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       33 ............................................................................................................             گری اداره.

       33 ...................................................                                      لینک حقوق با عملکرد با نظر مدیر بالفصل

                                                                              انجام امور اداری و کارگزینی، ابالغ، تقلیل، صردور احکرام و... در آموزشرگاه و    

       35 ...............................................................................................                    کاهش ارتباط با اداره

                                                                    ه مدار  برا عنایرت بره نروانین برای دسرتی سرازمان برنامره و                             واریز مستقیم بودجه ب

       36 .................................................                                               بودجه و نظام بودجه ریزی کشورو سازمان بازرسی.

o  37 .....................................................................                             افزایش اختیارات مدیران مدار       



o 38 ...                                                                           تبدیل مانع!!! )مدیر، معاونین، معلمان، مشاور و اولیا( به عامل آموزش و تربیت   

o  38 .................................             مدیریت مدرسه                                        افزایش انگیزه معلمان در تعامل سازنده با     

o   تعریف نقش مدیران مدار  به عنوان سرپرست معلمان وجایگزینی گفتمان ایجرابی                                                                        

       38 .............................................                                           به جای گفتمان سلبی در فضای تربیتی آموزشگاه
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       30 ...................................................................                          آموزان و همکاران و مدیران      دانش

o 30 ..................................................................                                ارتقای نقش مدیردر فرایند یاددهی       

o        تمرکز و آرامش مدیر، معراونین و معلمرین در شرروا سرال ترصریلی و تراثیر آن در                                                                                  

       31 ..................................................                                       تربیت به جهت ارتباط نزدیک با جامعه هدف

o 31 ..............                                            و معلمین در مدار  و تأثیر آن در فرایند تربیت                      نقش اعتماد به مدیران     

o آمروزان خرالق و توجره بره تفراوت هرای                                               ایراد زمینه و بستر یزم برای تربیت دانش                                           

     31 .....................................................................................................   ها         فردی آن

o آموز به معلم )تراکم کال ( در پایه های مختلف با نظر مدیر و عوامرل             نسبت دانش                                                                 

      1 3 ............................................    شود                                         درگیر کار در این نوا مدار  باز تعریف می

o    همسررویی برنامرره هررای آموزشرری و پرورشرری بررا تفرراوت هررای فررردی و توانمنرردی                                                                                     

       31 ...................................................................................................       آموزان      دانش

o 33 ..........                                                                   ح ف فاصله بین برنامه ریزی تربیتی با اجرا در فرایند مدیریت آموزشگاه       

o 33 ............................                                                    تقویت احسا  مسئولیت در مدیران، معلمان و دانش آموزان       

o 33 ........................................   ان    آموز                                        طراحی سیستم باز و نقش آن در تربیت دانش     

o 33 ...........       آموزان                                                         مدیریت سیستم بسته و کنترل عوارض آن در فرایند تربیت دانش       

o   تمررررین و آمرررادگی بررررای پررر یرش هزینررره ریسرررک بررررای مررردیران، معلمررران و                                                                                       

       33 .......................................................................                       آموزان در فرایند تربیت¬    دانش

o 35 ...................................                                                 نقش و جایگاه راهبری و نظارت دولت در فرایند تربیت       
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       36 .......................                                                          آموزش با اخ  نیاز سنجی از طرف معلمین و خصوصا مدیران بالفصل

o 36 .............                                                           ایفای نقش معلم و مدیر بالفصل برای نیاز سنجی ضمن خدمت معلمین       
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o  37 .................                                                           تقویت نقش نیروی انسانی در صرنه برای اجرای برنامه های مدار       

o 37 ..................                                                       کاهش تمرکز و تعدیل نقش ادارات در فرایند اجرای ضمن خدمت       

o 38 .........................................................                       معلمین ضعیف و ناکارآمد               نروه مواجه با       

o 38 .........................................................                                        تبدیل معلمین ناکارآمد به معلمان توانمند       

o 39 ...............................                                                       تغییر نقش معلمین از مانع به عامل آموزش در فرایند تربیت       

o         جهت دادن مناسب به هزینه های ضرمن خردمت برا هردف گر اری توسر  مردیر و                                                                            

       39 .............................................................       آموزان                             معاونین و معلمین و حتی دانش
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              هرای تردری                                                                              هدف ارتقای تعلیم و تربیت وایجراد بسرتر یزم بررای بهرره منردی از روش     

                                      ه زندگی با رویکرد تربیت شهروند مناسرب                                          متنوا همراه با شادا  سازی فضا و ایجا مدرس

 .............................................................................................................................. 50       

o  طراحی ساختمان آموزشی به شکل                            H         و یا طرحری کره برا حفرا و ارتقرای کیفیرت                                               

                                                                         آموزش با مروریت فعالیت یادگیرنده منجر به کراهش و حر ف آلرودگی صروتی،     

       50 ......................................................................................                 بصری و مریطی شود

o        ح ف چند طبقه سازی مدار  و در صرورت عردم امکران حر ف طبقرات کراهش                                                                       

                                                     سانت و یا جرایگزین مناسرب )آسانسرور( بررای رفرع          13        سانت به   18              فاا پله ها از    ارت

       51 ..                                                                     آسیب پله ها برای همکاران فرهیخته با نظر کارشناسان پزشکی وفیزیولوژیست



o  متر برا عنایرت بره        70                                                      باز تعریف استاندارد کال  ها و افزایش ابعادکال  به حدانل                      

                                         و تراثیر آن در فراینرد یرادگیری و                                           تاثیر ابعاد و شکل هندسی چینش صندلی کرال 

       51 .................................................................................                     یاددهی و مدرسه زندگی

o            بستر سرازی جهرت بهرره گیرری از چیرنش کالبردی و صرندلی کرال  هرا در برروز                                                                                  

       51 .........                                                     آموزان و معلمین و زمینه ی مناسب برای ایجاد بارش مغزی              استعداد دانش

o 53 .........                ایند تربیت(                                                              بهره برداری ازفضای فیزیکی )نور، رنگ، نظافت و... و نقش آن در فر     

o 53 ..........                                                                        سالن های مختلف )نهارخوری، کتابخانه، ورزش و ...(و نقش آن در فرایند تربیت   

o      رویکرد ایجاد مدرسه زندگی )پرهیز از یکنرواختی و برخرورداری از فضرای سربز و                                                                              

       53 ............................               آموزان و...(                                       توجه به حایت مختلف حرکت و فعالیت دانش

o 53 ...                               نه و پ یرایی و نقش آن در آموزش                                    بستر ایجاد صرف صبرانه و توجه به صبرا       

o      بستر سخت افزاری یزم جهت آموزش علوم رایر،، و راه و رسرم زنردگی و کرار و                                                                           

       53 .......................................................................................     آموز               مهارت به دانش

o   53 .....                                                                     نظام آموزشی در وانع تکمیل کننده ی وظیفه ی خانواده در امر تربیت است   

o برا          همرراه    ط     نشرا       برا    و           دوسرتانه          جر ا ،           شرادا ،        مریطی       ایجاد             مدار  و کال     در      

   53 ....................  .   شود                                    با تأکید بر کاوش دانش آموزان تاکید      علمی       مسائل        آموختن

o تربیت و ایجاد بستر یزم بررای روش هرای           فرایند    در    آن     نقش   و       تدری      های     روش                                        

   55 .................................................................................................          خالق تدری 

o   تقویت تعامل هدفمند بین مدرسه و منزل، فرایند تربیت در مدرسه مکمل و ادامره ی                                                                            

     56 .................................................................................................             منزل می باشد

o 56 .................................................................                      از فرایند یادگیری است           بازی جزئی     

o آموزان در کتا  خانه و فضاهای عمومی، کتابخانه و                               بستر یزم برای اعتماد به دانش                                               

       56 ................................................................                                سالن های غ اخوری و... ایجاد شود

o      ساختار آموزشی متوسطه شناور و بر پایه تجمیع نظری و فنری و مهرارتی برا رویکررد                                                                                 

       57 ...............................................                             آموزان بر پایه توانمندی فردی              جهت دهی دانش

o   57 .........................................................                                در کال  آ  سرد و گرم طراحی گردد     



o   آمروزدر کرال                                                                 بستر یزم برای آموزش مهارت با ایجاد کارگاه خودسراخته دانرش               

       58 .............                                                 آموزان از پایه ی چهارم تا نهم در کنار درو  مختلف                برای تمام دانش

o    سخت افزاری یزم برای کنترل و کاهش پارادوک  تربیتی بین تونع و انتظرارو نیراز                                                                             

       58 ........                                                              آموزان با روش آموزش و تربیت در فرایند تعلیم و تربیت ایجاد شود    نش  دا

o      فضای فیزیکی و روانی شاد )نور، رنگ، نظافرت و...( و نقرش آن در فراینرد تربیرت                                                                                

       60 ......................................................................................                    مورد توجه نرار گیرد

o    ایجرراد بسررتر مناسررب برررای بررروز اسررتعداد و عالنرره و توانمنرردی و کشررف نرراتوانی                                                                                         

       61 ...................................................................................................       آموزان      دانش

o یزم برای آموزش برر مبنرای یرادگیری مفهرومی و کراربردی ) نره فقر  حفرا               بستر                                                                              

       63 ...........................................................................................................        کردن(

o 63 ..........                                                               بستر سازی برای برنامه ها و بازی های خالنانه در مری  کال  و مدرسه   

                                                                                         ساماندهی و تثبیت حدانل سه ترا شرش سراله معلمرین )نطرام دوری طررح تررول بنیرادین(          - 5

                                             تربیتری و آموزشری و توجره بره تفاوتهرای                                               خصوصا در دوره ابتدایی به جهت اثر گر اری  

       67 .....................................                                             آموزان و معلمین همراه با دانش افزایی همکاران           فردی دانش

o       آمروزان اهمیرت زیرادی داده                                                             به رفترار و مهرارت هرای ارتبراطی و شرهروندی دانرش                              

       67 ...........................................................................................................    شود    می

o آموز دیر آموز و تیز هروش و خرا ،                  آموزان. )دانش                            توجه به تفاوتهای فردی دانش                                   

     68 ...........................................................................................        انرژی و            فعال و پر

o 68 .......................................................       آموزان                         های روانی و جسمانی دانش       تفاوت   

o آموزانی که در سرالهای اولیره زنردگی در خرانواده                                    تغییر و ترمیم روش تربیتی دانش                                                    

       70 ........................................................................................                  مناسب تربیت نشدند

o 71 ..................................................       آموزان                                    طراحی و ایجاد پناه عاطفی برای دانش       

o 73 ..........................................                                                ایجاد زمینه برای همراهی و همکاری اولیا با مدرسه       

o 75 ...............                                                            ی دانش روانشناسی مدیران، معلمان و اولیاء با نیاز سنجی مناسب     ارتقا       



o    تررروی، روش علمرری و روانشناسرری در مواجهرره بررا تفرراوت هررای فررردی و نیازهررای                                                                                     

       78 ...................................................................................................       آموزان      دانش

o     تقویت نقش مشاوره در فرایند تربیت و کمک گرفتن از همکراران مرؤثر در فراینرد                                                                             

     81 ..........................................................................................................        مشاوره 

   83 ............................................................               د مرتوای آموزش                          تغییر و باز تعریف در فراین - 6

o 83 ...............                                     آموزان در فرایند تولید مرتوای آموزشی                          نقش آفرینی معلمان و دانش       

o        کاهش و در صورت امکان ح ف آزمرون هرای هماهنرگ در پایره هرای ابتردایی و                                                                            

       83 ....................................................................................................           متوسطه اول

o  ساعت مهارت تا پایان متوسطه اول برا بهرره گیرری از ظرفیرت          800    الی      300      تعریف                                                             

       85 ...........                                      مراکز فنی و حرفه ای وزارت کار و خصوصی         وپرورش و             داخل آموزش

o 87 ..........................................                                             توجه به میزان و زمان آموزش و نقش آن در تربیت       

o )88 ..............                                                          هدف گ اری مناسب برای ترصیل )آمادگی برای دانشگاه یا زندگی   

o 89 .............................................................                              تمهید مقدمات ح ف تدریجی کنکور       

o یرابی بره هردف                                        آموزان در فراینرد آمروزش و دسرت                           جهت دهی صریح ذهنی دانش                  

       91 ....................................                         آموزان به سمت آموزش عالی                 یت سی درصد دانش   هدا

o 91 ............................................................                                 به آموزش جامع و کاربردی توجه شود       

                                                                                   تغییررویکرد از آموزش دینی و اخالنی به تربیت دینی و اخالنی با تقویرت و براز تعریرف     - 7

       93 ...............................................................................                         نقش معلمین در درو  مختلف

                لمان ( به سرمت                                                                هدایت منابع مالی و افزایش حقوق )خصوصا درمرحله دوم رتبه بندی مع   - 8

                                                                                 بهره وری تربیتی و ایجاد روش کارانه ای در افزایش حقوق با ایفای نقش مردیر بالفصرل   
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              تعلیم و تربیت       نظران      صاحب  و            اندرکاران     دست   ،              سخنی با بزرگان
    همه     در    که                                          متأثر از نظام تعلیم و تربیت آن کشور است،   ،    کشور    هر   ی       توسعه          

                        جامعره را معطروف بره           ورزان        اندیشه     ذهن    هم   و  (     دولت )       حاکمه      هیئت      نوای           ادوار، هم

                     بره نسرل آینرده و             مربروط                      هرر کشرور مباحر           اساسی     های       دغدغه    از               خود کرده است.

               همیشره مرورد           کشرور        رشرد          موانرع    و      عوامل        و طرح       بررسی                        مدیران آینده کشور است.

                                    مدانه صاحبان اندیشه و خرد بوده است.

    از        نرروعی          ( وجررود ی ا         جزیررره                            مرردیریتی جامعرره )مرردیریت        هررای       پارگی     چنررد          

    به      وصول      مانع   و       کشاند    می                                 در دستگاه تعلیم و تربیت را به رخ         ناپ یر      آشتی     های      شکاف

         تکروین                      شرده اسرت. بررای             وپررورش          آمروزش         اهرداف        بره         یرابی        دسرت    در      کلی       اجماا

                                                سیسرتماتیک و هدفمنرد، از صراحبان اندیشره در               اندیشری     هم      برای     یزم     های        چارچو 

         متمرکرز          نظرام                     و موجرب اسرتمرار       شود     نمی      مطلو           استفاده        وپرورش       آموزش       مدیریت 

                             ریشره درگ شرته مردیریتی و           اسرت         ممکرن       هرا         شرکاف         گونره        ایرن   .      شرود       مری      گرا      واپ 

                 انقرال  اسرت در      ی        یزمره              تررولی کره        رغم     علی                                 حکومتی جامعه ایران داشته باشد که 

                         و خروجری ایرن دسرتگاه           شرود      نمی               ترول کیفی دیده     آن    از    ای       نشانه        وپرورش       آموزش

                                تهدیرد انقرال  اسرالمی را هرم        ی         شرائبه                                در شأن جمهوری اسالمی نیست، بلکه    ا   تنه    نه

       هرای         شرکاف           همراه با        فرهنگی   و      نومی   ،  ای       منطقه        مرلی و                . تضاد طبقاتی،   دهد    می     نشان 

                      سیاسری ایرران دارد،   -                                     ریشه در تاری  کشور و تقسیمات جغرافیای       ً عمدتاً            انتصادی، که 

       نظرر     به   ،   حال       بااین  .                       کنترل و بررسی نشده است     جاری                                   متأسفانه در فرایند تعلیم و تربیت

          ایرران،          جامعره        هرای         شرکاف         تررین        مهرم               شری کشرور،      آموز         توسرعه          ازنظرر       کره      رسد    می

   ؛      باشرد       مری                                                                 بین بزرگان و اندیشمندان تعلریم و تربیرت و بدنره مردیریتی آن          های      شکاف

                                شکلی طراحی نشده است تا بتوانرد      به      کشور      فعلی        وپرورش       آموزش          مدیریت در       یعنی

                                                      اجتماعی و فرهنگی کشور باشد، که این پیام مناسبی بررای         ترویت   و           بگوی تغییر    جوا

                                                  نامناسب این سیسرتم، گسسرت فرهنگری و خرانوادگی             کارکرد                    دلسوزان کشور نیست.
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                    . سن و میزان ازدواج    دهد    می             اجتماعی نشان      های     بزه                              خود را در میزان ازدواج، طالق و 

                           ی برای مدیران کشرور دارد.      تأمل      نابل     های   م   پیا        اجتماعی      های     بزه      و جن               و طالق و نوا

                       ر وضع موجرود بردانیم                               ّ دیگری )که حضور ندارد( را مقصّ     ایم      کرده         همه عادت        هرچند

  .   کند     نمی                                            اما وانعیت موجود، با متهم کردن دیگران تغییر 

   ی        درباره                                     )بسته مدیریتی با رویکرد اندام و عمل(       نسخه      کتا      کلی        استدیل          

         فرهنرگ                      متمرکرز مردیریتی،         هرای      روش      دییل    به    که     است     این       ایران        وپرورش       آموزش

           اسرت کره          شرده          نهادینه                                       دستگاه تعلیم و تربیت و در بین فرهنگیان     در                  مدیریتی نامناسبی

       حاکمه       طبقات   ی      سلطه     گاه     خواست    که              مدیریتی دارد         استبداد       تاری     در      ریشه          این مشکل

                       عملیراتی مردیران در          رهنرگ             انرارکررد ف         بایرد    ،      رفتره     هم     روی  .                    ایران ندیم بوده است    در

   و          نگرفتره         نررار         نروین                    معررض گرایشرهای      در       چندان      کلی،     طور    به              بعد از انقال        ایران

      سنتی        مدیریت       الگوی  .    است      بوده      ندیم        متمرکز       فرهنگ       ادامه       بیشتر       است و        نیافته      ترول

   و        بروده          پرایین       ل از             ّ   و پ یرش و ترمّر      بای    از       دستور   و     حکم    بر       مبتنی    ای       رابطه        ایران،    در

    از    را              کراذ  خرود             مشرروعیت    و          درآمیخته     سخت        م هبی،   و       ارزشی        مفاهیم          سفانه با   متأ

  .   است       ساخته       مختلف       منابع

                  و خردمت در پسرت           وپرورش       آموزش                                   با تجربه نریب به سه دهه نگارنده در           

          مردیران،           ایرران           وپررورش          آمروزش    در       کره        رسرد                  شی بره نظرمری      آموز              های مدیریتی و 

        خرود و                 حفا وضع موجود        چگونگی       معنای    به       بیشتر                    در عمل )نه در شعار(     را        مدیریت

                   همسرویی در مسریر            ایجراد    و          همکراری        جلرب           چگرونگی          معنرای       بره     تا       دانند    می      سیستم 

    می       حقیقت    در                         تدبیر در تعلیم و تربیت،   ُ  حُسن   و        وپرورش       آموزش      اهداف          یابی به   دست

       عصرر          پایران         مبرین           ایرران،          سیاسری          تراری          مسریر     در                 اسرالمی ایرران           انقرال       گفت      توان

         امرا در     ؛     اسرت         بروده                مرردم نهراد          دولرت         سراخت        تکوین      آغاز   و      سنتی              دیریت متمرکز م

                                                         هیچ نشانه ی عملری از تمرکرز زدایری و واگر اری نردرت              وپرورش       آموزش       مدیریت 

              ریت تجربیرات   ی                        . با این دیردگاه و مرد     شود     نمی                                  تصمیم به بدنه کار و کف کار مشاهده 
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                              د و مثمر ثمر است مورد استفاده                                                بدنه ی فعال و حاضر در میدان عمل که بسیار ارزشمن

                                            ایران و دیگر جوامع به دلیرل عمرل بره روش       ی                                    نرار نگرفته، و با توجه به ترول جامعه

                                                   در ابعراد مختلرف خرواهیم برودو از جملره ایرن                       عدم تجان  مدرن                 های سنتی ما شاهد 

                                                                 ، فاصله بین آموخته های فارغ الترصیالن ما و میدان کار و تولید است.     موارد

                 تمرکز تصرمیم در           برداشتن      میان    از                    مدیریت غیر متمرکز،       تکوین      یزمه    ً عاً  طب          

              ر و پراکندگی        ّ است. تکثّ        وپرورش       آموزش                                  رأ  و ح ف بروکراسی کشنده در سیستم 

                                             باید در فرایند تعلیم و تربیرت وارد شروند.         مستقل      نیمه   و      مرلی      ندرت       منابع   و    ای       منطقه

                             مدار  ترا فرارغ الترصریلی               از نوسازی                    مدیریت غیر متمرکز،       نتیجه    در    که    ای      گونه    به

                                              ان طراوت و شادابی و دوری از تمرکز مشهود باشد.    آموز      دانش

      . در   کند    می                                                    همچنین سخت افزاری موجود هم تمرکز در مدیریت را دیکته           

                                                            هیچ تغییر مشهودی در ساختمان و کالبد مدار  با رویکرد تمرکرز        اخیر   ی     دهه      چهار

                                                       نان ثبت نام کننده ها حاکم هستند و ثبت نام شرونده هرا      همچ                 ایجاد نشده است؛       زدایی

           نر  علری              مرکروم و         آمروز       دانش                                           مرکوم، مدیر حاکم و معلم مرکوم، معلم حاکم و 

       ه ا...

         مردیریت      در         تررویت           پیردایش    و          فرهنگری           نوسرازی          زمینره              انقال  اسالمی          

   ری            گوشره گیر     و        نردرت          منرابع          تمرکرز           فراینرد        ولری   .     آورد         فرراهم     را        وپرورش       آموزش

         صراحبان              مشرارکت     و              تمرکززدایری      راه      سرر       برر     ای        عمرده         مرانع                       بزرگان تعلیم و تربیت

                                         اندیشه و نظر در دستگاه تعلیم و تربیت شد.

    از        ناشری          تررویت       برا                      در مواجهه و تقابرل     را     خود            بسته، ونتی         مدیریتی      نظام          

        افزایش   و        پیدایش                            و نیاز های رو به رشد بویژه          انتصادی،   و         اجتماعی                نوسازی فرهنگی،

         مسرتقر                 سیستم مردیریت     به      آسیب      ورود    از         جلوگیری      برای       بیند،    می        مشارکت       خواست

    از      ً   طبعراً           نهادهرا        ایرن   .       بزنرد         صروری            نهادهرای          ایجراد     به     دست       درون،    از     شود    می       مجبور

   ،        وپررورش          آمروزش     در  .        باشرند           پاسرخگو            بتواننرد     تا        نیستند     مند      بهره       وکافی          ندرت یزم
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                               اهمچنران تصرمیمات یکسران در      ّ امّ  .                 د علم کرده انرد                  شوراهای کم اثری ن      رفته    هم     روی

                                                                         رأ  برای شرق و غر  وجنو  و شمال کشور با اختالفات بنیادین فرهنگی وانلیمری  

                  ترأمین کننرده ی         اول،        درجره          هرم در             ی شروراها         عمرده      هدف       سفانه     . متأ   شود    می      اتخاذ 

                             بر فرایند تعلیم و تربیت است.             مدیریت حاکم             نیازمندیهای         نظرات و

     ً اویً        اسرت؛                                                    )بسته مدیریتی با رویکرد انردام و عمرل( کوشریده         نسخه       کتا          

      کره         سرازد             خاطرنشران        ً ثانیاً                 بازتعریف نماید،    را        وپرورش       آموزش               مدیریتی توسعه       موانع

     است.      پ یر       امکان                      نگاه از پایین به بای                 با تغییر رویکرد   ،      وپرورش       آموزش       توسعه

    آن      طری                    تنعری اسرت کره             سرهل و مم           فراینرد           وپررورش        آموزش     کیفی        توسعه          

                  نوین و با نشراط        دوران                 و خسته کننده به        تکراری       دوران    یک    از                      دستگاه تعلیم و تربیت

   از          مختلرف          ابعراد         خرویش            انتقرالی          جریران     از         مرحلره       هرر     در          فراینرد           شود. این    می       منتقل

                                             مجموعه )بسته مدیریتی برا رویکررد انردام و         این  .     سازد    می       مترول    را        وپرورش       آموزش

  .      کنرد     می      ایجاد         وپرورش       آموزش                 را در متغییر های       سویه     چند   و        متقابل          ارتباطات      عمل(

                                          مجموعه عظیمی از انرژی های نهفتره و دسرت           وپرورش       آموزش       است که             وانعیت این

                                           مان و مدیران را دارد که آماده جهش سیسرتمی                ّ ان، اولیا، معلّ    آموز      دانش             نخورده ای از 

                            مدیران کالن کشور را می طلبد.                                              میباشد. زیرکی در استفاده از این ظرفیت تیزهوشی 

                                                                        ضمن ع ر خواهی از اساتید تعلیم و تربیت در دانشگاه هرا و مردیران ارشرد              

             حررل مشررکالت                         جهررت حرکررت در مسرریر  "      نسررخه"                                      دسررتگاه تعلرریم و تربیررت از ارائرره 

           کارشناسان        ی ما و   همه    که    را      آنچه       خواهم    می         ، اجازه       نگارنده     توس          وپرورش       آموزش

             نبل از همه :    که       بگویم            از زبان همه    ،                 خود را نکوهش کنیم   و        بدانیم      باید       تریبت   و       تعلیم

 "   ریم   ّ مقصّ    ما"

           مهدی عالمی                                                                                                                                                      

بهمن ماه هزار و سیصدونود وشش
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 پیش گفتار 

        واحدی،-    ترمی       عنوان   ت  تر   ،      وپرورش       آموزش      جدید      نظام     طرح       اولین    که       زمانی    از          

       رغرم        علری         کردیم.      اجرا    را   ،      وپرورش       آموزش    در         بنیادین      ترول       عنوان     ترت     آن،       آخرین    تا   و

    در    ای          سرازنده    و        مثبرت          تغییرر         تنهرا       نره       شرد         حاصرل      کمی     های      جنبه    در    که             دستاوردهایی     همه

         افسرو         ً غالباً        بپرسیم                       از پیشکسوتان این عرصه     اگر      بلکه      نشد،       ایجاد        وپرورش       آموزش       کیفیت

           ی رنجرور         بدنره       بره                       های پیشرین ضررباتی       طرح                      اظهار میکنند که اکثر   و       خورند    می    را       گ شته

             بره صرورت                               شرده در سره دهره گ شرته          اجرا     های     طرح   .                   تربیت وارد کرده است   و       تعلیم      نظام

          مهمترین و    ،      وپرورش       آموزش          از اینکه      غافل    د.  ون    می ش       گزارش    خو     و      اجرا          الجزایری      مجمع

         توجیره       برا                 مرا مسرئولین         ً غالباً  .    است        انسانی                  تن و هدایت جامعة       جهت ساخ       سیستم      ترین        پیچیده

        اصررلی        مشررکل      کرره         صررورتی    در   .          داده ایررم        پوشررش    را           مرردیریتی       ضررعف        مررالی         منررابع         کمبررود

         منرابع          تزریرب          هرچنرد         مرالی،           منرابع        کمبود    نه      باشد    می    آن         مدیریتی        رویکرد        وپرورش       آموزش

  .   کند    می       هدایت       مطلو      سمت    به    را       موجود       وضعیت             مدیریت درست    با       همراه      مالی

       ایرن     در    آن         آخررین     تا     طرح       اولین       اجرای    از    که     کسی       عنوان                    طی سال های اخیر به          

         شرهادت        اسرت         بروده            مردیریتی           جایگراه     در         خردمتم         عمرده    و       ایرم       کرده         شی خدمت    آموز      نظام

          ی کیفری          نتیجره        امرا        شرده          تبیرین    و         نوشرته        مناسب       ظاهری      نالب    یک    در    ها     طرح     همه     دهم    می

           کارشناسان   ی        مطالعه    با         حتی اگر      طرحی    هر                     پیشینه ذهنی و تجربی     این    با   .          نداشته است        مناسبی

     چشم       نتیجه      شود،      اجرا                      در این سیستم مدیریتی       طراحی و        یونسکو   و      کشور       تربیت   و       تعلیم      زبده

  .    داشت        نخواهد      گیری

    در         به ترول      یابی     دست    م، ی   دار        وپرورش       آموزش   در                               با شناختی که از ظرفیت انسانی          

      جاری        رویکرد          شرط آنکه    به   ،    دانم    می                    مناسب را دست یافتنی       دوره     طول   ر د        وپرورش       آموزش

  .    بشود       تعریف     باز      ترول      شروا      نقطه   و     کند       تغییر        وپرورش       آموزش        مدیریت    در

      بره     را      مرا       حوزه     این    در      عملی   و      علمی     تالش   و        وپرورش       آموزش    در         نگارنده       تجربه          

    از     رفت      برون      برای                   مناسب ترین راه حل    را      مالی       منابع       تزریب       اینکه    از     بیش    تا       رساند       نتیجه     این

         ترمیرل         بردون        ذیرل         گانوه      بیست      های      حوزه    در        رویکرد       تغییر        بدانیم،        موجود       وضعیت

    با         مدیریتی     های          در تکنیک                              و با بهره وری مناسب با تغییر            کاهش هزینه          و حتی با       اضافه       هزینه
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         هردایت          مطلرو            جایگراه        سرمت       بره          موجرود        وضعیت     آن،       هدایت   و      جاری       منابع      سازی       بهینه

  .  شد       خواهد

                         برره ترررول وانعرری در           یررابی       دسررت                                                نبررل از برداشررتن گامهررای اجرایرری برررای               

   ی                 وده چنرد دهره     قر                                              ضروری است یک کار اساسی انجام شود، حلقره ی مف         وپرورش       آموزش

                            امکانرات داخلری سیسرتم و                                     شناسایی و با رویکرد آزاد سرازی         وپرورش       آموزش           اخیر وزارت 

                                                    گاه و ج   امکانات مورد نیاز، گامهای استوار و هدفمند    دست      سازی                    بسترسازی برای چابک

             برداشته شود.

o  معاونرت           وادغرام                                                               ایجاد معاونت انتصادی در سطح وزارت و استانها و همزمان کراهش         

                                                              با رویکرد بستر سازی جهت بهره برداری از ظرفیرت هرای نرانونی          مانع  و          های همسو 

  .      وپرورش       آموزش       انتصاد 

o  و سبک مدیریت و تنظیم ییره         وپرورش       آموزش       انتصاد                           رصد نوانین موجود در زمینه                          

                                                              به دولت و یا مجل  شورای اسالمی برای بستر سرازی مناسرب تررول                    یا طرح و ارائه

         بنیادین.

o  و فعال کردن مردیریت اسرتانها          وپرورش       آموزش                                 بهره برداری از ظرفیت نانون شورای                                

  .   شود    می    ها    آن                                      در انجام تکالیفی که در این نانون شامل              و شهرستانها
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