
 

1 

 

 وهشی داده بنیادبر اساس پژموفق های تأسیس مدرسۀ غیردولتی گام

های اخیر این سؤال را چگونه یک مدرسۀ موفق و اثربخش تأسیس کنیم؟ افراد دلسوز متعددی هستند که در سال

وهشی نتیجۀ پژ رومقالۀ پیشاند. های مشابه و گاه متفاوتی دریافت کردهاند و پاسخپرسیده یردولتی موفقغاز مدارس 

های تأسیس یک نظران این مدارس گامنفر از متخصصین و صاحب 28است که سعی کرده با مراجعه به  1بنیادداده

های بندی شد. مقولهبنیاد کدگذاری و مقولهها بر اساس روش تئوری دادهاین مصاحبهمدرسه را استخراج کند. 

الزم به تذکر . تهایی برای تأسیس مدرسه اسصل، گامدست آمده در جلسات متعدد کارشناسی تحلیل گردید و حاهب

مشورت یعنی بدون  نیست، «هندبوک»دهد و اصطالحاً ن میرا نشاتأسیس مدرسه  «نقشۀ راه»است که این الگو تنها 

اتکا تواند فقط با های راهنمای مکمل این الگو، به احتمال بسیار قوی کسی نمیبستهبا یک نهاد باتجربه و استفاده از 

 به همین الگو، مدرسۀ موفقی تأسیس کند.

 دهنده. ارتباط با نهاد مشورت1گام

ی های پزشکه کتاببرای درمان بیماری سخت خود بهیچ کس ، تا وقتی امکان مراجعه به پزشک حاذق باشد

ده کرد. نهاد اایست و برای اقدام به آن باید از مشاور استفکند؛ تأسیس مدرسه نیز کار سخت و پیچیدهرجوع نمی

گیرد تا مراحل ر میای است که از ابتدا در کنار مدرسه متقاضی قرافرد، گروه، مدرسه یا مؤسسه ،دهندهمشورت

 ست: اروری ضتأسیس و ارتقا مدرسه را با او طی کند. در زمینه نقش این نهاد توجه به نکات ذیل 

  سه باشد.دهنده در کنار تیم اصلی مدرمشورتدر چند سال اول تأسیس مدرسه، حتماً باید نهادی 

 این مدارس آشنا باشد، و از افراد باسابقه  غیردولتی موفقدهنده باید به خوبی با سبک مدارس نهاد مشورت

 استفاده کند.

 دهنده باید مدرسه را به مرور رشد دهد تا بتواند مستقل عمل کند.نهاد مشورت  

 . تعمیق نیت و تبیین اهداف2گام

است. در دنیای امروز،  داریمدرسهداشتن اهداف متعالی از ترین رکن مدرسه مهم ایرانی -نظام تربیت اسالمی در

است که خود متدین باشند و عزت جامعه را نیز مهیا کنند. کسانی که « تربیت نسل»از ابزارهای مهم  مدرسه یکی
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تربیت خود همت گمارند و سپس اهداف ذیل را خواهند به تأسیس مدرسه اقدام کنند باید در درجه اول به می

 داشته باشند: 

 در جامعه یرگذاریثأافراد به منظور ت یتترب 

  باشدن یمورد تهاجم و سرشکستگ یاز نظر علمبه نحوی که ه جامعتوانمندن ساختن 

  یستن یگرموجود د یهابا ظرف یسهمدرسه قابل مقا یهافرصتاستفاده از 

  دانشگاه در یقبول یا باال رفتن آمارها خانواده استقبالبه واسطه متعالی در میانه راه گم نکردن اهداف 

  جامعهوضعیت مسئول بودن در قبال 

  اخالص در نیت اولیهو تداوم حفظ 

  باشد و نه سالیق شخصیقانون تمام اقدامات در چارچوب اهتمام به اینکه 

 آموزشی(. ارزیابی شرایط بومی )فرهنگی، مالی، 3گام

الیت کند ود و فعشدایر  باید به بستری که قرار است مدرسه در آنجا غیردولتیبرای تأسیس و ارتقاء مدرسه 

های یژگیواست،  پررنگ و جزء ارکان این مدارسو کار فرهنگی در  یتوجه داشت. از آنجا که نقش تربیت

رایط شدر وجه تنیازمند  وفرهنگی موجود  هایفرهنگی مخاطبان و محیط بومی بسیار مهم است. برخی از تفاوت

 بومی مدارس موارد ذیل هستند:

  ا در برخی ارد، اموبی دآشنایی خ غیردولتیدر برخی از مناطق مانند شهر تهران، جامعه با فرهنگ مدارس

 .برای عموم مردم شناخته شده نیستفرهنگ این ها گاه شهرستان

 شود.ها مینوادهعث اعتراض خاگیری در آموزش دروس بادر برخی شهرها سخت 

  رند.هنی نداذبرای حمایت مالی بومی از مدرسه غیردولتی آمادگی مردم مناطقی وجود دارد که 

 ایاولیه نیه مالیروری است. اصوالً باید بضنیز های تأسیس و جاری توجه به شرایط بومی برای تأمین هزینه

وجه در این تد قابل ز مواربالفعل تدارک شده باشد. به برخی اوجود داشته باشد و قدر اقل ضروری منابع مالی، 

 کنیم:زمینه اشاره می

 د.نای مانند ساختمان را با کمک خیرین تدارک ببینهای سرمایهبرخی هزینه 

 نند.که تأمین های جاری خود را با دریافت شهریدر چند سال نخست فعالیت بعید است بتوانند هزینه 

  سر برسند.توانند به نقطه سربهها هیچ وقت نمیخانوادهو امکانات مالی برخی از مدارس به جهت شرایط 
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 انجام شود. و خیرین یمردم یهابه مرور و با کمکهای کوتاه و با قدمبزرگ  یکارها 

 دام اقو  کمکت جهمحلی  یانباننظور امکانات مالی بومی تأمین شود. بدین ممحل االمکان از مدرسه حتی

 توجیه شوند. مدرسه یسسأبه ت

  د.گیرقرار نوسانات و مسایل مالی الشعاع تحتنباید کیفیت مدرسه 

 همچنین در نظر گرفتن وضعیت آموزشی و مدارس منطقه نیز موضوع بسیار مهمی است: 

 آموز وجود دارد؟آیا به تعداد مناسب در آن منطقه دانش 

 خواهد تأسیس شود، در آن منطقه چه شرایطی دارند؟میای که رقبای فعلی و آتی مدرسه 

 دهی هیأت مؤسس. شکل4گام

شوند؛ در ه میه ادارهمگی بر اساس ساختار هیأت مؤسس یا هیأت امنا و مدیر مدرس غیردولتی موفقمدارس 

عالی را در های آموزشی نیز شورای مدیران واحدها یا هیأت مدیره، نقش مدیریت یافته و مجتمعهای گسترششکل

 مجتمع بر عهده دارند. در این الگو:

 تبار شود اساس کار مدرسه تداوم داشته باشد و اعهایی هستند که باعث میهیأت مؤسس دارای ویژگی

موزش و آه سابق انزده سالپبا حدود افراد  هاینهگز ینبهتربیرونی مدرسه نزد جامعه و خیرین حفظ شود. 

اره وب با ادخی، و دارای ارتباط رشناس مذهبسو اخالص،  یزهانگ دارای ،هسابقنام و خوشخوش ،یپرورش

 ا افراد بومی و محلی است.باشند. اولویت بآموزش و پرورش می

 رس که با از مدا سیاریاز همان ابتدا مرز عملکرد هیأت مؤسس با مدیر و تیم اصلی مدرسه مشخص شود. ب

اند و هیأت اشتهقت را نددد به جهت این بوده است که این انشکست مواجه شدند یا عملکرد ضعیفی داشته

اً شناخت الزم اند، اما لزوماند. هیأت مؤسس افراد متدین و معتبری بودهمؤسس را در جای مدیر قرار داده

 اند.نداشته غیردولتی موفقرا نسبت به نحوه عملکرد مدارس 

  غییر دهندتمد را اکارآنهیأت مؤسس باید این اقتدار را داشته باشند که در صورت ضرورت بتوانند مدیر. 

 تا وقت و  فراد تقسیم شودتربیتی بین ا-یمالی و آموزش-کارهای متفاوت مدرسه مانند ساختمان، اجرایی

 بیتی گرفته نشود.تر-فرصت گروه آموزشی

  ورد توجهنکات ضروری مشود و سیر اداری طیربط از مراجع ذیدر ثبت قانونی مدرسه و گرفتن مجوز 

 قرار بگیرد.
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 «مدیر و تیم اصلی». انتخاب و آموزش 5گام

فق ه مدارس موباوست. وقتی که همکاران ی ، مدیر و تیم اصلغیردولتی موفقمدارس در ترین رکن اجرایی مهم

اند که و بودههمراه ا ل موفقیت آنها مدیر و تیم اصلیشویم که عامکنیم، متوجه میتأسیس شده در تهران نگاه می

سبت به و شور و اشتیاق ن احساس مسئولیتهای دیگری مانند اند و ویژگیشناختهرا میداری موفق مدرسهالگوی 

ود. بکی خاص انجام شسقت و به اند. به همین دلیل انتخاب مدیر و تیم اصلی او، باید با دتعلیم و تربیت را نیز داشته

 دهد که حتماً باید مراحل ذیل طی شود: های موفق نشان میبدین منظور تجربه

 .گروهی بومی به عنوان مدیر و تیم اصلی انتخاب شوند 

 داری باشند.این تیم حتماً باید متدین، مخلص، تمام وقت و آشنا با مدرسه 

  نند.کمدرسه مهیا مجموعه این افراد باید دو وجه علمی و معنوی بسیار باال را برای 

  باشند. یدهعقهمفکر و هماین گروه باید در مسائل دینی و تربیتی 

  را داشته باشند. شورابر اساس جمعی این مجموعه باید روحیه کار 

  کند.یت نمیداری کفاتوان مدیریتی خوبی داشته باشد و صرف سابقه و تخصص مدرسهدر عمل مدیر باید 

 مدارس  ای یک روز کامل( در یکی ازاین گروه طی حداقل یک سال به صورت مداوم )حداقل هفته

دارس مایی با های آشنموفق حضور داشته باشند و از نزدیک با روال کار آشنا شوند. بسته غیردولتی

ید با های این افرادترین ویژگیرا نیز آموزش بگیرند. به همین خاطر یکی از مهم موفق غیردولتی

ته را داش فقغیردولتی موباشد؛ آنها باید روحیه قبول و اجرای سبک متفاوت مدارس « پذیریآموزش»

را  یی خودش، کارآسن، از مدیر و تیم اصلی جوانمباشند. به همین جهت تفکیک هیأت مؤسس ِنسبتاً 

جربه نشان داده است کند، اما تخورده اعتبار خوبی برای مدرسه کسب میدهد. هیأت مؤسس سالنشان می

گیرند، یقرار م ه مدیررا کمتر دارند و وقتی در جایگا غیردولتی موفقکه انعطاف یادگیری سبک مدارس 

 شود.کار دچار آسیب می

 دو سال  ر یک یاد. اگدقت شود که اگر مدیر و تیم اصلی مناسب پیدا نشود، نباید مدرسه را تأسیس کر

ته نامناسب ا یک هسبه را مناسبی پیدا کنیم بهتر از آن است که مدرس دیگر صبر کنیم و مدیر و تیم اصلی

 تصحیح آن دچار مشکالت شویم. های بعد برایتشکیل دهیم و در سال

 ردولتی غیدارس مسبک  پس از یک سال ارزیابی شود که آیا این مدیر و تیم او صالحیت اداره مدرسه به

 را دارند یا خیر. موفق
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 شود، الزم است یک فرد باتجربهنیز پیدا نمی محلیرت دارد و مدیر و تیم اصلی اگر تأسیس مدرسه ضرو 

و کار را به دست گیرد. این فرد کار را با یک کالس  مدرسه برودبه عنوان مدیر به  از مدارس موفق

آن دوره و کالس را بر عهده خواهد داشت. یک یا دو نفر نیروی  2راهنماییکند و خودش معلمشروع می

کند و آنان را آموزش راهنما از آنها استفاده میآتیه را نیز جذب کرده و به عنوان کمکان خوشجو

راهنمای دوره اول را به عنوان رود و کمکدهد. سپس در سال دوم، خودش با دوره اول باال میمی

وال پیش برود و کند. اگر همین ردهد و خودش نیز بر کار او نظارت میراهنمای دوره دوم قرار میمعلم

مناسب  محلیمدرسه بیش از نیروهای مناسبی که دارد، کالس دایر نکند، بعد از چند سال تعداد نیروی 

توانند مدیریت مدرسه را برعهده بگیرند و مدیر غیربومی با رفت و آمد هفتگی یا شوند و میتربیت می

 ماهیانه به آنها مشاوره بدهد.

 

ان و شور و جههای توسعه مدارس نوین در سطح کدر این زمینه، با توجه به تجارب تاریخی و فعلی نهضت

شود نهاد میشور، پیشداری در کشور و نیز لحاظ کردن شرایط بومی کهمچنین گفتگوهای پراکنده با فعاالن مدرسه

 نکات ذیل مورد توجه مدارس و افراد باسابقه قرار بگیرد: 

 ارس د، در مدهای تهران مشغول تحصیل هستنانشجویان شهرستانی مناسبی را که در دانشگاهتوان دمی

 د. آشنا کر غیردولتی موفقتهران بکار گرفت و عمالً آنها را با سبک مدارس الگوی 

 ی لوم حوزوعها و کشورهای مختلف برای تحصیل را که از شهرمندی عالقهی هاطلبه ،توان در شهر قممی

 د. آشنا کر موفق به کار گرفت و آنها را با سبک مدارسالگوی این شهر مدارس  در آیند،می

 مقطع متوسطه دوم به مدارس تهران بیایند و به شکل ها در شهرستان واجد شرایط ازآموزان برخی دانش

و هنگامی که به شهرهای  موفقداری تحصیل کنند. این افراد بعد از آشنایی با سبک مدرسه 3روزیشبانه

                                                 
مشاور پایه، مسئول پایه و معاون پایه معاون آموزشی، ( تحت عنوان س نمونه دولتی )و برخی مدارس نمونۀ دولتی و تیزهوشاندر مدار 2

و  Head of Year ،Housemaster ،Head of Houseدنیا نیز با عناوینی مانند  شود. در سطح مدارس برترنیز شناخته می

Pastoral Leader  یاMiddle Manager ز د مشخصی اراهنما عمالً سرپرستی آموزشی، تربیتی و رفتاری تعدامعلمشود. شناخته می

 دارد. ها را بر عهدهنفر( مانند کالس دهمی 60آموزان یک پایۀ تحصیلی )حدوداً دانش
روزی در تهران و روزی، یا دایر کردن مدارس شبانهآموزان شهرستانی در مدارس تهران به صورت شبانهاست که حضور دانشروشن  3

وبی تدارک وجه به خ ه اینشهرهای بزرگ مشکالت خاص خودش را دارد و در صورتی این پیشنهاد و مورد بعد، مفید خواهد بود ک

 شده باشد. 
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ورهای اروپایی توانند این الگو را پیاده کنند. این کار با اعزام محصل و دانشجو به کشخود بازگشتند، می

 شود.انجام می 4در برترین مدارس خصوصی دنیاسابقه تاریخی دارد و همین امروز نیز 

 ها در انتخاب مقطع و نوع مدرسه. تعیین اولویت6گام

ها اغلب فرهنگ محیط اجتماعی اطراف خود را جذب و شود که انسانناسی اجتماعی بحث میشدر روان

درسه الگو آموزان جدید مدرسه نیز از جو و فرهنگ موجود در مکنند. بر همین اساس کادر و دانشبازتولید می

یجاد کرد. بر ار مدرسه را دکنند. بدین جهت الزم است، از ابتدا فرهنگ و جو مناسب گرفته و آن را باز تولید می

سازد. های اول بسیار اهمیت دارد و فرهنگ مدرسه را میهای دورهآموزان و خانوادهاین اساس انتخاب کادر، دانش

بتدای دبستان اتوان از نمی برخی به همین دلیل معتقد هستند که شروع مدرسه از مقطع متوسطه دوم دیر است و اگر

 ز متوسطه اول شروع شود.شروع کرد، حداقل مدرسه ا

های صحیحی در روال آموز شروع شود تا، مدرسه باید با تعداد مناسب دانشغیردولتی موفقمطابق الگوی مدارس 

درسه که با سبک م اصلی منهاده شود. این تعداد مناسب به دو عامل بستگی دارد. نخست تعداد افراد تیمدرسه بنیان

درسه جدید ران مته آموز و خانواده مناسب. مثالً درمدارس اسالمی آشنا هستند و دوم وجود تعداد کافی دانش

هرستان که شت در یک تواند با ظرفیت کامل، البته تنها در دوره اول، کار خودش را شروع کند، اما بعید اسمی

اند، آشنا شده تی موفقیردولغنیروهای اصلی مدرسه نهایتاً یک یا دو نفر هستند و تنها یک سال است که با مدارس 

ز کدام مقطع شروع ا اولویت کار را شروع کرد. همچنین در مورد اینکهه ده پانزده نفربتوان با بیش از یک کالس 

 : ای )نظری یا فنی( و چه جنسیتی است، به چند مسأله باید توجه شودتحصیلی، چه نوع مدرسه

 در کدام مقطع تحصیلی است؟برای فعالیت آماده مناسب و  ،تخصص کادر اصلی 

 ای( برای شرایط بومی بیشترین ضرورت را دارد؟ رفهح-کدام نوع مدرسه )دخترانه یا پسرانه؛ نظری یا فنی 

 وع کنیم و بستان شرش این را دارد که از داجتماعی( کش ی وفرهنگ ،ای )پشتیبانی مالیآیا شرایط زمینه

 کند؟آموزان به ثمر برسند و مدرسه گل عمالً دوازده سال صبر کنیم تا دانش

 رسه گل آموز خوب از مقطع متوسطه جذب کنیم تا هم زودتر مدتوانیم دانشآیا به اندازه یک کالس می

 التحصیالن برای تدارک کادر آتی مدرسه استفاده کرد؟کند و هم بتوان از فارغ

                                                 
 در لندن )Eton College)مانند ایتون کالج  4
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 وقت. جذب معلمان ثابت و پاره7گام

قطع )در م راهنماانمقطع دبستان( و معلمبر روی دوش پدران کالس )در  غیردولتی موفقبار اصلی مدارس 

یز باشند. این ن کار نسب ایآشنا و منا غیردولتی موفقمتوسطه( است. این افراد باید به طور کامل با سبک مدارس 

ما از آنجا که اوقت و متخصص باشند. های تیم اصلی مدرسه را دارند و باید متدین، مخلص، تمامافراد همان ویژگی

ه در یک منطقه یس مدرسای تأسقابل آموزش نیستند، و در ابتد غیردولتی موفقر هیچ کجا غیر از مدارس این افراد د

اول  وند از همان سال. این رباشد بکر قطعاً وجود ندارند، باید مدرسه برای تربیت آنها از همان ابتدا برنامه داشته

 کنیم:اره میشده در زمینه جذب آنها اش ا به نکاتی تجربهشود. در این قسمت تنهتأسیس مدرسه شروع می

 االمکان جوان باشند تا به خوبی آموزش ببینند و پخته شوند.این افراد حتی 

 های اصیل باشند.االمکان از خانوادهاین افراد حتی 

 ن آنها نتظر آمدمهای فرهنگی محل تجمع جوانان مذهبی سر بزنیم و برای شناسایی این افراد به کانون

 نباشیم.

 نند.رفی کبرای شناسایی این افراد از افراد دارای بینش تربیتی بخواهیم که آنها را مع 

 .حمایت مالی خوبی از این معلمان بشود 

  ها حمایت کرد.خانوادهاعتراضات از این افراد باید در برابر 

 اندن و برای مالتحصیالن مدرسه آموزان و فارغپس از دایر شدن مدرسه، بهترین روش جذب، تشویق دانش

ان را التحصیالن و نیروهای جوتوان فارغخدمت در مدرسه است. بدین ترتیب پس از تأسیس مدرسه، می

 در کارهای مدرسه که مناسب آنهاست، وارد کرد و به مرور رشد داد.

 ستمر درمو حضور  دهندیخود را انجام م یستک درس هستند که در زمان مشخص تدرمعلمان  ،دسته دیگر

 ییدر سطح باال آنها یقاخال و یآموزش یفیتکنند و کاهداف مدرسه عمل  یدر راستا یدمعلمان با ینرسه ندارند. امد

  :باشد

 کرد شینمعلمان موجود آموزش و پرورش گز یاناز مغالباً  توانیمعلمان را م ینا. 

 .از نظر علمی و معنوی در سطح باال باشند 

 عوض نشوند یعسر یروهاباشد که ن ینمدرسه بر ا یبنا. 

 .از افراد متعادل استفاده شود 

  که اولویت آنها مسائل مالی است.استخدام نشوند معلمانی 
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 اماتی که شابه اقدمتوان این معلمان را از میان معلمان آموزش و پرورش تأمین کرد، الزم است اگر نمی

 ز انجام شود.ین معلمان نیدر مورد ا شود،راهنما( انجام میبرای جذب معلمان اصلی )پدران کالس و معلمان

 آموزی(اندازی مدرسه )تدارک فیزیکی، مالی، اداری، انسانی و دانش. راه8گام

توان ای دیده شد، میهمل زمیناقداماتی که تا به اینجا انجام گرفت و مالحظاتی که در مورد عوامراحل و پس از 

 یت شود:ات ذیل در این مقطع زمانی باید رعااماندازی مدرسه را آغاز کرد. اقدمراحل اجرایی راه

 ت شده باشد. اندازی دریافبرای مدرسه مجوز قانونی تأسیس و راه 

  مدرسه مهیا شده باشد.فعالیت سال اول برای فضای فیزیکی و تجهیزات 

  شده باشد. آن معلوم تدارک و بودجه سال اول مدرسه چگونگی تأمین 

  .مدیر و تیم اصلی مدرسه مشخص و مستقر شده باشند 

  .معلمان سال اول مدرسه تأمین شده باشند 

 آموزان سال اول مدرسه با دقت و بر اساس معیارها گزینش و جذب شده باشند.دانش 

 . آموزش مستمر نیروی انسانی9گام

شروع کند،  تی موفقیردولغبک مدارس همانطور که توضیح داده شد، مدرسه باید با مدیر و تیم اصلی آشنا به س

زم است اقدامات نظور الدین مباما برای تداوم کار خود نیازمند پرورش نیروی انسانی، به ویژه معلمان اصلی است. 

 ذیل برای آموزش مستمر نیروهای اصلی مدرسه انجام شود: 

 طور مداوم  رد و بهضی قرار بگیختیار مدرسه متقابه مرور در ا غیردولتی موفقهای آشنایی با مدارس بسته

 به آنها مراجعه کنند.

  ببینند.نظری و عملی نیروهای جوان زیر دست تیم اصلی مدرسه آموزش 

 وه بر شند و عالدهنده، به صورت مداوم در این مدارس حضور داشته بامربیان باسابقه از نهاد مشورت

دهنده در تهاد مشورای باشد که نباط به گونهورند. این ارتآآموزش، از عملکرد نیروها ارزیابی به عمل 

 توجهی، آن را از صحنه خارج نکند.حاشیه قرار نگیرد و آفت نسیان و بی

  اهم شوددهنده فریروهای نهاد مشورتغیرحضوری نیروهای در حال آموزش، با نگرفتن امکان مشورت .  

 هران آموزشی ت چند روزه در سمینارهاییک مانند حضور های مقطعی و تئوردقت داشته باشیم که آموزش

 کند.به هیچ عنوان کفایت نمی
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 رای بعی آفت نو ،ا از مدارس موفقنوپمدارس کار نیروهای تازهبینی توأم با ظاهربینی و نزدیک یدبازد

 آنهاست.

 .برای نیروها آموزش اعتقادی و اخالقی نیز در نظر گرفته شود 

  شود.برای تربیت نیرو اتاق فکر تشکیل 

  دهنده را تنظیم کند.های نهاد مشورتهای مستمر معلمان و توصیهآموزشبین مدیر، توازن 

 . ارزیابی عملکرد مدرسه10گام

رزیابی مداوم اابی یا خودارزیترین اقداماتی که نیاز دارد، پس از آنکه مدرسه شروع به کار کرد، یکی از مهم

 التحصیالن است:آموزان و فارغدانش ها،دهنده، خانوادهتوسط خودش، نهاد مشورت

 .همواره خودش را سختگیرانه و با معیارهای سطح باال بسنجد 

 یدن به آن باز ه از رسمدرس این سطح باال بودن باید با دقت در نظر گرفته شود که نه آنقدر باال باشد که

 بماند و نه آنقدر پایین که رشد مدرسه را متوقف کند.

  د بود.باسابقه مدارس اسالمی موفق در این زمینه بسیار مفید خواهاستفاده از افراد 

کیفیت » ن باشد،آراقب یکی از موضوعات بسیار مهمی که مدیر باید همواره نسبت به آن ارزیابی داشته و م

 است: « نیروها و روابط انسانی در مدرسه

  یربه مد یروهااعتماد نتقویت 

  مدرسهو دوستانه در  یکار جهاد یفضاتقویت 

 .مدرسه را صرفاً به دید یک شغل و درآمد مالی نگاه نکنند 

 تقویت نگاه تربیتی کادر 

 یتیو ترب ینیبودن کادر در مسائل د یدهعقهمفکر و هم 

  در مدرسه بازییقو رف یباندبازعدم 

 متخلف اندر برخورد با معلم یتقاطع 

 ی مدیر با افرادارتباط موفق رودررو 

  مدرسه یوان قلب معنونماز جماعت به عناقامۀ 

 ضوابط یاجراگیری مبتنی بر تصمیم 

  آموزانمعلمان و دانش ینرفاقت ب یفضاایجاد 
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  مدرسهدر شاداب بانشاط و  یفضاایجاد 

 ینجلب اعتماد والد 

  یکار جمعروحیه تقویت 

  کردندادن برای تجربهیکدیگر و تسهیل ارتباط و میدان استفاده از تجاربروحیه تقویت 

  یروهان ینوآوراستقبال از 

  در مدرسه یو نشاط ورزش یعلم یفضاایجاد 

 یاننفس مربعزتشدن به اهمیت قائل 

  و بازخوانی نیت اولیه در مقاطع مختلف راه یانهکردن هدف در منگم 

 رسهبینانه به وضعیت جاری و آتی مدنگاه واقع 

  وراییشگیری بر اساس نظام و تصمیم شوراتشکیل اهتمام به 

 هاآموزان و خانوادهبین معلمان و دانش یمیتصم یفضایجاد و حفظ ا 

  آموزانآموزشی کادر و دانشهای بر فعالیتنظارت 

 هو بازماندن از کارها و کارکردهای اصلی مدرس ایعدم ورود به کارهای حاشیه 

 ایجاد فرصت رشد برای نیروهای جوان 

شته باشند که زیابی دای کار نیز ارهمواره از موانع بیرونی و مالدهنده همچنین الزم است مدیر و نهاد مشورت

 شود:ذیالً به برخی از این موانع اشاره می

 ی مدرسهآموزشحفظ استانداردهای بر  هاخانواده یترضابه جلب دادن  یتخطر اولو 

 یاو منطقه یمحذورات بوم 

  سرایت آن به محیط مدرسهم بینی نسبت به عدپیشمحل و در  یبوم هاینزاعسوابق اطالع از 

 بر اساس شناخت و آگاهی از همدیگر یهمراهایجاد بر بودن زمان 

 اطر مدرسهخنه به و معلم شناخت از ها به خاطر خانواده یانتخاب مدرسه از سو 

 دآموزان بااستعدادر جذب دانش غیردولتیمدرسه با و نمونه  یزهوشانمدارس ت یدرقابت شد 
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 . ارتقاء11گام

یفیت درسه و کمای بر روال صحیح شکل گرفته باشد، فرهنگ حاکم بر تجربه نشان داده است که اگر مدرسه

تواند با کند و میهای خوبی جذب میآموزان و خانوادهشود؛ دانشنیروی انسانی آن از وضعیت مطلوبی برخوردار می

 توجه به نکات ذیل به خوبی رشد کند و ارتقا یابد: 

 غیردولتی موفقهای راهنمای مدارس بسته» استفاده از» 

 در سطوح مختلف تجارب مدارس دیگرهمکاری و گرفتن از بهره 

 کند.و فضایی که نوآوری را ترغیب می داشتن نوآوری 

 . اصالح12گام

ک مدرسه یت تأسیس ای بر روال نادرست شکل گرفته باشد، باید مرحله به مرحله تمام اقدامااما اگر مدرسه

نهاد  نه حضورین زمیامورد آن تحلیل شود و هر کجا نیازمند اصالح بود، اقدامات الزم انجام شود. در در 

ه بسا چدهنده اهمیت بسیار بیشتری دارد، چرا که شناسایی مشکل و رفع آن نیازمند تخصص و مشورت

 سفیدی است!اندیشی و ریشمصلحت


