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 چکیده

 با را خود آزمونهای عملی، و نظری ازلحاظ وکارآمد مطلوب نظام یک عنوان مدرسه محور به  مدیریتی نظام

 استفاده مورد "کامال توسعه درحال درکشورهای نیز و پیشرفته های درکشور اکنون هم و نموده طی موفقیت

 درنظرگرفتن بدون را سازنده های اندیشه صاحبان ، موصوف نظام. است برخوردار مناسبی ازجایگاه و بوده

 به را مدیریت مسئولیت و گیری تصمیم قدرت که براین وعالوه باشد می پذیرا بطوریکسان اآنه مقام و شغل

 درقبال را پرسنل ومعنوی مادی تشویق برای الزم های زمینه ، کند نمی مخدوش ویا تضعیف وجه هیچ

 استفاده سعهتو و رشد برای انسانها تفکر پویایی و ازخالقیت تا ، نماید می فراهم سازنده های اندیشه عرضة

 که دراموری کارکنان فکری و ذهنی درگیری دامنه کردن برگسترده مشارکتی مدیریت. آید عمل به مطلوب

 اندیشه دادوستد فراگیر در را ازپرسنل بسیاری وشمار کند می تاکید دارد مستقیمی ارتباط آنان سرنوشت به

 . گیرد می بهره امور بهبود درجهت نانآ فکری و ذهنی وازتوانمندیهای دهد می قرار تحلیل و تجزیه و

یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای الزم تحصیلی در دانش آموزان 

. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ویادگیری است. است

ر امر آموزشی و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تعامل فعال و و دانش آموز د دبیردو عنصر اساسی 

تحقیقات  دبیرتاکنون در مورد راهبردهای آموزشی و روشهای تدریس . موثر بین این دو عنصر می باشد

ان در دوره های مختلف با روشها و راهبردهای آموزشی آشنا می شوند ولی دبیرخوبی صورت گرفته است و 

سی دیگر فرایند آموزش ویادگیری یعنی دانش آموز وروشها و راهبردهای یادگیری او توجه به عنصر اسا
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تا  مبر آن شد      معاون آموزشی آموزشگاه نمونه دولتی              اینجانب  .چندانی صورت نگرفته است

ن آموزش داده و به دانش آموزااز طریق مدیریت مدرسه محور و راهکار های جذاب راهبردهای یادگیری را 

به بررسی نتایج آن بر روند تحصیلی آنان بپردازم و به برگزاری جلسات کارگاهی و آموزش این روشها به 

 .باشمدانش آموزان پرداخته و شاهد نتایج جالب توجهی 

 

 مقدمه  

 سازمان مسائل حل جهت در کارکنان گروهی و فردی مشارکت جلب برای جامع رهیافتی مشارکتی مدیریت

 و ارشد مدیریت بین نزدیک و متقابل دائم، ارتباط مشارکتی، مدیریت.  است ابعاد تمامی در مستمر بهبود و

 و ارادی ، داوطلبانه مشارکتی ، شود می مربوط آنها خود به که کارهایی در کارکنان مشارکت.  است کارکنان

 در و کند کمک سازمان های هدف قتحق به که کند می تشویق را شخص ، درگیری این. بود خواهد آگاهانه

  شود سهیم آن پیامدهای و ها مسئولیت

 ایجاد موجب امر همین و پردازند می یکدیگر با نظر تبادل به کارکنان و مدیران مشارکتی مدیریت نظام در

 ود،خ کارها در مشارکت با کارکنان. شود می سازمان در متقابل اطمینان و اعتماد با توأم و دوستانه محیطی

 اثر و کارایی افزایش جهت در مدیران کمک با را خود تالش همه و دانند می سهیم سازمان زیان و سود در را

 و  بوده آن انسانی نیروی هرسازمان اصلی سرمایه که فرمائید می تائید گیرند می کار به سازمان بخشی

 مشارکتی مدیریت رویکرد . است آن اعضای یکایک عملکرد مظهر و هویت بیانگر سازمان، خروجیهای

 ارتقاء ، انسانی بیشترنیروی انگیزش و  مندی رضایت آنها مهمترین شاید که دربردارد را ای بالقوه مزایای

 .باشد می تغییرات درمقابل مقاومت وکاهش ها تصمیم کیفیت
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ی علم آموز با. است آگاهی جستجوی برای راهی حقیقت در و دانش گسترش و کشف ،علم آموزی هدف

بهترین روش علم . شد ناشناخته های عرصه وارد و نهاد پا توان می ودانش علم جدید های عرصه به که است

 کلیه در تنها نه پژوهش که رسد می نظر به طور این حاضر حال در ولی. آموزی تحقیق و پژوهش است

 به تحقیق و دارد کمرنگی نقش هم عالی آموزش و ها دانشگاه در بلکه شود می گرفته نادیده تحصیلی مقاطع

واقعیت این است که در دنیای امروز که عصر اطالعات و نبرد اندیشه هاست  . گیرد نمی صورت واقعی معنای

و انسان با انبوه اطالعات مواجه است، نمی توان با همان روشهای قدیمی به پیش رفت، در دنیای امروز 

را آشکار می سازد مسأله تطابق و سازگاری است و هر  آنچه اهمیّت یادگیری .مطالعه، ضرورت پیشرفت است

کس که استعداد یادگیری بیشتری دارد و می تواند به خوبی آن را به کار بندد بیشتر می تواند با محیط خود 

 .سازگاری داشته باشد

هنوز ام که برخی از دانش آموزان  ی متوجه شدهدبیرستاندر طی این سالها و کار کردن با دانش آموزان  

شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری و استفاده درست از تکنیکهای یادگیری را نمی دانند و این مسئله 

از کالس های آموزشگاهم و مصاحبه با پس از بررسی   .تحصیلی آنان گردیده استعدم پیشرفت سبب 

یری بی اطالع هستند و از تکنیکها و روشهای یادگ دانش آموزان متوجه شدم بیشتر ان و دانش آموزان دبیر

یا اگر اطالعاتی در این زمینه دارند به درستی از آن استفاده نمی کنند، سپس بر آن شدم تا با آموزش 

روشهای صحیح یادگیری و اصول برنامه ریزی برای مطالعه، زمینه را برای پیشرفت تحصیلی آنان فراهم 

 آموزانی دانش بتوان تا است شده ایجاد محور پژوهش رویکرد با پرورش و آموزش در بنیادین تحول.سازم

 پرورش و آموزش در مدار پژوهش رویکرد از منظور کرد تربیت اسالمی اخالق به متخلق و پژوهشگر متفکر

 به آموزان دانش که باشد ای گونه به تدریس های شیوه آموزشی مقاطع و سطوح همه در که است آن

 دانش گسترش به درسی موضوعات در موجود منابع بررسی با ودخ و نکرده اکتفا درسی های کتاب مطالعه

 .بپردازند خود
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  بیان مسئله

 های شیوه به که بود خواهند قادر و آموزند می را آموختن چگونه آموزان دانش محور پژوهش با رویکرد

 گرو در توجهی قابل نحو به کشوری هر در جانبه همه و پایدار توسعه. بخشند توسعه را خود دانش علمی

 داشته پژوهش امر به مدت دراز نگاهی اگر.  است کشور آن پژوهشی های فعالیت کیفی و کمی گسترش

 مقاطع مداردرآموزش پژوهش رویکرد گسترش گوناگون های زمینه در پژوهش انجام از مهمتر شاید  باشیم

 های مرز گسترش به توانند می خود تالش با که هستند فردا پژوهشگران امروز آموزان دانش. باشد تحصیلی

 بدیهی بود خواهد آینده های پژوهش موفقیت ضامن پژوهش بهینه های روش  موثر آموزش. بپردازند دانش

 .است کشور پژوهشی و آموزشی های بخش همه سازنده تعامل گرو در پژوهش گسترش که است

. رود می شمار به جامعه هر عالیت و پیشرفت اصلی های شاخص و ها محور از یکی دانایی امروز، دنیای در

 منابع به آسان و سریع دسترسی به دانایی گسترش و اطالعات مصرف و تولید میزان به دانایی سطح سنجش

 خود که هایی پژوهش به بنا یا و موجود اطالعاتی منابع مطالعه با یا ما های دانسته. است وابسته موثق علمی

 مصرف به واقع در باشد، قبلی های پژوهش نتایج پایه بر ها دانسته این اگر. آید می دست به دهیم، می انجام

 منجر اطالعات تولید به ما تالش باشد، جاری های تحلیل و مشاهدات بر مبتنی اگر و ایم پرداخته اطالعات

 که است پژوهشی های  فعالیت حاصل واقع در جدید دانش و اطالعات تولید اصلی منبع بنابراین، است؛ شده

 نظام و منسجم تالشی شود، انجام که سطحی هر در و گونه هر به موضوع، هر در پژوهش. گیرد می نجاما

 است کوششی پژوهش. داریم سروکار آنها با که است هایی موضوع درباره موجود دانش توسعه راستای در مند 

 غفاری،. ) زندگی ایه عرصه در موجود مشکالت حل برای ممکن های راهکار بهترین نعدم پیشرفتی برای

1391 )  
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 مجموع در. ماست پیرامون مفاهیم از تر روشن شناختی  به رسیدن برای منسجم فعالیتی پژوهش همچنین،

 به که شخصی. است آیندگان برای تازه های افق گشودن و دانش مرزهای گسترش برای راهی پژوهش

 های روش با که است فردی پژوهشگر. شود می نامیده( محقق) پژوهشگر کند،  می پژوهش گوناگون های شیوه

 گوناگون ابزارهای از استفاده با او. است گوناگون مفاهیم و مسائل از تازه شناختی  به رسیدن صدد در علمی،

 به موشکافانه و نقادانه نگاهی با پژوهشگر. پردازد می خود پیرامون های پدیده تر عمیق و تر دقیق مشاهده به

 موثقی اطالعات عملی، راهکارهای بهترین وارائه جامعه مشکالت رفع برای و گردن می خود پیرامون

 (همان.)گذارد می امور دراختیارمتولیان

 توصیف وضعیت موجود 

سال است که در آموزش و پرورش مشغول  …مدت   شهرستان…آموزشی آموزشگاه  معاون....... اینجانب

 …در این مدرسه . از سطح باالیی از معلومات برخوردارند در آموزشگاه ما دانش آموزان. خدمت می باشم 

وجود  …در پایه  . ..و همچنین  …در پایه .و  …کالس .و  ..و  ..،ر…کالس در پایه .. …کالس در پایه 

در سال تحصیلی اخیر پس از بررسی و کنکاش اولیه پیرامون مشکالت دانش آموزان و عالقه مندی و  . دارد

با مراجعه به پرونده تحصیلی و تربیتی دانش آموزان و لیست  اد های ایشان و همچنین شکوفا سازی استعد

متوجه شدم که اغلب این دانش آموزان دارای برنامه خاصی با دانش آموزان ،ان و انجام جلسات دبیرنمرات 

ک یا یک برای مطالعه روزانه نیستند و حداکثر زمانی که برای مطالعه در نظر می گیرند چیزی حدود ی

زمان  ما و انتظارات باالی مسئولین  دبیرستانسطح علمی ساعت و نیم در طول روز است که با توجه به 

مناسبی به نظر نمی رسید و همچنین همه دروس را تقریباً با یک شیوه و روش مطالعه می کردند که بازده 

ه دروس مختلف و هم روش استفاده و الزم بود تا هم شیوه های صحیح مطالع. چندانی نداشت و موثر نبود

درست از زمان را برای آنان تبیین کرده و بیان نمایم تا بتواند در پایان سال تغییری در وضعیت تحصیلی این 

 .با کمک ریکرد پژوهش محور به پیشرفت تحصیلی آنان کمک شایانی نماید دانش آموزان ایجاد کرده و
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 اهمیت موضوع 

 به روشمند و شده ریزی برنامه آگاهانه، مطالعه»  را آن برخی. است شده ددیمتع تعاریف ،«پژوهش» برای

«  مسأله آن از ابهام و پیچیدگی رفع و وضوح ایجاد قصد به مبهم و پیچیده ای مسأله با رویارویی هنگام

 مجموعه به پژوهش و تحقیق:  است نوشته واژه این درتعریف ، پژوهش درکتاب آقایی منوچهر. اند گفته

 با کلی طور به که شود می گفته ای شده ریزی برنامه و پیشرفته نظام نوآورانه، خالق، بدیع، های  فعالیت

 در خالصه طور به و زندگی بهبود برای دانش این کاربرد و علمی مرزهای شناخت گسترش جهت در و هدف

 پایان در که جدید های روش و اتخدم ها، نظام ابزار، و وسایل ها، فرایند ها، فرآورده ایجاد و نوآوری جهت

 و بحث را پژوهش طباطبایی، عالمه دانشگاه استاد دالور، علی. پذیرد صورت شود، می توسعه و رشد به منجر

 سه است، مشترک فوق تعاریف همه در آنچه.  خواند می بشری معارف در عام فرایند زمینه در گو و گفت

          :از است عبارت که است ویژگی

  پژوهش بودن فرایندی         -

  فعالیت انجام در استمرار و نظم         -

  آگاهی افزایش یا حقیقت کشف         -

 با باید می پژوهش. کند می مشخص را آن جهت و پژوهشی فعالیت هر غایی هدف خوبی به سوم ویژگی     

       .است ابتر پژوهشی کار ،نیابد تحقق هدف این که صورتی در و پذیرد صورت«  حقیقت کشف» هدف

 شکیبایی و صبر نیازمند چیز هر از بیش و است بر زمان و گیر وقت فرایندی پژوهش و تحقیق بنابراین 

 کارکرد یا بررسی محصول یک یا موضوع وقوت ضعف نقاط معموال پژوهش در. است پژوهشگران و مسئوالن

 کارآیی برای توان می پژوهش، آن از آمده دست به یجنتا مبنای بر و شود می ارزیابی نهاد و سازمان یک

 ( 1391 غفاری،. ) داد ارائه راهکار و کرد ریزی برنامه ها موضوع و تولیدات آن یا نهاد آن بیشتر
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 در موفقیت. شود می محسوب پیشرفت و توسعه اصلی های شاخص از یکی پژوهشی های فعالیت سطح و نوع

 پژوهشی های فعالیت گسترش به ای گونه به... و خدمات کشاورزی، صنایع، هتوسع به مربوط های فعالیت تمام

 کشور هر در پایدار توسعه و پیشرفت ضامن که است مهمی محورهای از یکی پژوهش واقع در. دارد بستگی

. شد خواهد رکود و سکون دچار و یافت نخواهد افزایش بشری دانش نشود، پژوهشی اگر. آید می شمار به

 عنوان به آنچه همه. بود نخواهد برخوردار نیز الزم نشاط و پویایی از نیز آموزشی امور پژوهش جامان بدون

 رویکردی خود کار در که است افرادی تالش حاصل شناسیم، می تاریخ گوناگون های دوره در علوم پیشرفت

.     است بوده آنان پژوهشی های فعالیت برای محرکی همواره پرسشگرشان ذهن و اند داشته پژوهشی

 ( 1382 ، قراملکی)

 هاي رقابت شاهد و است  وقوع حال در بشري زندگي در زيادي تغييرات امروز، پيچيده دنياي در

 مجبورند جامعه و فرد رسد، مي نظر به. هستيم برتر فناوري به دستيابي در جوامع فشرده بسيار

 عقب پيشرفت و فناوري علم، هقافل از تا كنند ايجاد دگرگوني خويش وضعيت در طريقي به

 و بيست قرن آموز دانش كه چرا نيست مستثنا قاعده اين از نيز پرورش و آموزش موضوع. نمانند

 و باشد خارج او اختيار از هم گرفتن ياد چگونه حتي كه باشد اختيار بي عنصري تواند نمي يكم

 و شده تعيين پيش از هاي برنامه. باشد نداشته آموزد، مي آنچه در تصرفي و دخل گونه هيچ

 (1831 كديور،. ) نيستند او مسايل جوابگوي چرا، و چون بي

 مراحل و مطالب آموز، دانش. است بخش لذت تحصیلی مختلف مقاطع در آموز دانش برای پژوهش معموالً

 او  میعل ارتقای موجب و دهد می تغییر را او فکری – ذهنی شالوده مطالب آن و کند نمی فراموش را پژوهش

 رسیدن برای تنها و بازنماند تالش از رسید، هدف به وقتی که داد آموزش طوری باید را آموز دانش. شود می

 اگر. نتیجه نه باشد، فرآیند بر تاکید و گیرد قرار مدنظر تالش فرآیند باید. نکند تالش پاداش و نتیجه به
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 این زمانی و دربرگیرد را مدارس تمام باید پژوهش اجرای باشد، کلی طرح یک مدارس، در پژوهش طرح

 ( 1381 ، بهادران. ) باشد دسترس در آن، کارآمد ابزار که شود می موفق طرح

   1شواهد گردآوری

  مصاحبه با تک تک دانش آموزان کالس 

 و پژوهش پس از مشخص کردن مساله و کالس با تک تک دانش آموزان صحبت کرده و از برنامه مطالعه

مطلّع شدم، چیزی که در این مورد کامالً مشهود بود و تقریباً بین اکثریت آنان مشترک بود این  روزانه آنها

برنامه ثابت و مشخصی برای مطالعه نداشتند و اکثراً . تا چهار ساعت عصرها میخوابیدند 3بود که اغلب حدود 

 زیون هم روشن بودهنگامی شروع به مطالعه می کردند که افراد خانواده در منزل بودند و تلوی

 مصاحبه یا خانواده ها 

با تماس با اولیاء این دانش آموزان و پرس و جو در خصوص میزان مطالعه و ساعت مطالعه، آنان نیز تایید  

کردند که فرزندانشان اغلب ساعات عصر را می خوابند و هیچ کدام ساعت مشخصی برای مطالعه ندارند و 

کار نمی برند و اغلب در جمع افراد خانواده شروع به مطالعه می کنند و در روش درستی را هم برای مطالعه ب

مقابل اعتراض والدین به اینکه چرا در جمع خانواده و سروصدای تلویزیون درس می خوانند، ادعا می کنند 

 که با صدای تلویزیون بهتر می توانند درس بخوانند و بیشتر یاد می گیرند

 اندبیرمصاحبه با  

بیان می کردند که دانش آموزان عالقه ای به تحقیق و تفحص در فعالیت های پژوهشی ندارند و فقط  اندبیر

و وقتی . به مطالعه کتاب های خود و آن هم به میزان بسیار کمتر از آنی که انتظار می رود می پردازند

ت مطلب را گرفته و بدون تحقیق و پژوهشی به آنها به عنوان فعالیت کالسی داده می شود مستقیما از کافین

 .مطالعه برای ما می آورند
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تحصیلی و تبیین منطقی آن و علت اصلی  عدم پیشرفتبا توجه به موارد عنوان شده سعی کردم به چرایی  

 :بپردازم که بر اساس الگوی شش پرسش بصورت منظم اشاره شده است

 چرایی؟ .1

و می بایست در این دوره . سیاری برخوردار می باشددوره بسیارحساسی است و از اهمیت ب دبیرستاندوره  

 .دانش آموزان به اهمیت تحقیق و پژوهش و مطالعه پی ببرند تا زمینه برای مقاطع باالتر فراهم بیاید

 چگونه؟  .2

، عادت به سبکهای قبلی ، عدم آشنایی و پژوهش نداشتن یک برنامه ریزی درست، شیوه صحیح برای مطالعه

 .تواناییهایی که فرد دارد، در کاهش اثرگذاری نوع مطالعه اثر گذار است با کتب جدید و

 چه کسی؟ .3 

تحصیلی نقش دانش آموز، خانواده و مدرسه هر سه مهم است و نباید هیچکدام را  عدم پیشرفتدر مورد  

به مدرسه  اگر دانش آموز هدف روشنی از مدرسه و تحصیل نداشته باشد ویا به اجبار والدین. نادیده گرفت

برود و یا دارای والدین کم سواد باشد و والدین از وضعیت تحصیلی فرزند خود بی خبر باشند ویا شرایط 

مناسب در منزل برای مطالعه فراهم نباشد و از سوی دیگر، مشکالتی مثل عدم ارتباط بین محتوای آموزشی 

ان با روشهای نوین تدریس، شرایط دبیرن با نیازهای آینده دانش آموزان، روش تدریس نامناسب، آشنا نبود

عدم همگی می توانند در ..... نامناسب فیزیکی و محیطی کالس و مدرسه و سروصداهای مزاحم در محیط 

 .تحصیلی دانش آموزان موثر باشند پیشرفت

ال آن ان شروع شد، که بدنبدبیرچه موقع؟ با شروع سال تحصیلی و گذشت در ماه از آغاز مهر، اعتراضات  .4 

 مشاهده شد دروساغلب دانش آموزان در  عدم رضایتبه بررسی نمرات و 
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 چه چیزی؟ .5

ان به دلیل عدم آمادگی در پاسخگویی به دبیرافزایش روز افزون ارجاعات دانش آموزان به دفتر از سوی  

در  دروس مختلف، خصوصاً دروس پایه، مراجعات والدین و صحبت در خصوص عدم مطالعه دانش آموزان

ان، برنامه هایی را انجام دبیرمنزل و وضعیت نمرات آنان ، سبب شد که دست به کار شوم و با هماهنگی 

 .دهیم

 ارائه راه حلهای پیشنهادی  

بعد از جمع آوری اطالعات و بررسی جوانب مسأله، راه حل هایی به ذهنم رسید که به تهیه فهرست آن  

 . برای اقدام انتخاب نمایماقدام نموده تا مناسبترین راه حل را 

 :مهمترین این راه حل ها عبارت بودند از

 -تهیه بروشورهایی با موضوعات روشهای مطالعه و یادگیری، مدیریت زمان، برنامه ریزی و روشهای آن .1

 .شناخت هدف، تمرکز حواس و نقش آن در یادگیری

 روشهای مفید مطالعه -های یادگیریجلسات راهنمایی گروهی و کارگاه آموزشی آشنایی با راهبرد .1

 .تهیه برنامه مطالعه روزانه و هفتگی .3 

 .جلسات آموزش و تمرین تن آدامی برای ایجاد تمرکز حواس .4 

 .... مشخص کردن میزان ساعات تماشای تلویزیون، بودن در جمع خانواده، دوستان .5 

 .بودند عدم پیشرفتکه دارای پایه های مختلف ان دبیرجلسه با  .2 

دعوت از کارشناسی برای جلسه با اولیاء و توجیه کردن خانواده ها و نقش آنان در پیشرفت تحصیلی  .7

 .فرزندانشان
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 .رای کالسهای فوق برنامهبتهیه و طراحی برنامه  .8 

  .ان برای انجام در منزل توسط دانش آموزاندبیرتکلیف بیشتر از سوی  .9

  دانش آموزان که از برنامه ریزی استفاده کرده و موفق بودند معرفی نمونه هایی برتر از .12

 انتخاب راه حل پیشنهادی 

ان دروس دبیربا توجه به بررسیهای انجام گرفته و وضعیت دانش آموزان و راهنمایی گرفتن از همکاران و  

ند روش که تحصیلی این دانش آموزان چ عدم پیشرفتمختلف، از بین کلیه راه حلهای ممکن برای کاهش 

 .به نظر می رسید نتایج بهتری به دنبال داشته باشند انتخاب گردید و زمینه را برای اجرای آن فراهم نمودیم

 :از جمله این راههای منتخب عبارت بودند از

 .تنظیم برنامه مطالعه روزانه و هفتگی به کمک دانش آموزان و خانواده .1

رل اجرای برنامه و محدود کردن ساعت تماشای تلویزیون و جلب همکاری والدین برای نظارت و کنت .1

 .خواب بعد از ظهر

تهیه بروشور و توزیع آن دربین دانش آموزان با موضوعات؛ روشهای مطالعه و یادگیری، راههای یادگیری  .3

 ... موثر، ایجاد انگیزه و تمرکزحواس

روشهای مطالعه و  -ردهای یادگیریبرگزاری جلسات راهنمایی گروهی و کارگاههای آموزشی راهب .4 

 یادگیری

ان برای پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان و تاثیر اقدامات انجام گرفته دبیرهمکاری و هماهنگی با  -5

  .در میزان و روند پیشرفت آنان
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 راه حل پیشنهادیاجرای 

مرکز حواس و پس از جمع آوری این اطالعات شروع به تهیه پیام هایی در خصوص یادگیری و ت 

نمودم و سپس جلسات  .... بروشورهایی با موضوعات تعیین اهداف، روشهای یادگیری، تمرکز حواس، انگیزه

در مرحله بعد طی جلسات راهنمایی  .کارگاهی برای آموزش این شیوه ها به دانش آموزان برگزار نمودم

ه روزانه با توجه به حجم دروس و گروهی به آموزش شیوه درست برنامه ریزی و تنظیم یک برنامه مطالع

برنامه هفتگی و در کنار آن یک برنامه مطالعه جبرانی برای دروس پایه که اکثراً در آنها ضعف داشتند 

 . پرداخته و شروع به اجرای برنامه نمودم

ن از طرف دیگر با کمک خانواده ساعت مطالعه، تماشای تلویزیون و رفت و آمدهای آنان ثبت و به اطالع م

  .می رسید

پس از تنظیم برنامه و با توجه به اطالعات جمع آوری شده که اکثراً دانش آموزان روش درستی را برای  

به کار نمی بردنند، شروع به آموزش روشهای یادگیری پرداخته و آنان را با مهمترین  و پژوهش  مطالعه

 .وبی داشته باشد پرداختمروشهای یادگیری که با توجه به شرایط آنان می توانست بازده خ

از جمله این روشها، روش یادگیری با فاصله بود که از آنجائیکه آنان عادت به مطالعه طوالنی نداشتند به نظر 

هد، چنانچه نتایج تحقیقاتی هم که در این زمینه صورت گرفته است نشان می د .روش مناسبی می آمد

زیرا اگر فردی مدّت  .فاصله زمانی بین یادگیری همیشه بهتر از یادگیری بطور مداوم و بدون استراحت است

 . زیادی را صرف یادگیری نماید، ممکن است دچار خستگی شده و در نتیجه کارآیی او کاهش یابد

عالیت مطالب یاد گرفته شده به عالوه فعالیت کوتاه مدّت موجب افزایش انگیزه می شود و فرد در طی دوره ف

همچنین روی مساله ایجاد عالقه  .را تکرار می کند و اینکار باعث ارتباط و پیوند بین آنچه یاد گرفته می شود

دروسی که مورد عالقه  .زیرا در مطالعه عالقه یکی از عوامل موثر است. و انگیزه به یادگیری متمرکز شدیم
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ها وجود ندارد و در نتیجه نه تنها دیرتر یاد گرفته می شوند، بلکه زودتر هم نباشند، انگیزه ای برای مطالعه آن

 .فراموش می شوند

یعنی هر چه بیشتر . در واقع عالقه به هر موضوع، با مقدار اطالعاتی که درباره آن داریم، نسبت مستقیم دارد

توجه به این نکات؛ ایجاد عالقه  با. درباره مطلبی اطالعات کسب شود، عالقه به مطالعه به آن بیشتر می شود

اوّلین قدم برای انگیزش به مطالعه است، و می توان با نشان دادن هدف نهایی مطالعه و یادگیری هر درس 

 .در یاد گیرنده این عالقه را ایجاد کرد

می کند و  انگیزه نیروی الزم برای انجام کار در انسان را فراهم. قدم بعدی ایجاد انگیزه در دانش آموزان بود

در مرحله بعدی به . اعتماد به نفس، احساس مسئولیت و تلقین مثبت می تواند در ایجاد انگیزه موثر باشد

بیان روش های مطالعه پرداخته و مهمترین روشهای مطالعه و مراحل آن را بررسی کرده تا روش های 

 :مناسب را با توجه به وضعیت خود انتخاب کنند که از جمله این روشها

روش خواندن اجمالی در این روش هدف کسب اطالعات کلی درباره مطالب کتاب در زمان کوتاه و با  .1 

 :که مهمترین فواید آن عبارتند از. سرعت زیاد است

  .برآورد اهمیّت مطالب کتاب برای انتخاب روش درست -الف 

 طالعه آنتخمین مقدار مطالب ودشواری آن برای مشخص کردن زمان مناسب برای م -ب

 کسب دید کلی از مطالب قبل از مطالعه جزئیات بای افزایش درک مطلب و نگهداری آن در ذهن -ج

از  .روش عبارت خوانی که هدف این روش افزایش سرعت مطالعه از طریق خواندن جمالت و عبارات است .1

 :جمله فواید این روش عبارتند از

 افزایش سرعت مطالعه -الف
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 .لب ا راه شناسایی مفاهیم و رابطه بن آنهاافزایش درک مط -ب

 افزایش تمرکز حواس -ج 

روش دقیق خواندن هدف این روش درک کامل مطلب خوانده شده و نگهداری آن در حافظه بطور منظم  .3

 :فواید روش دقیق خواندن عبارتست از .است

 افزایش فهم بیشتر مطالب -الف

 مرور کردن نگهداری بیشتر مطالب در حافظه بوسیله -ب

 .افزایش توانایی پاسخ گویی به سئواالت -ج 

و در کنار آن از . از جمله فنونی که در این روش به کار می رود؛ عالمت گذاری و حاشیه نویسی است 

بعد از این مرحله به  .روشهای خالصه کردن، سازمان دادن و مرتب کردن مطالب نیز استفاده می شود

 .آموزش روشها و تکنیکهای راهبردهای یادگیری پرداختم تشکیل کارگاه آموزشی برای

راهبردهای یادگیری شامل هر فعالیتی است که دانش آموز از آن استفاده می کند تا میزان یادگیری خود را  

 .موفقیت در مدرسه ممکن است به استفاده از راهبردهای یادگیری موثر بستگی داشته باشد .افزایش دهد

راهبردهای شناختی؛  .دو دسته راهبردهای شناختی و فرا شناختی تقسیم می شوند این راهبردها به 

راهبردهای یادگیری و یادآوری هستند برای کمک به دانش آموز تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات 

 .قبلی و ذخیره سازی آنها در حافظه دراز مدت آماده کند

یکی از فعالیتهای  .بسط دهی و سازماندهی تقسیم می شوند -نیراهبردهای شناختی به سه نوع مرور ذه 

از این روش برای تکالیف ساده و پیچیده می توان استفاده . عمده انسان در زندگی روزمره مرور ذهنی است
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در مرور ذهنی برای تکالیف ساده، یادگیرنده اطالعات را به وسیله تکرار کردن با صدای پایین وارد  .کرد

از واحدهای اطالعاتی حافظه کوتاه مدت و انتقال به   که هدف کسب اطالعات. د مدت می کندحافظه بلن

مرور ذهنی برای تکالیف پیچیده؛ شامل انتخاب نکات کلیدی و مهم، خط کشیدن  .حافظه بلند مدت است

یا  زیر مطالب مهم، عالمت گذاری و حاشیه نویسی، برجسته سازی قسمتهای یک کتاب درسی و رو نویسی

  .کپی کردن مطالب می باشد

بسط دهی یعنی پیدا کردن معنای مشترک بین دو یا  .یکی دیگر از راهبردهای یادگیری بسط دهی است

هنگامیکه . چند چیز، که باید به خاطر سپرده شود، و روش موثری برای پیوند مطالب در حافظه است

اطالعات جدید فکر می کنند و بای فهم بهتر  اطالعات وارد حافظه می شوند، یادگیرندگان ماهر درباره

مطالب مثالهایی را خلق می کنند و به نتایجی می رسند و به این طریق اطالعات جدید و قبلی در حافظه 

 .فنون بسط دهی برای یادگیری تکالیف پیچیده شامل موارد زیر میشود .بلند مدت یکپارچه می شوند

  نوشتن به زبان خود .1

  اریخالصه برد .1

 استفاده از دانش واطالعات قبلی و تفسیر و مقایسه کردن  .3

  پاسخگویی به سئواالت مطرح شده در کتاب . 4

 : یادیارها یادیارها -5

دو نوع دیداری و کالمی هستند، در این شیوه اطالعات ناآشنای جدید را به وسیله لغات، نکات و تصاویر 

 :شامل .ذهنی خیلی آشنا تداعی می کنند

  تصویر سازی ذهنی .1
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     روش مکان ها -1

 روش کلمه آویز -3

  سرواژه .4

 کلمه کلید -5 

  اشعار -2 

 یادداشت برداری -7 

خالصه برداری سومین راهبرد یادگیری سازماندهی است، که بهترین و کاملترین راهبرد برای مطالعه و  .8 

ی از جانب یادگیرنده است و هنگامیکه یادگیرنده سازماندهی یک نوع فرایند فعال و اختیار. یادگیری است

 .راهبرد سازماندهی را به کار می گیرد، در واقع فعاالنه مواد آموزشی ارائه شده را مرتب و منظم می کند

 ساماندهی

 :روشهای سازماندهی عبارتند از .سازماندهی اطالعات در به یاد آوردن آن کمک می کند 

نکات اصلی در یک سلسله مراتب که در آن هر مطلب جزئی زیر : وس مطالبچارچوب بندی یا تهیه رئ .1 

 یک طبقه کلی تر سازماندهی می شود را نشان می دهد

 .روش شبکه که دانش آموز ارتباطات داخلی بین مطالب درسی را تعیین می کند .1

متن را مشخص و سپس در این روش ابتدا موضوع اصلی . تبدیل متن به طرح یا روشی برای سازماندهی .3 

 .اجزاء اصلی را پیدا می کنند و پس از نامگذاری اجزاء آنها را با موضوع اصلی ارتباط می دهند
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دومین دسته از  .طرح ریزی که نکات اصلی و فرعی با استفاده از کلمات و عبارات مهم نوشته می شوند .4 

ا برای نظارت و جهت دهی به راهبردهای این راهبرده .راهبردهای یادگیری، راهبردهای فراشناختی است

شناختی مورد استفاده قرار می گیرند، و به ما کمک می کنند تا دامنه یادگیری خود را ارزیابی کنم و در 

راهبردهای فرا شناختی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند  .مورد چگونگی یاد گرفتن تصمیم بگیریم

  .از؛ برنامه ریزی، کنترل و تنظیم

 راهبردهای برنامه ریزی 

شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه، پیش بینی زمان الزم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب  

راهبرد نظارت یا کنترل که بر فرایند یادگیری نظارت دارد و یادگیرنده برای   .را شامل می شود... مطالعه و 

از جمله  .وانده شده، از شیوه خود پرسی استفاده می کندارزیابی میزان درک و یادآوری خود از مطالب خ

 :مهمترین راهبردهایی که در کنترل یا نظارت بکار می روند عبارتند از

نظارت بر درک مطلب، برای اطمینان از درک مطالب درسی با استفاده از پرسشهایی که در ابتدا یا  .1 

  .انتهای درس مطرح شده اند

در هنگام مطالعه فرد توجه انتخابی خود را به . ک عامل اساسی در یادگیری استتمرکز توجه؛ توجه ی .1

  .موضوعات مهم متمرکز می کند

از حفظ گفتن یا بازگویی مطالب؛ که باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و از میزان پیشرفت در  .3

 اقدام می کنیم یادگیری مطلب آگاه می شویم و به رفع موارد خطا و اشتباه و اصالح آنها

پرسش از خود یا خود پرسی، که بخش مهمی از خوب خواندن است و سبب درگیر کردن دانش آموز در  .4

 .تعامل با متن، فعال سازی دانش قبلی و مرتبط با متن و همچنین برقراری هدف برای خواندن می شود
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پذیری در رفتار یادگیرنده می  آخرین راهبرد فرا شناختی یادگیری، راهبرد تنظیم است که سبب انعطاف

 شود و به او امکان می دهد تا هر زمان که ضرورت داشت، روش و سبک یادگیری خود را تفسیر دهد

دانش آموز . مهمترین راهبرد تنظیم، اصالح یا تفسیر راهبرد یادگیری تنظیم سرعت مطالعه و یادگیری است

و متن مورد مطالعه تنظیم کند و در هنگام خواندن باید سرعت مطالعه خود را با توجه به هدف خواندن 

بطور کلی  .سرعت خواندن را برای انطباق با قابلیت فهم متن باید تغییر داد. سرعت مطلوب داشته باشد

  .قسمتهای ساده تر را سریع تر و قسمت های مشکل تر را آهسته تر خواند

  2گردآوری شواهد  

اری جلسات آموزشی و کارگاهی ویژه دانش آموزان و خانواده ها و بعد از اقدامات صورت گرفته و برگز 

ان و بررسی نمرات کسب شده دانش آموزان در دروس دبیراجرای برنامه های پیش بینی شده با همکاری 

مختلف به تدریج تغییراتی در وضعیت بعضی از دانش آموزان مشاهده گردید که قابل توجه بود که پس از 

خص شد که این تعداد از شاگردان در اجرای برنامه تهیه شده بسیار پیگیر بوده و خانواده بررسیهای الزم مش

 . نیز نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کرده است

و خیز در نمرات آنان مشاهده  عدم پیشرفتدر کنار این مسئله تعدادی از دانش آموزان بودند که همچنان 

ان می دبیری خوب و گاهی بسیار پایین بود و سبب نارضایتی چنانکه بعضی مواقع نمرات خیل. می شد

وقتی جلسات فردی با این دانش آموزان برگزار نمودم مشخص شد که بعضی از درسهای مورد عالقه  .گردید

 .را بیشتر مطالعه می کنند و دروس را که در آن ضعف دارند کمتر خوانده و یا گاهی کامالً کنار گذاشته اند

انش آموزان هم کسانی بودند که بعد از تمام اقدامات انجام گرفته، تغییر چندانی در وضعیت گروه سوم د 

با بررسی بیشتر مشخص شد که این دانش آموزان فقط برنامه تهیه شده را . تحصیلی آنان صورت نگرفته بود

وجه نکرده و از روشهای در اتاق چسبانده و هیچ کاری با آن نداشته اند و به هیچ وجه به برنامه تنظیم شده ت
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اغلب آنان  .نداشتند معاونآموزش داده شده استفاده نمی کنند وخانواده نیز هیچگونه همکاری با مدرسه و 

حتی در جلسات آموزش خانواده ها نیز شرکت نکرده بودند و در پی تماسهای مختلف با خانواده نیز 

 .هیچگونه همکاری نداشتند

ان صورت گرفته و نتایج دبیری برنامه، ارزیابی از عملکرد دانش آموزان به کمک ماه از اجرا 4بعد از گذشت  

نسبت به قبل قابل توجه بود و به نظر می رسید که برنامه ها و پیشنهادهای ارائه شده و همچنین کالسهای 

قبیل دانش تالش برای تشویق این  .فوق برنامه برای دانش آموزانی که پیگیر برنامه بودند، قابل قبول بود

ان برای ایجاد انگیزه بیشتر و برای تالش سایر شاگردان صورت گرفت و همچنین دانش دبیرآموزان به کمک 

در برگزاری کالسهای فوق برنامه نیز  .آموزانی هم که نسبت به قبل کمی بهتر شده بودند تشویق گردیدند

و . از این کالسها نیز طفره می رفتند ان قابل توجه بود اگر چه همچنان گروهی از شاگرداندبیرهمکاری 

همه این تالشها ما را امیدوار می کرد به اینکه این کالس در مقایسه با سایر کالسها نتایج بهتری در 

 دیگرهمکاران که امید. شد وشگرف خشنودی باعث آمده بدست نتایج   .امتحانات پایانی کسب کنند

 سازان آینده آموزان دانش درمیان وپژوهشگری پژوهش ترویج درجهت بتوانند شده کسب نتایج از بااستفاده

 تأمین کلمه واقعی معنی به را کشور استقالل بزرگ کار وبااین بردارند را موثرتری های گام مرزوبوم این

  .گیرد قرار وپیشرفت علم تولید در خود اصلی جایگاه به ایران که شوند وباعث نمایند

 پیشنهادی و نهایی تصمیم ، نظر تجدید 

 پژوهش وکیفی کمّی ترویج برای ، اند کرده کسب طرح این اجرای از که تجربیاتی به باتوجه محققان 

 بتوان پیشنهادی های حل راه انجام با اهلل انشا .نظام مدرسه محور حائز امیت است آموزان دانش درمیان

 آینده آموزان دانش میان در ریپرسشگ و پژوهش فرهنگ ترویج راستای در موثر اما  کوچک چند هر قدمی

 .برداشت بوم مرزو این سازان
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 شکوفائی برای را مناسبی بستر خود خاص ویژگیهای جهت به نظام این:  ونوآوری خالقیت سطح ارتقاء -1

 . سازد می فراهم بالقوه تواناییهای پرورش و استعدادها

 به که آموزد می پرسنل به گیریها تصمیم و سازیها درتصمیم مشارکت:  گروهی کار روحیه ایجاد -1

 . بکوشند آنها تکمیل در و گذاشته احترام نظردیگران

 . دهد مي افزايش را نفس به واطمينان خودباوري مشاركت:  خودباوري  -8

 برنامه تصويب و تدوين در را خود كاركنان كه هنگامي:  كاركنان شغلي انگيزش سطح ارتقاء -4

 . يابد مي افزايش آنها شغلي انگيزش سطح بينند، مي شريک گيريها تصميم و كاري هاي

 كمک ها مهارت توسعه به مشكالت حل:  واطالعات دانش سطح وافزايش ها مهارت توسعه -5

 . گردد مي شغلي دانش سطح بيشتروارتقاء يادگيري سمت به افراد دهي وسوق انگيزش كندوباعث مي

 براي بيشتر انگيزه با و باشند شريک درتصميمات ودخ ، كاركنان وقتي: خدمات كيفيت بهبود  -6

 كيفيت و گشته فراهم فراگير كيفيت مديريت فرهنگي  بستر نمايند، فعاليت مطلوب نتايج به نيل

 . يابد مي بهبود خدمات

 مي كاريها دوباره حذف  ، ضايعات كاهش  كيفيت، بهبود باعث مشاركت: وري بهره سطح ارتقاء -7

 . سازد مي ممكن را وري بهره  سطح ارتقاء ها خروجي وكيفي كمي شافزاي با و  شود

 ها مهارت توسعه وبسط مديريتي خود  روحية باگسترش: باالتر سطوح مديران نظارت كاهش  -3

 . يابد مي كاهش باالتر سطوح نظارت به نيازمندي
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 ، گفته پيش مزاياي از مندي بهره و سازمان امور در مشاركت: شغلي رضايت سطح افزايش -9

 . شود مي معنوي و مادي نيز و بيروني و دروني لحاظ از كاركنان در شغلي رضايت باعث

 تنش جدي كاهش موجب ارتباطات فرهنگ وتوسعه كاركنان رضايت: ها تنش كاهش -11

 . شود مي مختلف درسطوح

 بسياري هاديپيشن هاي حل راه با اهدافشان به رسيدن براي مديران ، مشاركتي مديريت نظام در

 را ممكن حل راه بهترين توانند مي ها آن ارزيابي از پس كه شوند مي مواجه كاركنان سوي از

 . نمايند انتخاب

 

 حل روش موثرترين و استعدادها كشف و گيري شكل زمينه عنوان به بايد پيشنهادها نظام از

 و كاسته مديريت سيستم دشدي ازتمركز "عمال پيشنهادها نظام.  كرد ياد سازمانها مسائل وفصل

 بروز سرآغاز پيشنهادها نظام.  داند مي مردود را كاركنان نظرات و استعدادها به مافوق توجهي بي

 كاركنان كردن شاد سازمانها، موفقيت رمز اولين.   است انساني منابع هاي خالقيت و ابتكارات

 نظام. باشد داشته دوام و بقا دتوان نمي سازمان نكنند، رضايت و شادي احساس افراد اگر ، است

 . دارد كاركنان مندي رضايت در موثري نقش پيشنهادها

 دهه در آموزشي هاي نظام بارز هاي ويژگي از مشاركتي گيري تصميم يا محور مدرسه مديريت

 در مهمي هاي دگرگوني به جهان پيشرفته كشورهاي در ويژه به مهم، اين. رود مي شمار به اخير

 شيوه اين با آشنايي. است آورده وجود به آموزشگاهي و آموزشي مراكز راهبري و رهادا هاي روش

 به و بسنجند را خود سازمان رهبري تب تا سازد مي قادر را آموزشگاهي و آموزشي رهبران ها،
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 رفع به چنين هم داده، تغيير ريزي برنامه به روزي برنامه از را خود حركت علمي، نماي قلب عنوان

 مدرسه. سازند محقق را مدارس هاي رسالت و اهداف نتيجه در بپردازند؛ عملكردي ابهامات

 طور به گروه اعضاي همه فراگير، و جامع گيري تصميم فرآيند در كه دارد اشاره امر اين به محوري

 . باشند داشته شركت برابر

 و سازماني وحسط وسيله به كنند، مي گيري تصميم مدرسه در كه هايي گروه اقتدار است الزم

 گيري تصميم يا محوري مدرسه لذا گيرند، قرار احترام مورد و شوند حمايت آن مراتب سلسله

 قدرت انحصار كه است دولتي مدارس ويژه به مدارس در بازنگري يک مدرسه، در مشاركتي

 دنبال به مدرسه آن عملكرد بهبود منظور به مدرسه، يک به مركزي ناحيه يک از را گيري تصميم

 اداره در مدرسه درگيري و دخالت سطح دادن افزايش سمت به فرآيند اين سوگيري. دارد

 هاي گيري تصميم ايجاد براي مدرسه شدن توانمند باعث فرآيند اين. است خود مديريت

 تقويت و مدرسه محدود منابع از موثر استفاده به كمک و مدرسه يک نيازهاي مورد در آموزشي

 زدايي تمركز دنبال به محوري مدرسه ترتيب اين به. است مدارس امور هادار در محلي مشاركت

 . آيد مي وجود به مدرسه، به گيري تصميم قدرت و اختيار انتقال و آموزشي نظام در

 هاي جنبه تا دهد مي اجازه كنند، مي كار مدرسه آن در كه افرادي به محوري مدرسه فرآيند

 به خود انرژي از گرفته نظر در را كنند مي كار آن در كه اي مدرسه موضوعات از تري گسترده

 چگونه كه اين تامل فهم ترتيب اين به. كنند استفاده بيشتر مدرسه، توسعه و بهبود منظور

 برانگيختن براي نياز مورد شرايط كردن مشخص نيازمند باشد، سودمند تواند مي محوري مدرسه
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 كردن سازگار همچنين و خود گيري تصميم رتقد از استفاده منظور به مدارس كردن توانا و

 . است مدرسه عملكرد دهنده توسعه و متناسب هاي نوآوري

  محور مدرسه مدیریت اجرایی مشکالت ●

 مي مدرسه بر مبتني مديريت بالقوه توان تضعيف موجب ظاهراً كه اجرايي مشكالت انواع ميان از

 . محدودكننده كار محيط و مايتح فقدان مقاومت، ضعيف، اجراي: از عبارتند شوند،

 : ضعیف اجرای ▪

 از بسياري كه است اين مدرسه بر مبتني مديريت جنبش اساسي مشكالت از يكي گمان، بي

 تصميم درباره عمده هاي بازنگري از شماري. اند شده اجرا ناقص و جزيي صورت به ها نوآوري

. است ناكامل و جزيي اغلب موزشيآ زدايي تمركز كه اند رسيده نتيجه اين به مشاركتي گيري

 مشاركتي گيري تصميم اقتدار محدود دامنه و محدود بسيار آزادي درجات به محققان از تعدادي

 تعاريض با غالباً عمل، در مدرسه بر مبتني مديريت كه اند برده پي واقعيت اين به و اند كرده اشاره

 اين در مشاركتي گيري تصميم است ممكن لذا كند، نمي مطابقت اند، كرده ارائه آن حاميان كه

 اجراي هاي شاخص از يكي. است نشده تالش آن تحقق براي واقعاً و هرگز زيرا نباشد، موثر موارد

 بر بايد ضروري اقتدار از برخورداري جاي به مدرسه پيرامون اجتماعات كه است اين ضعيف

 اجراي براي مختلف هاي يهاتحاد هاي مشي خط و آموزشي نواحي هاي پوشي چشم و تقاضاها

 . كنند تكيه تغييرات

  :مقاومت ▪
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. شود مي تلقي مهمي موضوع قدرت اختيارات، تفويض سياست اجراي و تعيين در كه است آشكار

 برنامه و مشي خط كردن واژگون آماده منافع، قدرتمند صاحبان كه دارد وجود قوي اعتقاد اين

 كه قدرت موجود روابط ها، برنامه و ها مشي خط تاس ممكن زيرا هستند، سطوح همه در ريزي

 . كند تهديد را كند مي حمايت مزبور هاي گروه منافع از حاضر، حال در

 است الزم شود، داده شان درسي هاي دوره طراحي منظور به مدارس به بيشتري اختيارات اگر

 داشتن نگه حاشيه در. شوند حذف دادند، مي انجام مدارس براي را كار اين قبالً كه موسساتي

 جديد قدرت از ناشي جديد هاي رسالت اگر. است طفره نوعي -ها آن دررسالت تجديدنظر -آنها

 قدرت پيشين مراكز از اگر اما كنند، عمل نوين شكلي به كه دهد مي اجازه ها آن به باشد،

 بيهوده دهند، انجام ديگري كار و كنند رها را آن به متعلق هاي رسم و راه و قدرت كه بخواهيم

 . كرد نخواهند رها را قدرت آنها زيرا است،

 : حمایت فقدان ▪

 فشارهاي و ها مسئوليت اما كند، مي فراهم مسايل حل و خالقيت براي فرصتي محلي مديريت

 خود سرنوشت بر بيشتري كنترل خواهان مردم اكثر چند هر كند، مي تحميل نيز را آن با مرتبط

 . باشد باال خيلي ها آن از بسياري براي آن هايب است ممكن اما هستند،

 ممكن مدرسه بر مبتني مديريت باالي هاي هزينه دهد مي نشان كه دارد وجود داليلي تقريبا

 به اين وجود با. كند محدود نيز را اصالحي هاي تالش ترين قوي و پرشورترين اجراي حتي است

 از مهمتر موضوع چهار مشاركتي مديريت از بالفعل حمايت يا ممانعت به توجه با رسد مي نظر

 : از عبارتند كه است موارد ساير
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  اضافي كار به مربوط تقاضاي( الف

  مشاركت فرصت هاي هزينه( ب

 ... و محدودكننده كار محيط( ج

  محوري مدرسه سياست راستاي در ايران پرورش و آموزش اقدامات ●

 مي منعكس چه آن برخالف آن با همراه و ياستس اين تحقق براي ايران پرورش و آموزش وزارت

 : كرد اشاره ذيل موارد به توان مي كه است برداشته بزرگي عملي هاي گام شود،

 و شهرستان 411 حدود و ها استان كليه در استان پرورش و آموزش شوراهاي تقويت و توسعه ▪

 . كشور مناطق

 . شوراها قانون 18 ماده ياجراي نامه آئين تقويت با شوراها اختيارات تقويت ▪

 . قلم 171 به كاال قلم 18 از عوارض مشمول كاالهاي افزايش و ۱% به 1۱ از شوراها درآمد افزايش ▪

 به نسبت بخشنامه 57۱ كاهش موجب كه بخشنامه صدور بر كنترل و نظارت كميته تشكيل ▪

 توجهي قابل اقدامات نيز مدارس به اختيار تفويض در وزارت اين همچنين و شده قبل هاي سال

 : شود مي اشاره آنها از برخي به ذيال كه است داده انجام

 . محوري مدرسه سياست براساس مدارس اجرايي نامه آئين اصالح( 1

 معلمان اولياء، نمايندگان معاون، مدير، از مركب مدارس، براي گيري تصميم شوراي بيني پيش( %

 . مورد برحسب آموزان دانش و
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 . انضباطي نامه آئين مورد در گيري تصميم يواگذار( 8

 . آموزان دانش لباس و پوشش مورد در گيري تصميم( 4

 . داخلي امتحانات تخلفات مورد در گيري تصميم( 5

 . شهري درون اردوهاي برگزاري مورد در گيري تصميم( 6

 . دبستان پنجم نهايي امتحان بندي حوزه حذف و داخلي هاي پايه هماهنگ امتحانات حذف( 7

 . مدارس داخلي امور در آنان مشاركت زمينه ايجاد و آموزي دانش شوراي اندازي راه( 3

 . مدارس به آن واگذاري و شادي پيک حذف و مدارس در اختياري دروس ساعت دو گنجاندن( 9

 . مدارس مردمي هاي كمک جذب از استان و مناطق سهم حذف و 1%1% قبوض حذف( 11

 اعتبارات سهم كاهش و مدارس به مدارس سرانه 71۱ از بيش واريز مورد رد گيري تصميم( 11

 . متمركز

  ایران در محور مدرسه مدیریت مشکالت و موانع ●

 آموزش ادارات از بخشنامه دريافت به آنها داشتن عادت و مديران از برخي تمركزگرايانه بينش( 1

 . تصميمي هر اخذ براي پرورش و

 در را نوآوري و خالقيت هرگونه كه است نحوي به مدارس در فعلي گيري تصميم سيستم( %

 چه تا است شده دوخته مناطق و ادارات به موجود مديران نگاه چون سازد، مي غيرممكن مدارس

 . رسد مي اي بخشنامه و دستور
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 . پرورش و آموزش تمركزگرايانه ساختار( 8

 دانش بافت و امكانات و نيرو مكان، نظر از آموزشي مراكز امكانات و ها زمينه برابري عدم( 4

 . آموزي

 . مدارس مديران اجرايي قدرت در تفاوت( 5

 . مدارس در پويايي ايجاد براي معلمان و مديران در انگيزه فقدان( 6

 به رسيدگي و شايسته مديران تشويق براي مديران از صحيح ارزشيابي نظارت مكانيزم فقدان( 7

 . خودسر مديران تخلفات

  نهایی نتیجه ●

 به دستيابي براي ارزشمندي ابزار بلكه نيست، هدف يک خود خودي به محور مدرسه مديريت

 بر تأكيد با الگو اين. است مدرسه در سهيم افراد بيشتر هاي اشتياق و ها توانايي ها، هوشمندي

 مديران ويژه به مدرسه، در فعال عوامل تمام هاي توانمندي و ها مهارت سطح ارتقاي و تواناسازي

 مستمر تعامل مستلزم تالش اين. انگيزد مي بر مشاركتي عرصه در تالش براي را آنان معلمان، و

 و ها نشست متقابل، اعتماد و احترام بدون كه تعاملي. است مدرسه در نفع ذي عناصر تمام

 . شد نخواهد ميسر مشتاقانه و جوش درون اطالعات تبادل و رودررو گفتگوهاي

 ديگر، بيان به و محور مدرسه مديريت نظام اساسي راهكارهاي يا اصول بررسي ديگر سوي از

 مشاركتي، گيري تصميم تمركز، عدم شامل محور مدرسه مديريت نظام در موفقيت اساسي عوامل

 و عملكرد ارزشيابي اطالعات، و باز ارتباطات محوري، پژوهش ها، مهارت و دانش تواناسازي،
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 در دانش انتقال مؤثر فرهنگ مباني با مديريت اصول با آن مقايسه همچنين و آن مبناي و پاداش

 هاي روش و فنون كارگيري به مستلزم محوري مدرسه به گرايش كه است آن بيانگر سازمان،

 .است مؤثر آن اجراي و دانش مديريت

 

 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ 

  1387 -چاپ سوم -رانتشارات چاپا -شیوه های یادگیری و مطالعه -شریعت -دلجو .1

  1381سال انتشار  -انتشارات شالک –روشهای مطالعه یادگیری  -ناصر -خیابانی .1

  1377سال انتشار  -انتشارات آرین -اصول و بهداشت مطالعه -اسماعیل -بیابانگرد .3

 

 

 


