شود . و حتی بعضی از مشکالت درسی . این کار باعث می شد که نحوه برخورد با دانش آموزان برا

 آنها را با دانستن این مشکالت برطرف نمایم . به عنوان مثال به تجربه زیر در  این زمینه توجه      نمائید :

ا بوده و هر ساله ب نیخانواده ها اجاره نش نیا شتریخانواده معموال ببعضی موجود در  یتوجه به فقر نسب با   

دارد  یآن ها رواج فروان نیدر ب یلیفام یچون ازدواج ها گری. از طرف دمیمنازل آن ها روبرو هست ییجابجا

ر ه یکرده و در ابتدا یرا طراح ی. لذا فرمشتنددا با مشکالت خاصفرزند  کیاز  شیاز خانواده ها ب یاریبس

 نی. سپس اندیمن را آماده نما ازیاطالعات مورد ن نیآن آخر لیخانواده ها قرار دادم تا با تکم اریسال در اخت

 یفرم به گونه ا نیکردم. ا یبود از آن استفاده م ازیکه ن یکتابچه درآوردم و در مواقع کیفرم ها را بصورت 

خاص و آدرس و تلفن منزل و  یها یماریب ،یخانوادگ ،یاطالعات شناسنامه ا یشده است که تمام یراح
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مختلف  یمشخصات دانش آموزان در جاها لیوجه به لزوم تکمکند. با ت یرا مشخص م نیمحل کار والد

 سرعتبر  یفراوان ریدفتر تاث نیوجود ا ییدوره استثنا ییو راهنما ییابتدا یبگفا و نرم افزارها تیبخصوص سا

 کرد. یم یریمکرر ما به پرونده دانش آموزان جلوگ یکار ما داشته و از مراجعه ها

 با دانش آموزان: يه گروهجلسات مشاور یبرگزار:  5تجربه 

از  یدرمانده که برخ یآن هم افراد میبا انسان ها روبرو هست یبه قول ایبا کودکان و نوجوانان و  مدارسمن در 

 یتا خانواده ها بتوانند ساعت ندیآ یبه مدرسه م لیدل نیترد شده اند و صرفا بد زیاز خانواده خود ن یآن ها حت

 یردکه شاگ میحق را به خودمان بده نیا دینبا نی! . بنابرااشندد آرامش داشته برا در خلوت بوده و به قول خو

 مانیهاهمه حرف ی رندهیچند سال ازما کوچکتر است پذ ایآمده و  ایبه دن رترینسل از ما د کی نکهیا لیرا به دل

 السن و س یه اقتضاکه ب ییبخصوص در دوره راهنما  میبه همه دانش آموزان توجه داشته باش دی. ما بامیبدان

آنان توجه کرده ، آن ها را طرف مشورت  یدارند و دوست دارند به اظهار نظرها ازیما ن شتریخود به توجه ب

 یکودکان معصوم را آغشته کرده و سبب در خود فرو رفتگ نیکه ذهن ا ییسوال ها اری. چه بسمیخود قرار ده

ر تا د میگرفت میمشکل تصم نیا حل یشاور نبود براشوند. چون در مدرسه ما م یدانش آموزان بزرگ تر م

. طبق قرار من میآزاد قرار داد یرا با عنوان گفتگو یداشتند  ساعت "”xکه دانش آموزان  ییاز ساعت ها یکی

زنگ  نیبه کالس مراجعه کرده و دانش آموزان آزاد بودند تا سواالت خود را مطرح کنند. طرح موضوع در ا

 رونیبه ب یزیچ چیبود که از مطالب مطرح نشده ه نیقرار بر ا یقبل یه و با هماهنگنداشت یتیمحدود چیه

را به دست آوردند تا بتوانند با او آزادانه درد دل کنند.  یکار آن بود که شاگردان کس نیا جهیدرز نکند. نت

 رشاوم کیهمانند  زیدادند من ن یپاسخ م گریکدیخود را طرح کرده و بدون غرض خود به سواالت  یناگفته ها
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کالس بود که انس و الفت من با شاگردان  نیکردم تا به پاسخ دلخواه خود برسم. بعد از ا یم تیموضوع را هدا

 جیموضوع سبب شد تا بتدر نیشوم. هم لیشده و به سنگ صبور آن ها تبد شتریب یینوجوان دوره راهنما

 تر در سطح شهر تردد مناسب یبا پوشش زین یاز نظر ظاهر یو حت افتهیشاگردان کاهش  یمشکالت رفتار

 .ندینما

 : يک انشاء در باره مدير مدرسه : 6تجربه 

یکی از خاطرات و تجربیات بنده انشای ساده یکی از دانش آموزان خطاب به بنده در باره مدیر مدرسه بود که 

 بد ندیدم تا برای شما در این جا بنویسم .

 تا بیان ساده کودکانه یک دانش آموز درباره مدیر را بیشتر درک کنید . این تجربه را به این خاطر آوردم

 انشای من درباره مدير مدرسه :

کردن و حرف زدن با ما در سر صف صبحگاه  حتی. آنها با نص کشندیزحمت م اریمدارس ما بس یرهایمد    

 قیما با رف گذارندیو نم کنندیم فیقصه و خاطره تعر مانی.آنها برادهندیرا به ما نشان م یراه درست زندگ

 .میناباب بگرد

تند مهربان هس اری.آنها بسمیتا اگر بلند باشد کوتاه کن کنندیما را نگاه م یدر سر صف موها و ناخن ها آنها   

ا اگر آورند ت یو آنها را در جلو چشمان ما م کنندیلطف م اریبه آبا و اجدادمان بس شوندیم یعصبان یوقت یول

 .مینیتنگ شده باشد آنها را بب شانیدلمان برا
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 یاالبته فقط بر زنندیکه دم دستشان باشد کتک م زیناراحت باشند ما را با هر چ یلیمواقع هم که خ یگاه

کره  ای توله سگ ایبزغاله  ندیگویعالقه دارند مثال به ما م واناتیبه ح یلی.آنها خمیشو تیما خوب ترب نکهیا

 ...! ایخر 

 

 گفتندیبود چون م ریهم خ تشانی.ن میو آنجا درس بخوان میه ما را ندادند که به .... بروپروند ریمد یآقا

 و... دیشویمعتاد م دیشویم یگاریآنجا س دیرویم

 روندیخودشان هر روز م یول میباش یلیو دنبال تر میبرو نالیما به ترم گذارندینم نیهمچن ریمد یآقا

 !!نالیترم

بهتر  میری، بگ میو گرم شو میکه آنرا بسوزان خوردیدرد م نیکه فقط به ا ینانسا پلمید هیو   میبدر شو در

 و انگل جامعه! میاست تا معتاد شو

 اریو بس دهندیفعالند چون  چند شغل سخت و مهم رو با هم انجام م اریمدارس  ما بس زیعز رانیمد

 هستند. اریزحمتکش و نون درب

تا بزرگ  دهندیو به آن کود و آب م کارندیو درخت م کنندیم یمدرسه هستند ، در مدرسه باغبان ریمد آنها

 . نندیآن بش هیسا ریشود و ز

حرف  یبچه ها الک یربع برا کیهر روز صبح  دیبا ریاست.مد یشغل سخت اریمدرسه هم بس ریمد شغل

 موقع! نیا گهیسال د ندیکند و به دانش آموزان بگو حتیبزند و آنها را نص یتکرار
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دعوا به  یوقتا خانواده بچه ها برا ی.چون بعضستدیداداش بچه ها با یتنه در مقابل بابا ننه و حت هی دیبا ریمد

 .ندیایمدرسه م

 شوند. یگارینروند و س رونیمواظب بچه ها باشند که از مدرسه ب حیزنگ تفر دیهر روز با آنها

 .ردیبرود و توپ را بگ دیاست که با ریمد یآقا فتدیب هیهمسا یتوپمان به خانه  حیدر زنگ تفر اگر

 

هر روز بچه ها را از کوچه پس کوچه ها و مخصوصا باغچه مراد جمع  دیماه مانده به ع کی دیبا ریمد یآقا

 .اوردیکند و به زور به مدرسه ب

 اورندیوقت نماز ظهر به زور بچه ها را سر نماز ب دیبا شانیا

توسط بچه ها کتک نخورند تا آخر سال به  ایاگر قهر نکنند که  اورندیما م یبرا یادیز یها از ..... معلم ها آن

 ما درس بدهند.

،  اورندیبچه در ب بیها را از ج ییآب دسشو یها ریکالس ها را عوض کنند ، ش شهیش دیسه بار با یروز آنها

ها آشغال تخمه جمع  زیم ریاز ز  حیپشت بام مدرسه جمع کنند ، هر زنگ تفر یرا از رو ییآفتابه دسشو

 کنند و...

 یتالششان ب نیا یول میسیدست هم بنو یو از رو میما در جلسه امتحان تقلب کن گذارندینم ریمد یآقا

 .میکنیاست چون ما کار خودمان را م جهینت

چه  دانمی.نممیتا حاال هم از ..... اونورتر نرفته ا برندیخارج از مدرسه م یبار مارا به اردو هی یسال ریمد یآقا

 .برندینم گرید یدارد که ما را جا شانیبرا یخرج
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پول  یآنها از ما زورک یبرا یفقرا و مستضعفان را دوست دارند و به هر مناسبت یلیمدارس ما خ رانیمد

 .رندیگیم

آن  ریاست و کمر آدم ز یسخت اریمدرسه کار بس ریشغل مد میریگیم جهیانشا نت نی: ما از ا یریگ جهینت

 .میبه آنها احترام بگذار دیمهربان و زحمتکش هستند و با اریما بس رانی!!و مد!شکندیم

 ديگر تجربیات و روش های مديريت بنده در مدرسه :

دیگر تجربیات بنده در زمینه مدیریت که اگر بخواهم توضیح بدهم شاید در حد یک کتاب باشد را در زیر 

 آورده ام :

  و تشویق کسانی که بهترین پیشنهادات را بدهند.تقویت سیستم پیشنهاد دهی در مدرسه 

 آشنا نمودن اولیاء با روش های تدریس 

 استفاده از کارت های همیار پلیس در جهت تشویق دانش آموزان 

  دعوت از مدیریت راهور و ارائه کارت های همیار پلیس به صورت 

 نمادین به دانش آموزان و توجیه آنان 

 اب نویسیکتاب نویسی و اشائه مسابقه کت 

 )..............استفاده از اماکن همجوار مدرسه در زمینه آموزش ) مساجد و 

 تهیه قوانین کالس و مدرسه با مشارکت دانش آموزان و نصب در کالس و راهرو مدرسه 

 افزایش امکانات مدرسه با مشارکت افراد خیر و شوراهای محل و بخشداری 

       درسی بر دیوار مدارسطراحی مطالب آموزشی  برخی از کتب 

  تکثیر لوح های فشرده قدح نیاز )برخی از موضوعات ( و در 

 اختیار قرار دادن این لوح ها جهت استفاده اولیاء 

 تشکیل نمایشگاه کتاب و تقویت انگیزه در جهت خرید کتاب در دانش آموزان 
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 رت رمزیتهیه صندوق مشاور و برقراری ارتباط  دانش آموزان با اولیائ مدرسه به صو 

 انتخاب شهردار مدرسه 

 انتخاب پلیس مدرسه 

  تهیه کمد جوایز درمدرسه در جهت تشویق دانش آموزان 

 تهیه کارت های تشویق با نام مدرسه وارائه به دانش آموزان 

 طرح تشویق نماز 

  نصب عکس ونام دانش آموزان موفق مدرسه در راهرو مدرسه 

 زان با نیازهای ویژهتشکیل کالس های فوق برنامه برای دانش آمو 

 تشکیل کالسهای کیفیت بخشی به آموزش در مدارس چند پایه 

 تهیه کتاب های داستانی )درس بخوانیم ( و تشکیل کتابخانه کالسی 

 اهداء کتاب به کتابخانه مدرسه توسط دانش آموزان  در هر ماه یک کتاب 

 برگزاری مسابقه حدیث 

 تشویق آنان معرفی موفق ترین دانش آموزان در هر ماه و 

 اجرای طرح دوستان قر آن 

 تاکید بر فعالیت های خارج کالس 

 .استفاده از کاردرمان در جهت کمک به دانش آموزانی که مشکالت جسمی و حرکتی دارند 

 تقویت شورای معلمان و اداره جلسات شورا به صورت نوبتی با استفاده از همکاران واجرای کارگاهی 

 هر کالس به صورت ماهیانه و بررسی وضعیت آموزشی مدرسه از نظر  تهیه نمودار میانگین نمرات

 کمی

 بررسی میانگین نمرات نوبت اول آموزشکاه 

 معرفی تالشگران نمونه درمدرسه و انتخاب تالشگر نمونه 

 برگزاری آزمون های گروهی 
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 درسهتهیه تابلو آزاد جهت نوشتن مطالب توسط دانش آموزان در زنگهای تفریح با نظارت مدیر م 

 طرح تشویق کالسی 

 برنامه ریزی برای کاشت نهال در فصل بهار 

 سرامیک دیوار کالسهای مدرسه 

 تهیه تقویم اجرایی برای کالسهای درس 

 ثبت خالقیت های معلمان در دفتر مخصوص جهت استفاده سایر همکاران وهمچنین سال های آینده 

 سط خود انها در مراسم آغازین و تنوع در تهیه دعای آغازین مدرسه توسط دانش آموزان  و قرائت تو

 این خصوص

 تهیه کارت های تبریک تولد دانش آموزان 

  تهیه تقویم دیواری سال و قرار دادن عکس دانش آموزان هر کالس در باالی تقویم به صورت کالسی

 و اهداء به دانش اموزان در آغاز سال جدید.

 استفاده از تشویق های قرآنی 

 لین کسانی که در روز اول مهر وارد مدرسه شدنداهداء جایزه به او 

 تهیه فرم ثبت مطالعات همکاران 

 تشکیل نمایشگاه فعالیت های طرح کرامت 

 انتخاب خبرنگار مدرسه و تهیه وسایل الزم حهت مصاحبه 

 تکریم سادات و جشن سادات 

 تهیه آلبوم فعالیت های مدرسه 

 تقدیر از همسران ایثارگر و سر پرستان خانواده 

 ستفاده از مشاور در مدرسها 

 تهیه جمالتی در خصوص موفقیت و ایجاد حس اعتماد به نفس 

 بزرگداشت روز جهانی معلولین 
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 شناسایی اختالالت یادگیری دانش آموزان از طریق مطالعه کتب اختالالت یادگیری 

 تشویق بهترین خالصه های نوشته شده توسط دانش آموزان با مطالعه کتب غیر درسی 

 

 

 ن تجربیات بنده به عنوان مدير مدرسه :تبیی

 ويژگیهای يک مدرسه خوب از نظر بنده حاصل سال مديريت در مدرسه :

 از نظر بنده یک مدرسه خوب دارای ویژگی های زیر می باشد :
 

  کارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی الزم و

 ل دارند .هم آشنایی کام

  یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند . -مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی 

  دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آنچه که در آموزشگاه می گذرد احساس

 مسئولیت می نما یند.

 ء برقرار است . تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه و دانش آموز ان و اولیا 

  شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی

 گذاشته می شو د .

 . مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمانها ارتباط موثر و مطلوبی دارد 

 الیت ها نظم و انضبا ط حا کم است در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فع

. 

 . نظام مشاوره ای مدرسه خوب ، کارا و اثربخش است 

  مدرسه خوب دانش آموز را با مهارتهای زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی

 به راحتی می تواند وارد جامعه شود .
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 نیاکان و تاریخ و پرچم و ... گرامی داشته  در مدرسه خوب ، میراث فرهنگی ، وطن دوستی ، احترام به

 می شو د .

 . مجموعه امورمدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است 

 

 زمینه هايي که يک مدير بايد تخصص داشته باشد حاصل تجربیات :
 

 به نظر بنده یک مدیر خوب و کامل باید دز زمینه های زیر تخصص داشته باشد :

 :سيو تدر يزشآمو یبرنامه (  0

داشته باشند و آن ها را به هدف  یآشنائ ینظام آموزش یکل یبا هدف ها ستیبا یم رهایمد نه،یزم نیا در

 ،یدرس یو مواد و محتوا ندینما لیو تبد میدرس ها تقس یدر سطح مدرسه و کالس درس و محتوا یفرع یها

 مورد توجه قرار دهند. درسی و وزشآم ی برنامهی  و توسعه هیرا در ته یابیو ارزش سیتدر یروش ها

 امور دانش آموزان:(  4

و  سوابق یدانش آموزها و نگه دار یثبت نام، گروه بند رشینسبت به پذ ستیبا یم رهایمد نه،یزم نیا در

دانش آموزان و رشد  یازهایها، عالقه ها و ن یتوانائ یشناسائ نیآن ها و هم چن یلیو تحص یاطالعات شخص

 اقدام الزم را انجام دهند. و پرورش آن ها

 :يامور کارکنان آموزش( 3

هستند که نقش  یاز جمله افراد یآموزش یها، مشاورها و راهنماها یطور که گفته شد معلم ها، مرب همان

 یریبه کارگ ت،یجذب، استخدام، ترب یبرا ستیبا یم ریرو مد نیکنند، از ا یم فایرا در مدرسه ا یمهم یها

 ع،یارتقاء، ترف یرا برا یخاص یاقدام ها ت،یرا در نظر گرفته و در نها یضوابط مشخص آن ها یو نگه دار

 آن ها انجام دهد. یمهارت ها شیو افزا یخدمات رفاه ق،یتشو
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 روابط مدرسه ـ اجتماع:(2

اعتماد  جادیاست و هدف آن، ا ریو اجتناب ناپذ یضرور یمدرسه و اجتماع، امر انیروابط مؤثر م یبرقرار 

آن ها را  تیحما لهیوس نیکار مدرسه است تا به ا توضعی ی به مردم درباره یاطالع رسان قیابل از طرمتق

 .دیحل مشکل ها جلب نما یبرا

 ،ینید ،یفرهنگ یارتباط با مؤسسه ها یبرقرار ان،یو مرب اءیاول یانجمن ها ،یمحل یآموزش یشوراها لیتشک 

 نهیزم نیرا در ا رانیتواند مد یم یو اجتماع یز خدمات فرهنگمراک ریکتابخانه ها و سا ،یگروه یرسانه ها

 .دینما یاری

 :يآموزش زاتیو تجه التیتسه(5

 یم ریموارد ز لیالزم از قب زاتیو تجه التیو تدارک تسه هیمستلزم ته ،یو پرورش یآموزش یبرنامه ها اجراء

 ،یپرورش ،یورزش، وسائل آموزش نیمکارگاه، کتابخانه، ز شگاه،یمدرسه، آزما ساتیباشد: ساختمان و تأس

 انجام دهند. یخاص یها تیفعال دیبا رهایمنظور، مد نیا یو... برا یورزش

 يو مال یامور ادار(  6

 یو بودجه م یمنابع مال نتأمی و امور ٔ  مدرسه، منوط به اداره یها تیو انجام فعال یخدمات آموزش ٔ  ارائه

امه ها، ن وهینامه و بخش نامه ها، صدور ش نیکار، ابالغ آئ مینام، تقس امور مدرسه، ثبت یاداره  ن،یباشد. بنابرا

 نیشوند. به عالوه، تأم یمحسوب م رهایمد ٔ  رهروزم فیآن ها از وظا ینظارت بر دفترها و مدارک و نگه دار

 در حل مسائل دارند. ینقش به سزائ ،یمردم قیو چه از طر یدولت قیمدرسه چه از طر یمنابع مال

حاصل تجربیات بنده در  يآموزش یفضاها يينه از عوامل موثردرباال بردن کارانمو چند

 مديريت مدرسه

 یم         هایی بایز وجذب گردند یم ییبایبه دنبال ز زیشوند در مدرسه ن یوارد مدرسه م یآموزان وقت دانش   

 شوند .
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 ییابیبر گسترش ز انیهنرجو یوروان یعاطف ازین نیبا درک ضرورت توجه به ا‘ نیدر آموزش وپرورش  نو لذا

 شود. یم  دیتاک یهنر یها تیو استفاده از هنر و فعال

 یشامل مجسمه ساز یدست یهنرها ‘شیتئاتر و نما‘داستان‘قصه‘سرود‘ ینقاش رینظ یهنر یبرنامه ها انواع

 کیند و هر جذاب هست اریبس انیدانش آموزان و هنر جو یمختلف برا نیو ... در سن یسفال گر‘  کیسرام

نسل جوان موثر واقع  تیشخص نیو تکو تیو ترب میمدرسه و تعل یشاداب ساز نهیتواند  در زم یاز آنها م

 شوند .

 یالزم در کار گاهها و... م هیتهو‘ وارهایرنگ د‘  طیمح یزیتم‘ درختان سرسبز‘فواره در حوضچه مدرسه  کی

 .اوردیان بمدرسه به ارمغ یالزم را برا یو شاداب ییبایتواند ز

 و گوش دادن خواندن‘ قیتحق‘ یریگ ادیحس  یرسم ریکه بتواند به شکل غ یجذاب به طور یطیمح جادیا

 .زدیرا برانگ

 

زنده در  یقیموس یاجرا و  شینما یاجرا‘کتاب و عکس  شگاهینما یبرگزار‘ یجلسات شعر خوان لیتشک

 تواند در شاداب یم یو فرهنگ یهنر‘  یو عمل یعلم یها تیفعال ریوسا شیو هما نارهایسم  لیمدرسه و تشک

 کند . فایا را یمدرسه نقش مهم یساز

 همه‘ توان نام برد یرا م گرید ییاردو یشطرنج و برنامه ها یباز‘  لمیف یتماشا

 یراحت وشاد وبدون  کسا لت باشد تا برا‘ دلچسب ‘ بایمدرسه ز طیاست که مح نیا یها برا تیفعال نیا

 کند. زهیانگ ادجیدانش آموزان ا
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 هنیزم‘وانبساط  خاطر  روان کند  و آرامش یدر مخاطب م یآرامش وشاداب جادیو نشاط ا یی بایز یطور کل به

 تیو ترب میتعل طیحضور فعال و با نشاط دانش آموزان در مح یرا برا نهیسازد و زم یرا مساعد تر م یریفراگ

 کند. یمساعد م

 ه و ارائه راه حل برای آنها :مشکالت و چالش های مديريت در مدرس

در زیر به مشکالت و چالش هایی که بنده به عنوان مدیر و معاون مدرسه با آن روبرو بودم و همچنین راه    

حل های پیشنهادی برای رفع آنها را در زیر آورده ام . این چالش به انواع چالش های موجود در مدرسه بر می 

 گیردد:

            يشغل تیو نداشتن امن نرايمد تی.      عدم تثب0

 یشنهادیراهکارپ

 .رانیوارج نهادن به کارمد رانیاز مد تی( و حماگاهیجا تی)ثب یشغل تیفراهم نمودن امن-الف

 .رانیاحساس تعلق در مد جادیا-ب

و حفظ  تیمدر گاهیآموزش و پرورش نسبت به پست و جا یو مبان یسطوح عال نیمسئول دیاصالح د-ج

 متخصص و مجرب. یروین ینگهدار

 .یتیریمد یاستفاده از افراد مورد اعتماد و توانمند در پست ها-د

 .رانياز مد نیمسئول تيو عدم حما رانيمد يکاف زهی.      نداشتن انگ4

 راهکار

 .دیمجموعه خودش را انتخاب نما ریکه بتوانند کار ز رانیبه مد اریاخت ضیتفو-الف

 .نیو نو دیجد یها دهیدر ارائه ا رانیاز مد تیحما-ب

 استفاده نشده آنان. یها ینمودن مرخص رهیذخ-ج
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ار و ک یمناسب؛حق کارانه اضافه کار؛فوق العاده سخت یپرداختها یابیارزش حیصح ستمیس یدر کنار اجرا-د

را در تحقق اهداف   رانیمد زشیتواند انگ یم ریاز زحمات مد یبلحاظ جبران رانیمد ی... به نسبت معلمان برا

 .دیچند برابر نما

 .رانیمد یو روان یدر نظر داشتن سالمت روح-و

 .ریمد یکار و زندگ نیرابطه معنادار ب کی جادیا-ی

 (.یو معنو ی)ماد زهیانگ جادیاستفاده از عوامل ا هایریگ میدر تصم رانیمشارکت مد-ر

 .سیحق التدر یها بر مبنا تیریحق مد شیافزا -ز

 يموزشو اهداف آ يساختار آموزش حوزه

 هسیدر مدارس در مقا دیجد یها وهیاز ش زیدر مدارس استفاده ناچ سیتدر یسنت وهی: حاکم بودن ش مشکل

 .ایبا دن

 :یشنهادیپ راهکار

 که در آموزش و پرورش وجود دارد. ییها لیاستفاده حداکثر پتانس -الف

 .یگذار هیبه سرما ینگرش به آموزش و پرورش از نگاه مصرف رییتغ -ب

 :مشکل

 مرحله. نیبا توجه به سن بلوغ دانش آموزان در ا ییبهداشت در مدارس راهنما ی.عدم وجود مشاور و مرب1

 .ییدر مدارس راهنما شگاهیآزما یوتر؛کتابدار؛متصدیکامپ ی. کمبود متصد2

 :یشنهادیراهکار پ 

 .ییراهنمابهداشت در مدارس  یمرب شگاه؛کتابدار؛یو آزما وتریکامپ یمشاور؛متصد یپست ها صیتخص

 يدر حوزه منابع مال 

ه ما ب رانیامر باعث شده که مد نیمطابقت ندارد و در ا گانیبودن سرانه مدارس که با تحقق را یواقع ری.غ1 

 شوند. لیتبد یخدمات رانیمد
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 :یشنهادیراهکار پ 

 یسرانه کاف نیتام ییروز و در صورت عدم توانا طیبه مدارس با توجه به شرا ی.      اختصاص سرانه کاف1 

 .ردیرسانه ها صورت نگ قیاز طر غاتیحداقل سوء تبل

 .یو کارپرداز یتواند به امر آموزش بپردازد نه فقط به امر خدمات یم رانیمد ازیبوجه مورد ن نی.      با تام2

 در همه استانها. ی:نا برابر بودن امکانات رفاهمشکل

 :یشنهادیراهکارپ

 آن استان. یها ازیدر استانها با توجه به مشکالت و ن یامکانات رفاه جادی.      ا1

 .انیفرهنگ رهیمربوط به صندوق ذخ نی.      اصالح قوام4

از  یتوانند سود خوب یوجوه مدارس م نیکه از ا یمدارس در صورت یزیبانکها از وجوه وار ی:سودبرمشکل

 .ندینما افتیبانکها در

 :یشنهادیپ راهکار

 .ردیتعلق گ شانيمدارس در حسابها  یزيبه مبالغ وار یسود -الف

 مدارس در نظر گرفته شود. نيا یبانک برا قياز طر يامکانات رفاه -ب

 :مشکل

 یم یهر جامعه ا شرفتیرشد و پ یو مبنا داریتوسعه پا دیکل نکهیبودجه آموزش و پرورش با توجه به ا کمبود

 باشد.

 :یشنهادیپ راهکار

 دولت به آموزش و پرورش. قیاز طر ی.      اختصاص بودجه کاف1

 :مشکل

 در مدارس. وتریکامپ یمتصد یوجود پست سازمان عدم

 :راهکار
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 در مدارس. تیسا یمتصد یپست سازمان اختصاص

 :مشکل

 .نهیزم نیدر ا یالزم و کاف زاتیوجود تجه عدم

 است. آموزش و پرورش دییکه مورد تا یکانالها قیامکانات از طر زیو تجه هی:تهیشنهادیراهکار پ 

 یم بیبه سرعت دچار آس میهمسو نکن یو با سرعت با فناور یاگر آموزش و پرورش را به طور جد نیا بنابر

 است. یتالیجیشکاف د نیکه ا میشو

 

 (ي)سازمان دهيانسان منابع

 :مشکل

 .یمدرسه محور کردیبار و یمنابع انسان یسازمان ده اصالح

 :یشنهادیپ راهکار

 پست ها. نیبه ا یمنابع انسان صیتخص مدارس و یپست ها تی.تثب1

 .یبه نگاه جامع و حرفه ا یا قهینگرش سل ریی. تغ2

 .دیجد تیمدارس با توجه به موقع ی. اصالح درجه بند3

 :مشکل

 کارآمد. یروهاین یناکار آمد و مواففت با بازنشستگ یروهاین یری.به کارگ1

 .یشدن انسان یفی. عدم توجه به ک2

 :یشنهادیپ راهکار

 کارآمد. یروهایعدم جذب ن -لفا

 خاص. ستمیس کی قیبه آموزش و پرورش از طر روهایجذب ن -ب

 .یدیکل یناکارآمد در پست ها یروهایعدم اشتغال ن -ج
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 مشکل: 

 لیتواند از پتانس یآموزش و پرورش نم نکهیا لینهادها و ارگان ها با آموزش و پرورش به دل یمواز یها تیفعال

 .دینماخودش استفاده  یها

 :يحوزه پرورش در

 :مشکل

 یزندگ یکسب مهارتها نهیدر امر آموزش مثال در زم یجهان یاز استانداردها رانیا زمانیبودن کشور عز عقب

 یشان آموزش نم یاجتماع طیاست و بچه ها متناسب با شرا ییها یکاست یآموزش آموزش و پرورش ما دارا

آموخته اند که ما به آنها  ییزهایکشورها از دوران مدرسه چ رگیما در د یبچه ها یو هم سن و سالها نندیب

 .مینداشته و ندار یدسترس

 :یشنهادیپ راهکار

 نکهیو قبل از ا ینمودن مدارس به مدرسه زندگ لیدر استاندارد ساز نمودن آموزش و پرورش و ابتدا تبد یسع

 یزیکار مستلزم برنامه ر نیکه ا نندیبب را آموزش یزندگ یمهارتها میرا به آنان آموزش ده یلیتحص یمهارتها

 ینید یکتابها یگذار ریبه تاث ید نگاهیباشد با یم یو ... تمام عوامل دست کار آموزش یریگی؛ آموزش ؛ پ

 یکتاب زبان چقدر آنها از آموزش ایبار آورده است و  یو مذهب ینیماراد یچقدر بچه ها نکهیو ا میداشته باش

 کرده است. ازین یاز مدرسه ب رونیب

را تحت پوشش  رانیا تیچهارم جمع کیبه  کیکه امر آموزش و پرورش است که نزد ینهاد رانیکشور ما ا در

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

 باشد . یم ریناپذ ناباجت یش امربه آموزش و پرور قیو عم یجد ینگاه ازمندیساله ن ستیچشم انداز ب
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 : در طول سالیان مديريت نیمدرسه با معلم ريرابطه بنده به عنوان مد

آن  تیروابط حسنه و جلب نظر و رضا یهستند. برقرار تیو ترب میتعل یرکن اساس نیمعلم از نظر بنده      

 ن،یعلمم یازهایقادر باشد که با بر آوردن ن یریباشد. اگر مد یمآموزشگاه  ریمد یکارها نیتر یاز اساس یکیها 

و  یخوشحال حساسا نیهمه معلم ،یو عاطف یانسان یمناسب رشد و به وجود آوردن جو طیبرقرار کردن شرا

 دهیخود را به انجام رسان یتیریمد فیقسمت اعظم وظا ریمد نیگفت که ا دیبا باًیخاطر کنند، تقر تیرضا

 یالزم برا طیها و شرا نهیآوردن تمام زم دیشود، پد یمطرح م نیحت عنوان رابطه حسنه با معلماست. آنچه ت

کارشان در جهت تحقق اهداف آموزش  طیدر مح هاآن  تیو رضا زشیبه کار و انگ ی، عالقمند هیروح جادیا

 بخش تیدن جو رضابه وجود آور یبرا رانیرا به مد یعمل یراه ها نیتر یاساس لزیوا مبلیو پرورش است. ک

 کند. یم شنهادیپ نیروابط حسنه با معلم یبا برقرار یعاطف

 احترام به شخصیت معلمین :

ا ب یمعنو یرابطه ا نیکه معلم نیکه با آن ها سر و کار دارد: نظر به ا نیمعلم تیاحترام به شخص -1

ندارد، از  یماد ی زهیدر درجه اول انگ سیدانش آموزان و کار خود دارند و اشتغال آن ها به امر تدر

و  کهی یشغل گریصنوف د انیاحساس، آن ها را در م نیبرخوردارند. ا یو روحان یمعنو یتیشخص

دهد. اصوالً، شغل  یآن ها را در مراحل باال قرار م ازها،یسازد و از نظر سلسله مراتب ن یممتاز م



 

یار این تجربیات با قیمت بسو قابل ویرایش فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد این 

 www.asemankafinet.irفقط پنج هزار تومان به سایت فروشگاهی آسمان مراجعه کنید . مناسب

29 

 

 تیو شخص تیبه مقام، موقع دیباو همه افراد جامعه  ریطلبد. مد یمعلم را م تیاحترام به شخص یمعلم

 معلم احترام بگذارند.

 توجه به مشکالت معلمین :

به آرامش  ازی: معلمان نریبر رفع آن ها نسبت به مشکالت خود مد تیتوجه به مشکالت معلمان و اولو -2

ال شود که آن بتوانند در کم نیتأم یطور ازهاین نیا دیدارند و با یو مال یشغل تیو احساس امن یفکر

حل  یمناسب برا یاکردن راه حل ه دایپ یخود مانند فکر کردن برا یفکر یبه کارها یآرامش و راحت

 رانیمتمرکز ما، مد یمناسب بپردازند. اگر چه در نظام آموزش سیمشکالت دانش آموزان، طرح درس و تدر

به حل مشکالت معلمان  یتوانند به طور رسم یو نم ستندیو امکانات مناسب برخوردارند ن یاز قدرت قانون

ه ب ازیدارد و ن ریاز طرف مد تیو حما یروان یبه توجه به کمک ها ازیاز مشکالت ن یاریبس یبپردازند، ول

 یبه کمک ها ریحال، چنانچه مد نی. در عدیتواند از عهده آن برآ یعالقمند م ریبزرگ ندارد و مد یکارها

کمک  نیچن دیسطوح باالتر با رانیداشته باشد، مد ازیان نکمک به معلم یاز طرف مقامات باالتر برا یشتریب

 ،مارستانیکمک ها ممکن است دادن وام، اعزام به ب نیکنند. ا ینیب شیرا در سازمان تحت نظر خود پ ییها

 باشد. رهیو غ یروان یمشاوره ها ،ییقضا یمعتبر، مشاورت ها مهیب

 توجه و احترام به عقايد معلمان :

و به کار بردن  رشیخود را در پذ یحداکثر سع دیبا ریمعلمان: مد شنهاداتیو پ دیبه عقا توجه و احترام -3

 یطیمعلمان، عالوه بر آن که مح شنهاداتیو پ دیو توجه به عقا رشیمعلمان معمول دارد. پذ شنهاداتیپ

. شود یکارشان م بهمعلمان نسبت  تیو احساس رضا یآورد، سبب دلگرم یخالق و مبتکر به وجود م
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سازد و  یدور م یو مسائل آموزش ریمعلمان آن ها را از مد شنهاداتیبه نظرها و پ یاحترام یبالعکس، ب

 شود. یآن ها م یتفاوت یتعارض و ب ،یسبب ناکام جاًیتدر

 تشکیل جلسات مالقات با معلمان :

ز راه ا یکیه باشد، خود را داشت یها دهیا انیکه هر معلم فرصت ب نیجلسات مالقات با معلمان: ا لیتشک -4

مانند همه  دیو اسات رانیباشد. معلمان، دب یمعلمان به کار خود و مدرسه م یعالقمند ساز یاساس یها

و در سرنوشت محل کار  اشندب کیو شر میسه یعالقمند هستند که در امور سازمان آموزش گرید یانسان ها

به همه  هدیعق انیمشارکت و فرصت اظهار نظر و ب هیزمن ،یجلسات لیبا تشک دیبا ریخود مؤثر واقع شوند. مد

و  یآموزش یمثبت و دلسوزانه آن ها را بکار بندد. شوراها یهمکاران خود بدهد و با دقت فراوان نظرها

آن سخن  یدرباره  یامکان استفاده از افکار و نظر آن هاست که بعداً به طور مفصل تر نیبهتر یعموم

 گفت. میخواه

 های اجتماعيتشويق به فعالیت 

ز ا یکیسازمان آموزش بوجود آورد:  یاعضا نیب یکه روابط دوستانه ا یاجتماع یها تیبه فعال قیتشو -5

و  یگروه یشود، مشارکت افراد در کارها یو دوستانه م یمیصم ک،یروابط نزد جادیکه باعث ا ییروش ها

مشکالت به صورت  لو ح ی، همکارتعاون هیسبب به وجود آمدن روح یاجتماع یها تیاست. فعال یاجتماع

در باالبردن  ییبه سزا ریتأث یاجتماع یها تیشود. فعال ینقش و وجود هر فرد م رشیو پذ یدسته جمع

 یها تیمشارکت معلمان را در فعال طیبا توجه به امکانات خود شرا دیبا ریدر کل سازمان دارد. مد هیروح

 فراهم سازد. یاجتماع
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 کار طیحت و جذاب در محرا طيبه وجود آوردن شرا

کار موجب  طیمناسب و راحت در مح طیکار: وجود شرا طیراحت و جذاب در مح طیبه وجود آوردن شرا -6 

 طیامکانات و شرا لیشود. تسه یم یبه کار و زندگ شتریبهتر و عالقه ب هیروح جادیاحساس سرزنده بودن و ا

و سبب داشتن خاطرات  سازد یا به کارشان عالقمند مر نیکه انجام امور را راحت تر و مؤثرتر سازد، معلم

کند.  یدر مدرسه و کالس جذب م شتریب تیآن ها را به کارشان و فعال تیشود و در نها یخوش در آن ها م

 یم یموجب خوشحال ،یقو یمال هیدر صورت نبودن بن مت،یارزان ق یکمک آموزش لیاز وسا یبعض ی هیته

 نیو هم چن شیو چراغ مطالعه، دستگاه نما تن،نشس یبرا یو صندل زیب، ممانند نقشه، کتا یلیشود. وسا

آن سبب جذاب  ریسبز و نظا یو امکانات استراحت و آرامش فکر مانند مبل راحت، پرده، گل و فضا لیوسا

 شود. یکار م طیتر شدن مح

 

 با احترام نسبت به معلمان ختهیداشتن رفتار متناسب و آم

 نییو پا یکه سبب سبک یاز رفتار دیبا ریبا احترام نسبت به معلمان: مد ختهیو آم داشتن رفتار متناسب -7

دانش آموزان  یرفتار یهر دو الگو ن،یو معلم ریکند. مد یشود، خوددار یم یآموزش طیآوردن ارزش مح

 یم ابجیا تیریباشند. شغل مد ربرخوردا دهیباوقار، با متانت و سنج یاز رفتار دیبا لیدل نیهستند و به هم

تحت کنترل و حساب شده برخوردار باشند. از آنجا که  یبه عنوان معلم معلمان از رفتار رانیکند که مد

و   نیمناسب و سنگ یتوقع دارند که رفتار رانیآداب هستند، از مد یمباد یاصوالً انسان ها ن،یمعلم
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اشد، ب یمعلمان و دانش آموزان الگو م یآن که رفتارش برا علتبه  دیبا ریبا احترام داشته باشند. مد ختهیآم

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

 برنامه ريزی اقتصادی مدرسه حاصل تجربیات مديريت بندهنحوه 

 تصمیم هر. کند می ایفا مهمی مالی،نقش امور مدیریت در خرید های تصمیم گیری، تصمیم فرآیند در    

 یگرید ی استفاده پولمان از که را فرصت این خریم، می چیزی که هنگامی. است مبادله نوعی کاال، خرید برای

 .دهیم می دست از بخریم، دیگری چیز یا کنیم انداز پس را آن مثالً بکنیم،

 ریقط از را ما که گام، به گام و منطقی فرآیندی با باید بگیریم، خرید برای خوبی تصمیمات که این برای

 صرف را پولمان برد، می پیش به نهایی تصمیم اتخاذ از قبل گزین، جای های گزینه یابی ارزش و نیازها تعیین

 .رسانند می را بهره بیشترین که کنیم هایی راه

 اقتصادی مسئله تعريف: اول گام

 پیدا ار مسئله که زمانی. شود حل است قرار که است ای مسئله تعیین گیری، تصمیم فرآیند در گام اولین

 .بگردیم حل راه دنبال به دارد، تناسب ما مالی وضعیت با که ای شیوه به توانیم می کردیم،

 ادند انجام برای که کنید فرض مثال، برای. نیست رسد، می نظر به که هم ها راحتی این به مسئله تعیین

 هم که خواهیم می آیا کند؟ برطرف را نیازهایی چه است قرار رایانه این ولی. داریم نیاز رایانه یک به وظایف،

 زنیا دی وی دی درایور یک به تکالیفمان دادن انجام برای آیا کنیم؟ استفاده آن از مدرسه در هم و منزل در

 است؟ آن خرید توانایی صورت در تنها قطعه، این داشتن به تمایل یا داریم

 رد وسیله این است قرار که را خاصی کاربردهای باید شود، حل است قرار که ای مسئله دقیق تعیین برای

 نیازها و( تمایالت) ها خواسته بین باید ضمناً. کنیم مشخص دهد، انجام بینی پیش قابل ی آینده و حال زمان

 .گیریمب نادیده را تمایالت برخی نیازها، تأمین برای مجبوریم محدودند، ما منابع که جا آن از. شویم قایل تفاوت
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 اقتصادی مسئله دقیق اطالعات کسب: دوم گام

 جای های گزینه تمام و آوری جمع اطالعات احتمالی، های حل راه برای باید مسئله، شدن مشخص از بعد

 :بود خواهد چنین احتمالی های گزینه رایانه، خرید مثال برای. کنیم فهرست را ها قیمت و گزین

 عمومی؛ ی خانه کتاب یک در یا( دانشگاه) مدرسه در رایانه از استفاده -

 الکترونیک؛ لوازم فروشگاه یا تکثیر مرکز یک در رایانه ی اجاره -

 جدید؛ چاپگر و رایانه یک خرید -

 .دوم دست چاپگر و رایانه یک خرید -

 هستند دسترس در ما نیازهای با متناسب خدماتی و کاالها چه که بدانیم باید عاقالنه، تصمیم یک گرفتن برای

 چه در منطقه ای رایانه خدمات ارائه مرکز مثال، برای است؟ قدر چه کدام هر از استفاده یا خرید ی هزینه و

 تر بیش. است میزان چه به شده صرف زمان و آن از استفاده ی هزینه و است شده واقع مدرسه از ای فاصله

 کارهای برای ها دستگاه این و دارند معلمان و آموزان دانش ی استفاده برای هایی رایانه ها خانه کتاب

 یا ثیرتک مجهز مرکز یک به توانیم می که این یا. دهند می ارائه را اینترنت به رسی دست امکان تحقیقاتی

 ی زینهه معموالً. برویم کنند، می دریافت هزینه رایانه از استفاده برای که الکترونیک، کاالهای های فروشگاه

 .است شده گرفته پرینت صفحات ی هزینه ی اضافه به ساعتی صورت به استفاده

 خرید برای سپس و فهرست را نظر مورد مشخصات باید ابتدا کارکرده، یا نو ی رایانه یک احتمالی خرید برای

 یها آگهی. کنیم مراجعه گوناگون های حراجی و ای زنجیره های فروشگاه رایانه، های فروشگاه به ای، مقایسه

 .هستند دوم دست چاپگر و رایانه خرید برای خوبی منابع هم اینترنت و روزنامه

 می کار، این با. کنیم می تهیه یادداشتی خدمات، و کاالها های گزینه مورد در شده آوری جمع اطالعات از

 .کنیم تر مشخص را ها قیمت و جایگزین های انتخاب توانیم
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 ها گزينه ی مقايسه: سوم گام

 چیز یک خرید. است مبادله نوعی چیزی، خریدن برای انتخابی هر. محدودند سرمایه، و زمان ما، منابع    

 اههرگ. آتی خریدهای برای آن انداز پس یا پول همان با دیگر چیزی خریدن برای موقعیت دادن دست از یعنی

 .است انتخاب آن های هزینه بعدی، گزین جای بهترین ارزش زنیم، می انتخاب به دست

 برخی در. بگیریم نظر مورد نقدی های هزینه درکنار هم را راحتی و زمان نهایی، های هزینه ی مقایسه هنگام

 برای. باشد نقدی ی هزینه از تر مهم راحتی است ممکن شوند، می برآورد منطقی ها هزینه که مادامی موارد،

 ولپ کردن هزینه ارزش شخصی، رایانه یک داشتن راحتی که برسیم نتیجه این به است ممکن رایانه، مثال

 یشب نو ی رایانه یک خرید ی هزینه گرچه که برسیم نتیجه این به است ممکن همچنین. دارد را اضافی های

 ریدخ. کنیم اجتناب کارکرده، ی رایانه یک تعمیر احتمال از ناشی تریدهای از که دهیم می ترجیح است، تر

 تمراقب ها آن از درستی به قبلی صاحبان است ممکن زیرا است؛ پذیر ریسک دوم، دست چاپگرها و ها رایانه

 .باشند نکرده

 

 

 مديريت برخورد با دانش آموزان حاصل تجربیات بنده

 رفتار و داشته تسلط خود بر توانند می ها آن از بعضی. هستند متفاوت خود بر تسلط توان نظر از مدیران    

 فعواط نتوانند خاص شرایط یک در است ممکن و آیند می هیجان به زود دیگر، برخی. کنند کنترل را خود

 .کنند کنترل را خود احساسات و

 با مقایسه در دارند، بیشتری (self – control) کنترلی خود توان که مدیرانی دهد، می نشان ها پژوهش

 و ندشو می عصبانی سرعت به که افرادی. هستند تر موفق خود مدیریت در دارند، کمتری کنترل که افرادی
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 خود درون از توانند می و هستند قوی اراده قدرت دارای که کسانی مقابل در دهند، می دست از را خود خلق

 .کنند می عمل تر ضعیف انسانی روابط برقراری نظر از کنند، کنترل را

 از ار خود رفتار تواند می خود های ارزش و عقاید اساس بر که باشد می فرد تعمق و تفکر حاصل کنترلی خود

 را او که باشد می فرد درست شناخت و اعتقادات وجدان، کنترلی خود عامل حقیقت، در. کند کنترل درون

. ندک تنظیم فوق عوامل راستای در را خود رفتار درون از خارجی، نیروی یک به توجه بدون که کند می موظف

 مدیر حالت، این در. است (self – management) مدیریتی خود با برخود مدیریت کنترلی، خود دیگر نام

 در یا و دهد بروز خود از را رفتاری چه زمانی چه در داند می و دارد تسلط خود حرکات و رفتارها تمام بر

 فرآیندهای ها، محرک به نسبت واکنش حقیقت، در. بماند باقی عمل بی چیز یک به  نسبت لزوم صورت

 .اوست اختیار در مختلف های پاسخ پیامدهای و شناختی

 انسانی روابط برقراری مهم عوامل از یکی تواند می و دارد آموزشی مدیریت در زیادی کاربردهای موضوع این

 .دارند صدر سعه به نیاز معلمین همچنین و آموزشی مؤسسه یا آموزشگاه مدیر. آید حساب به

 رکاتح از بعضی از پوشی، چشم و اغماض نوعی با تواند می فرد که باشد می خود بر کنترل نوعی صدر سعه 

 .بگذرد افراد

 موقعیت نظر از چه و فردی های تفاوت نظر از چه و تعداد نظر از چه مدرسه یک آموزان دانش مثال، عنوان به 

 .هستند اشتباه ارتکاب شرف در سنی

 برخورد مديريت

 دح در حال عین در و منطقی دیدی با تواند نمی مدیر و است گانه بچه و طبیعی ها آن حرکات از بسیاری   

 استه بچه مخصوصاً و انسان زندگی طبیعت از خطا و آزمایش. باشد داشته عمل انتظار ها آن از بزرگسال یک

 تواند می پوشی چشم و صدر سعه داشتن پس،. نگریست آن به بینانه واقع و تربیتی و تعلیم دیدی با باید و
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 ودمحد کامالً را ها بچه که شدید کنترل و مستقیم نظارت زیاد، سختگیری. باشد ها بچه جذب برای عاملی

 .است کنترلی خود خالف بر کند، می

 روز هر در نفری، پانصد مدرسه یک میان در. دارد عاطفی کنترل به نیاز آموزشی مدیریت دیگر، طرف از

 هر ازای در باشد قرار اگر. شوند گونه بیمار و تعمدی ای، سلیقه اشتباهات مرتکب نفر ها ده شاید و چندین

 مدرسه داخل روابط کند، کنترل را خود احساسات و عواطف نتواند و رود بدر کوره از مدیر مشکل، یا انحراف

 .شود می اشکال دچار

 اختیار در باشد شدتی چه با پاسخ این و دهد پاسخ ها برخوردمحرک مدیریت از یک کدام به مدیر که این

 ایدب پاداشی چه که این و آید می بدست که نظرنتایجی از افراد رفتارهای با برخورد دیگر، طرف از. است مدیر

 رد که مدیری. است مدیر عهده بر شود قطع و تضعیف یا و بماند باقی پایدار همچنان رفتار تا داد ها آن به

 بر حاکم شرایط گرفتن نظر در و ها ارزش اعتقادات، وجدان، ها، بررسی و مطالعات به اتکاء با موارد همه

 معلمان، آموزان، دانش وقتی. است کنترل خود فردی دهد بروز را رفتار از معینی مقدار تواند می مدرسه

 خود از شایسته رفتاری اصول و ها ارزش بر متکی و خود بر تسلط با مدیرشان که بینند می اولیاء و کارکنان

 عالقمند و کنند می پیدا اعتماد او به دهد، نمی بروز خود از عاطفی کامالً و عصبی رفتاری و دهد می نشان

 .کنند برقرار رابطه او با که شوند می

 مشکل شناسي در مديريت در مدرسه

 لح توان و شناسی مشکل مدرسه مدیریت ویژه به و آموزشی مدیر های مسئولیت ترین اساسی از یکی  

 اهرظ فرد یک راه سر بر که هستند موانعی مشکالت،. باشد می آموزان دانش و دانشجویان مشکالت و مسائل

 شغلی ی روزمره زندگی در آموزشی مدیران. دارند می باز نیازش تأمین یا هدف به رسیدن از را او و شوند می

 یک نقض کردن برطرف. است مسأله حل نوعی ، گیری تصمیم. هستند گیری تصمیم حال در همواره خود،

 بخشی اثر افزایش نظمی، بی کاهش برای اندیشی چاره خاص، کالس در مناسب معلم یک دادن قرار برنامه،

 جمعی های پدیده از بعضی گسترش از جلوگیری مربیان، با والدین نظرهای اختالف حل مدرسه، کارآیی و
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 ،آموزان دانش بین در تحصیلی افت و درسی ضعف کردن برطرف معلم، یک تدریس روش اصالح نابهنجار،

 تصمیم به نیاز و هستند مسأله همه دیگر، موضوع ها ده و آموزان دانش اخالقی های نابهنجاری به رسیدگی

 برای هایی راه یافتن هنر مسأله حل است، معتقد ((Nolan نوالن دلیل، همین به. دارند یابی حل راه و گیری

 مین قبل از شما که است این بر فرض البته که باشد می برسید آن به خواهید می شما که جایی از رسیدن

 مطلوب وقعیتم و فعلی موقعیت بین فاصله یا شکاف مسأله او، نظر از بنابراین،. رسید آنجا به باید چگونه دانید

 .باشد می تر

 آموزشی مدیریت در شناسی مشکل

 مختلف های رشته در مدیران همه چه اگر. دارد را خود خاص مفهوم آموزشگاهی مدیریت در شناسی مشکل

 هیچ ارک پیچیدگی اما پردازند، می گیری تصمیم به غیره و صنعتی دولتی، بازرگانی، مدیریت مانند مدیریت

 اهیآموزشگ مدیران که است این آن اصلی دلیل. نیست آموزشگاهی مدیران کار پیچیدگی مانند ها آن از یک

 روی از دتوانن نمی و هستند تجربه کم یا و تجربه بی معموالً که دارند کار و سر نوجوانان و کودکان با بیشتر

 .دهند توضیح دیگران برای و کنند درک خوبی به را خود مشکالت و دردها بصیرت

 آگاه، فردی باید مدرسه مدیر. دارد ای ویژه موقعیت آموزشگاهی مدیریت در شناسی مشکل دلیل، این به

 ها آن برای مناسب های حل راه و پرداخته مسائل تحلیل و تجزیه به بتواند تا باشد شناس مشکل و متخصص

 طاقا یا مطب در پزشکان مانند نباید مسأله، حل توان و تخصص داشتن بر عالوه آموزشگاهی، مدیر. دهد ارائه

 در ناسیش مشکل اشخاص بهتر عبارت به یا نابالغ افراد او بیماران. کنند مراجعه او به بیماران تا بنشیند خود

 آموزشی مدیریت

 از ار رفتاری چنین توقع نیز او و کنند نمی مراجعه او به شناخت روی از و سرعت به که هستند ای تجربه کم

 هوش از استفاده و بصیرت دقت، با مدیر. بگردد دار مشکل افراد و بیمار دنبال به چراغ با باید او. ندارد ها آن

 بردب پی نوجوانان و کودکان مشکالت به افراد عملکرد و روانی و جسمی عالئم ها، نگرش رفتارها، روی از خود

 ضمن تنهای در تا بپردازد مشکالت علل تحلیل و تجزیه به تخصصی و علمی پژوهشی، کانه، زیر های روش با و
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 ردد درمان به دیگر صالحیت صاحب افراد و پزشکان مشاوران، کمک با آن علل و مشکل و بیماری تشخیص

 طبیب» مانند باید آموزشگاه مدیر ،(ص) اکرم رسول ی فرموده به. کند اقدام مشکل مناسب حل راه ارائه و

 را آنان های بیماری و مشکالت و بگرد آنها بین( آموزان دانش) مردم بین در نشستن، جای به که باشد «دوار

 .کند درمان را ها آن و بشناسد

 در مدرسه راهکاری مناسب برای بهتر اداره کردن مدرسهمشارکت 

است موجب  ادشدهیها  یساز میها وت صم یریگ میتصم ندیکه از آن به عنوان دخالت در فرا مشارکت

 شود . یم گریکدیاعتماد افراد به  شیوافزا یگانگیدر کار ،  یبهره ور شیافزا

 یارگروهباشد بلکه به مشارکت افراد وک یمتک رانیمد ییوتوانا تیتواند به قابل یجامع فقط نم تیفیک تیریمد

دوستانه ، حسن  یدارد ، جو سازمان دیمدرسه تاک یازمانفرهنگ س یساز نهیبه یبرا یواستفاده از خرد جمع

از و س نهیتواند زم یم یگروه وکارگروه رازی، شناخـت و اعتماد مد یانسان یروهاین نیمناسبات وارتباطات   ب

 آموزش وپرورش با نشاط وموثر در مدرسه باشد . یفراهم آورنده 

نگرش خود  ریمشارکت پذ یطیمح جادیا یوبرا رندیدر مدرسه را فراگ یمهارت کار گروه دیمدارس با رانیمد

ن کارکنا یتوان از خرد ، هوش وابتکار همه  یم یدهند چراکه در کار گروه رییکارها تغ یرانسبت به سازمانده

 بهره مند شد .

ام توان به ن یدرمدرسه است که م یفعال شدن کار گروه یتواند راهگشا باشد روشها یکه دانستن آن م آنچه

آنان ، محبت وصداقت  یومعنو یماد یازهایرهبر گروه ، توجه به ن یگروه از سو یگروه ، درک اعضا یگذار

خودب  ی، اداره  وستهیپ یولآهسته  ی،  برداشتن گامها جهیبه نت دنیبه آنان ، عدم شتاب دررس دنیورز

 وفعال جلسات گروه اشاره کرد .
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 راهکار به ساير مديران برای مديريت بهتر در مدرسه :ارائه 

 برای مدیران مدرسه راهکارها و پیشنهادات زیر را برای مدیریت بهتر در مدرسه توصیه می کنم :اینجانب 

ا را به شم یکوتاه تر و بهتر ریبتواند از مس یکس دی. شادینکن دیخاص تاک یا وهیش یدر انجام کارها رو -1

 مقصد برساند.

ه از ک دروژنیو ه ژنیمثل اکس ستند،یرهگشا ن ییکدام به تنها چیدانش و تجربه، ه دیتوجه داشته باش -2

و  یاتیح یدانش و تجربه ، راهکارها ختنیبا آم توانیم شود،یم نیتنفس ما تام یاز آنها هوا ینیمع بیترک

 خلق کرد. یاستثنائ

 .دیافراد برجسته استفاده کن یریخدام و به کارگاست یبرا یاز هرفرصت -3

 کارمندان موثر است. ییکار در کارا طیمح یاستانداردها تیرعا دیبه خاطر داشته باش -4

 .دینبر نیآنها را از ب یکار زهیافراد گروه ، انگ نیب هودهیبا فرق گذاشتن ب -5

 .دینداشته باش ییجوان ابا یرویبا ن یاز مشورت و نظرخواه -6

 .دیرا از خود سلب نکن ردستانیاعتماد ز ض،یضد و نق یبا رفتارها -7

 .دیسالم ، کوشا باش یرقابت یدر به وجود آوردن فضا -8

و از لوازم  دیده بیترت یآموزش یآنان ، کالسها یبهره ور شیسطح دانش کارمندان و افزا یارتقا یبرا -9

 .دیریبهره گ یکمک آموزش

 شود. نییمتناسب با اشتباهاتش تع دیکارمند خطاکار ، با خیکه توب دیدقت کن -11

 

اصول درست  تیو رعا یعالوه برکاردان د،یسازمان درنظر گرفته ا یکه برا یدیمامور خر دیمطمئن شو -11

 ییبایکاالها توجه دارد، بر ز متیهست و همان گونه که برق زین قهی، مورد اعتماد ، زرنگ و خوش سل یابیبازار

 دهد. یم تیاهم زیآنها ن تیفیو ک

 .دیینه بگو تیدرصورت لزوم با قاطع -12

 .دیآشنا شو یبا اصول ساده روانشناس دیکن یسع -13
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دلخواه خود را در قالب  یکار ندهیشما را بعنوان الگو انتخاب کنند و آ گرانیکه د دیرفتار کن یطور -14

 شما مجسم کنند. تیشخص

 .دینکن ییخود ، پشت سرافراد بدگو نیمعاشر گریمندان با دهرگز درحضور کار -15

 .دیو سرپرستان گوشزد کن نیرا به مسئول یسلسله مراتب کار تیرعا -16

 .دیسئوال نبر ریاساس، شخصت آنان را ز یفاقد ارزش و ب یشهایآزمودن کارمندانتان با آزما یبرا -17

 .دیاموزیب نیبه حاضر "را عمال یبا شروع به موقع جلسات ، وقت شناس -18

از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته  یدیچند عبارت کل شهیشدن سخنان خود، هم راتریگ یبرا -19

 .دیو در موقع لزوم آنها را بکار ببر دیباش

تماد به ع: اعتماد به نفس ، اعتماد به نفس ، ا دینکات توجه کن هیاز بق شیدر انجام کارها به سه نکته ب -21

 نفس .

 .دیباش ریانتقاد پذ -21

 .دیارزش نکن یدستان را ب ری، تالش و زحمات ز یتوجه یبا ب -22

 یشما متوقف نم یزمان برا دیو به خاطر داشته باش دیدر انتخاب ، زمان را هدر نده هودهیبا وسواس ب -23

 شود.

،  یبا درنظر داشتن چند راهکار تخصص دیو مطمئن باش دیباش شی، دوراند یحل مشکالت احتمال یبرا -24

 شد. دینخواه ریغافلگ یهرگز در موارد اضطرار

 

 .دیرینگ دهیسازمان ناد یرا در سودآور غاتینقش تبل -25

 تاییاز جز یکه کارمندان به خوب دیحاصل کن نانیو اطم دیکن انیخود را واضح و روشن ب یخواسته ها -26

 که به عهده آنان است ، مطلع هستند. یا فهیوظ

 .دیرا بدست آور جهینت نیتا بهتر دیاز هرکس ، مطابق دانش و تجربه اش توقع داشته باش -27

 .دیکن نییآنان تع یو حرفه ا یکیزیف یها ییکارمندان را متناسب با توانا فیوظا -28
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ئوال س یدیترد چیبدون ه د،یدار یشتریب اتحیبه توض اجیاحت ای د،یندار یاطالع یعلم یاگر از موضوع -29

 .دیکن

 یانسازم تیمناسب با فعال ییبحران زدا یو چند استراتژ دیخود را حفظ کن ی، خونسرد یدرموارد بحران -31

 .دیتا در موارد لزوم از آنها استفاده کن دیکن یو طراح ینیب شیخود را پ

 .دیکن زیکند ، پره یم یمعرف یکه شما را در سازمان عصب ییاز رفتارها -31

 .دیانتقامجو نباش -32

 کی ی، مهم است. چون ممکن است اجرا ماتی، به اندازه اخذ تصم هایریگ میتصم یساز ادهیزمان پ -33

 در زمان نامناسب با شکست روبه رو شود. ینقشه خوب تجار

نداشته  یدانم ، هراس یو از گفتن نم دیاطالعات اشتباه نده ی، به کس دیدان یکه نم یزیدر مورد چ -34

 .دیباش

 .دیآنان را فراهم کن تیرشد و خالق نهیبه کارمندان مستعد و خالق ، زم تیبا محول کردن مسئول -35

 .دیبدون تفکر و درنگ پاسخ نده -36

که افراد فراموش نکنند در محل  دیانتخاب کن یکارمندان و محل استقرار آنها را طور زیم دمانینحوه چ -37

 .دیاز حد مجاز باز هم به گفت و گو بپرداز شیب دیکارشان هستند و نبا

 .دیرا استخدام کن یحسابدار و مشاور حقوق نیو بهتر نیتر یحرفه ا -38

 .دیندازین قیموجه اخذ وام آنان را به تعو یو درخواستها دیافراد توجه کن یبه مشکالت مال -39

 

 .دیافزا یتواضع و متانت برشکوه شما م دیبه خاطر داشته باش شهیمه -41

 یرخود خواهد داشت و فرمانب انیبر اطراف یزیشگفت انگ ریتوام باشد ، تاث یبا مهربان ریمد تیاگر قاطع -41

 دهد. یم یریپذ تیبا حس مسئول فهیخود را به انجام وظ یبا ترس جا

به  یکه درکمال رازدار دیده نانیو به کارمندان اطم دیاختصاص ده شنهادیرا جهت اخذ پ یسامانه ا -42

 .دیکن یم یدگیمطرح شده رس یشنهادهایپ
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 شود. یم تیو سرپرستان سازمان رعا نیتوسط مسئول گرانیحق و حقوق د دیمطمئن شو -43

رو در رو با  یاز سطوح مختلف سازمان و گفت و گو دیروز مشخص در ماه را به بازد کیچند ساعت از  -44

 .دیکارمندان اختصاص ده

 .دیخود شرکت کن تیمرتبط با فعال ینارهایدر سم -45

 .دیباش شقدمیپ هیریمراسم خ یها یدرکمک رسان -46

 .دیباش ییطال یشکار فرصتها نیدرکم شهیهم یرکیو ز تیبا درا -47

 .دیکن یتلق تیارکان موفق نیصبرو حوصله را از مهمتر -48

 .دیباش ریپذ تیمسئول -49

 .دیمرتبط عضو شو ینترنتیا تی، در چند سا یعلم دیبه منظور اطالع حاصل کردن از مطالب جد -51

 .دیخود انتخاب کن یو جالب برا یچند تکه کالم اختصاص -51

 اشد.ب یآنچه عنوان شده م رییتغ یبرا یکردن چاره ا دایراحت تر از پ ییتفکر و تعمق قبل از پاسخگو -52

تا حس  دیعنوان کردنش انتخاب کن یرا برا ی، روش دیمحول کن یرا به کس یکار دیخواه یم یوقت -53

 شود. ختهیافراد برانگ تیمسئول

 یریگ، از تکرار آن جلو رنادرستیمس صیتا ضمن تشخ دیکن لیو تحل هیرا تجز یسازمان یعلت شکستها -54

 .دیکن

 .دیارزش نکن یکارمندان ، زحمات آنان را ب یجلوه دادن کارها تیاهم یبا ب -55

 

 .دیکن تیخود را تقو یذهن یها تی، قابل یفکر یبا انجام ورزشها -56

، حرکت  یمساو یو با در نظر گرفتن پاداشها دیاش پاداش ده یو بازده کار تیبه هرکس فراخور فعال -57

 .دیگروه را کند نکن ستهیافراد شا

که  دیریبکار بگ یو استراتژ دیکن لیبازارکار را تحل تیکارآزموده و متعهد، موقع نیمشاور یریبا به کارگ -58

 .دیگام از رقبا جلوتر باش کی شهیهم
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 رایود زش لیتحم یو کند ، بر دوش کارمندان خبره و ساع تیکفا یکارمندان ب تیبار مسئول دیاجازه نده -59

 دهند. یم خود را از دست زهیانگ یعدالت یب نیافراد با درک ا

حاضر  یسئواالت حرفه ا هیکه در موارد لزوم در مقابل کل دیباال ببر یخود را تا حد  یدانش حرفه ا -61

 .دیجواب باش

ا ر یکس دیکه مطمئن شو دیانجام ده ییمقرر شده ، تست ها یزمان استخدام  افراد ،عالوه بر تست ها -61

 کنند. یم شتریرا ب گرانید یافراد تنبل فشارکار رای! ز ستی، تنبل ن دیگمار یکه بکار م

 .دیبفشار مانهیهنگام دست دادن ، دست افراد را محکم و صم -62

 .دینکن یریگ میتصم گرانیدر باره د د،یهست یعصبان یوقت -63

 ساعت دنیجلو کش قهیدق 5 یمیاز ترفند قد دیتوان یحضور به موقع ، م ی. برادیوقت شناس باش شهیهم -64

 .دیاستفاده کن

 د.رو یم نیتالش از ب یآنها برا زهی، انگ نیقیبه طور  رای، ز دیرینگ ردستانیارتقا را از ز دیهرگز ام -65

. در دیو شانس حرف زدن را به همه سطوح سازمان بده دیدر صورت لزوم در دسترس باش دیکن یسع -66

 .دیروبه رو شو یدرخشان یها دهیبا ا دیصورت شا نیا

و شما به آنها عالقه و اعتماد  دیهست دیسازمان مف یکه چقدر برا دییو متعهد بگو یبه کارمندان ساع -67

 .دیدار

 .ندیشما را بب یدیو ناام یحالت افسردگ یکس دیاجازه نده چگاهیه -68

 

 .دیقضاوت نکن ینیدهن ب یاز رو ردستانیو در مورد ز دیتوجه باش یاساس ب یب عاتیبه شا -69

 .دیقابل تحمل کن یرا با شوخ طبع یجلسات طوالن یخشک -71

 .دیکن یدر جمع خوددار گرانیاز سرزنش کردن د -71

 .دیخدمه و نامه رسانها احترام قائل شو یهمه سطوح سازمان حت یبرا -72
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 انشیرا که توسط شما امضاء شده است ، برا یکیروز تولد کارمندان ، کارت تبر دیخود بخواه یاز منش -73

 ارسال کند.

که  یو از امضاء کردن آنها، زمان دیدر موقع امضاء کردن نامه ها و مکتوبات آنها را به دقت مطالعه کن -74

 .دیکن زیپره دیه و تمرکز ندارلحوص

 .دیحاضر شو اقیو اشت یو درجمع با انرژ دیباش انیخوش ژست و خوش ب -75

 تیرا در آنان تقو تیوحسن خالق دیده شیآنان را افزا یکار یژبه موقع از کارمندان ، انر یبا قدردان-76

 .دیکن

 .دیمتبسم باش شهیو هم دیموقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کن -77

 .دینده بیاساس فر یب یرا با وعده ها گرانیخود ، د یاهداف کار شبردیپ یهرگز برا -78

صحبت کردن با آنان ، اسمشان را به زبان  نیو درح دیکارمندان را به خاطر بسپار یاسام دیکن یسع -79

 .دیاوریب

 کاهد. یبه کار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نم دیهمواره به خاطر داشته باش -81

 .دیازحد الزم به آنها گوشزد نکن شیرا ب ردستانیاشتباهات ز -81

 .دیو رازدار افراد باش نیام -82

 .دیریخود را بپذ یتعصب خطاها یو ب دینکن یاشتباهات خودپافشار یرو -83

 .دیدرس عبرت نده گرانیبه د شداریو ن زیآم هیبا عبارات کنا -84

 

حرف آنان را  "در زمان مرتبا ییصرفه جو یو برا دیگوش کن گرانید یبه حرفها یبا آرامش و خونسرد -85

 .دیقطع نکن

 .دیسازمان باش یگزارشات مال یها لیو تحل هیتا قادر به تجز دیریبگ ادی یرا تاحد یروش محاسبات مال-86

 .دیبه ساعت خود نگاه نکن "درجلسات دائما -87

 .دیبه نحوه پوشش و ظاهر خود توجه کن -88
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 .دیرا مواخذه نکن یروشن نشده ، کس یتا صحت و سقم مساله ا -89

 .دیرینگ یچاپلوس خود را جد نیمعاشر -91

و در موارد مناسب آنها را  دیکن ادداشتی ی، در دفتر دیخوان یرا که م یینکات جالب و پندآموز کتابها -91

 .دیبکار ببر

 .دیباش ریانعطاف پذ -92

 .دی، با آنها مخالفت کن گرانید دیبه عقا نیبدون توه -93

 .دیباش بندینسبت به قول خود پا -94

 از اضطراب شما آگاه شوند. ردستانیز دیو نگذار دیبرخود مسلط باش یبحران یها تیدرموقع -95

 .دیالفاظ را انتخاب کن نیو خوش آهنگ تر نیباتریحرف زدن ز یبرا -96

 .دیباش ریپذ سکیر -97

 .دیاموزیمرتبط با کار خود را ب ینحوه استفاده از نرم افزارها -98

قلم و کاغذ به همراه داشته  کی شهیرسند، هم یذهن مکه ناگهان به  یدرخشان یها دهیثبت ا یبرا-99

 .دیباش

ده در منتشر ش ستیشود بصورت ل یرا که اضافه م ییکتابها یو اسام دیکتابخانه سازمان را به روز کن -111

 .دیکارمندان قرار ده اریاخت

 .ستیو سرپرستان ن نیمسئول خیافراد به سبب ترس ازتوب یشغل تیابراز رضا دیمطمئن شو -111

 

 .دینداشته باش جایتوقع ب گرانیبودن خود ، از د ریبه واسطه مد -112

 تیحکم د،یآ یم شیکارمندان پ نیکه ب ییقرصت درخاتمه دادن به مشاجرات و کدورتها نیدر اول -113

 .دیباش یو برقرار کننده صلح و آشت دیکن

ارنامه کارمند موفق ک دیو به خاطر داشته باش دیان توجه کنآن یافراد به سوابق کار یدرمصاحبه استخدام-114

 پربار به همراه دارد. یا
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خدمات بهره  نیهمه سطوح از ا دیو اجازه ده دیکن زیسازمان پره یکردن خدمات رفاه یاز انحصار -115

 مند شوند.

نقشه خوب ،  کی ی، چون ممکن است اجرا دیکن دایاخذ شده را پ ماتیتصم یساز ادهیپ قیزمان دق -116

 در زمان نامناسب با شکست روبه رو شود.

 .دیاستفاده کن یحفاظت ستمیس نیتر شرفتهیو پ نی، از بهتر یحفظ اطالعات سازمان یبرا -117

ار قر یسازمان در وضع مناسب یکه سودده یزمان یو حت دیکن یرا گردآور یابیکادر بازار نیزبده تر -118

 ادامه دهند. یخود را کند نکرده و همچنان به صورت جد یها تیفعال تمیر دیدارد، از آنان بخواه

 .دیکن تیدر سازمان را تقو یانجام کار گروه هیناسالم، روح یورقابت ها یاز تک رو یریبه مظنور جلوگ -119

 تیجز خدشه دار کردن شخص رایز د،ییاحتراز جو یرمنطقیاجرا و غ رقابلیغ نیاز عنوان کردن فرام -111

 ندارد. یامدیشما پ یحرفه ا

که بعنوان  ستیاز سوء استفاده افراد ناشا لهینوسیتا بد دیکنترل کن یعملکرد افراد را در زمان اضافه کار -111

 شود. یریپردازند ، جلوگ یاتالف وقت م ای یشخص یدر سازمان به انجام کارها یاضافه کار

 از نگارش نانیحصول اطم یو برا دیکن زیپره د،یندار نانیمآن اط یکه از صحت امال یاز نگارش واژه ا -112

 .دیفرهنگ لغت در دسترس داشته باش کی شهیهم د،یکه فراموش کرده ا یلغات حیصح

 .دیباش گرانیمراقب استراق سمع د د،یکن یمحرمانه صحبت م یدر مورد موضوع یوقت -113

 

 .دیکن مهیاموال مهم سازمان را ب -114

 .دیباش شقدمیارتباط دوستانه پ جادیدر سالم کردن و ا -115

 عقل سالم در بدن سالم است. دیمبر ادیو هرگز از  دیخود باش یمراقب سالمت -116

 لیکنند و پرداختها بنا به دال یشما به موقع در پرداخت صورت حسابها اقدام م یکادر مال دیمطمئن شو -117

 یوارد م یریشما لطمه جبران ناپذ یدر پرداخت ها به اعتبار مال ری. چون تاخ افتد ینم قی، به تعو رموجهیغ

 کند.
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 دو خصلت د رشما به عادت مبدل شود. نیا دیو اجازه نده دینباش ریجو و بهانه گ بیع -118

 راه ، یهرمشکل یبرا تواندیو پشتکار م تیانسان ، اشرف مخلوقات است و با درا دیهرگز از خاطر نبر -119

 کند. دایپ یحال مناسب

ه کار افراد را ب نیا دیخواه یبه ادامه کار دارند ، اگر م لیتما یاز بازنشستگان پس از بازنشستگ یبرخ -121

اد وجود افر نیدر ا یبه اهداف سازمان لیجهت ن یکاف زهیانگ ایو  یو انرژ ییتوانا دیتوجه داشته باش دیریبگ

 نباشد. یلما ازیرفع ن لیبه دل "داشته باشد و درخواست کار آنها صرفا

 یخود به عنوان ترمز برا تیو موقع یدر سازمان جهت حفظ عنوان شغل یکس دیباش اریهمواره هوش -121

 عمل نکند. یفعال و پرانرژ یروهاین

 .دیدرس بده زین گرانیو آن را به د دیریاز اشتباهات خود درس بگ -122

حس شما مطلع  نیاز ا انیاطراف دی، اجازه نده دیا دهیآمده که به شدت ترس شیپ یمورد یوقت یحت -123

 شوند.

 .دیآبونه کن یتخصص یها هیاخذ نشر یافراد متخصص سازمان را برا -124

 .دیریرا دست کم نگ چکسیه -125

 شود. عیضا یحق کس دیواجازه نده دیباش  فانیضع یحام -126

 

شما  یامر به اعتبار علم نیو روشن شدن ا دیدان یکه موضوع مورد بحث را نم دیهست یاگر درجمع -127

سکوت  دیتوان ی. مدیساز انیخود را ع یبا اظهار نظر در مورد آن ، عدم آگاه ستیلطمه خواهد زد ، الزم ن

 .دیاطالعات خود بپرداز لیفرصت به تکم نیتا در اول دیکن

 .دیو شمرده صحبت کن آرام-128

و  نی، نه با توه دیاو را شرمنده کن یو منطق حیزند ، با رفتار صح یسر م یاشتباه یکه از کس یزمان -129

 ناسزا .

 شما لطمه وارد کند. یو استرس به سالمت روح یخستگ دیو اجازه نده دیاستراحت کن یبه اندازه کاف -131
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تا از  دیده بیترت نیبه منظور پرسش و پاسخ با حضور سرپرستان و مسئول یجلسه ا یهر از چند گاه -131

 .دیآنان مطمئن شو یصحت عملکرد و برنامه ها

نشده  پل مطمئن نیو کارمندان هستند ، تا از استحکام ا تیریمد ی، پل ارتباط نیسرپرستان و مسئول -132

 .دیست سقوط کنصورت ممکن ا نیا ریچون در غ د،یمحابا گام برندار یب دیا

ردن آو نییو پا ییصرفه جو یبرا ییراهها شانیتا با ابتکار در انجام کارها دیکن قیکارمندان را تشو -133

 کنند. دایها پ نهیهز

 .دیکتاب قانون تجارت را در دسترس داشته باش -134

 .ندینک ختهیرا برانگ گرانیاز حد به افراد خاص ، حسادت د شیبا توجه ب-135

 .دیفرصت جبران اشتباهاتشان را بده گرانیبه د-136

 .دینقاط ضعف و قوت خود را کشف کن -137

 تا از خاموش دیرا موظف کن یمثال کس یرود . برا یبه هدر نم هودهی، ب یمنبع انرژ چیه دیمطمئن شو -138

 حاصل کند. نانیماط روهایو خروج ن یآب پس از اتمام ساعات ادار یرهایبودن چراغها و بسته بودن ش

 

 .دیقضاوت نکن یبرخورد ، در مورد کس نیبا اول-139

 .دیرینگ دهیحس ششم خود را ناد -141

 . گرانی، نه با د دیکن سهیرا فقط با خودش مقا یهرکس -141

 .دیکن هیته هیاول یجعبه کمک ها کیهربخش ،  یبرا-142

 .دیرینگ دهیو مثبت را ناد یدیاعجاز عبارات تاک-143

ز فضا ا نهیاستفاده به یو برا دیکن هیاتاق خود ته یرا برا لیوسا نیمبلمان و چشم نوازتر نیراحت تر -144

 .دیریکمک بگ یاز طراحان داخل طیمح ییبایو ز

هستند ،  یاله یموهبتها نیتازه که ارزانتر یهمگان از نور وهوا دیاجازه ده د،یپنچره ها را مسدود نکن -145

 .اوردیبه ارمغان ب طیمح یبرا یریتواند آرامش چشمگ یم مینس کیوزش  یگاه بهره مند شوند.
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 را یمطلوب گردش شغل جهیتوان نت یکار ، نم طیدر مح یانسان یروین یبرا ییازانجام هر جابه جا -146

 آنان یو دلزدگ یو حساب شده نباشد ، باعث افت راندمان کار یکارمندان اصول ییحاصل نمود. اگر جابه جا

 شود. یاز کارشان م

 نیفرام یو اجرا ینظرات شخص یساز ادهیپ یسرپرستان و مسئوالن برا دیو اجازه نده دیمراقب باش -147

را و قابل اج حیدستورات صح نیصورت اگر ا نیدر ا رایرا به اسم شما اعالم کنند ، ز یخود ، خودسرانه دستور

 واهد شد.شما کاسته خ تینباشد، از حسن شهرت و محبوب

هرکس  ی. برادیبه هدر نده یرضروریغ یرا با آموزشها یانسان یروین ی، وقت و انرژ یمال یها هیسرما -148

 یوقت صورت نیا ریاستفاده کند. درغ شیکارها دنیتا بتواند از آن در بهبود بخش دینیرا تدارک بب یآموزش

 لیدو هرگز تب شودیسپرده م یراموشزود به ورطه ف یلیآموخته ها دست ندهد، خ نیاستفاده از ا یبرا یفرصت

 .شودیمهارت نم کیبه 

 کند. دایشما وسعت پ دید هیتا زاو دیکن یریگ میطرفانه راجع به مسائل تصم یب -149

 .دیمبارزه کن یانضباط یبا هرنوع ب-151

 

 .دیآغاز کن یمقو یروز خود را با خوردن صبحانه ا -151

دارند  رییتغ ای ریبه تعم اجیو اگر احت دیحاصل کن نانیمهم اطم لیوسا ریبودن آسانسورها و سا منیاز ا -152

 .دی، بدون فوت وقت اقدام کن

در تا لقب } پ دیاگر سن شما از کارمندان کمتر است ، آنچنان دلسوزانه با مسائلشان برخورد کن یحت-153

 .دیسازمان { را کسب کن

 .دینرمش کن قهیدق 15هر روز حداقل  یو چاالک یجهت حفظ سالمت -154

 تیمیمشارکت صم نیتا با ا دیکن ینظرخواه زیاز کارکنان ن ماتیها و اخذ تصم یزیاز برنامه ر یدر برخ -155

 .ابدی شیافراد افزا یریپذ تیو کارکنان برقرار گردد و حس مسئول تیریمد نیب یشتریب
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 زیشوند ضمن اعالم آن مشکل ، چند راه حل مناسب ن یروبه رو م یاگر با مشکل دیاز کارکنان بخواه -156

 ارائه دهند.

 .دیبا آنان به گفت و گو بپرداز "وشخصا دیوارد اتاق کارکنان شو یاوقات بدون اطالع قبل یگاه -157

 .دیافراد را بهبود ببخش یکار هی،روح طیدر مح یشغل تیامن یبا برقرار -158

ه اهرم آنان به مثاب دینکن مالینادرست عزت نفس آنان را پا یو با برخوردها دیبده تیاگر به افراد شخص -159

و با  یکه به عهده آنان است بدون استرس و فشار روح ییها تیکنند و قادر خواهند بود مسئول یعمل م

 به انجام برسانند. یبهتر تیفیک

الم ناس یرقابت ها نیگزیکارکنان جا ییو همسو یتا هماهنگ دیاشب یمیدهنده کار ت جیمشوق و ترو -161

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یریگ جهنتی ●

 و در پایان اینبه طور خالصه  این تحقیق گوشه ای از تجربیات اینجانب در مدیریت مدرسه بیان شددر    

مطالب زیر را بیان می نمایم و در آخر پیشنهاد های راهبردی خود را برای مدیر بهتر و با کیفیت تر تحقیق 

دگرگون شده  یاطالعات ، جامعه انسان یوفن آور یتکنولوژ شرفتیبا رشد و پ در مدرسه بیان می نمایم .

آورد دست اندرکاران  یبوجود م زیرا ن دیجد یازهایخود به خود ن راتییتغ نیشود ا یم رییوبسرعت دچار تغ

 یاهگضمن کسب اطالعات و آ زیو خود ن ندینما یزیبرنامه ر راتییتغ نیهمزمان با ا ستیبا یم تیوترب میتعل
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که در امر آموزش و  یاز موارد یکیمجهز شوند  یو پرورش یآموزش نیمناسب ونو یبه روش ها دیجد یها

است اما در  یونرم افزار یو امکانات سخت افزار لیدارد فراهم آوردن وسا یدانش آموزان نقش اساس تیترب

 شهیآموزش وپرورش ر تیریمد در یافراد صاحب نظر متفاوت بوده است عده ا یها دگاهیمختلف د یزمان ها

 گریبه عبارت د ندیجو یمدرسه م ستمیس یها یآن را در ورود یراه حل ها یاز مشکالت و حت یاریبس

بع منا لیمدرسه از قب یورود یها تیکنند و معتقدند که اگر ظرف یرا مهمتر قلمداد م یامکانات سخت افزار

 نیاهم بر یگریو مشکالت مدرسه را حل کرد عده د گناهاتوان همه تن یم ابدی شیو پول افزا یکیزی، ف یمال

 شتریب دیوموثر هستند اما با تیاهم زیحا یکیزیو ف یمدرسه و منابع مال ستمیس یها یباورند که گرچه ورود

م وروشها را بعنوان امکانات   نر ی، محتو یابی، ارزش تیری، مد سیگروه تدر نیتوجه شود ا ستمیس ندیبه فرآ

 دانند . یتر م رموث یافزار

 ندیو فرآ تیفیرا به ک شتریمدرسه توجه ب تیریدوم در مد دگاهیبر روش د دیبه آنچه گذشت ضمن تاک باتوجه 

وارد به همه م دیمدرسه با تیریبه مد دنیامور وبهبود بخش شبردیکه در پ میینما یم دیدهد تاک یم یمحور

 ، امکانات و روش ها توجه نمود .

مدرسه ، سالن ، اتاق ها ،  اطیمانند ساختمان ، ح یمدرسه فقط امکانات سخت افزار تیریاگر در مد چراکه 

 یو محتوا حیاما برنامه مناسب ، روش صح مییو کارگاه و.. را فراهم نما شگاهی، آزما یکمک آموزش لیوسا

 یتوجه جد ستمیس ندیفرا بهبرد برعکس هم اگر  مینخواه یو بهره ا جهینت چیه میارزشمند نداشته باش

دان در چن مییننما نیمدرسه هستند را تام ستمیس یبانیکه بعنوان پشت یاما امکانات سخت افزار میینما

 یکیزیف تی، رنگ وضع یهوا، نور کاف ژنیاکس یروانشناسان حت دهیبه عق رایداشت ز مینخواه یقیکارخود توف

 اول داشتن برنامه توجه به روش تیکه در اولو میریگ یم جهیموثرند پس نت یریادگی، شکل وابعاد کالس در 

همه  ی جهیکه نت یتیریمد تیبه اهداف و تقو یابیدست  زانیمستمر از روش ها و م یابی، ارزش سیتدر یها

باشد ودرمرحله دوم توجه به  یریادگی یدانش آموزان و توسعه  تیتالش ها و اقدامات آن معطوف به رضا ی

 یه در راستاک یمعلمان یشتیمع تیبه وضع یدگیواز همه مهمتر رس یکیزیوف یامکانات مال نیو تام یبانیپشت

 است . یمدرسه مهم وضرور تیریبه مد دنیدر بهبود بخش ندینما یاهداف فوق مجددانه تالش م
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 یراهبرد شنهاداتیپ

 تیریدم "مدرسه خودشخصا ریمد دیینما یوسع دیده لیرا تشک تیفیک تیریمد ی تهیدر آموزشگاه کم   -1

 دنی، فرا یزیمعلمان ودانش آموزان در برنامه ر یوضمن استفاده از همه  ردیرا به عهده گ تهیکم نیا یو رهبر

 . دینما یابیارز "را مرتبا جینتا

خود را  یتیریمدرسه ، سبک مد یدر اداره  یروابط انسان تیریبه مد یمدرسه ضمن توجه جد ریمد   -2

 . دیدر قلب و روح کارکنان ودانش آموزان نفوذ نما قیطر نیارکت قرار دهد تا از امش ی هیبرپا

 مدرسه تیریبه مد دنیبخش بهبود
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 دنیفزایبرتجارب خود ب رانیمد ریاز کارها وتجارب موفق سا دیبا مشاهده وبازد ستیبا یم رمدرسهیمد   -3

مدرسه خود  طیباتوجه به شرا یابیوپس از مطالعه وارز ییموفق را شناسا رانیمناسب مد یوطرح ها والگوها

 . دیالزم اجرا نما راتییبعداز تغ

اهداف وزارت آموزش  یدر راستا دیمشخص است که با یاهداف میمدرسه ، مستلزم تنظ یبخش تیفیک   -4

ت اس یکل اریآموزش وپرورش ( باشد لذا اهداف وزارت آموزش وپرورش بس یعال یوپرورش )مصوب شورا

را  یابیدست  لوقاب یلیوتفص ی، اهداف اختصاص یوبانگاه به اهداف کل یلیبرحسب دوره تحص دیبا رانیومد

 کنند . نیتدو

 یالزم برگزار شود وبرا یآموزش یدوره ها تیفیک تیریآنها با مد ییآموزش کارکنان مدرسه وآشنا یبرا   -5

 در نظر گرفته شود . یزیکنند جوا یهستند وتالش م شقدمیپ نهیزم نیکه در ا یکسان

ارائه گردد  ربطیذ یبه افراد وگروهها یارزنده مدرسه درجلسه ا یخوب وطرح ها یها تیکارها وفعال دیبا   -6

 آشنا شوند . گرانید یها شهیبا تجارب واند گرانید قیطر نیتا از ا

راف ، ، گ لمی، ف دیاسال رینظ یلیز وساتوان ا یم دیمف یشنهادهاینو وپ یها شهیارائه تجارب واند یبرا   -7

 ، پروژکتور و .... استفاده نمود . دئویو

 لیتشک ینظر یو جلسات بحث ها دیباز داشته باش یبرخورد دیرا به معلمان آموزش ده یکارگروه   -8

کرد به عمل یفرد یپاداش  دادن به عملکردها یوبه جا دیبهره مند شو یکارگروه یایتا از مزا دیکن یسع دیده

 . دیپاداش ده یگروه یها

ه ادار یمختلف حت یها تیمسوول یو با واگذار دیده لیرا تشک یمدرسه وتشکالت دانش آموز یشوراها   -9

 . دیآنها را فراهم کن یپرورش حرفه ا نهیمدرسه وکالس به دانش آموزان زم

کار باعث  نیرفتار درست آنها پاداش دهد ا یبه معلمان وکارکنان مدرسه برا ستیبا یمدرسه م ریمد -11

ساده  ، به یکاربرد یها تیبرجسته به خالق یبه کارها دیبا نیشود همچن شتریمثبت ب جیشود تا نتا یم

پاداش  نیدارند پاداش داد ا ثرکه رفتار مو یبه کسان "تایو نها یمیت یکار ، به کارها تیفیکردن کار ، به ک

 باشد. یوهم معنو یتواند هم ماد یم
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 یتگسیشا یمدرسه وارتقا یآموزش یها تیفعال یریادگی – یاددهی ندیدر بهبود فرا ستیبا یمعلمان م -11

باشد  یعمل م نینوع پژوهش در ح نیاز اثر بخش تر یکیکه  یمعلمان از پژوهش مشارکت یحرفه ا یها

 الزم را به معلمان ارائه داد. یالزم است آموزش ها نکاریا یبرا ندیاستفاده نما

دهد به  یعمل م ی) معلمان وکارکنان مدرسه( آزاد ردستانیبه همان اندازه که به ز دیمدرسه با ریمد  -12

 ونظارت الزم را برکارآنها داشته باشد. ردیهمان اندازه هم اقتدار خود را به کار گ

 میشده توسط او تصم نییتع یها تیحوزه محدوددهد تا در یمدرسه به کارکنان ومعلمان اجازه م ریمد -13

 . ندینما فهیوانجام وظ یریگ

درست  نیکردن ، وهمچن بایاداره به ز یو بوروکراس یسخت کار کردن ، کاغذ باز یبه جا دیبا رانیمد -14

 ونرم وروان کارکردن بپردازند .

برچسب  ین اجتناب نموده وبه کسدر مورد معلمان ، کارکنان ودانش آموزا یشداوریاز پ دیبا رانیمد -15

 کنند . یاریرا  گریرفتار کنند تا همه افراد در کارها وحل مشکالت همد ینزنند ، وطور

را به  یرهبر یباشد و هم مهارت ها یتالش کند خود رهبر آموزش دیبا ریجامع مد تیفیدر مدارس ک -16

 اموزدیمعلمان خود ب

 منابع : 

. .چاپ اول .نشر نگاه دانش.تهران «یرفتار سازمانو تیریسازمان ومد یها کردیرو»  رضایعل ،یریکب ریام-1

1385 

 1385،تهران  رانیزایتوایانتشارات انست یترجمه رضا مومن خان«  رییتغ رتیمد» لیراسل جونز،ن -2

 1381یدولت  تیری، مرکز آموزش مد یا..  علو نیام دیترجمه س«   رییتغ تیریمد»   نیکارنال، کال -3

 1384سارگل  ،انتشاراتییرزایمیعل دسعی– یلیاب اریمترجمان خدا  «رییتغ تیریمد» هلر، رابرت -4

   «تیریمد رییتغ ای رییتغ تیریمد»  1385 رجی.ا یاکبر یعل -5



 

یار این تجربیات با قیمت بسو قابل ویرایش فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد این 

 www.asemankafinet.irفقط پنج هزار تومان به سایت فروشگاهی آسمان مراجعه کنید . مناسب

55 

 

در  یتیریوعملکرد مد ینسبت به فرهنگ سازمان رانینگرش مد سهیومقا یبررس »نی.محمدحسیمیسل -6

 (1376. ) «دنیشهرستان فر

آموزش وپرورش  آموزش وپرورش  رانیدانش ، نگرش ، مهارت وعملکرد مدسنجش  »یمرتض ،یمانینر -7

 « رییتغ تیریاستان اصفهان در مد


