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 باید بدانند! رهبران آموزشیآنچه 

این چگونه  .به جهت هاي مختلفی کشیده می شوند مدارس مدام دیرانم

مواردي که از اهمیت بیشتري برخوردار است،  يرومدیران می توانند 

 گرفت که چگونه دیخواه اد، یکتاب الهام بخش نیدر ا متمرکز شوند؟

 نیشتریکه ب اموراتیو  یاصل ، هدف هايارزشها روي رخود را ب مدیریت

مهمی را براي   قیحقااین کتاب  سندگانینو .دیمتمرکز کن ،را دارند ریتأث

شما نمایان می کنند که در زمینه هایی مثل پرورش و تربیت در مدرسه، 

تقدیر و تشکر از معلمین و توانمندسازي کارمندان شما را به مدیري موثر 

که ، آموزشی در قالب تجاربراهکارها  نیا یل خواهد کرد.و موفق تبد

دیگر و  ي معلمان، جلسات توسعه حرفه ا ه و پژوهشمطالع يمناسب برا

تجارب مختلف در با ذکر  .قالب هاي یادگیري است، بیان شده است

هدف کتاب ،  نیالهام بخش در ا يها نشیو ب عرصه آموزش و پرورش

مثبت در دانش آموزان است ، دست یافتنی نهایی شما که ایجاد تحولی 

 تر خواهد بود.

 آالباما است- رمنگامیب مدیري از، (  Danny Steeleیل )است دنیل   

در سال  سال خدمت کرده است. 25که در عرصه آموزش و پرورش 

در کنفرانس  يو او به عنوان دومین مدیر برتر آالباما انتخاب شد. ،2016

به عنوان  اکنون و متعددي شرکت کرده استکشوري و جهانی  يها

( به صورت پاره وقت  Montevalloوالو )در دانشگاه مونته استاد 

ی نیز دارد که آموزش يرهبربا موضوع وبالگ  كی یدن کند. یم تیفعال

 داشته است. دیبازد ونیلیم 5از  شیب تاکنون
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در  یآموزش مدیریتاستاد  (Todd Whitaker) تاد ویتاکر    

وي یکی از حامیان در زمینه آموزش و پرورش  است. یزوريدانشگاه م

کتاب  نوشته است. از جمله کتاب هاي پر  50است و تا کنون بیش از 

  "یا  "معلمان موفق متفاوت عمل می کنند  "فروش او می توان به 

 اشاره کرد. "چگونگی رشد و ترقی معلمان جدید
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 با نویسندگان آشنایی

آالباما -رمنگامیاز ب ریمد ك(ی Danny Steele) لیاست دنیلدکتر 

او فعالیت کرده است.  و پروش آموزشعرصه سال در 25از   شیاست و ب

به عنوان معلم، مربی و سطوح مختلف، به عنوان مدیر در ر فعالیت عالوه ب

دومین معاون   انبه عنودنی  2005ر سال کرده است. دکار  نیزمعاون 

دومین  به عنواننیز   2016 ایالت آالباما شناخته شد و در سال برتر سال 

 يکنفرانس هادر  وي از او نام برده شد.آالباما در ایالت  سال مدیر برتر

و به عنوان ي در سطح کشوري و جهانی شرکت کرده است. امتعدد

 یك وبالگ و فعالیت دارد به صورت پاره وقت مدرس در دانشگاه مونتوالو

 لیون بازدیدمی 5بیش از  تا کنون که هآموزشی نوشت مدیریت با موضوع

از دانشگاه  خیتار در رشته یکارشناسمدرك  يدارا وي داشته است.

Covenant College Lookout Mountain,GA   .است

 ازدانشگاه خیتار خود را در رشتهارشد  یمدرك کارشناس نیمچنه

در  یمدرك تخصصوي موفق به کسب   است. بیرمنگام ) آالباما ( گرفته

در زمینه رهبري آموزشی شده  يمدرك دکتر وزمینه مدیریت آموزشی  

است. او به همراه الباما آ- رمنگامیب که هر دو از دانشگاه سمفورداست 

 به . آنها سه فرزندکندی م یزندگ( آالباما) رمنگامی، در ب الیهمسرش ، ه

 دارند. زابتیال و لیو ،یجنام هاي دی

در  یآموزش مدیریتاستاد  (Todd Whitakerدکتر تاد ویتاکر )    

 Terre Hauteه در دانشگا افتخاريو استاد  ایکلمب–ي وریزدانشگاه م

و  یاضیمعلم ر، دانشگاهیوي قبل از تحصیالت  ایالت ایندیانا است. –

مدارس راهنمایی در مدیر عنوان  سپس به. بود یزوريبسکتبال در م یمرب
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مسئولیت هماهنگی همچنین  و دبیرستان شروع به فعالیت کرد.

و بررسی استفاده از تکنولوژي  برنامه هاي درسیرسیدگی به ان ، رمندکا

دنبال براي را  یشزندگدر مدارس در دست افتتاح را بر عهده داشت. 

بر روي مطالعه  تحقیق و واسطهبآموزش و تربیت  یعنیاش  عالقه کردن

 گذاشته است.مدیران مؤثر  معلمان و

ایجاد  وایجاد انگیزه در کارمندان وي مشتاق و حامی موضوعاتی مثل      

تاد ویتاکر  .تاسان بوده مدیر و انمعلمو موثر در میان  ات سازندهتغییر

 "یکی از پرفروش ترین آنها تاب نوشته است کهک 50تا کنون بیش از 

می باشد. کتاب هاي دیگر وي  "متفاوت عمل می کنندمعلمان موفق 

سر و کار داشتن با معلمان ، تربیت خالق و ماهرانه، شامل؛ هفت راز ساده

روش براي بهبود رفتار دانش آموزان، چهار عامل موثر در  50 سخت گیر،

و انگیزه دادن و  می دهند انجام موفق، آنچه مدیران  موفقیت مدرسه

نیز معلم وي که ( beth)بث  خانوم تاد باعلمان. الهام بخشیدن به م

 ،است زوريآموزشی در دانشگاه میمدیریت  استاد اکنونو بوده  ومدیر

آنها والدین سه فرزند به نامهاي: کاترین ، مدلین و  .ازدواج کرده است

 .هستند هریسون
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 مقدمه

مطلوبی وقتی مدرسه در وضعیت . بستگی دارد نحوه مدیریتهمه چیز به 

 .مدرسه یا همان مدیر است که باید پاسخگو باشد رهبر قرار ندارد،

 دهیکش یمختلف يجهت هامدارس مدام به  رانیمدحقیقت آن است که 

 پایان ناپذیري از مدیر مدرسه از طرف يانتظارات و خواسته ها .شوند یم

، اولیاي دانش آموزان،  انجمن اولیا و کارمندان، دانش آموزان، معلمان

مربیان و همچنین از آموزش و پرورش منطقه و استان وجود دارد. اینکه 

 تیکه از اهم يموارد يروبه عنوان مدیر، تصمیم می گیریم ابتدا 

یم و همچنین چگونگی مواجهه ما با برخوردار است متمرکز شو يشتریب

ي ما بر روي مدرسه، معلمان و این انتظارات و مشکالت، نحوه اثرگذار

 دانش آموزان را مشخص خواهد کرد.

 مدیریت که به ما کمك کند نوشته شده است با این هدفین کتاب ا    

، که بیشترین اهمیت را دارند بر روي فعالیت ها و اموراتی خود را 

متمرکز کنیم. نتیجه کار این است که افرادي که در مدرسه مشغول به 

در  .دانش آموزان را کانون توجه مداوم خود قرار خواهند دادکار هستند، 

حقیقت، حمایت مدیران از معلمانشان، موجب حمایت معلمان از دانش 

آموزانشان خواهد شد. مؤلفه اساسی براي تبدیل شدن به یك مدیر موفق، 

مدیري که مدرسه به آن نیاز دارد، آن است که مطمئن شوید براي 

 ل هستید و از آنها پیوسته تقدیر و تشکر می کنید.معلمانتان ارزش قائ

مدرسه بستري از ایده ها و برنامه هاي جدید است که تصمیم گیري و     

انتظارات و خواسته ها از معلمان بسیار باال  .اجراي آنها کار دشواري است
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                                                                  است و مردم دائما   خواستار کارها و ایده هاي فوق العاده اي از جانب 

اگرچه احتمال  تند که باعث تغییر مثبتی در جهان شود!معلمان هس

انجام این کارهاي شگفت انگیز نیز از طرف معلمان بسیار باالست. اما چرا 

بسیاري از این ایده ها و برنامه ها، حتی آنهایی که احتمال اجرا و 

اثرگذاري آنها بسیار زیاد است، به دست فراموشی سپرده می شوند؟ چرا 

ی که برچسب تحول در جهان به آنها زده شده است، در آخر ن ایده هایآ

تاثیري از خود بر جاي نمی گذارند؟ این تحول و عدم تحقق ایده هاي 

مختلف قطعا می تواند موجب نگرانی و یا بدبینی فرد نسبت به اتفاق 

به راحتی می توان تحت  هایی که ممکن است در آینده رخ دهد شود.

فراوانی که بخشی از آنها شامل افزایش انتظارات  تاثیر تقاضا و فشارهاي

پذیري، آزمون ها و امتحان هاي مختلف است، قرار افزایش مسئولیت مردم، 

یا  "دیگر باید چه کار کنم؟ "گرفت. به راحتی می توان در دام جمالتی مثل 

 اتفاق نیاقرار گرفت. ولی  "تالش ها ارزشش را دارد؟ آیا همه ي این "

ت، حتی ممکن است این فشار ها بیشتر شده و منجر به اس یعی        کامال  طب

براي پاسخگویی و حل این مشکالت از چه ناامیدي شود. اما در این میان، 

منابعی باید استفاده کنیم؟ آیا منابع معتبري وجود دارد یا فقط در 

 دریایی شناور هستیم و به دنبال طوفانی دیگر می گردیم؟

 شهیاست که هم و نکته هاي جاودانی موارد به  اشارهکتاب  نیهدف ا    

پاسخ گو بوده و پاسخ گو خواهد بود. نکته ي بعدي ممارست در انجام 

این روش ها و اجراي روزانه ي آنها است. لذت بردن از روز اول مدرسه 

بسیار هیجان انگیز است. همچنین جشن هایی که براي معلمان یا دانش 

اند بسیار بجا و مناسب باشد. اما جداي این آموزان گرفته می شود می تو

روزها، روزهاي دیگري نیز وجود دارد که ما باید براي ساختن اعتماد 
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متقابل، اعتماد به نفس، عزت نفس و باالبردن روحیه کارمندانمان، از آنها 

استفاده کنیم. در حقیقت، تفاوت اصلی بین مدیران موفق و دیگر مدیران 

ست. به هر حال آن چیزي که مشخص است این نیز بر همین اساس ا

 است که، مدیریت موثر یك شبه بدست نمی آید.

نکته هاي ،  به سرعت در حال وقوع هستندکه  یراتییبا وجود تغ    

موفق از دوام و طول عمر  مدیرانکه  جاودان و ماندگاري نیز وجود دارد

گذاري در افراد در حول و اثر تنکته هایی که موجب  زیاد آنها آگاهند.

همه مقاطع آموزشی می شود. به هرحال می توان گفت نکته اصلی آن 

ابتدا سعی و  ، عادي و روزمره يانجام کارها يتالش برا يبه جا است که

تالش خودمان را براي انجام کارهایی که از اهمیت بیش تري برخوردار 

 است، بگذاریم.

ل سال، همه ي ما دوست یکسال سابقه داشته باشیم چه چهچه      

همین  به داریم که در زندگی دانش آموزانمان تحولی مثبت ایجاد کنیم.

کار خود را ، ما  معموال .میرا انتخاب کرد آموزش خاطر است که ما حرفه

خیلی سریع جذب این فضا می و  آغاز می کنیم س درسالاز ک

 قرار داده ریرا تحت تأث نماندانش آموزا یتا زندگ می کنیم تدریسشویم.

آن را بهبود ببخشیم. اما سپس متوجه شدیم که دوست داریم اثر و 

به  میتصم لیدل نیبه هم گذاري بیشتري بر روي افراد داشته باشیم.

رهبران امر تعلیم و  اکنون فرصت ما فرا رسیده است. .میگرفتمدیریت 

این باید با شور و اشتیاق فراوان در  تربیت، براي رسیدن به موفقیت،

مسیر قدم گذاشته و نسبت به ارزش ها و اهدافی که عوامل موفقیت و 

را که  يریمس کتاب نیا ثمربخشی در این حرفه هستند آگاه باشند. چه

دهد که در مسیر شما  ی بهاعتماد به نفس ای ،دهد رییتغ دیدر آن قرار دار
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 يادآوریاست که  نی، هدف ما اموفقیت با سرعت بیش تري حرکت کنید

ه ایم، و در آخر مدیري شویم که آموزش را انتخاب کرد حرفه چرایم، نک

 آینده را تحت تاثیر خود قرار می دهیم.
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 نحوه استفاده از این کتاب

، بتوانید از آن نهایت استفاده ازیاست که در صورت ن یکتاب هیهدف ما ته

خواندن این از اول تا آخر محو و د شینینب توانید یك جا شما می. را ببرید

را  بعضی از قسمت ها عالقه مند باشید است تی ممکنکتاب شوید. یا ح

 د.استفاده کنی آنهابعدا هم از انید تا بتو کردهیا عالمت گذاري و پر رنگ 

ممکن است بخواهید اولین روز هفته را با نگاه به یکی از این نکات یا ایده 

 است که یکتاب نیا دیشا هاي جدیدي که در کتاب هست، آغاز کنید.

کارمندانتان به اشتراك بگذارید. حتی  ایبا همکاران  دوست داشته باشید

می توانید جلسات خودتان را با تامل و تفکر بر روي یکی از جمالت این 

کتاب آغاز کنید، یا در یاداشت هاي هفتگیتان از ایده هاي این کتاب 

این کتاب وجود  چگونگی استفادههیچ محدودیتی براي  استفاده کنید.

 ندارد.

اثر گذاري و ایجاد تحولی مثبت است که به اما هدف اصلی این کتاب     

ما یاد آوري کند، چرا حرفه آموزش و پرورش را انتخاب کرده ایم و 

ند. اگرچه تراز کتفکرات جدیدتر هم   را باه مان نیریاعتقادات د همچنین

ارد که از کنترل ما خارج در امر تعلیم و تربیت چیزهایی زیادي وجود د

است ، اما با این وجود هنوز هم چیزهاي زیادي هستند که ما می توانیم 

 آنها را کنترل کنیم. بیایید شروع کنیم!
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