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 دوره ویژه مدیران مدارس

 »روش ها و راهبردهاي کیفیت بخشی به مدیریت مدارس«



 مقدمه:  

انسان از روشهاي مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما  ،تربیت از آغاز کار تعلیم و          

از آنجایی که تحوالت اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه هاي مختلف 

هم بوجود آورده است لذا  ارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهاي جدیدي را هاي اطالعاتی و فنآوري

دگرگونی در روشهاي مدیریت مدارس  و ویی به این نیازهاي جدید افراد جامعه تغییربراي پاسخگ

 . وتالش براي بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس ضروري است

این تغییر باید  دگرگونی دارند و پیشرفت ، مدارس نیاز به تغییر و حال تغییر و این دنیاي در امروزه در

چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روشهاي دیروز فهمید بلکه باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود 

با تجدید نظر در روشها وبرنامه هاي گذشته نظریه ها وروشهاي نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر 

 .مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را براي اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است

 

 : مفهوم مدیریت تعریف و

 
هماهنگ کردن رهبري وکنترل فعالیت هاي دسته جمعی  هنر متشکل و علم ومی توان مدیریت را        

هاي مشترك خاصی تعریف نمود. علماي علم مدیریت تعاریف متعددي  به منظور تامین هدف یا هدف

 : از مدیریت بیان کرده اند که به چند تعریف اشاره می شود

 مدیریت یعنی گردآوري اطالعات وتنظیم آنها در جهت انجام کارهاي سازمانی  •

 مدیریت عبارت است از هماهنگی منابع انسانی ومادي ، در جهت دست یافتن به هدفهاي سازمان  •

مدیریت یعنی به وجودآوردن یا تامین یک محیط مناسب ، براي افراد سازمانی درجهت هدفهاي  •

 .سازمان می باشد



  آموزشی واحد مدیر وظایف

 
یادگیري است که براي رسیدن به این  پیشبرد امر آموزش و هدف اصلی مدیریت آموزشی تسهیل و

 :هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند

 
 وظایف عمومی - 1

 
 وسایل براي تحقق اهداف تدارك فعالیتها، امکانات و عبارت است از تعیین اهداف و :برنامه ریزي     

 .ایف مهم یک مدیر موفق آموزشی استساالنه از وظ برنامه کار هفتگی ، ماهانه و لذا داشتن طرح و

تکلیف آن  فعالیت، تقسیم و ترتیب دادن به کار و فرا گرد سازماندهی یعنی جریان نظم و سازماندهی :

بدین منظور باید  تحقق هدفهاي معینی می باشد . مدیر آموزشی به افراد به منظور انجام دادن کار و

 . هماهنگی هاي الزم را بین افراد وواحدهاي مختلف بوجود آورد

اعضاي سازمان براي  نفوذ در رفتار رهبري در مدیریت، فراگرد اثر گذاري و رهبري : هدایت و

لذا یک مدیر مدرسه باید قبل ازهرچیز یک رهبرآموزشی  هدایت آنها در ایفاي وظایفشان است . یاري و

 فعالیت را در آنها بوجود را که رهبر آموزشی با برقراري ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار وباشد چ

 . همواره مشکالت وکشمکش هاي آنها را حل می نماید می آورد و

سازمانی است براي آن که معلوم  نظارت وکنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردي و نظارت وکنترل :

روشهاي سنجش  ها و یک مدیر خوب ابتدا مالك ،تحقق پیدا کرده یا نه شود آیا هدفهاي سازمان

در ادامه نتایج  کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گیري می کند و عملکرد را تعیین می

 . در پایان براي تصحیح عملکرد ها اقدام می نماید حاصله را مقایسه و

  



 وظایف خاص  -2

یادگیري به  مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش و تدریس: برنامه آموزشی و

روشن بینی  پرورش دانش آموزان است مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را با ویژه تسهیل جریان رشد و

عملی طرح نمایند می توانند بازده آموزشی مدارس  هاي خود را بصورت قابل فهم و هدف اجرا نمایند و

د بخشند لذا تعریف دقیق هدفهاي کلی نظام آموزشی بصورت معنی دار ، تقسیم هدفهاي کلی به را بهبو

ارزشیابی مستمر  ،، باال بردن روحیه کارکنانهدفها به هدفهاي عملی در کالس یلهدفهاي فرعی، تبد

فعالیتهاي آموزشی مدرسه میزان اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان تحقق هدفهاي آموزشی  تدریس و

 .کند معلمان و دانش آموزان ایجاد گیري را در بازده کار و... می تواند تغییرات چشم

مدیر مدرسه هم وظیفه ارائه خدمات اداري وسرپرستی امور دانش آموزان را  امور دانش آموزان:

 . دار می باشد ها، عالیق ونیازها وپرورش آنها را عهده م وظیفه شناسایی تواناییبعهده دارد وه

راهنمایان تعلیماتی  مدیران با بهره گیري از شایستگی هاي فردي و تخصصی معلمان و :امور کارکنان

 . افزایش بازده مدارس کمک کنند بررسی و می توانند به پیشرفت فعالیتهاي آموزشی و

،  با میان مدرسه و اجتماع موثر ارتباطهدف از ایجاد  :برقراري ارتباط میان مدرسه واجتماع 

ایجاد اعتماد متقابل ازطریق اطالع رسانی به مردم درباره ي وضعیت کار مدارس است تا بدین وسیله 

تر از فصل مشکالت گوناگون مدارس جلب نمایند مردم باکسب آگاهی بیش حمایت آنان را براي حل و

اهمیت آموزش وپرورش به مشارکت در سرنوشت آموزشی وتربیتی فرزندان خود تشویق می شوند 

 اجتماع مطلع می شود لذا تشکیل انجمن هاي اولیا و از نظرات ونیازهاي مردم و "مدرسه هم متقابال

 از ...اجتماعی ومربیان، تشکیل شوراهاي آموزشی محلی ، برقراري ارتباط با موسسات فرهنگی دینی ، 

 . اهمیت بسزایی برخوردار است



یکی دیگر از وظایف مدیران آموزشی تهیه وتدارك امکانات ،  : فیزیکی تدارك امکانات تهیه و

تسهیالت وتجهیزات ویژه است دراین زمینه می توان به ساختمان وتاسیسات مدرسه ، زمین بازي و 

 -وسایل آموزشی  -کمک آموزشی ، میز ونیمکت  ورزش ، آزمایشگاه ، کتابخانه و وسایل وابزار

نگهداري ساختمان و تاسیسات حرارتی وتهویه وتامین امکانات آب ، برق ،  بهداشتی وورزشی ، تعمیر و

 . گاز ، تلفن و.... اشاره کرد

 بودجه تامین منابع مالی و ارائه خدمات آموزشی مدرسه منوط به اداره موثر امور و امور مالی واداري :

توجه به شرح وظایف کارکنان  است بنابراین اداره موثر امور گوناگون مدرسه ، ثبت نام ، تقسیم کار با

نگهداري از آنها ،  مدارك مدرسه و دفاتر و ابالغ آیین نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعمل ها ، نظارت بر

 .دیران به شمار می رودتامین منابع مالی مدرسه چه از طریق دولتی یا مردمی نیز از وظایف م

 
 :اجزا سیستم مدرسه

ورودي هاي سیستم مدرسه عبارتند از دانش آموزان ، معلمان ، : ورودي هاي سیستم مدرسه  -1

   منابع فیزیک ، منابع مالی ، دانش نظري وعلمی فنی وپژوهشی

 فرایند هاي مدرسه عبارتند از : تدریس ، مدیریت ، ارزشیابی ، محتوا و :فرایندهاي مدرسه  -2

ها به سخن دیگر آنچه درحد فاصل ورود دانش آموزان به مدرسه تا خروج آنان در پایان سال  روش

 . از آنها فرد مورد نظر ومعطوف به هدف را می سازد فرایند نامیده می شود افتد و تحصیلی اتفاق می

  . فارغ التحصیالن هستند همان دانش آموختگان و: ي سیستم مدرسه خروجی ها -3

رایند، باعملیات سیستم ف منظور از بازخورد رابطه اي است که بین برونداد، درونداد و: دبازخور -4

 سیستم اصالح گردیده وآن را در تعادل نگه گردد تا براساس مقتضیات محیطی ونیازها به کار برقرار می

 .دارد
 



  دیدگاههاي موجود در مدیریت آموزشی

 
هاي مدیران آموزشی نسبت به حل مشکالت  دیدگاه توجه به بررسی ومطالعه شیوه هاي مدیریت و با      

 :دیدگاه مهم در زیر اشاره می شود اداره مدرسه به دو معضالت و و

 
را در ورودي هاي سیستم  برخی مدیران مدارس ریشه بسیاري از مشکالت و نیز راه حل ها -الف

پول  قبیل منابع مالی ، فیزیک و جویند آنها معتقدند که اگر ظرفیت هاي ورودي مدرسه از مدرسه می

توان همه ي تنگناها ومشکالت مدرسه راحل کرد دراین نگاه سنتی مدیریت کار وقتی  افزایش یابد می

باشد اغلب مدیران ومعلمان هم دانش  خوب انجام شده که درصد قبولی از باالترین میزان برخوردار

آموزان را افرادي بی انگیزه وناتوان از شناخت نیازهایشان می دانند دانش آموزان هم تصور می کنند 

 . کارشان فقط حفظ مفاهیم کتابها و آوردن نمره قبولی است

 
ورودي هاي سیستم مورد انتظار در  دسته دوم براین باورند که گرچه توجه به منابع موجود و - ب

بهبود ارتقاي مستمر فرایند  تمرکز در فرآیند سیستم مدرسه و مدرسه حایز اهمیت وتاثیر بسیار است اما با

راهکارهاي مرتبط می توان بسیاري از حفره هاي آشکار و پنهان راحتی  ها همراه با تعیین استراتژي ها و

 . در ورودي هاي سیستم مدرسه بهبود بخشد وبرطرف کرد

 

به توضیحاتی در خصوص مدیریت وار  بصورت خالصهدر ادامه مباحث با عنایت به سرفصل هاي دوره، 

 راهکارهاکیفیت جامع (مدیریت فرآیند محور)، جو سازمانی، سازمان یادگیرنده و در نهایت پیشنهادات، 

 گردد:براي مدیران ارائه می  و پرورشی کیفیت بخشی به امور آموزشی و راهبردهاي



  مدیریت کیفیت جامع
 

ادگیري رضایت بخش و لذت بخش یشود  که باعث می آموزش و پرورش کیفیت چیزي است در          

ممکن است برخی از عملکردهاي دانش آموز  با ترساندن،  رقابت براي نمره و جایزه افزایش یابد اما  باشد.

 .بین خواهد رفت او از عالقه به یادگیري در

 نکن .  تعمیر قایق را تکان نده، ایستایی و اگر قایق نشکسته آن را مدیریت سنتی اصل این است:در 

حاال وقت  نشکست گر تا به حالااما  ،اگر نشکست عوضش نکن  :مدیریت نوین اصل این است در

 است که یک قدم به جلو بر می داري!   آن است که بشکنی و عوضش کنی این گونه
 

ورودي ها به خروجی ها تبدیل شوند . در این مسیر  مسیر و جریانی است که طی می شود تا فرایند :ندیفرا

عملیات و فعالیت هایی اتفاق می افتد تا بر ورودي ها اثر گذاشته و آنها را معطوف و مرتبط به هدف و ؛

ق می افتد تا بهترین نتیجه که همانا خروجی یا برونداد سیستم است، می رساند. هر آنچه که در این مسیر اتفا

 .فرایند نام دارد ،محصول نصیب سازمان، شرکت یا موسسه شود

است که با هدف ارتقاي مستمر کیفیت جامع، بهسازي  ک رویکرد سازمانیی :مدیریت فرایند مدار

را  فرایند عملکرد مدرسه راهبردهاي  از بهره گیري امکانات محدود و روش ها و استفاده ي مطلوب از

 بهبود می بخشد. 
 

  :بدانیم و باور کنیم که عنی این که؛ی مدیریت فرایند مداردر نتیجه 

 دنتیجه از فرایند حاصل می شو

 دفرایند حاصل می شو مستمر کیفیت و رضایت دانش آموزان از طریق بهبود بهبود
 



 رضایت دانش آموزان ومدیر معطوف به  هدف مدرسه و ي تالش و همه در مدیریت فرایند محور       

معلمان حاصل نشده باشد در مدرسه کاري انجام  وقتی رضایت دانش آموزان و ي یادگیري است وتا توسعه

 .سرور هستند این شیوه مدیریت دانش آموزان ارباب و نگرفته است در

اه محصول در فرایند آموزش و پرورش به هیچ عنوان نمی توان منتظر ماند تا نتایج به دست آید و آنگ 

کرده یا کنار گذاشت. به عبارتی دیگر پس از تکرار تجارب خطا ، اقدام به اصالح امور  معیوب را جدا

در  »اصالح مستمر جریان آموزش و پرورش«بسیار دیر است. آنچه باید مورد توجه دقیق قرار گیرد، ،

 یابد.باز می  مدارس است . بنا براین مدیریت فرایند مدار اهمیت خویش را

 » مدیریتی که به تضمین و اطمینان کیفیت در همه ي مراحل فرایند وفادار و متعهد است«

 

 دستاوردهاي مدیریت فرایند مدار: 
 

 افزایش رضایت دانش آموزان، معلمان و والدین  •

 حفظ و اطمینان رضایت دانش آموزان    •

 جذب توجهات، منابع و امکانات برون مدرسه اي   •

 افزایش کارآیی بویژه اثربخشی مدرسه   •

 کاهش هزینه هاي اضافی ، حذف ضایعات و دوباره کاري در مدرسه  •

 ایجاد تضمین کیفیت درمدرسه   •

 ارتقاي مستمر کیفیت   •

 توسعه مشارکت در داخل و خارج ازمدرسه   •

  )هپیشی گرفتن از سایر مدارس (مدرسه پیش روند  •

 
 



 کیفی جامع مدارس

 

جمله  این مدارس بین همه کارکنان از مدیریت کیفیت جامع است در محصول مدیریت فرایند مدار و         

دانش آموزان ارتباط مطلوبی برقرار است به معلمان ، دانش آموزان ، خانواده ها وکارکنان قدرت  معلمان و

مدیریت موجبات توسعه با ابزارهاي  مدرسه درك کرده و می دهند تا فرصت را براي توسعه ي کیفیت در

ارتقاي کیفیت مدرسه مشارکت  غنی سازي و این مدارس همه کارکنان در فراهم آورند در مدارس را

جمله برنامه هاي درسی ، آموزشی ، امور پرورشی ، فوق  عوامل مدرسه از دارند بهسازي همه ي عناصر و

  اصول ناظر بر مدارس کیفی جامع است برنامه ، منابع انسانی ارتباط با والدین وروش هاي ارزشیابی ،

است وتالش می کند برنامه ریزي استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس  مدیریت این مدارس فرایند مدار

دیدگاههاي آینده را  کند این مدارس به رهبران ومدیران اثر بخش نیاز دارند مدیرانی که آینده گرا بوده و

براي دیگران بویژه  ي تغییر پیشنهاد کنند پذیراي ایده هاي جدید بوده وبررسی کرده وایده هایی را برا

 .نشاط فراهم کنند  خوش بینی و معلمان امید و دانش آموزان و

 
نهضت همگانی  حال می توان گفت که مدیریت کیفیت جامع یک نظریه نیست بلکه یک حرکت و        

این نهضت مشارکت کنند در واقع مدیریت کیفیت  در یک راه صحیح کار است که همه افراد باید. است

هاي بهره وري قابلیت ها واستعداد جامع، روش مدیریت گروهی انجام دادن کار براي بهبود مداوم کیفیت و

 .نیروي انسانی کار است  مدیریت و

 

  ارتقاي مستمر کیفیت

آموزشی ودرسی اکتفا نمی شود چرا که در مدیریت کیفیت جامع فقط به تعیین اهداف در برنامه هاي         

ارتقاي مستمر کیفیت مشارکت همه  .قابل اعتماد شوند  اهداف به تنهایی نمی توانند منجر به نتایج پایدار و



مدیران ، معلمان ، کارشناسان ، متخصصان ، دانش آموزان و والدین آنها را براي ارتقا برنامه ي درسی 

ت دانش آموزان مورد توجه قرار می دهد به عبارت دیگر ارتقاي مستمر وآموزشی مدرسه با تاکید بررضای

کیفیت برمشارکت همه ي عوامل دست اندرکار ، براي جلب رضایت دانش آموزان ، تاکید برتحول وتغییر 

توجه به تکنولوژي در فرایند  جمعی همه ي کارکنان مدرسه به طور مستمر و در شناخت ، نگرش فردي و

یک مفهوم کالن ، ارتقاي مستمر کیفیت شامل ایجاد زیر ساخت مناسب  رسه تاکید دارد . دربرنامه هاي مد

 .ارتقا براي ارتقاي فرایند ها استوتیم هاي 

از . آنها بطور عملی مورد انتظار است آشنایی مدیران با روش ها ، ابزارها ومدل ها و بهره مندي از        

لذا مدیران باید قبل از کارکنان آموزش  است ت از باال به پایینآنجایی که مدیریت کیفیت ، حرکتی اس

درگیر فرایند ارتقا نشوند ولو همه  "چرا که اگر مدیران شخصا آشنا شوند ابزار ومدلها، این روشها ببینند وبا

 . در فعالیت هاي ارتقا مشارکت کنند، کار به جایی نخواهد رسید ي معلمان و کارکنان تحت نظر آنها

 

 ژگی هاي مدیر مدرسه کیفی جامع وی

 تالش ، فداکاري ووقت گذاري براي کار  .1
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 بخشندگی نسبت به دیگران وسخت گیري نسبت به خود داشتن  .3
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 براي اندیشه دیگران ارزش قائل شدن   .7

 دادن آزادي خطر پذیري به نیروهاي کاراندیشگر واندیشمند  .8



 نظارت هوشمندانه داشتن  .9
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 حضور بیشتر در کنار کارکنان داشتن  .11
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 جو سازمانى 

 

جو یا اقلیم «کنند:  یک مدرسه، چنین تعریف مىجو یا اقلیم سازمانى را در  »هوى و میسکل«        

و متاثر  محیط عمومى کار در مدرسه اطالق شده  وسیعى است که به ادراك معلمان از سازمانى، اصطالح 

 « .رهبرى سازمانى است افراد و شخصیت از سازمان رسمى، غیر رسمى،

که فرد از نوع  ادراکاتى« جو سازمانى چنین است: » روبرت استرینج ر« و » لیتوین« از نظر            

ابعادى مانند استقالل، ساختار  کند دارد و احساس او به سازمان برحسب سازمانى که در آن کار مى

  .»سازمانى، پاداش، مالحظه کاریها، صمیمیت و حمایت و صراحت

سازمان این کیفیت را   درونى سازمان، آنگونه که اعضاى جو سازمانى را به کیفیت  »عالقه بند «        

 .کند کنند تعبیر مى مى  تجربه و ادراك

ویژگی هاي درونی که یک سازمان را « در تعریف جو سازمانی می گویند:  »هالپین و کرافت «      

آن تاثیر می گذارد، جو سازمانی نامیده می شود. این جو  از سازمان دیگر متمایز ساخته و روي رفتار افراد

 .»سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف هاي آنان از ویژگی هاي درونی سازمان سنجیده می شود

طور کلی صاحب نظران هر کدام تعاریف متعددي از جو بیان داشته اند، ولی نکته اي که در  به          

آن است که جو سازمانی بر اساس ادراك کارکنان از محیط سازمان  اکثر تعاریف آنها مشترك است،

 .سنجیده می شود

 



 »:هالپین و کرافت«انواع جو سازمانی طبق مدل 

مدارس با جو باز، داراي عدم تعهد پایین، موانع و محدودیت کم، نشاط و صمیمیت بسیار زیاد،  جو باز:

 .دارند هم مدیر و هم معلمان رفتارصحیحى  کند که  این ترکیب جوى را پیشنهاد مى

داراى ویژگیهاى متضاد با جو باز است. اعتماد و نشاط در آن کم و عدم اشتغال به کار زیاد  جو بسته:

اهمیت، راهوار و غیرضرورى   دهند، مدیر بر مسائل بى مى ت. مدیر و معلمان خود را مشغول نشان اس

 .دهند مى  همکارى را دارند و رضایت کمترى نشان کند و معلمان با همین تاکید مدیر کمترین  تاکید مى

ی متاسفانه یک محیط اجتماعی را نشان می دهد که در آن مدیر سخت تالش می کند ول :جو پدرانه

تالش او بی تاثیر است. معلمان کار زیادي بر دوش ندارند ولی به خوبی با هم کنار نمی آیند و به تشکیل 

 .گروههاي رقیب گرایش دارند

جوي است که تقریبا آزادي کامل را براي معلمان به منظور هدایت کارشان و ارضاء  جو خودمختار:

نیازهاي اجتماعی مطابق میلشان توصیف می کند. در این جو روحیه و صمیمیت نسبتا باال هستند و عدم 

جوشش یا بازدارندگی کمتري وجود دارد. مدیر مدرسه اگرچه سختکوش است ولی در ارتباط با 

 .تا کناره گیر و آسان گیر است. مدیر به طور نسبی مراعات معلمان را می کندنظارت نسب

اشاره به جو پرکاري دارد که به زیان زندگی اجتماعی اعضا تمام می شود. با وجود  جو کنترل شده:

این روحیه بسیار باالست، معلمان در کارشان فعال و متعهدند اما تکالیف بیش از حد دارند و تعامل 

کمتري دارند. مدیر مدرسه به اندازه کافی سختکوش است تا مطمئن شود کارها به خوبی پیش شخصی 

می رود اما الگویی براي تعهد و وفاداري براي معلمان نمی باشد. در یک مدرسه با جو کنترل شده اساسا 

 .تاکید بر تولید باال، بازدارندگی باال و صمیمیت پایین است



است که در آن روابط اجتماعی مطلوب به زیان انجام کارها تمام می شود. نشان دهنده جوي  جو آشنا:

معلمان در ارتباط با کار یکدیگر نمی جوشند اما در ارتباط با زندگی اجتماعیشان با هم صمیمی هستند. 

مدیر مدرسه اگرچه در سطح شخصی بسیار مالحظه گر است ولی به هیچ وجه کناره گیر نیست، بر بهره 

کند و بر انجام کار نیز نظارت ندارد. به طور خالصه محیط مدزسه بسیار دوستانه است  د نمیوري تاکی

 .لیکن معلمان فعالیت اندکی دارند

 :عوامل موثر در تعیین جو مدارس

 ویژگیهاي امکانات و تسهیالت مدرسه  -1

 سالمتی و امنیت محیط  -2

 فرصت سازي جهت مشارکت دانش آموزان  -3

 کاربرد پاداش و تشویق -4

 روحیه دانش آموزان  -5

 ارتباطات کارمندان، معلمان و مدیران  -6

 رهبري آموزشی، مهارتهاي آموزشی  -7

 :مراحل بهبود جو مدارس

 مرحله اول: درك و ابداع برنامه

 مرحله دوم: تشخیص و سنجش مسائل

 مرحله سوم: تدوین استراتژي براي غلبه بر مشکالت

 مرحله چهارم: بکارگیري راه حلها

 .م: نظارت و ارزشیابی نتایجمرحله پنج



 

 یادگیرنده سازمان

 پدیدار علت  .شدند مطرح میالدي 90 دهه شروع با که هستند اي پدیده یادگیرنده هاي سازمان      

 دهه از قبل سازمانی هاي محیط در تحول و تغییر و ها نظریه هایی، شرایط، سازمان چنین شدن

 کرده آغاز خود بقاي براي را اي گسترده ها تالش سازمان تمام که اي گونه به است بوده مذکور

 قالب از بایست می حفظ کنند، خود اطراف تالطم پر محیط در را خود بتوانند آنکه براي و بودند

 خود تغییرات اساس و ساختار در یعنی شوند. متحول یادگیرنده سازمان سمت به و خارج غیرپویا هاي

 :اند کرده ارائه متعددي تعاریف یادگیرنده سازمان مفهوم براي صاحبنظران. کنند ایجاد عمیقی

 
 به ها استراتژي و ساختارها ایجاد با که است سازمانی یادگیرنده سازمان»  داجسون« به نظر           

 . کند می کمک سازمانی یادگیري ارتقاي

 و کسب ایجاد، توانایی و مهارت داراي که است سازمانی یادگیرنده سازمان» گاروین « نظر  از        

 دیدگاههاي و دانش کننده منعکس که کند می تعدیل طوري را خودش رفتارو  است دانش انتقال

 . باشد جدید

 ، سیستماتیک تعریف در : است کرده ارائه جامعی نسبتاً تعریف »مارکوارت جی. مایکل«      

 را خودش دائماً و گیرد می یاد جمعی صورت به و قدرت با که است سازمانی یادگیرنده سازمان یک

 جمع را اطالعات بهتري نحو به سازمانی مجموعه موفقیت هدف با بتواند که دهد می تغییر نحوي به

 .کند استفاده و مدیریت ، آوري

 پی در مستمر طور به که شود می گفته گروهی به یادگیرنده، سازمان است معتقد »سنگه«      

 .کند ایجاد خواهد می که است چیزهایی خلق برايخود  قابلیتهاي افزایش



 اساسی هاي ویژگیاز  یکی .دارد وجود گذشته و امروزي هاي سازمان میان بسیاري تفاوت            

 در همواره کارکنان، و مدیران بنابراین است. یادگیري مبناي بر آنها گیري شکل جدید، هاي سازمان

 با خود تطبیق نیازمند بقا، جهت سازمان. کنند می کسب جدید هاي مهارت و بوده یادگیري حال

 تا کند ایجاد را مطلوب تغییرات خود در همواره باید تطبیق، جهت و است محیطی هاي دگرگونی

 با مگر گردد، نمی میسر امر این و سازد برآورده اهداف تحقق جهت در را خود کارآمدي بتواند

  .یادگیري افزایش

 و شده موجود دیدگاههاي و عقاید تغییر موجب که افتد می اتفاق زمانی سازمانی یادگیري        

 انتقال این. شود منتقل سازمانی سطوح تمام به تعامل و ارتباط طریق از و کند خلق را جدیدي دیدگاه

 یادگیرنده سازمان در یادگیري روشهاي »سنگه  پیتر« نظر از. گیرد می صورت بهتر مشارکت طریق از

 .ذهنی مدلهاي و مشترك، بصیرت ،سیستمی تفکر تیمی، یادگیري فردي، مهارت: از عبارتند

 

 یادگیرنده هاي سازمان هاي ویژگی

 
 پیتر«که  طوري به دارند، عمیق پیوندي و ربط هم به اجزا تمامی یادگیرنده، هاي سازمان در          

 نکته اما زند، می را خود ساز کس هر که کند می تشبیه ارکستري به را ها سازمان گونه این» ردراک

 یک کار، نتیجه و هستند ارکستر رهبر با مرتبط و تابع عمیقاً نوازندگان تمامی که است این مهم

 . است موزون آهنگ

 هاي فرهنگ با و گسترده پرسنل با که است چنین نیز امروزي یادگیرنده هاي سازمان طبیعت       

 روانی یادگیرنده، هاي سازمان دیگر هاي ویژگی از. هستند فعالیت و رشد درحال همچنان متفاوت،

 انسانی نیروي مدیریت رشد و دانش افزایش باعث روانی، این ت.هاس سازمان این در اطالعات جریان



 می ارتقاء آنان وري بهره و افزون ها سازمان هوش میزان پرسنل، دانش رشد باشود.  می سازمان در

 که اختیاري تفویض و مکرر هاي آموزش علت به کارکنان ها، سازمان این در دیگر سوي از . یابد

 توانمندي و اطالعات ارتقاي به گروهی هاي بحث انجام و متعدد هاي تیم ایجاد با شود، می آنها به

 دیدگاه یا آرمان و حاکم سازمان در قوي بسیار فرهنگ شود می باعث روندي چنین. پردازد می خود

 . آید فراهم سازمان و انسانی نیروي میان مشترکی

 قوي رهبر یک سایه در مگر شود نمی ایجاد سازمان یک در مشترك دیدگاه یا آرمان چنین       

 پایین از استراتژي این .بود خواهد مشترکی صورت به سازمان کلی استراتژي حالت، این در. سازمانی

 توانمندي و اطالعات با ها بخش تمامی و دارد جریان باز صورت به اطالعات شود، می تنظیم باال به

 .گیرند می قرار یکدیگر با منطقی تعامل در اند آورده دست به که باالیی

 یادگیرنده سازمانهاي. سازد می فراهم را خود اعضاي تمامی براي یادگیري فرصت یادگیرنده سازمان

 . هستند آینده ساختن براي خود توانایی افزایش حال در پیوسته

 

 :برشمرد گیرنده یاد هاي سازمان براي توان می نیز را زیر هاي ویژگی

 . کنند می بهتر اي آینده ساخت صرف را خود توانایی مدام یادگیرنده سازمانهاي .1

 . کنند می فراموش را کار انجام قدیمی راههاي و آموزند می را جدید روشهاي .2

 . دهند می ارائه جدید هاي ایده و نشده مایوس مشکالت برابر در .3

 . دهند می انتقال را آن مداوم و کنند می تسهیل اعضا تمام براي را یادگیري .4

 طریق از که کارکنانی معتقدند: جولر و گاردنر کنند می ترغیب و تسهیل را گروهی . یادگیري 5

 شنونده اینکه جاي به آنها زیرا  .برند می بیشتري لذت کارکردن از کنند. می کار کاري گروههاي

 .اننددمی خویش یادگیري مسئول را خود و کنند می مشارکت یادگیري جریان در فعاالنه باشند صرف



 . است جدید هاي دیدگاه آورنده وجود به یادگیرنده سازمان .6

 که آنچه هر خلق جهت در را خود توانایی مرتباً افراد آن در که است مکانی یادگیرنده سازمان .7

 که گیرند می یاد و فراگرفته را یادگیري جدید مدلهاي دهند، می افزایش دارند آن خلق به میل

 . بیاموزند چگونه

 . کند می هدایت را کار انجام هاي شیوه یادگیرنده سازمان .8

 . باشند فراگیري مند عالقه همواره که شود می یادآور و دهد می اهمیت کارکنان آموزش به .9

 . کند می دوري کردن سرزنش از و تأکید ریسک بر . 10

 قرار دراختیارشان موقع به را الزم اطالعات و کند می برقرار اي جانبه همه ارتباط کارکنان با. 11

 . دهد می

 . دهند توسعه خود در را بینانه واقع گیري تصمیم قدرت که آموزد می کارکنان به. 12

 . کند می استقبال جدید هاي ایده از یادگیرنده سازمان . 13

 . کند می معرفی را ها بخشنامه و ها نامه آیین زیاد سرعت با یادگیرنده سازمان . 14

 . شود می گفتگو وارد آنها با مستقیماً و شناسد می را خود رجوع ارباب یادگیرنده سازمان . 15

 . رساند می حداقل به را ها تنبیه و دهد می ارائه مستمر طور به کارکنان همه به را مثبت بازخوردهاي . 16

 . دهد می قرار کارکنان اي حرفه رشد سرلوحه را شناخت و آگاهی . 17

 . کند می رسیدگی ممکن زمان حداقل در ها پرونده به . 18

 . کند می تقویت را کارکنان غرور و رضایت . 19

 . کند می توزیع سازمان سراسر در منطقی تقریباً طور به را قدرت خودمحوري از پرهیز براي . 20

 . ها بینی دهن و فرضها بر نه دارد تکیه مستند اطالعات بر . 21

 .داند می را شکستها ارزش و گیرد می درس خوبی به گذشتگان و خود تجارب از . 22



  یادگیرنده هاي سازمان در کلی قواعد

 سیستمی تفکر جریان که دارد وجود فرمان یا قاعده پنج یادگیرنده هاي سازمان در کلی طور به      

 مشترك، آرمان ذهنی، الگوهاي : از عبارتند قاعده پنج این. هاست سازمان این در مهم قواعد از

 . سیستمی تفکر نهایت در و فردي قابلیت تیمی، یادگیري

 . است اجزاء به توجه و نگري جزئی جریان گام، اولین سازمان در سیستمی تفکر ایجاد براي           

 به ها ریشه سیستمی، تفکر در ).ها بخش تمام میان مرزبندي( است سیستم مرزهاي یابی ریشه دوم،

 . گیرد می قرار مطالعه مورد ها معلول و ها علت تمامی پویا، الگوهاي کمک به و شده بررسی خوبی

 هویت که است سیستم یک هاي بخش میان مرزبندي سیستمی، تفکر هاي زیرمجموعه از یکی

 تمامی. گیرد می صورت آن در محیط و سیستم میان ارتباط و شده مشخص مرزبندي این در سیستم

 .دارند جاي سیستم مرز درون معموالً مشکالت ریشه و کنند می عبور سیستم مرز از ها هستاد و ها داده

 از بیشتري تعداد یا دو مجموعه از متشکل است کلی سیستم،. است گرایی کل دیگر، زیرمجموعه

 .دارد یکدیگر با اجزاء تعامل به بستگی وجودش و گذارد می اثر کل رفتار بر جزء هر رفتار که اجزاء

 شناسایی است، مطرح سازمان سیستمی تفکر مهم زیرمجموعه عنوان به یابی ریشه بحث در که آنچه

 براساس است ممکن شناسایی این. است یکدیگر با سیستم اجزاي تعامل براساس مشکالت ریشه

 . باشد مشکالت رفع براي مناسب اهرم یافتن و وقایع به تمرکز از اجتناب سیستم، پویایی

 الگوهاي به توجه با آنها که است این یادگیرنده هاي سازمان در توجه قابل و مشهود بسیار رفتار        

 توجه تدافع و پرسش تأمل، عامل سه به خود مشکالت و مسائل کل براي همواره یافته، تکامل ذهنی

 بهره .پرسش و تأمل تا پردازند می تدافع به بیشتر ما هاي سازمان که است حالی در این .دارند خاص

 . باشد می یادگیرنده هاي سازمان اصلی محور وري



 در مرتب باید باشند، داشته فعال حضوري رقابت دنیاي در و بمانند زنده ها شرکت اینکه براي         

 .شوند قائل ارزش کارکنان آموزش بر و کنند کوشش خودشان توانایی و دانش اطالعات، بردن باال

 و کردن فکر باید امروز. است کرده پیدا بیشتري اهمیت گذشته، هاي دوره تمام از یادگیري امروزه

 ایده و کنند فکر سازمان باالي در که نیست صحیح دیگر این .شود شامل را سازمان کل دادن ایده

 سطوح در کارکنان کلیه به مربوط کردن عمل و کردن فکر بلکه. کنند عمل پائین سطوح در و دهند

 . است سازمان مختلف

 دارند، سازمان در را یادگیري شرایط و امکانات ایجاد مسئولیت یادگیرنده، هاي سازمان رهبران      

 . باشند داشته دخالت خود دانش بردن باال و یادگیري در مستمر طور به باید کارکنان

 بلکه نیستند، محیطی شرایط تحوالت به توجه با ها سازمان جوابگوي دیگر سنتی، هاي مدیریت        

 . باشند داشته تأکید خالقیت و نوآوري روي باید ها سازمان

 سیستمی تفکر ها سازمان این رهبران .است رهبري نقش و نوع یادگیري، هاي سازمان در مهم نکته

 تغییرات موجب که عواملی و روندها روي بیشتر و دارند تأکید روزمره موضوعات روي کمتر دارند،

 . کنند می تأکید شوند، می تحوالت و

 مسئول یادگیرنده، هاي سازمان رهبران .دارد عالی آموختن به بستگی عالی عملکرد مدت، بلند در

 . سازند می فراهم کارکنان هاي توانائی بردن باال براي را شرایط و بوده مستمر بهبود

 از کنند، می حمایت استدالل با نظراتشان از که این ضمن یادگیرنده، هاي سازمان رهبران         

 کنند می تشویق را آنها و نمایند مشارکت نظرات ارائه در هم آنها خواهند می نیز سازمان کارکنان

 دیگران نظرات کنند می کوشش و نمایند ارائه باشند، داشته متمایزي اطالعات یا و نظر ایده، اگر که

 . باشند داشته تأکید خودشان نظرات روي فقط اینکه جاي به بفهمند، را



 کار کیفیت و گروهی فردي، هاي مهارت که کنند می تشویق را کارکنانشان یادگیرنده هاي سازمان

 استفاده باشد، منفی یا مفید است ممکن که دیگران و خودشان تجربیات از آنها .دهند بهبود را خود

 و عقاید تمام و شوند می واقع تحسین مورد کارشان هاي ارزش و ها مهارت با افراد .کنند می

 . است احترام و توجه قابل پیشنهادها

 . شود می محسوب ارزش با کاالي یک جدید دانش امروز، اطالعات گسترده دنیاي در

 دانش که است این مدیریت جوهر«است :  گفته مدیریت رشته بنام نظران صاحب دراکر از پیتر

 مهارت دیگر عبارت به .است آن بکارگیري توانایی دانش، کاربرد ..»نماید ایجاد مؤثر کار کاربردي

 کارگیري به در توانایی و شوند می گرفته کار به تبحر اثبات و کار انجام براي رفتار و معلومات ها،

 سازمان از بخشی عنوان به سازمانی تبحر به جدید دانش لذا شود می تبحر افزایش موجب ها آموخته

 می متمرکز اطالعات و دانش روي فقط نه ها، توانائی و ها مهارت روي که دارد نیاز یادگیرنده هاي

 . هستند محدودي بینش داراي شوند،

 یادگیرنده هاي سازمان تقویت جهت راهکارهایی

  ها فعالیت سیستم بهبود به اهمیت و توجه •

  افراد کیفی ارتقاي و انسانی نیروي منابع سازي بهینه •

  خدماتو تولید کیفی ارتقاي و ريو بهره بهبود شروع نقطه عنوان به افراد کاري دانش به توجه •

  کارکنان سیستمی آموزش •

 مبتکر و متفکر مغزهاي پرورش و تربیت به توجه قابل بودجه تخصیص و گذاري سرمایه •

  ها خالقیت و استعدادها نمو و تقویت منظور به آموزشی هاي فرصت ایجاد •

  کارکنان پرورش و رشد موجبات آوردن فراهم منظور به گسترده آموزشی هاي فرصت ایجاد •

 کارکنان ارکروند بهبود بر آن تأثیر براي بلکه جدید یادگیري معناي به تنها نه آموزش از استفاده •



 . سازمان مختلف واحدهاي آموزش از حمایت •

 . سازمان داخل به شرکتها سایر یادگیري سریع اجراي و انتقال •

 . ها بنگاه سایر موفق کارهاي و خوب هاي ایده یادگیري و حمایت •

  . مدیریت انسانی بعد به بیشتر توجه •

  . کارکنان انگیزه تقویت •

  . مشترك سرنوشت و انداز چشم فرهنگ ترویج و پرورش •

  . کارکنان به احترام •

  . کارکنان تعاملی و مشارکتی استراتژیک تفکر ترویج و پرورش •

  . کار نیروي جانبه همه نوآوري و خالقیت به بیشتر توجه •

  . ساالري شایسته به بیشتر گرایش •

  . کار نیروي خانوادگی هاي ارزش تقویت •

 ).جهانی رقابت و اقتصادي ناامنی دالیل به ویژه به(کار  نیروي سازي مناسب /سازي کوچک •

  . کاري هاي محیط شدن نسانیا •

  . کارکنان مادي و معنوي تشویق •

  . مشاغل شدن مکانیزه •

  . زیست محیط از تر بهینه استفاده /محیطی زیست جدید مالحظات و مقررات به توجه •

  . سازمانی و فردي وري بهره مهم و عمده هاي زیرساخت از یکی عنوان به آموزش از استفاده •

 نیروي تأمین کاهش و آنان ارتقاي و موجود کارکنان توان افزایش براي آموزش از استفاده •

 . شود می تلقی مدیریت ناکامی نوعی که خارجی منابع از انسانی

  . سازمانی هاي اولویت صدر در انسانی نیروي پرورش و آموزش دادن قرار •



 و تخصصی و علمی هاي صالحیت و ها قابلیت تأمین اصلی عامل عنوان به آموزش از استفاده •

 . کارکنان اي حرفه و فنی هاي ارتمه ها توانایی

 )تکنولوژي شدن تر پیچیده(تکنولوژیکی علمی، تحوالت به توجه •

  . اتوماسیون توسعه •

  . ارگونومی هاي پیشرفت و تحوالت بر تأکید •

  . کار زمانی هاي محدودیت حذف /کاري شناور ساعات داشتن •

  . مکان با کار وابستگی عدم کاري، هاي محیط شدن مجازي •

  . کارکنان هاي قابلیت و ها توانایی رشد •

  . مشارکتی مدیریت نظام به اهمیت و توجه •

  . کارها شدن تر تخصصی •

  . مدیریتی جدید موضوعات به توجه •

  . پاگیر و دست مقررات حذف •

  . غیرمتمرکز مدیریت افزایش •

  . خالقیت بروز و اختیار تفویض •

  . نوین مدیریتی هاي نظام توسعه •

  . تولید هزینه کاهش و رقابت افزایش •

  . محصوالت تنوع •

  . سازمانی ساختارهاي تحول •

  .سازمان هاي قابلیت افزایش و تقویت •

 



 محوري مدرسه مدیریت زیربناي مدارس در یادگیرنده سازمان

 
 باید باشند، داشته فعال حضوري رقابت، دنیاي در و بمانند زنده ها سازمان که این براي امروزه          

 ارزش کارکنان آموزش براي و بکوشند خودشان توانایی و دانش اطالعات، بردن باال منظور به مدام

 .شوند قائل

 ایده و کردن فکر .است پیداکرده بیشتري اهمیت گذشته هاي دوره به نسبت یادگیري امروزه          

 فکر سازمان عالی مدیران فقط که نیست صحیح دیگر .شود شامل را سازمان کل باید امروزه دادن

 کردن، عمل و کردن فکر بلکه .کنند عمل ها آن به فقط زیردستان و سرپرستان و بدهند ایده و کنند

 .است مربوط سازمان گوناگون سطوح در کارکنان تمامی به

 دسترس در اطالعات نبود و آینده به نسبت اطمینان عدم و تغییرات عصر حاضر، عصر شک بی        

 موافق آن با را ها،خود سازمان اگر که تغییراتی. باشد می مدیران براي گیري تصمیم جهت کافی، و

 اجتماعی، تغییرات عظیم موج این با زمان هم. کشاند می نابودي سوي به را سازمان نسازند، همراه و

 خارج براي را اي گسترده تالش ،دخو بقاي و حفظ براي ها سازمان فرهنگی، و سیاسی اقتصادي،

 .اند کرده آغاز یادگیرنده هاي سازمان سمت به حرکت و پویا غیر و سنتی هاي قالب از شدن

 دیدفرا به دستیابی براي متعالی سطحی در گروهی، منافع و شخصی سودجویی از فراتر کارکنان،        

 یادگیري که است سازمانی یادگیرنده سازمان .کنند می کار یکدیگر با سازمان مشتركانداز)  چشم(

 دیدگاه آورنده وجود به همچنین دهد، می انتقال را آن مدام و کند می تسهیل اعضا تمام براي را

 آنچه خلق راستاي در را خود توانایی همواره افراد آن در که است مکانی سازمان این. است تازه هاي

 که گیرند می یاد و فراگرفته را یادگیري نوین هاي دهند،مدل می افزایش ، دارند آن خلق به میل که

 بیاموزند.  چگونه



 راه این از بتوانند تا است کارکنان براي فرصت ایجاد یادگیرنده، هاي سازمان ایجاد از هدف       

 .شوند سازمان وري بهره و عملکرد ارتقاء موجب و درآورده فعل به را خود ي بالقوه نیروهاي

 است بودن باز و گشودگی محل اش سازمانی محیط که است سازمانی یادگیرنده سازمان           

 گیري تصمیم طریق از و کنند می حل را مسائلشان و تضادها یکدیگر با گو و گفت طریق از افراد.

 و مراتب سلسله که طوري به دهند، می قرار مداقه مورد مسائل حل براي را افراد آراي مشارکتی

 سازمان برون و درون در ارتباطات و اطالعات جریان .نیست حاکم آن سنتی معناي به سازمانی قدرت

 .است شفاف و روان

 

 

 سنکه پیتر نظر از یادگیرنده سازمان

 
 سنگه، پیتر ازنظر یادگیرنده سازمان .باشد می سنگه پیتر یادگیرنده، سازمان اصلی پرداز نظریه       

 تجربه و ها درس بر تکیه با ها، سیستم خرده سایر و ها ارزش افراد، از استفاده با که است، سازمانی

 .بخشد می بهبود را آن و دهد می تغییر را خود عملکرد پیوسته، طور به آورد، می دست به که هایی

 تعداد به فقط خود، پیشرفت و رشد براي تواند نمی سازمانی هیچ که است این سنگه پیتر کلی پیام

 با که بیاموزند سازمان یک اعضاي ي همه باید بلکه .کند تکیه خود کارکنان از معدودي و محدود

 می توضیح سنگه پیتر .ببینند تازه نگاهی از را خود درونی مشکالت و بیرون دنیاي و کنند کار هم

 سازمان یک به را خود فعلی سازمان یا کند بنا یادگیرنده سازمان یک خواهد می کسی اگر که دهد

 .نماید گذاري سرمایه حوزه، پنج ي توسعه و ایجاد در باید کند، تبدیل یادگیرنده

 

 



 یادگیرنده هاي سازمان بر حاکم اصول

 
 توانایی و قابلیت بتوان که است این مهم اصول از یکی یادگیرنده، سازمان در :شخصی تسلط - 1

 است شغلی وظایف انجام ي محدوده در توانایی و قابلیت اول، ي درجه در .داد افزایش را کارکنان

 اجتماعی و اي حرفه زندگی امور اداره در را انسان کلی توانایی و فکر قابلیت آن، وسیع حد در و

 فرآیند آن، در تغییر ایجاد و فردي تسلط زمینه در که داشت توجه باید واقع، در .گیرد برمی در

 به و کند همگام را خود محیطی تغییرات با بتواند انسان تا است، موردنظر ، تسلط ي پیوسته و مداوم

 هاي سازمان هستند فراگیري حال در که افرادي طریق از فقط ها، سازمان طرفی، از. دهد پاسخ ها آن

 .ندارد معنی سازمانی یادگیري آن بدون و شوند می محسوب یادگیرنده

 راجع اعضا ي همه که است موجود آن در )مشترکی انداز چشمدید ( فرا :مشترك انداز چشم-  2

 ساخت براي سازمان هر کارکنان نزد مشتري دورنماي داشتن سنگه، مدل در .دارند نظر اتفاق آن به

 تحرك و انرژي منبع و کانون دورنما این زیرا دارد، حیاتی اهمیت یادگیرنده سازمان یک پرداخت و

 .است مشترك یادگیري جهت الزم

 ذهنی هاي مدل مدیریت به مربوط هاي مهارت پرورش ، سنگه دیدگاه از :ذهنی الگوهاي  -3

 افکار، بازنگري قدرت باید کار این براي .دارد ویژه اهمیتی یادگیرنده سازمان یک به دستیابی براي

 و تفکر ي کهنه هاي شیوه ، سازمان کارکنان .کرد تقویت هم با را تحقیق و جو و جست اندیشیدن،

 می کار به سازمانی هاي فعالیت دادن انجام یا مشکالت حل براي که را امور انجام عادي هاي روش

 .افکنند می دور به بردند،

 متعالی سطحی در گروهی، منافع و شخصی سودجویی از فراتر کارکنان،  :گروهی یادگیري -4

 یادگیري سنگه. کنند می کار یکدیگر با سازمان مشترك) زاندا چشمدید ( فرا به دستیابی براي



 براي که داند می گروه یک در نیروها مجموع از ناشی ظرفیت ایجاد و راستایی هم پیامد را گروهی

 اما بکوشند، العاده فوق تنهایی به است ممکن افراد .اعضاست مطلوب واقعاً هاي هدف به دستیابی

 گروه افراد انرژي و نیروها که هنگامی برعکس،. نگردد منجر گروهی و کارا کوشش به آنان کوشش

 در است بدیهی .آید می وجود به انرژي هماهنگی و یکپارچگی احساس آنان در شود، می راستا هم

 به افراد، ي شده یکسو موجود هاي انرژي واقع، در. رود می هدر به انرژي حداقل حالتی، چنین

 .آید می) در سینرژي( انرژي افزایی هم صورت

 تفکر سازمان اعضاي است، خوانده فرمان پنجمین را سیستمی تفکر ،سنگه :سیستمی تفکر  -5

 به را محیط با هاي تعامل و سازمانی کارکردهاي و ها فعالیت ، اهفراگرد ي همه و دارند سیستمی

 .کنند می تلقی متقابل، روابط سیستم یک از بخشی عنوان
 

 یادگیرنده سازمان خلق براي راهبردهایی

 هدف شناخت. 

 ها آن آموزش و کارکنان به اختیار تفویض. 

 اندیشمند آموزشی رهبران وجود. 

 خالق و یادگیرنده کارکنانی وجود. 

 اطالعات هاي سیستم قابلیت. 

 پوینده الگوي از برخورداري. 

 تجربه و علم کارگیري به. 

 در که است محیطی تغییرات و پویایی زاییدة یادگیرنده سازمان مفهوم شد، ذکر که طور همان        

 سازمان ماهیت مورد در نظران صاحب دیدگاه اختالف از دور به. ستا آمده وجود به امروز دنیاي

 محیطی نیازهاي و پاسخگویی و سازگاري براي دائماً که دانست سازمانی را آن توان می یادگیرنده،



 هیچ و است شده پذیرفته واقعیتی آن در آن به عمل و یادگیري که سازمانی .است یادگیري حال در

 افراد همۀ هایی سازمان چنین در .ندارد وجود عمل بدون دانشی هیچ و آگاهی و علم بدون فعالیتی

 افرادي از لذا تأثیرگذارند، سازمان گذاري سیاست و سرنوشت تعیین در کارکنان و مدیران از اعم

 به .اند تالش در سازمانی انداز چشم و اهداف پیگیري براي همگی که برخوردارند فرهیخته و توانمند

 آموزشی واحدهاي در جدیدي تغییرات و تحرك تحول، تواند می یادگیرنده سازمان اصول کارگیري

 .آورد پدید

 ساختاري از باید شوند مبدل اثربخش ي یادگیرنده هاي سازمان به مدارس که این براي          

 می تقویت را سازمانی سازگاري و انطباق و حمایت، یادگیري و تدریس امر از که باشند برخوردار

 کنند استخدام را افرادي باشند، داشته کننده خودتنظیم و زا همکاري باز، جوسازمانی و فرهنگ کند؛

 هاي فعالیت و کنند می عمل اثربخش و کارآمد و دارند الفت و انس تغییر با و دارند باز ذهنیتی که

 .دهند می ترجیح را سازمانی و سیاسی هاي بازي بر را یادگرفتن و یاددادن و پرورشی و آموزشی

 استقبال آموزان دانش هاي پرسش از معلمان آموزند، می یکدیگر از افراد همه مدارسی چنین در       

 به بیشتر آموزان دانش نگرند، می انسانی گوهري چشم به خود فرزندان سؤاالت به والدین کنند، می

 پرسیدن، جسارت آموزشی سازان تصمیم و گذاران سیاست صحیح، پاسخ تا اند مسئله فهم دنبال

 آموزشی ریزان برنامه انگیزند، برمی را آن از ناشی اجتماعی هاي مسئولیت پذیرش و دانستن شجاعت

 از بیش و شناسند می رسمیت به را علمی حقایق به رسیدن براي منابع و ها روش تنوع درسی و

 عمل فرایندهاي بهبود به نتیجه از بیش آموزشی مدیران کنند، می تأکید زندگی هاي مهارت بر دانش

 شمرده، محترم را آن جبران براي تالش و پذیرند می را آدمیان خطاي امکان مربیان اندیشند، می

 از ترس و "شدن آگاه" از ناشی هاي نگرانی پردل تا شتابند می ها انسان یاري به و کنند می ترویج

 .کنند غلبه "دانستن"



 براي مدیران و پرورشی کیفیت بخشی به امور آموزشی و راهبردهاي راهکارهاپیشنهادات، 
 

 "شخصا در آموزشگاه کمیته ي مدیریت کیفیت را تشکیل دهید وسعی نمایید مدیر مدرسه خود -1

دانش آموزان در برنامه  ضمن استفاده از همه ي معلمان و کمیته را بعهده گیرد و مدیریت و رهبري این

 . ارزیابی نماید "ریزي ، فرایند نتایج را مرتبا

خود  ت روابط انسانی در اداره ي مدرسه، سبک مدیریتیمدیر مدرسه ضمن توجه جدي به مدیری -2

 . آموزان نفوذ نماید دانش ح کارکنان ورو قلب وین طریق درپایه ي مشارکت قرار دهد تا از ا را بر

تجارب خود  تجارب موفق سایر مدیران بر بازدید از کارها و مدیرمدرسه می بایست با مشاهده و -3

توجه به  ارزیابی با پس از مطالعه و الگوهاي مناسب مدیران موفق را شناسایی و طرح ها و بیفزایند و

 . نمایداز تغییرات الزم اجرا  شرایط مدرسه خود بعد

کیفیت بخشی مدرسه ، مستلزم تنظیم اهدافی مشخص است که باید در راستاي اهداف وزارت  -4

  آموزش وپرورش (مصوب شوراي عالی آموزش وپرورش ) باشد لذا اهداف وزارت آموزش و

نگاه به اهداف کلی، اهداف  با حسب دوره تحصیلی و پرورش بسیار کلی است ومدیران باید بر

 . قابل دست یابی را تدوین کنند وتفصیلی واختصاصی 

براي آموزش کارکنان مدرسه وآشنایی آنها با مدیریت کیفیت دوره هاي آموزشی الزم برگزار  -5

 .تالش می کنند جوایزي در نظر گرفته شود براي کسانی که در این زمینه پیشقدم هستند و شود و

ه درجلسه اي به افراد وگروههاي ذیربط فعالیت هاي خوب وطرح هاي ارزنده مدرس باید کارها و -6

 . اندیشه هاي دیگران آشنا شوند ارائه گردد تا از این طریق دیگران با تجارب و

پیشنهادهاي مفید می توان از وسایلی نظیر اسالید ، فیلم ،  اندیشه هاي نو و راي ارائه تجارب وب -7

 . گراف ، ویدئو ، پروژکتور و .... استفاده نمود



ا به معلمان آموزش دهید برخوردي باز داشته باشید و جلسات بحث هاي نظري کارگروهی ر -8

به جاي پاداش دادن به عملکردهاي  تشکیل دهید سعی کنید تا از مزایاي کارگروهی بهره مند شوید و

 . فردي به عملکرد هاي گروهی پاداش دهید

سوولیت هاي مختلف شوراهاي مدرسه وتشکالت دانش آموزي را تشکیل دهید و با واگذاري م -9

 . حتی اداره مدرسه وکالس به دانش آموزان زمینه پرورش حرفه اي آنها را فراهم کنید

مدیر مدرسه می بایست به معلمان وکارکنان مدرسه براي رفتار درست آنها پاداش دهد این کار  -10

ي کاربردي ، به باعث می شود تا نتایج مثبت بیشتر شود همچنین باید به کارهاي برجسته به خالقیت ها

به کسانی که رفتار موثر دارند پاداش داد  "ساده کردن کار ، به کیفیت کار ، به کارهاي تیمی ونهایتا

 . این پاداش می تواند هم مادي وهم معنوي باشد

 ارتقاي و مدرسه آموزشی هاي فعالیت یادگیري –معلمان می بایست در بهبود فرایند یاددهی  -11

کی از اثر بخش ترین نوع پژوهش در حین ی که مشارکتی پژوهش از معلمان اي حرفه هاي شایستگی

 .عمل می باشد استفاده نمایند براي اینکار الزم است آموزش هاي الزم را به معلمان ارائه داد

دهد  مدیر مدرسه باید به همان اندازه که به زیردستان ( معلمان وکارکنان مدرسه) آزادي عمل می -12

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

مدیر مدرسه به کارکنان ومعلمان اجازه می دهد تا درحوزه محدودیت هاي تعیین شده توسط او  -13

 . انجام وظیفه نمایند تصمیم گیري و

وهمچنین مدیران باید بجاي سخت کار کردن ، کاغذ بازي و بوروکراسی اداره به زیبا کردن  -14

 . روان کارکردن بپردازند نرم و درست و

به کسی  دانش آموزان اجتناب نموده و داوري در مورد معلمان ، کارکنان و مدیران باید از پیش -15

 طوري رفتار کنند تا همه افراد در کارها وحل مشکالت همدیگر را یاري کنند برچسب نزنند ، و

ود رهبر آموزشی باشد وهم مهارتهاي رهبري را در مدارس کیفیت جامع مدیر باید تالش کند خ -16

 . به معلمان خود بیاموزد



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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