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 وتاثیر آن در بهسازی معلمان ومدیراخالق ومنش ناظر

 با رویکرد اسالمی
 

 

 محمداحمدیان:گردآورنده 

 کارشناسی ارشد

 مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی:رشته 
 
 
 
 

 چکیده

نظارت و راهنمایی فرایندی آموزشی است که در آن کسی که دارای علم و مهارت بیشتری است مسئولیت آموزش فرد دیگری را که کمتر 

آنان به علل گوناگون . نظارت و راهنمایی آموزشی از وظایف کالسیک میدان آموزشی تلقی می شود. واجد این عناصر است بر عهده می گیرد

در بیشتر مدارس که نظارت و راهنمایی آموزشی بر عهده راهنمایان آموزشی است، این . فه تالش نکرده و نمی کنندبرای اجرای این وظی

در نتیجه مسائل و مشکالت , وظیفه کاری عادی و اداری تلقی می شوند که در روند اصالح وضع آموزشی معلمان تاثیر چندانی ندارد

است و میدان مدارس و راهنمایان آموزش در چارچوبهای فعلی و با روشهای کنونی توانایی  آموزشی معلمان همچنان الینحل باقی مانده

پاسخگویی به مسائل و مشکالت معلمان و رفع نیازهای آنان را ندارند لذا امر نظارت و راهنمایی با وظایف و مسئولیتهای خود جهت اصالح 

نقش معلم موزان عامل مهمی محسوب می شود که در این مقاله به بررسی وضع آموزشی معلمان و در نهایت اصالح وضع تربیت دانش آ

عوامل ضروری امر نظارت و راهنمایی در مرکزهای آموزشی و وازدیدگاه اسالم وویژگیهای معلم ومدیر وعلی الخصوص منش واخالق ناظر

 .مدارس پرداخته می شود

 .یت اخالق درمدیر.اخالق .مدیریت.نظارت وراهنمایی:کلمات کلیدی
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 :مقدمه

اهمیت ورفعت جایگاه معلم دراسالم تا آنجاست که .حیات انسان درگرو علم و عمل صالح است و علم وتربیت نیز درگرو وجود معلم است 

را اولین بار به جهان بی پایان علم ابدی گشود واورا به کسوت رهبری بشر ونبوت مفتخر ( ص)خداوند زمانی که دریچه روح حضرت محمد 

این حقیقت نشان از اولویت دانش ومعرفی خداوند بعنوان اولین . ساخت ، برنامه اجتماعی او را بطور آشکار ،خواندن وعلم ودانش قرارداد 

ورسالت معلم همان رسالت خداوند ورسالت رسوالن الهی درهدایت ، سرپرستی و خروج ازظلمات بسوی نور ورشد . معلم برای بشر است 

 .ن به قرب حضرت حق است وکمال بخشی انسا

تعلیم وتربیت ونقش واالی معلم درنظام ارزشی اسالمی ، پایگاهی رفیع و جایگاهی منیع را به خود اختصاص داده است وبانگاهی ژرف ،باید 

ذات اقدس درحقیقت اولین وواالترین معلم ، خود. رادرپیوند باهدف آفرینش انسان وعلت نهایی خلقت جستجو کرد"معلم"بلندای منزلت 

قرآن دربیان این حقیقت می . حق است ،زیرا آن گاه که آدمی را آفرید، نخستین حلیه ای که به قامت جان او آراست ، علم و تعلیم بود

ونیز درتبیین منزلت (3-4الرحمن .)را به وی تعلیم داد "بیان  "خداوند رحمان انسان را آفرید و  "خلق االنسان علمه البیان ":فرماید 

به عبارتی رساتر ، اولیت تحفه ای که بعد . معرفی می فرماید "علم "ستین پیامبروآدم اول ، نخستین ارزش وجودی وفضیلت او را نخ

 ازآفرینش به وی ارزانی می دارد 

و به ادم  "السماکلهاوعلم آدم ا":دراین زمینه حتی بدون آنکه ذکری از خلقت او، جز به اشاره به میان آورد می فرماید . به اوست  "تعلیم "

چون هدف . واین ، بدان جهت است که اساسا هدف آفرینش انسان ، باعلم ومعرفت پیونی ناگسستنی دارد( 33بقره )تمام اسماء را تعلیم داد 

 بدین روی ، حضرت حق. آفرینش برترین موجود آشکار شد، روشن است که دیگر مظاهر نپام وجود باید باآن هماهنگ و همسو باشند

ویزکیهم ویعلمهم الکتب و الحمه "پیامبران ورسوالن خود را برمی انگیزاند ، برترین هدف رسالت آنان را همین تعلیم وتربیت قرار می دهد 

 (44آل عمران )"

یت و نیز به حکم سنخ"معلم "آنگاه که علم ومعرفت ازجایگاهی واال برخوردار شد و به هدف متعالی خلقت پیوند یافت ، روشن است که 

هماهنگی ف منزلتی بس خیر خواهد یافت ف وشغل او نشئت گرفته از شان حضرت حق و شغل پیامبران و رهبران الهی خواهد بود 

و همچنین عملکرد موثر نظارت و راهنمایی در برقراری  .وازاینجاست که مقام ومنزلت امامان ورهبران مکتب و نیز معلمان روشن می شود

رشد و پرورش دانش آموزان و همچنین اصالح فرایند تدریس و یادگیری و  شدن روندی حرفه ای با معلمان جهت بهترارتباط و کار و همکار

در نهایت رشد و پرورش بهتر معلمان که به معنای رشد و پرورش بهتر دانش آموزان است و امر نظارت و راهنمایی را در مدارس بیش از 

ر اساس درک مشترک را آنان همکاری حرفه ای داشته ب یا و صمیمانه و نزدیک ارتباط با معلمان که است امید است کرده ضروری پیش 

باشند چرا که اگر در مدرسه ای معلم و راهنمای آموزش یکدیگر را بپذیرند و با کمک یکدیگر و همکاری حرفه ای سعی در حل موانع و 

 .خواهد آمدمشکالت آموزشی دارند در نهایت نتایج مطلوب تری به دست 

 

 جایگاه معلم ازدیدگاه بعضی ازعلمای تعلیم وتربیت جهان

ارسطو می . ذر گفته های غیرمسلمانان نیز نشانه هایی از مقام بلند معلم دیده می شود.ارزش وجایگاه رفیع معلم اختصاص به اسالم ندارد 

بارمی آورند مورد احترام قرار گیرند ، زیرااینان تنها به کودک  کسانی که کودکان راتربیت می کنند باید بیش از افرادی که آنان را":گوید

تهران  3شعاری نژاد،علی اکبر،مبانی روانشناختی تربیت ج )"زندگی می بخشند ، درحالیکه معلمان هنر بهتر زیستن را به او یاد می دهند

 (09ص  3331،پژوهشکده علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ،
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برای شاگردان هم چون آئینه ای . ای گروه معلمان ، وصایا و سفارشهای مرا درک کنید  ":معلم ، افالطون گوید دربیان جایگاه وپایگاه 

 (.3331صافی )"روشن باشید وآنها را ازهرگونه زشتیها و تمایالت نکوهیده ئ اشتباهات باز دارید

رحله پیش ووظیفه معلم آن است که در هرمرحله لوازم رشد وتکامل کودک درهرمرحله بستگی دارد به رشد وتکامل م":فروبل می گوید

معلم فردی است که افراد را برای زندگی آماده می کند و هدف او این است که ":کمینوس عقیده دارد "ووسایل رشد وتکامل او رافراهم سازد

 ".فرد دارای دانش ،اخالق ودین باشد

لم بتواند درکمک وراهنمایی به شاگردان خود موثروموفق باشد ، باید افراد رابعنوان برای اینکه مع ":راجرز از صاحب نظران مشاوره می گوید

 (.3331صافی )"یک انسان قبول داشته باشد و برای آنان ارزش قائل شود و آنها را درک کند ودرموقع مشکالت با آنها همدلی کند

 جایگاه معلم ازدیدگاه بعضی از علمای تعلیم وتربیت مسلمانان 

آموزگار او . زمانی که کودک شش ساله شد، پدرش باید او را به مکتب بفرستد و تاچهارده سالگی به تحصیل گمارد":ینا معتقد است ابن س

راه معاشرت را بداند، به روش تعلیم وتربیت اطفال ئ تهذیب اخالق آنها . باید با دین ودرستکار و خردمند ومنصف و پاکیزه و موقر باشد

شاگرد باید استاد را عزیزتر از  ":امام محمد غزالی تاکید می کند که  "...باید به هنگام آموختن ، روحیه معتدل داشته باشدو معلم. آشنا باشد

معلم باید عاقل ودیندار ":خواجه نصیرالدین طوسی متقد است ."پدر بداند ، زیرا پدر سبب زندگی فانی است و استاد سبب زندگانی باقی 

معلم باید گاهی ":سعدی درگلستان تاکید می کند که . "وواقف برتربیت اطفال و باوقار وبا هیبت وبامروت باشدوشیرین سخن ونظیف 

 .سختگیری کند و گاه ارفاق وهیچگاه اعتدال را از دست ندهد

 نظارت وکنترل ازدیدگاه اسالم

کنترل، تالش منظمی است درجهت بازخورد . یا نه به معنی رسیدگی به این که آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات صورت می گیرد 

اطالعات ، مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده وسرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آن ها بر روند 

جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء وکذالک  ":می فرماید ( ص)خداوند خطاب به پیامبر اکرم . اجرایی که دربرگیرنده حداکثر کارایی است 

حضرت یوسف پس از بارگیری شترها برای برادران . "و بدین سان شما راامتی میانه رو قرار دادیم تا ناظر براعمال مردم باشید" "علی الناس 

یی که تحت امر سلیمان بودند داستان دیوها(. 10یوسف ) ".درنوبت بعد آن برادری را که از پدر دارید ،نزد من آورید ":خود به آنها گفت 

وساختن مسجد بیت المقدس به دست حضرت سلیمان و نظارت برکار جن وانس و شیاطین ، نمونه ای از کنترل و نظارت است (33سباء)

 .که درقرآن مجید آمده است 

تقسیم عادالنه کار میان . وارزش داشته باشدنظارت باید همه جانبه باشد و بطور دقیق و کامل انجام گیرد تا بتوان به آن استناد کرد واعتبار 

ق . )"دوفرشته بردوش چپ وراست انسان قرار دارند که اعمال او را ثبت می کنند": خداوند می فرماید. است افراد ، اصل مهمی درمدیریت 

واقعیتهای زندگی . ابل تصور است این که یک سازمان فاقد کنترل باشد، غیرق. هرفعالیت اجتماعی ناظر به هدف ، مستلزم کنترل است ( 33

کارکنان .فعالیت آنها روز به روز پیچیده تر می شود. سازمانها درمعرض تغییرات مداوم قرار دارند . سازمانی کنترل دقیق را الزامی می سازد

همه این موارد بر . یر است سازمان انسان هستند،ورفتارآنها بری از خطا و اشتباه نیست و تفویض اختیار برای تسهیل کار اجتناب ناپذ

 ":به مالک اشتر می فرماید(ع)حضرت علی (343عالقه بند ص .)ضرورت کنترل و نظارت داللت می کند و اهمیت ان را آشکار می سازد

به فرد مجری یض اختیارات سازمانی واین فرمان به نظارت مستمر بعد از تف(به مالک اشتر(ع)فرمان علی .)"آنگته درکار عامالن خود نظرنما 

 .اشاره دارد

 :رهبری
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بعضی ازصاحب نظران مدیریت رمز موفقیت مدیر رادرتوان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی می دانند واز این رو مدیریت را کار با 

 .دیگران و از طریق آنان درجهت کسب اهداف سازمان دانسته اند

ه مدیریت است این وظیفه یعنی تالش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت هدایت ورهبری وسرپرستی نیروی انسانی چهارمین وظیف

بخش  3وظیفه هدایت مدیر شامل .درزیردستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان ، باارزشهای فردوارزشهای حاکم برجامعه ارتباط دارد

 .ست ا رهبری ،انگیزش و ارتباطات

 .شتاقانه جهت هدفهای معین می دانندتوانایی ترغیب دیگران به کوشش م: مفهوم رهبری 

 (03ص  3033تری .)فعالیتهایی که مردم را برای تالش مشتاقانه درجهت کسب اهداف گروهی ، تحت تاثیر قرار دهد 

 :عمده خصوصیات رهبر 

 میل به موفقیت = انگیزش درونی  -4رشداجتماعی ووسعت نظر           -3بیان رسا       -2هوش      -3

 .را چرای رفتارگویندانگیزه 

 ( 31ص  3041هرسی بالنچارد )عده ای ،انگیزه ها را نیازها ،خواسته ها ،تمایالت یاقوای درونی افراد تعریف می کنند 

 .محرک آن نباشدهیچ رفتاری رافرد انجام نمی دهد که انگیزه ای با نیازی 

 مدیران در اسالم اخالق

است زیرا اخالق مدیران در مدیرت اسالمی باید مبتنی بر معیارهای اخالقی اسالم باشد و از نقش اخالق در مدیریت اسالمی بسیار مهم 

می ( ع)و امیرالمومنین علی ( ص)مهمترین الگوهای فردی که میتوان نام برد و معیارهای اخالقی آنها را مورد بررسی قرار داد پیامبر اسالم 

ی پیامبر نور و رحمت را می ستاید و ایشان را به عنوان برترین الگو برای انسانهای اهل کمال بطوریکه در قرآن کریم نیز زیبائی اخالق. باشند

 .و سعادت معرفی می کند، لذا در خصوص ارتباط اخالق با عملکرد و منش مدیران در جامعه اسالمی حساسیت زیادی وجود دارد

هایت الهی تربیت یافته است هنگام بروز خطرها و بحرانها خود را نمی بازد و مدیری که با اخالق و با روح توکل برخدا و اعتقاد بر قدرت بی ن

متانت و آرامش خود را از دست نمی دهد و طبعاً چنین مدیری تصمیمهای عاقالنه تر و سنجیده تر اتخاذ می کند و بهتر می تواند روحیه 

و نیز چنین . ار ساخته از یاس و نا امیدی و خودباختگی نجات دهدکارمندان و زیر دستان را تقویت کند و ایشان را به فرجام نیک امیدو

مدیری تحت تاثیر چرب زبانیها و تملق گوییها قرار نمی گیرد و در دام حیله های سود پرستان مکار نمی افتد، و از سوی دیگر با رفتار 

جلب کند و در نتیجه بازده کار افزایش می یابد بدون اینکه  متواضعانه و فروتنانه و با دلسوزیها و مهربانیهای مخلصانه عالقه کارمندان را

  .نسبت به کسی ستمی روا داشته باشد

در  .علم اخالق، علم معاشرت با خلق است. مدیر در اسالم باید دارای صفات و ویژگی هایی باشد که از مهمترین آنها اخالق اسالمی است

 عنوان سه تحت مدیر اخالق  .را شناسایی می کند و در زندگی خویش به کار می گیرداین علم انسان رذائل و فضائل اخالقی خوب و بد 

 .گیرد می قرار بررسی مورد

 

 .می توان اشاره کرد... اخالق فردی مدیر که از آن جمله به امانت داری، حسن خلق، کظم غیظ، عشق به کار، صبر،کنترل نفس و -3

پرهیز از استبداد، ساده زیستی و عدم رفاه طلبی، مبارزه با فرهنگ : به موارد زیر اشاره می شوداخالق اجتماعی مدیر که در این عنوان -2 

 .این صفات و ویژگی ها مربوط به روابط بین فرد و جامعه ای است که با آن سروکار دارد... تملق، مدارا و قاطعیت، مشورت و 
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 .این ویژگی ها در عملکرد مدیر بسیار مؤثر است. می باشد... اخالص و  اخالق دینی مدیر که شامل ایثار، تقوا، ایمان به خدا،-3

 

همانطور که بیان شد اخالق یکی از مهمترین ویژگیهای مدیران اسالمی است و مدیران با صفات اخالقی اسالم میتوانند سازمان تحت 

ای پرورش مدیران با همان دیدگاه و اندیشه نیز مهیا فرماندهی خو را به سمت تعالی و پیشرفت به حرکت درآورند و در ضمن محیط را بر

می کنند و بدین ترتیب اخالق اسالمی در میان افراد یک سازمان نهادینه می شود و این افراد که خود قسمتی از جامعه را تشکیل میدهند 

 بعنوان عوامل ترویج دهنده معیارهای اخالقی اسالم در جامعه مطرح می شوند

 

 در مکتب اسالم و سایر مکاتبمقایسه مدیران 

مدیریت یکی از رشته های علوم انسانی است و محور آن انسان است و به همین دلیل در رشته مدیریت نیاز خاصی به شناخت انسان می 

دریافت که بسادگی می توان . بود ((انسانی ارزشهای)) مبحث کردیم اشاره آن به  باشد، یکی از مباحثی که ما در مبحث اخالق مدیران

 .عمده تفاوت بین مدیران در مکتب اسالم و سایر مکاتب دیدگاه آنها به جایگاه انسان و ارزشهای انسانی است

مدیریت در مکتب اسالم بر مبنای عمل به حق می باشد و مدیران در این مکتب با در نظر گرفتن آخرت و همچنین ارزشهای الهی و انسانی 

می کنند و نمی توانند از هر وسیله برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند و در حقیقت ارزشهای الهی و استراتژی های خود را ترسیم 

مدیران اسالمی باید در همه حال مساوات و عدالت را رعایت کنند و بر هوای نفس خود تسلط . انسانی جهت دهنده مدیران اسالمی هستند

یت و پست و مقامی راه که در اختیار دارند امانت الهی است و باید همچون امانتداری صادق و و باید بخاطر بسپارند، مسئول. داشته باشند

 .اقتدا کنند( ع)امین از هر آلودگی و گناهی از آن حفاظت کنند و در همه احوال در اعمال شیوه مدیریت به امیرالمومنین علی 

دیدگاه این مکاتب تجارت مآبانه، از اسنان آغاز شده و . زیان است مدیریت در سایر مکاتب بر مبنای تصمیم گیری و مدیریت، سود و

مهمترین وظیفه اش استمرار حیات برای کسب مال بیشتر و رفاه افزونتر است و در این مکاتب ارکان و اجزای مدیریت سود آوری است و در 

 .مقطعی هدف یا ابزار یا عاملی حاشیه ای قلمداد گردند راه کسب این هدف، انسان، جامعه، مشتری و ارزشهای الهی و انسانی می تواند در

در مکاتب غربی دیدگاه آنها استفاده حداکثر از انسان است و تفسیرشان از مدیریت در چهارچوب ماده و خارج از معنویات و الهیات است 

   .مکمل یکدیگر هستند(( تعالی))و (( یدتول))ولی در مدیریت اسالمی با تئوری کمال و سعادت انسانی روبرو هستیم و از همه مهمتر 

و در مدیریت اسالمی هدف اصلی تکامل یافتن انسان است و استفاده صحیح از انسان بطوریکه ارزشهای انسانی در سرلوحه تصمیم گیری 

 .مدیران قرار دارد

اگر در مدیریت . اعتقادات مردم می باشد یکی دیگر از تفاوتهای مدیریت اسالمی با سایر مکاتب مدیریتی در تاثیری گذاری مدیریت بر

اسالمی مدیریت خوب صورت نپذیرد آفات جبران ناپذیری به ریشه های دینی و اعتقادات مردم خواهد زد و دلیلش این است که مدیریت 

اتب دیگر اینطور اسالمی آمیخته با اصول دین است و بر عکس اگر مدیریت خوب اعمال شود می تواند باعث جذب افراد شود ولی در مک

نیست زیرا اصول مدیریت عموماً بر پایه اعتقادات مردم نیست و دیدگاه مدیران به مدیریت از ناحیه شخصی است لذا مدیریت آنها بر عقاید 

نگرش و افراد جامعه تاثیری ندارد و در حقیقت نوعی بی تفاوتی در قبال دیدگاه مدیران و عملکردشان در میان مردم وجود دارد و تنها 

 .کنترل سطحی از سوی جامعه بر مدیران حاکم است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 :نگاهی بر مدیریت نبوی و مدیریت علوی

، در نگاه نبوی مدیریت امانت است و باید به مثابه امانت از آن نگهداری کرد نه اینکه مدیریت به ابزاری برای کسب اهداف مدیر تبدیل شود

مدیر باید ( ص)طبق سیره نبی اکرم  .ه افراد ناشایست و بدون اهلیت نباید مدیریت سپردلباس مدیریت را باید به اهل آن پوشاند و ب

بارها تاکید کرده کسی که ( ص)توانایی، کفایت و شایستگی الزم را داشته باشد، عالوه بر آن از دانش و آگاهی کافی برخوردار باشد، پیغمبر

 .اش بیشتر خواهد بود فساد مدیریتی او از کارهای اصالحی و ساماندهی بدون علم عمل کند و آگاهی نسبت به کار نداشته باشد،

در مکتب اسالم که بیش از تمام مکاتب بر ارزش انسان و . بدون تردید چگونگی روابط انسانی در مدیریت، تابع نوع نگرش به انسان است

لذا بدیهی . ی به انسان و ابعاد باالترین اهداف به شمار می آیدرشد و تعالی مادی و معنوی او، تاکید گردیده در قلمرو مدیریت نیز توجه کاف

   :در حدیثی مدیر را نیازمند سه ویژگی می داند( ص)پیامبر اسالم . است روابط انسانی در مدیریت نیز مورد توجه بوده است

  3.نمایدتقوا، که او را به خدا متصل نماید و از موج های شیطانی بر خاسته از هواهای نفسانی دور 

 2.سعه صدر که زمینه ظرفیت روحی و روانی او را ارتقا بخشد -2

 .مهارتهای ارتباطی که بتواند همکارانش را همچون پدری مهربان در زیر چتر محبت خویش قرار بدهد-3

بهترین انسانها را بسازد و یکی از مدیران موفق تاریخ است، ایشان توانست از مردمی عقب مانده و نیمه وحشی، ( ص)پیامبر گرامی اسالم 

 چه زمان آن جامعه مدیریت در ایشان موفقیت علت  .بهترین جامعه را به وجود آورد و زیباترین شهر را به عنوان الگو به بشریت ارائه کند

 .است رسانده موفقیت به اهدافشان در را ایشان کریم قرآن دستورهای و فرامین از استفاده قطعاً ؟ است بوده

دیگر از دیدگاههای مدیریتی در مدیریت اسالمی، مدیریت علوی میباشد که در امتداد و ادامه را مدیریت نبوی می باشد حضرت علی یکی 

 از سرشار که منابعی از یکی. بردند می بهره هم( ص) اسالم پیامبر دیدگاههای از  در مدیریت خود عالوه بر دستورات قرآن کریم( ع)

  .ن به مدیران توصیه می شودآ مطالعه و بررسی که میباشد البالغه جنه است مدیریتی مباحث

 ترین مهم  "الصدر سعه الریاسه آله ": شرح صدر میباشد که در این مورد فرموده اند ( ع)یکی از مهمترین صفات مدیر از نظر حضرت علی 

 .باشد می گشاده ای سینه و صدر سعه داشتن مدیریت برای الزم وسیله

 

فرمایشات ایشان در زمان انتصاب مالک اشتر به والیت مصر بود که طى آن وظایف ( ع)کاملترین دستورات مدیریتی حضرت علی  یکی از 

ها ایجاد بهداشت روانى یا  تواند در تمامى زمان یک مدیر را براى ایجاد محیطى سالم کامال مشخص فرمودند که رعایت اصول آن مى

 : از مهمترین نکاتی که می توان نام برد. شته باشدمفید را در پى دا  ”وری بهره“

 .ارزشیابى موقعیت حال و گذشته-3

 .توجه به نظرات افراد تحت نظارت -2

 .هاى افراد تحت نظارت توجه به قضاوت -3

 .خودسازى و جهاد اکبر-4

 .عشق و محبت و رافت بر افراد تحت نظارت -1

 .تحت نظارتجویى از افراد  عدم ترور شخصیت و انتقام-1

 .داشتن گذشت و اغماض و تعامل -3
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 .توجه به حق تعالى در کلیه لحظات-4

 .عطوفت با افراد تحت نظارت -0

 .گیرى با تعمق تصمیم -39

 .نفى شیوه دیکتاتوری -33

 .بینی انتقادپذیرى و عدم خودبزرگ -32

 .روى در امور عدل و داد و میانه-33

 

پذیرد بلکه پس از اتخاذ تصمیم باید به خدا توکل کرد و از درگاه الیزال الهی  ا اتخاذ تصمیم پایان نمیدر مدیریت اسالمی ، مدیریت تنها ب

 .مدد خواست و امور خویش را بدو واگذار نمود

رها همانطور که در مدیریت نبوی و مدیریت علوی بیان نمودیم توجه به آخرت و توکل بر نیروی بی کران الهی مبنای اصلی همه تصمیم گی

در مدیریت اسالمی میباشد و بدون توجه به ارزشهای الهی و ارزشهای انسانی مدیریت در اسالم هیچ معنای ندارد و فقط دیدگاه معنوی و 

 .غیر مادی این مکتب است که آن را از سایر مکاتب مدیریت متمایز و مورد توجه قرار داده است

 12ویژگیهـــــای معلم در قرن 

ن بیست و یکم، قرن اطالعات، ابتکار و مهارت و سرعت می باشد بنابراین ویژگی های معلم در این قرن بر اساس این اصول از آنجایی که قر

 . می باشد
 

 :اطالعـــــــات( الف

جایگاه ویژه ای دارد که به آن (( فناوری اطالعات ICTبرنامه ))در بحث اطالعات . ویژگی معلم، باال بردن اطالعات و به روز کردن آن است

 . می پردازیم

برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که یادگیرندگان مادام العمر : آشنایی فناوری آموزشی -3

انش تغییر پذیرد بنابراین معلمان باید با استفاده از باشند و این مسیر نمی گردد مگر این که فرایند یادگیری مبتنی بر انتقال صرف د

فناوری اطالعات به ما می گوید آن چه . کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آنها تدریس واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند

معلمان با استفاده از این تکنیک باید معلمانی محقق  که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین

 . و پژوهشگر باشند و دانش آموزان پرسش گر امروز و پژوهشگر فردا تربیت کنند

 آشنا با استاندارهای جهانی کیفیت کار  -2

فقط در زمینه رشته ی تدریس خود معلم قرن بیست و یکم در همه ی زمینه ها اطالعات خود را باال ببرد نه : باال بردن اطالعات عمومی -3

اصطالحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامع خود را بداند و در نهایت . چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند

  .به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم بیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد

روش : استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز، روش هایی تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد عبارتنند از : تدریس نوین -4

همیاری، روش تدریس فعال، روش بارش مغزی، روش ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسئله، روش استقرایی، 

را می شناسد و می داند که هر یک را در چه درسی و در چه کالسی به کار گیرد و به تعبیری تدریس او  تمامی این روش ها. روش اکتشافی

 . مبتنی بر استانداردها است و تدریس بر اساس استاندارد نوعی بهبود فرایند کار در آموزش و پرورش است
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م باشد و اطالعات جدید و نو را بگیرد، در طول کار خود معلم همیشه خود باید در حال فراگیری عل: شرکت در دوره های ضمن خدمت -1

الزمه ی این کار، شرکت در دوره های ضمن خدمت . همیشه یکسان تدریس نکند و نکات را از جهات مختلف و زوایای متعدد بیان کند

 . آموزش معلمان است

نیاز به ارتباط مقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان خود را  از آنجائی که معلم در طول تدریس خود: آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی -1

در این صورت می تواند پیام های یاددهی خود را . بداند در چه شرایطی زندگی می کنند، تا حدی از خانواده آنها مطلع باشد. شناسایی کند

 . شفاف منتقل سازد

معلم، باید زمان تدریس خود را حساب کند کتاب مورد تدریس را با طرح درس ساالنه، بودجه بندی کند و همچنین : داشتن طرح درس -3

طرح درس روزانه، داشته باشد و اطالعاتی کافی و جامع درباره ی مراحل طرح درس نویسی داشته باشدف ارزشیابی تشخیصی،تکمیلی، 

حیطه های آموزشی . هدف های جزئی و کلی و هدف های رفتاری را شناسایی کند. احل تدریس خود به کار بنددپایانی را بداند و در مر

را بداند و در طرح ریزی سؤاالت و ارزشیابی های مستمر خود که در طرح ساالنه خود در نظر ( دانش، درک و فهم، کاربرد،ترکیب قضاوت)

 . گرفته است اعمال نماید

 ابتکـــــار ( ب

 . دومین ویژگی قرن بیست و یکم، قرن ابتکار بود که در این زمینه، معلم باید دارای ویژگی های زیر باشد

معلم قرن بیست و یکم در این رابطه ی خود خالق است، دست به شیوه های جدید می زند و دانش آموزان را نیز خالق با : خالق است -3

انگیزه ی خالقیت که در نهاد او بالقوه وجود دارد به فعلیت می رسد و این . ات، غنی تر باشدمی آورد هر اندازه دانش آموز از نظر اطالع

 . صورت نمی پذیرد مگر این که معلم و راهنما خودش، آراسته به صفت خالقیت باشد

د و حس انگیزه ی معلم مبتکر، کسی است که همیشه سؤالی برای مطرح کردن در کالس داشته باش: ایجاد دنیای پرسش در کالس -2

در کالس مرده و خسته کننده، مرتباً دیدگان دانش آموزان . )آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد. کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کند

 . ، را روشن سازد و عشق یادگیری فنون جدید را در آنها زنده کند(فقط به عقربه های ساعت می باشد

یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به مسخره . معلم مبتکر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد: ایجاد دنیای تخیل در کالس -3

 . نمی گیرد، از جنبه ی خالقانه و مبتکرانه به آن می نگرد زیرا تخیل است که خالقیت و ابتکار را به دنبال دارد

از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد، طرح های معلم مبتکر در به کارگیری مسائل : واهمه نداشتن از شکست -4

 . خالق خود را آزمایش می کند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعکس می کند

 . تقد استمعلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد اعم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امیدوار و مع: خطرپذیری -1

معلم مبتکر پیش فرض های جدید ارائه می دهد و به یک مسئله از زوایای مختلف می نگرد، پیش فرض : قدرت تغییر پیش فرض ها -1

پروری ذهنی ایجاد می کند و پیش فرض ها را تغییر می دهد، تجربه (( چرا))های قدیمی برای او جالب نیستند، می اندیشد در ذهن خود 

 . زماید تا باالخره روشی جدید و طرحی نو در اندازدمی کند، می آ

یکی از زمینه فعالیت های معلم این است که از کجا شروع کند و پیش نیاز فراگیران او چیست؟ : تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان -3

سؤالی نوین با آوردن وسیله با ماکتی نقطه ی شروع مبتکر سنتی و معمولی نیست، بهترین نقطه ی شروع را به کار می بندد، گاهی با طرح 

 ... سؤال برانگیز و
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معلمی که با دانش . معلم مبتکر دانش آموزان ناتوان را شناسایی می کند و به درمان آنها می پردازد: درمان ناتوانایی های یادگیری -4

بندد، اما معلم مبتکر کسی است که با به کار بردن آموزان یک دست خالق و توانا کار کند، ابتکار خاصی شاید نتواند در کار خود به کار 

 . روش ههای جدید آموزشی به دانش آموزان ناتوان کمک کند

می داند به هر کدام چه مسئوولیتی بدهد و در . معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد : شناخت تفاوت های فردی -0

 . استعدادهای نهان آنان را در چه رشته ی تحصیلی بارور سازدچه زمینه ای آنها را خالق بار آورد و 

 مهارت و سرعت( ج

 . سومین ممیزه ی قرن بیست و یکم، مهارت و سرعت است که معلم باید دارای ویژگی های زیر در این مقوله باشد

ت تجزیه و تحلیل مسائل قدرت شامل قدرت طرح ریزی مدل ذهنی، به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدر: مهارت های فردی -3

 . تصمیم گیری

کنترل احساسات، فن بیان، به کار بردن شعر و امثله در تدریس و : مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های: مهارت های ارتباطی -2

 . گزارش دهی صحیح می باشد

و اطالع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص بین دوره  بیشترین تأثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس: مهارت در تدریس -3

 . کارآموزی و عملکرد معلمان وجود دارد، معلم قرن بیست و یکم باید با فنون جدید تدریس آشنا باشد و آنها در تدریس خود به کار گیرد

سرعت تدریس معلم کمک می کند به کار یکی از مقوله هایی که به مهارت و (: تکنولوژی آموزشی)استفاده از وسایل کمک آموزشی  -4

 . بردن وسایل کمک آموزشی در امر تدریس می باشد به ویژه در دوره مقطع ابتدایی

از دید ) معلمانی که تفکر انتزاعی باالیی دارند می توانند با دیدهای متفاوت به یک مسأله یا مشکل بنگرند: مهارت تفکر انتزاعی -1

بنابراین می توانند راه حل های متفاوتی ارائه دهند و درباره ی مزایا و معایب هر ...( ان، مدیران، اولیاء و خودشان، دانش آموزان، مشاور

در هنگام برنامه ریزی . برنامه، فکر و بهترین راه را انتخاب کنند و اگر نتایج پیش بینی شده، تحقق نیابد مشتاقند که برنامه را تغییر دهند

نند حدس بزنند و قبل از این که مشکل روی دهد به طور منظم و اصولی پیشگیری هایی را تدارک ببینند، مهارت مشکالت اضافی را می توا

 . تفکر انتزاعی باعث می شود معلمان در امر یاددهی موفق تر باشند

ی از هوش زیادی بهره مندند، در حوزه کالم. این معلمان سطح تفکر انتزاعی فوق العاده باالیی دارند: مهارت تجزیه و تحلیل مسائل -1

درباره موضوعات گوناگون به روشنی بحث می کنند، می دانند انجام چه کارهایی الزم است و چه . سرشار از اندیشه های عالی هستند

 . کارهایی ضرورت و اهمیت ندارد

اطالعات، ابتکارات، مفاهیم کلیدی و  نکته ای که قابل ذکر است این که هر چند در قرن بیست و یکم تحوالت جهانی و واژه ی سرعت

خاص می باشند اما ویژگی های معلم در فرهنگ دینی ما همیشه جای خود را دارد که در کنار ویژگی های قبلی اهمیت فراوان و به سزایی 

ات اخالقی بسیار مهم دارد چرا که هدف از تعلیم و تربیت فراگیران تنها در زمینه علم نیست بلکه تربیت و پرورش دینی و رشد خصوصی

 . است که در این جا به ویژگی های اخالقی معلم در قرن بیست و یکم می پردازیم

 

 

 

 ویژگی های اخالقی ( د
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بسیاری از سعادت های اجتماعی مرهون ادب و مراعات آداب و رسوم اجتماعی است و به بهانه ی : مراعات آداب و رسوم اجتماعی -3

پیشرفت علم و تحوالت و جهانی شدن نباید معلم که الگوی اخالق برای دانش آموزان خود است آداب و رسوم اجتماعی خود را کنار گذارد، 

 . ریم عفت و پاکدامنی جامعه را کنار نهدحصارها را بشکند و ح

معلم باید به هنگام ورود به کالس، مشکالت زندگی خود را که ناشی از تغییر و تحوالت جامعه اش می باشد نظیر تورم، : نشاط و شادابی -2

 . همه را کنار گذارده و با روحیه ی شاداب و پرنشاط پا به دنیای کالس نهد... گرانی، بیماری ها و 

هیچ کاری که در آن : ))اگر بی نشاطی، کسلی، افسردگی بر او غلبه کند موجب انتقال آن به دانش آموزان نیز می شود و به قول نیچه

 ( 42رشد تکنولوژِی، ((. )روحیه ی شاد نقش نداشته باشد پیش نمی رود

هر چند در قرن بیست و یکم سرعت، اهمیت ویژه ای می یابد و زمان و فرصت به حداقل می رسد اما معلم باید فرصت : آراستگی ظاهر -3

قبل از خروج از منزل، مقابل آئینه می رفته و ظاهر ( ص)رسول اکرم . رسیدن به ظاهر را به خود بدهد و با ظاهری آراسته وارد کالس شود

نمی خواهم باعث : ی کرده است و در جواب این سؤال که چرا تا این اندازه به این موضوع اهمیت می دهند می فرمودندخود را مرتب م

 . که الگو و اسوه اخالق است درس بیاموزید( ص)معلم باید از رسول اکرم . غیبت مردم شوم

آموزان خود دید باید با سعه ی صدر با آن برخورد کند، دریا اگر معلم در عصر تحوالت و تغییرات، رفتار هایی خاص از دانش : سعه صدر -4

دل باشد و توانایی پشت سر گذاشتن هیجان های ناشی از پیشرفت در دانش آموزان خود را داشته باشد زیرا با سعه ی صدر، بسیاری از 

ی صدر می توان استعداد درونی فراگیران را با سعه ( (( 21سوره طه، آیه ) و یسرلی امری ... رب اشرح لی صدری ))مشکالت حل می شود 

 . شناخت و آنها را شکوفا کرد

اگر . مدرسه، درس، کالس، رفتار، گفتار همه باید بوی اخالص بدهد. بارزترین ویژگی معلم در عصر شکوفایی علم، اخالص است: اخالص -1

خ کشیدن خود و خودنمایی باشد، بلکه باید اخالص در کار به دنبال آموزش های جدید و تکنیک های جهانی است نباید به خاطر ریا و ر

داشته باشد و تنها خود را نبیند بکله هدفش پیشرفت جامعه و تعالی آن باشد و اگر اکسیر اخالص در کار معلم نباشد هر چند در زمینه ی 

 . علمی، معلمی موفق باشد اما ارزش معنوی نخواهد داشت

موفق در قرن بیست و یکم، کسی است که عالوه بر این که خود متشخص است برای دیگران اعم از دانش معلم : شخصیت دان به دیگران -1

آموزان یا همکاران ارزش و شخصیت قائل است و با سخنان کنایه آمیز نباید دیگران را برنجاند، بلکه باید راهنمای بقیه در راه یابی به 

زیرا باعث عقده و کینه در وجود شخص می شود و آتش (( ویل لکل همزه لمزه))زنش نکند موفقیت ها باشد دیگران را تحقیر و در جمع سر

 . انتقام را شعله ور می سازد

اگر معلم همگام با جامعه پیشرفت کرد و بر تمامی زوایای علوم و فنون جدید دست یافت اما در کارش به خصلت تعهد : تعهد در کار -3

تعهد کاری موجب درست استفاده کردن از اطالعات علمی . رای جامعه اش ارمغان دیگری نخواهد آوردآراسته نگشت، جز زیان و خسران ب

می شود، راه بکارگیری صحیح آنها را به معلم می نمایاند و گرنه علم در خدمت نسل کشی و تباهی جوامع می شود؛ همان طور که این 

 . وضعیت در غرب حاکم است

اگر معلم آراسته به خوی و خصلت تقوا نباشد، نسلی که تحت تعلیم و . مسلم برای قرن بیست و یکم، تقوا است ویژگی های اولیه و: تقوا -4

 تربیت او می باشند عاری از این صفت خواهند بود و کسی که تقوا نداشته باشد تحت تأثیر فرهنگ های مخرب قرار خواهد گرفت 

 . ذیرفت و یا این که دچار غرور علمی کاذب می گرددو پدیده ی تهاجم فرهنگی را با استقبال خواهد پ

از زیر بار مسوولیت به بهانه های مختلف نمی گریزد، تأخیر . معلم قرن بیست و یکم، دارای خصلت وظیفه شناسی است: وظیفه شناسی -0

ی بیش از وظیفه نیز کار انجام می در کار ندارد، در کالس درسش اتالف وقت نمی کند، کم کاری در برنامه اش مفهوم ندارد و حتی گاه
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دهد و ایثار می کند، فقط به کار از جنبه ی مالی و سود مادی نمی نگرد و در حین انجام وظیفه اش چشم داشت به تعریف، تمجید یا 

 . ندارد... پاداش و تشویق خاص و 

نونهاالن را به خود جذب می کند، پرخاشگر و تندخو و معلم قرن بیست و یکم، مهربان است و با این صفت کودکان و : رأفت و مهربانی -39

عصبانی نیست، زمینه را برای هر گونه پرسش و سؤال فراهم می کند، اجازه می دهد به راحتی دانش آموزان با او گفتگو کنند، مشکالت 

 . درسی یا غیر درسی خود را بازگو کنند

مسائل جدید و نوآوری ها را با دید مثبت می . رست و مثبت از مسائل داردمعلم قرن بیست و یکم، نگرشی د: نگرش و بینش صحیح -33

نگرد که روحیه رقابت جویی را در او تقویت می کند نه این که کاستی های او را به رخش کشد، در تجزیه و تحلیل این نوآوری ها قوی و 

 ( وز، غالمعلیافر. )قدرتمند است و آنها را مغتنم می شمارد و به خوبی استفاده می کند

 تقدم منافع جامعه نسبت به منافع خود  -32

 

 اصول نظارت و راهنمایی

اثربخشی و اهمیت برنامه های نظارت و راهنمایی وقتی روشن می شود که مشخص شود راهنمای آموزش تا چه میزان اصول آن را رعایت 

زشی موجب می شود ناظران جهت گیری ها و خط مش های خود را به کار گیری اصول در نظارت و رهبری آمو( 3344نیکنامی، . )کرده اند

مارکس و (. 3343خدیوی، )تنظیم کنند و این اصول در حقیقت به منزله یک منشور موجب هدایت ناظران در مسیرهای خاصی می شدند 

این قسمت به برخی از این اصول  استوپس، خدیوی، خورشیدی و نیکنامی هر یک برای نظارت و راهنمایی اصولی را بر شمرده اند که در

 .پرداخته می شود

 اصل سازمانی -3

در سطح . مسئولیت بهبود فرایند آموزش و یادگیری در کالس درس و مدرسه بر عهده راهنمایی آموزش، معلم و مدیر مدرسه می باشد

 .منطقه بر عهده رئیس آموزش و پرورش و در سطح ملی بر عهده وزارت آموزش و پرورش است

 اصل مسئولیت و اختیار -2

 .برای اجرای نظارت راهنمایی در مدارس باید اختیار متناسب با مسئولیت به راهنمایی آموزش داده شود

 اصل پویایی گروهی -3

 .باید در آن نقش ایفا کنند... نظارت یک کار گروهی است که مدیر، معلم، راهنمای آموزش مسئولین ستادی آموزش و پرورش و 

 رشد و توسعه حرفه ایاصل  -4
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 .یکی از مهمترین هدف های نظارت و راهنمایی توسعه حرفه ای معلمان و افزایش دانش و مهارت و اطالعات معلمان می باشد

 اصل تفکر سیستمی -1

 .ی محدود نمی شودنظارت باید همه جانبه و مستمر و شامل دروندادها، فرایند و بروندادهای نظام تعلیم و تربیت باشد و تنها به بخش خاص

 اصل نیازسنجی -1

برای حصول به نتایج مطلوب در نظارت و راهنمایی باید نیازهای جامعه، معلمان، دانش آموزان و کل سیستم آموزشی شناسایی شوند و 

 .ناظران در کار خود به نیازهای فوق توجه الزم را داشته باشند

 اصل جامعیت نظارت -3

 .تمام ارکان نظام تعلیم و تربیت را در بر گیرد نظارت بر نظام آموزش بایستی

 اصل خوش بینی -4

داشتن نگاه خوش بینانه و نگرش مثبت در نظارت و راهنمایی باعث می شود هم ناظر از کار خودش نتیجه مثبت بگیرد و هم اینکه در 

 .طرف مقابل سوء نیت و سوء ظن ایجاد نگردد

 اصل مدیریت فراکنشی -0

قبل از اینکه مشکالت حاد شده و خودشان را نشان دهند ناظران باید با استفاده از ابزارهای الزم مشکالت اجتماعی را  به موجب این اصل

 .پیش بینی کرده و از بروز مسائل حاد جلوگیری کنند

 اصل فرایندی بودن نظارت -39

 .یعنی اینکه نظارت کاری مستمر همیشه در جریان بوده و در حال تکامل باشد

 یف نظارت و راهنماییوظا

 .شیگلی و ایونز به نقل از هاریس ده وظیفه عمده برای راهنماها به شرح زیر می دانند

 برنامه ریزی درسی -3
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 سازماندهی آموزشی -2

 تامین کارکنان -3

 تهیه امکانات و تجهیزات -4

 فراهم کردن وسایل آموزشی -1

 ترتیب آموزشهای ضمن خدمت -1

 توجیه کارکنان -3

 مرتبط ساختن خدمات ویژه دانش آموزان -4

 رشد برنامه روابط عمومی -0

 ارزشیابی آموزشی -39

 

 ویژگیها و تواناییهای راهنماهای تعلیماتی

راهنماهای تعلیماتی به منظور دستیابی به هدف های ارزشمند و بسیار با اهمیت نظارت و راهنمایی تعلیماتی باید خصوصیات شخصی 

 :ویژه ای به شرح زیر داشته باشند متعدد و تواناییهای

 .معلمان خوب و موفقی باشند -3

 .از هوش سرشاری برخوردار باشند -2

 .از فرایند آموزش در جامعه آگاه باشند -3

 .شخصیتی دوست داشتنی داشته باشند -4

 تواناییها به نقل از وایلز و باندی

 کمک به رشد افراد و کارکنان -3
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 تحصیلیکمک به رشد برنامه  -2

 متخصص بودن در آموزش درسی -3

 اداره و مدیریت امور به شکل صحیح -4

 ارزشیابی از کار معلمان و مدیران و تحلیل نتایج ارزشیابی -1

 :چه کسانی به نظارت و راهنمایی نیاز دارند

 مدیران( الف

 :مدیران در نقش رهبری و مدیریتی خود دارای پنج وظیفه به شرح زیر هستند

 .که به وسیله آن وسایل و ابزاری با هدف انجام مطلوب عملیات آینده، پیش بینی و طرح ریزی می شوند: مه ریزیبرنا -3

 .که هدف ان ترکیب و تخصیص افراد و منابع برای انجام دادن مطلوب کار می باشد: سازماندهی -2

 .استکه منظور آن راهنمایی و جهت دهی افراد در انجام منطقی وظایف : هدایت -3

 .که هدف آن به هم پیوستن و وحدت بخشیدن به کوششها و فعالیتهای کارکنان است: هماهنگی -4

 با این هدف که آیا کلیه امور بر اساس آنچه که پیش بینی شده است انجام می شوند یا خیر؟: نظارت -1

ین است که مدیران میزان قابل قبولی دانش و معلومات انجام موثر و موفقیت آمیز این وظایف عالوه بر تجربه و مهارتهای خاص، مستلزم ا

عمومی و دانشگاهی داشته باشند و دوره های خاصی را در زمینه مدیریت گذرانده تا در محیط های آموزشی مقتدرانه و آگاهانه وظایف 

جهز شوند تا در انجام وظایف مهم خود محوله را انجام دهند بنابراین الزم است که مدیران آموزشی به دانش، مهارتها و نگرشهای خاصی م

 (1: 3332عالقه بند، . )اقدامات موثری انجام دهند

 معلمان( ب

ر صاحبنظران معلمان را سرآغاز هرگونه تحول آموزشی و پرورشی می دانند و بر این باورند که آنها با معلومات، مهارتها و آمادگیهایی که د

یا دانشسراها کسب می کنند، می توانند چهره سازمانهای آموزشی را به شکل چشمگیری  دروان تربیت خود در مراکز تربیت معلم و

دگرگون و محیط های آموزشی را به فضاهای آکنده از محبت، صمیمیت، رشد و بالندگی مبدل و فضای کالس را شادی بخش و لذت آور 
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ان و با بکارگیری روشهای مطلوب تربیتی، زمینه رشد شخصیت کنند و با شیوه های مناسب انتقال عناصر و عوامل فرهنگی به دانش آموز

 .از این رو هرگونه سرمایه گذاری در تربیت و تامین معلمان ضروری، سودمند و با ارزشترین سرمایه گذاری ها است. آنها را فراهم کنند

 والدین( ج

کان، والدین هستند که از جمله وظایف مهم آنها نظارت یکی از عوامل بسیار قابل توجه در یادگیری و رشد متعادل و سالم شخصیت کود

والدین با آگاهی و شناخت درستی که از توانمندیها، محدودیتها و عالقه های فرزندان خود دارند، می . دائمی بر تربیت صحیح کودکان است

توجه به تفاوتهای فردی کودکان خود در جنبه  توانند هم راهنمای صالحی برای معلمان در برخوردهای مناسب با فرزندانشان باشند و هم با

 .های مختلف جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی، راهنماهای مطمئنی برای آنها در زمینه های یادگیری مطلوب به شمار آیند

نمایی تعلیماتی، آگاهی از ذوق و شوق و عالقه و بیم و ترس و نگرانی والدین درباره چگونگی تربیت کودکان ایجاب می کند که خدمات راه

برای والدین نیز انجام شود تا در پناه شناخت بیشتر کودکان و آگاهی از مسائل یادگیری صحیح آنها، مدرسه و والدین گامهای موثرتری در 

 .زمینه رشد و پرورش همه جانبه کودکان بردارند

 زمینه های ویژه شایستگی نظارتی

 .ناظران متحول کنندگان افراد می باشند -3

 .ناظران متحول کنندگان برنامه آموزشی می باشند -2

 .ناظران متخصصان آموزش درس می باشند -3

 .ناظران کسانی هستند که با روابط انسانی سر و کار دارند -4

 .ناظران مدیران تغییر هستند -1

 .ناظران ارزشیاب هستند -1

 یک ناظرآموزشی چه منش واخالقی داشته باشد؟

ازهیات خاصی که برای نفس پیدامی شودودرآن رسوخ می کند وبه کمک آن کارها به آسانی وبدون نیاز به فکر واندیشه عبارت است :اخالق

از انسان صادر می شود هرگاه هیات مزبور به طوری ظهور کند که کارهای شایسته ومورد پسند شرع وعقل از آن ناشی شود آن را 

 .تظار از آن کارهای نکوهیده سربزند آن راخوی زشت می گویندوخوی نیک می نامند واگر برخالف ان(اخالق)

  .که یک مدیر وناظر آموزشی باید مزین به آنها باشد اصول اخالقی

-0 متانت ووقار-4دلیری-3اعتمادبه نفس -1انتقادپذیری -1انضباط اداری-4وجدان کاری-3ساده زیستی-2(سعه ی صدر) قدرت روحی-3

 تغافل
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چنانچه پیامبر اکرم نوان راهنما ورهبر معلمین عمل می کند باید اخالق پیامبر را سرلوحه ی کارخویش قرار دهد یک ناظر آموزشی که بع

نیز ازنظر اخالقی سرآمد وبرگزیده بوده اند وخداوند آنحضرت را باتاییدات خود تربیت کرده سپس رهبری وسیاست امور بندگان را به ( ص)

 (وتواخالق عظیم وبرجسته ای داری)«وانک لعلی خلقٍ عظیمٍ»:طاب به آن حضرت میفرمایدخداوند متعال خ.ایشان سپرده است 

 برکات اخالق 

 خرسندی مردم ازدین ونظام اسالمی-4ترویج نیکی ها-3کسب محبوبیت اجتماعی-2هموارکننده راه-3

 

 رفتار با زیردستان

 همدردی -4عیب پوشی -1قدرشناسی وارج گزاری-1گشاده رویی-4خوش بینی -3برخوردعادالنه-2روابط صمیمانه انسانی-3

 آفات اخالق سازمانی

 بدزبانی-1انتقام جویی-1تبعیض-4تنگ نظری-3دورویی-2خودمحوری-3

 

 

 

 

 .ناظران حلقه ی اتصال بین مدیران ومعلمان واهداف سازمانی هستند

مدارس حلقه اتصال مشترکی دارند که اعضای انها را به صرف نظر از تفاوت های مدارس با یکدیگر ، (  3009)به اعتقاد کارل گلیگمان 

 .یکدیگر پیوند می دهد و میان عناصر گوناگون مدرسه ثبات و هماهنگی ایجاد می کند 

این حلقه اتصال فرایندی است که در ان فرد یا گروهی در قبال فراهم اوردن اتصال بین نیازهای فردی معلم و هدف های سازمانی مسئول 

 .طوری که کارکنان اموزشی بتوانند هماهنگ با هم در مدرسه کار کنند  است ، به

 . اید نمی دست به هماهنگی این ، است نشده واگذار معینی چهارچوب در خاصی افراد به کار این مسئولیت  در مدارسی که در ان

تعبیر وی نظارت و راهنمایی اثربخش در قبال به .بدیهی است این حلقه اتصال یا نقطه پیوند دهنده نظارت و راهنمای اموزشی است 

هماهنگی بین اجزا و عناصر گوناگون مدرسه مسئولیت بیشتری دارد ، زیرا مدارس موفق همه دارای برنامه های نظارت و راهنمایی اثربخشی 

 .هستند که نسبت به اجرای انها متعهد و مسئولند 

دارد ، زیرا برای حل و فصل مشکالت اموزشی کنونی معلمان بسیار ضروری است و نظارت و راهنمایی اموزشی در مدرسه اهمیت بسیاری 

 .معلمان به کمک ان قادر خواهند بود روش های جدید و موثرتری ابداع کنند که شرایط یادگیری را برای دانش اموزان تسهیل کند 
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یا میان بر رفع کرد ، چراکه موانع و مشکالت فرایند تدریس مشکالت اموزشی را نمی توان با توسل به راه حلی مشخص ، یا کوتاه مدت ، و 

و یادگیری در موقعیت ها و شرایط مختلف به عامل یا عوامل محدودی منحصر نمی شود که بتوان با استفاده از یک راه حل و یک بار برای 

 .همیشه ان را حل کرد 

 .د بعدی است که بعضی اوقات از حصارهای مدرسه فراتر می روداصالح ابعاد مختلف فرایند تدریس نیازمند یافتن راه حل های چن

 هدف نظارت و راهنمای اموزشی در مدرسه

در حقیقت باید اذعان کرد که هیچ نسخه ، دستورالعمل ، .این است که با یافتن راه حل های مناسب وضع اموزشی مدرسه را بهبود ببخشد  

مدارس وجود ندارد ، زیرا اصالح فرایند اموزش مستلزم مطالعه تحقیق و کار زیاد ، دشوار و  یا راه حل سریع و عاجلی برای بهبود اموزش در

 .پیوسته از طرف اموزش و پرورش با همکاری و تشریک مساعی متخصصان تعلیم و تربیت در بلند مدت است 

س نظارت و راهنمایی اموزشی اعمال نمی شود ، در برخی از مدار. اعمال نظارت و راهنمایی اموزشی در مدارس صورت های گوناگونی دارد 

در برخی دیگر به طور نامحسوس و غیر موثرصورت می گیرد ، در حالیکه برخی دیگر از مدارس تحت نظارت بسیار شدیدی قرار دارند ، 

 .البته باید گفت هیچ کدام از این مدارس دارای سیستم نظارتی معتبری نیستند 

و مشکالت معلمان برطرف نمی شود ، در مدارس دسته دوم نظارت به اصالحات واقعی منجر نمی گردد و در در مدارس دسته اول نیازها 

 .مدارس دسته سوم صرفا دستیابی به هدف های اموزشی مدرسه مورد توجه است و به نیازها و مشکالت معلمان توجهی نمی شود 

 .معلمان و هدف مای اموزشی مدرسه به طور مشترک تحقق پیدا نمی کند  بدین ترتیب در هیچ کدام از مدارس مذکور نیازها و هدف های

مدارس موفق دارای نظام نظارت و راهنمایی اموزشی معتبری هستند که ضمن توجه به هدف های اموزشی مدرسه ، هدف های فردی 

 .معلمان و رشد وپیشرفت حرفه ای انان را نیز در نظر می گیرد

 .بی به نتایج قابل قبول نشان دهنده هماهنگی اجزای مدرسه و اثربخشی عملکرد راهنمای اموزشی است عملکرد درست مدرسه و دستیا

همانطور که گفتیم نظارت و راهنمایی اموزشی حلقه اتصال مهمی در زنجیره نقش های اموزش و پرورش است که هدف ان اصالح فرایند 

 .موزشی در اثربخشی مدارس نقش تعیین کننده ای بر عهده دارند اموزش در معنای وسیع ان است ، بنابراین راهنمایان ا

چنانچه مدرسه ای در نیل به هدف های اموزشی خود ناموفق باشد ، مسئولیت این شکست صرفا به عهده ی معلم نیست ، بلکه مدیر 

  ( . 3009گلیکمان ، ) مدرسه و راهنمای اموزشی هم مقصرند و باید در قبال عملکردشان پاسخگو باشند 

 و آینده آموزش و پرورشاصلی نظارت و راهنمایی آموزشی  مولفه های

با وجود آنکه نظارت و راهنمایی آموزشی عمدتاً در کالس درس صورت می گیرد، موفقیت برنامه های آن به طور مستقیم با 

محیط مدرسه مرتبط است؛ بنابراین، اولین گام در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی ایجاد زمینه ای مساعد برای بررسی نظام 
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اولین مؤلفه مهم در اثربخشی . مکاری راهنمای آموزشی، معلم ومدیر مدرسه استمند تدریس و یادگیری است که مستلزم ه

 .برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی جو مدرسه است

 

  
 : جو مدرسه 

یکی از وظایف اساسی مدیر مدرسه و راهنمای آموزشی به وجود آوردن جو مناسبی است که به اصالح فرایند آموزش منجر 

عاری از تهدید وفشار، به طوری که معلمان، راهنمایان آموزشی و مدیران بتوانند در مدرسه آزادانه و  گردد؛ یعنی ایجاد جوی

روش مدیریت در چنین مدرسه ای باید مشارکت جویانه باشد؛ به نحوی که مسئولیت . صادقانه با یکدیگر همکاری کنند

ای انسانی متکی باشد تا به خود انضباطی بیشتر           پذیری را در معلمان تقویت کند و در کنترل دانش آموزان به روشه

 .دانش آموزان منجر شود

از آنجا که جو . به اعتقاد صاحبنظران، مدیر مدرسه احتماالً مهمترین شخص در ایجاد جو مطلوب در مدرسه و تحکیم آن است

دانش . مطلوب و تحکیم آن بسیار موثرندمدرسه در عملکرد کالسی بسیار مؤثر است، راهنمایان آموزشی هم در ایجاد جو 

تخصصی راهنمای آموزشی و مهارتهای رهبری مدیر مدرسه، و تلفیق دو سازمان رسمی و غیررسمی مدرسه به وسیله مدیر و 

هر چه آنان از تأثیرگذاری نقش خود در اصالح فرایند آموزش درك و . راهنما هر دو در اصالح فرایند آموزش تأثیر دارد

جو . یشتری داشته باشند و در جهت تحقق اهداف مدرسه همکاری حرفه ای متقابل بیشتری را به عمل آورندبصیرت ب

 .مطلوبتری برای فعالیتهای معلمان و دانش آموزان ایجاد خواهد شد

می گیرد؛ احتماالً درمدارسی که جو نامساعدی بر آنها حاکم است تمام فعالیتها از طریق شبکه ارتباطی رسمی مدرسه انجام 

بیشتر بر کنترل و دیوانساالرانه کارکنان مدرسه تکیه دارد، نه همکاری حرفه ای آنان؛ بر قوانین و  قدرت حاکم بر مدرسه،

الگوهای مدیریتی روشهای آزاد، باز، صادقانه و آزادمنشانه را ترویج و ترغیب  مقرراتی که جنبه دستوری دارند تأکید می شود؛

اداری در ایجاد احساس مسئولیت پذیری در معلمان بسیار ضعیف است؛ روابط غیررسمی کارکنان در  نمی کند؛ سلسله مراتب

تسهیل مشکالت معلمان و دانش آموزان تأثیری ندارد؛ روشهای مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی کمتر مشاهده می شود؛ 

. رسیدن به عملکرد مطلوب امکان پذیر نخواهد بود در چنین جوی. و سرانجام کارکنان مروج نظم و انضباط در مدرسه نیستند

 .راهنمای آموزشی و مدیر مدرسه هر دو می توانند تأثیرات مثبت و قابل مالحظه ای بر جو مدرسه بگذارند
  

راهنمای آموزشی، مدیر مدرسه و معلم و همکاری آنان با یکدیگر در اجرای موفقیت آمیز استراتژی مناسبی که برای رفع 

به نظر ندلر مراحلی که در اجرای طرحهای ارائه شده برای . مشکل مربوطه به جو مدرسه اتخاذ شده است، تأثیر بسیاری دارند

 :  رسند عبارتند ازایجاد تغییرات، مفید و مؤثر به نظر می 

 .هنگام بروز اختالفات برای مشخص شدن علت نارضایتی از اطالعات و داده ها استفاده کنید     -2

 .برای ایجاد تغییرات بر مشارکت افراد تأکید کنید؛ زیرا به کاهش مقاومت در افراد منجر  می شود    -1

انگیزه در افراد موجب می شود آنان به نحوی رفتار کنند که نتایج  ایجاد. برای رفتار مطلوب پاداشهایی در نظر بگیرید   -3

 .بنابراین، باید پاداشهای رسمی و غیررسمی با رفتار مورد انتظار مرتبط و هماهنگ باشد. مطلوبی را در پی داشته باشد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

یر برنامه ریزی کنید، به طوری پیشاپیش برای تغی. به افراد  وقت و فرصت دهید تا با وضعیت کنونی خود را سازگار کنند   -4

 .که افراد بتوانند خود را برای نتایج تغییرات آماده کنند

تصویر روشنی از وضعیت آتی امور به افراد ارائه دهید؛ مقاومت در برابر تغییر زمانی شدت می یابد که افراد در مورد    -5

 .آینده مطمئن نیستند

 .ده مکانیزمهای بازخورد را توسعه دهیدبرای کنترل پیشرفت تغییرات طراحی ش    -6

 .رهبران رسمی و غیررسمی باید از تغییر حمایت کنند. از حمایت گروههای مهم قدرت مطمئن شوید    -7
  

 معلم 

معلم مهمترین فرد در . یکی از عناصری که برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی با آن به طور مستقیم سرو کار دارد معلم است

تدریس در کالس درس است؛ از این رو، راهنمایان باید از ویژگیهای شخصی و حرفه ای معلمانی که قرار است با آنان فرایند 

این شناخت به آنان کمک می کند تادرك و بینش صحیحتری نسبت به معلمان تحت . کار کنند شناخت دقیقی داشته باشند

بدانند با چه کسی همکاری می کنند و او در چه سطحی از رشد و نظارت خود پیدا کنند و در فرایند نظارت و راهنمایی 

او باید دانش و مهارتها، . شناخت راهنمای آموزشی از معلم ضرورتی سازمانی و حرفه ای است. پیشرفت حرفه ای قرار دارد

دهد که در ذیل به توضیح  نگرشها، نیازهای انگیزشی، انتظارات معلم و انتظارات مدرسه و اثربخشی معلم را مورد بررسی قرار 

 .هر کدام می پردازیم

 

 
 

 

 دانش و مهارتها 

 : راهنمای آموزشی می تواند مهارتها و دانش معلم را از چند جنبه بررسی و تحلیل کند

  :دانش در مورد رشد و رفتار انسان      -2

باید در مورد دانش آموزان و فرایند رشد و معلمان افراد متخصصی محسوب می شوند که وظیفه ای فنی را انجام می دهند و 

 .رفتار آنان دانش و اطالعات وسیعی داشته باشند

 دانش در مورد یادگیری انسان ؛     -1

یادگیری فرایندی دشوار و پیچیده است؛ به همین علت و نیز به علت تفاوتهای فردی دانش آموزان در یادگیری، در چند دهه 

در مورد یادگیری مطرح شده است که هرکدام نوع متفاوتی از یادگیری را توصیف می کند و بر اخیر، نظریه های گوناگونی 

 .روشهای خاصی برای یادگیری دانش آموزان تأکید دارد

  :دانش در مورد موضوع درسی     -3

آموزش دیده انتخاب  آموزش و پرورش از سازمانهایی است که نیروهای فنی و مدیریتی آن باید از میان افراد تحصیل کرده و

 .معلمان باید در زمینه درس یا دروسی که تدریس می کنند تخصص داشته باشند. شوند
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  :دانش در مورد برنامه درسی     -4

معلمان افرادی حرفه ای هستند که باید در فرایند برنامه ریزی درسی و تصمیم گیری در مورد تجربیات یادگیری دانش 

 .برنامه ریزی درسی و تدریس، بخشی از فرایندی مشترك محسوب می شود. نندآموزان نقش فعالی ایفا ک

  :دانش در مورد روشهای تدریس و مهارت در کاربرد آنها     -5

  :دانش معلم در این زمینه شامل موارد ذیل است

روشهای مدیریت کالس درس، مهارتهای پرسش و پاسخ، برانگیختن روحیه کنجکاوی و تحقیق، مهارت در کشف بهترین و 

مناسبترین روش آموزشی برای کالس درس، آگاهی از روشها و استراتژیهای گوناگون تدریس و شناخت مزایا و محاسن و 

ی شده و در عین حال قابل انعطاف، سازماندهی و چیدمان کالسی، و معایب و نارساییهای هر کدام از آنها، تدریس برنامه ریز

 در نهایت سازماندهی وسایل کمک آموزشی برای استفاده دانش آموزان 

  :دانش در مورد روابط انسانی و مهارت در کاربرد آنها    -6

معلمان باید روانشناس باشند تا با . درابطه خوب معلم با دانش آموزان در کیفیت تدریس او و رضایت آنان تأثیر بسیاری دار

 .توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان به گونه ای با آنان رفتار کنند که موجب برانگیختن شان برای یادگیری شوند
  
  
 

  
 نگرشها 

دانش نگرش معلم نسبت به . نگرشهای معلمان عامل مهم دیگری است که باید در اصالح فرایند آموزش بدان توجه شود

نتایج تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر . بر عملکرد کالسی مؤثر است... آموزان، همکاران، کتابهای درسی، کالس درس و

نگرشهای معلمان نسبت به دانش آموزان این بوده است که دانش آموزان مختلف موجب بروز نگرشهای گوناگونی در 

معلم  -بی اعتنایی و طرد، و این نگرشها با الگوهای مختلف تعامل دانش آموزمعلمانشان شده اند؛ از تعلق و توجه گرفته تا 

 .پیوستگی دارد

 

 

  
 نیازهای انگیزشی 

چرا بعضی از معلمان با عالقه و روحیه باال کار می کنند، وقت بیشتری را برای دانش آموزان صرف می کنند، تصور مثبتی از 

ایده ها و اندیشه های نو و اجرای روشهای جدید هستند، در حالی که بعضی از آنان کار و تالش دارند و همواره درصدد یافتن 

از کار و تالش زیاد فرار می کنند و در مقابل هر تغییری برای اصالح مقاومت می کنند؟ یافتن پاسخ این سؤال پیچیده با مسأله 

ی برای توضیح بسیاری از رفتارهای کالسی و به نظر می رسد شناخت اساسی عوامل انگیزش. انگیزش ارتباط پیدا می کند

 .همچنین اتخاذ روشهایی برای اصالح فرایند آموزش ضروری است
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البته با اینکه این نیازها، جزء . به اعتقاد روانشناسان ابتدا باید نیازهای اولیه معلم، مثل هرموجود اجتماعی دیگر، برطرف گردد

در مرحله دوم معلم نیاز دارد تا در مقابل خطرها و . ازهای بعدی محسوب می شودپایین ترین نیازهای بشری است، زیربنای نی

از ترس، فشار روانی، اضطراب و هرج و مرج مصون و ایمن باشد و به امنیت و ثبات شغلی . تهدیدات مورد حمایت قرار گیرد

شرت و پیوستگی با دیگران، پذیرش آنان، نیازهای مرحله سوم معلم نیازهای اجتماعی اوست؛ از جمله نیاز به معا. دست یابد

در مرحله چهارم سطح باالتری از نیازهای معلم . تعلق به گروهها، و نیاز به محبت کردن و مورد لطف و محبت قرار گرفتن

مطرح می شود؛ یعنی نیاز به توجه زیاد از طرف دیگران، نیاز به موفقیت، پیشرفت، اعتماد به نفس، شایستگی برای کسب 

در مرحله پنجم نیاز او به خودشکوفایی یا . م، و مورد تحسین و تشویق و احترام قرار گرفتن از طرف مسئوالن رده باالمقا

نیاز به تحقق استعدادها و . خالقیت و نوآوری تحقق استعدادهای بالقوه مطرح می شود؛ یعنی حداکثر رشد فردی، ابراز عقاید،

 .می خواهد باشدتوانمندیها و نیاز به بودن آنچه خود 

  :راهنمایان آموزشی می توانند با اتخاذ روشهای ذیل بر انتظارات و انگیزش معلمان اثر بگذارند

 .تدریس معلم را مشاهده کنند و به طور مکرر و بوضوح بر رفتارهای تدریس قوی تأکید نمایند     -2

 .رفتارهای مربوط به تدریس مطلوب را به طور صریح مشخص کنند    -1

 .فرصتهایی را برای معلمان برای کسب مهارتهای ضروری فراهم نمایند    -3

 .دستاوردهای یادگیری دانش آموزان را به طور مشترك با معلم تحلیل کنند    -4
  

 نتیجه گیری 

آموخت وگفت اقراباسم حقا که معلمی شغلی است واال وباارزش بسیار چون اول شاغلش خود پروردگار عالم بود و او بود که به پیامبرش 

علم آدم "کلمه خواندن را به پیامبر آموخت و آموختن را ازهمان ابتدای تولد انسانیت به آدم اولین انسان و بشر آموخت و . ربک الذی خلق 

نجام شود تااین وامر نظارت و راهنمایی برچنین اشخاص واالمقامی هم بسار پرارزش است که باظرافت هرچه تمامتر بایستی ا "االسماءکلها 

معلم با عشق وانگیزه به امرآموزش بپردازد و بنابراین عمل معلم است که ما شاهد داشتن جامعه ای پویا و آموزش دیده می شویم وبسوی 

یت وقتی به معلم ارزش وبها بدهیم آنگاه انتظار داشته باشیم که از دست این معلم شاگردانی ترب.کمال ومدینه ی فاضله حرکت می کنیم 

 .بشوند که آینده ساز جامعه هستند و جامعه و انسانیت را به کمال می رسانند

اگرچه امروزه دست اندرکاران نظام آموزشی در به کارگیری روشهای اثربخش نظارت و راهنمایی نگرشهای مثبت تری نسبت به گذشته 

تاکنون برنامه ریزی مدون و مشخصی و ... منابع انسانی و  کسب کرده اند اما با توجه به محدودیتها و علل متعددی در ابعاد ساختاری

اقدامات عملی موثری دراین زمینه صورت نگرفته است با اینکه به کارگیری روشهای مناسب نظارت و راهنمایی از وظایف اساسی 

والنی در پیش است و هم مدیران آموزشی تلقی می شود اما به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب دراین زمینه راه ط

اکنون بخشی از مسائل و مشکالت معلمان همچنان الینحل و بالتکلیف باقیماندها ست چرا که مدیران مدارس در چارچوب های فعلی 

 بنا براین این. و روشهای متداول کنونی توانایی پاسخگویی و حل این مسائل و مشکالت و رفع نیازهای معلمان دراین زمینه را ندارند

سوال مطرح می شود که مدیران اکنون در کنار سایر وظایف مدیریتی شان از چه روشهای نظارت راهنمایی می کنند به میزان ارتباط و 

 .تاثیر این روشها در اثربخش کردن مدارس تا چه اندازه است
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عنایت فرماید و  توفیق روزافزون در امر یاددهیمعلمان ما  ناظران درامرکمک به معلمان وبه در پایان از خداوند متعال می خواهیم که به

ل آنان را به صفات حمیده، آراسته گرداند و صبوری و بلند همتی و آزاد اندیشی را به آنان اعطاء فرماید تا بتوانند در تربیت و آموزش نس

 .می باشد سالم و صالح و خالق موفق باشند چرا که آینده ی ایران در گروه کارآیی دانش آموختگان امروز

 پیشنهادات پژوهش

 .باشند داشته علمی ای شیوه و اصولی  با مسائل و مشکالت فراوانی که معلمان و دانش آموزان با آنها روبرو هستند برخوردی -3

 .به جای بزرگ کردن نارساییها باید به انگیزه دهی، پیشرفت و رشد معلم تاکید کنید -2

 .و اجرای برنامه های درسی برای دانش آموزان کمک کنید مدیران و معلمان را در سازماندهی -3

 .زمینه بهبود و روابط اعضای گروه آموزشی و برقراری روابط خوب بین کارکنان مدرسه با همدیگر را فراهم کنید -4

 .از آخرین فرایندهای آموزشی آگاه باشید -1

 .هده و بر رفتارهای تدریس قوی تاکید نمایندبرای ایجاد انگیزه در معلمان تدریس معلمان را از نزدیک مشا -1

 ومعلمی که خود انگیزه وباور .این رابایدبدانیم که معلم فقط دردانش آموزان باور می سازد یا باور خوب ومثبت ؛یا باور منفی -3

 .مثبت دارد می تواند این باور مثبت رادر دانش آموزان ایجادکند
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