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 مقدمه
 

شباهت زیادی بین  .می باشد مدیریت مدارس امروز بسیار مشکلتر از مدیریت مدارس زمان پدران ما

تغییرات در  .مسؤولیتها و مسائل مدیر امروزی با آنچه که در گذشته بوده است وجود ندارد ،وظایف

ناخشنودی مدیران از عدد  برنامده هدای آموزشدی      ،برنامه های درسی و مشارکت بیشتر معلم در آنها

ن بدودن از تمدایز   نگدرا  ،ضمن خدمت کافی برای همزمان داشتن آنها بدا جنبده هدای مفتلدف شدغلی     

و از طرفی تنوع در مسدائل   ،وجود بی عدالتیهای اجتماعی مثل وجود فقر در میان انبوه ثروت طبقاتی

تغییدر مدد     ،مصرف گسترده مواد مفدر به وسیله شاگردان ،تغییر اخالق جنسی ،انضباطی شاگردان

ین مدی برندد دلیلهدای                                                                           موسیقی گروهی که غالبا  تعداد  و همسدان سدازی درون سیسدتمی را از بد      ،مو

  .می باشندامروز  مدیریتتفاوت بین مدیریت در گذشته و

بر خالف سیستمهای مدرسه ای پیشرفته امروزی مدیریت دبیرستان در گذشته ید  شدغل فرفده    

عدالوه بدر تددری  و مددیریت      .در جوامع صنعتی وظایف مدیر آن زمان بسیار متنوع بودند .ای نبود

و خبر چین دادگسدتری و وظدایفی    ،پرستار بیمار ،خواننده کلیسا ،ان منشیاغلب به عنو ،مدرسه خود

مردمدی کده ایدن شدغل را      ،سیستم مدرسه خیلی به سرعت پیشرفت کرد .از این قبیل خدمت می کرد

                              اساسا  به جنبه عملی آن تکیده   ،داشتند و آنهایی که خود را وقف مطالعه مدیریت مدرسه کرده بودند

مسائلی که ذکدرش   .مطالعه تحو  تدریجی مدیریت مدرسه فراموش شده بودمی کردند بطوری که 

  .گذشت بر مدیریت مدارس امروز اثر گذاشته و کار مدیریت مدارس را بسیار مشکلتر کرده است

معلمان با تجربه را که روشهای مدیریت مسائل انضباطی شاگردان و آرا  کردن والددین را طدی   

 .گر نمی توان برای انجا  وظایف مدیریتی امروز کافی بده فسداآ آورد  سالها به دست آورده اند دی

   .و فهم بیشتری را می طلبد ،زمینه علمی و تجربی ،مدیریت مدارس امروز قابلیتها و توانمندیها



زیداد اسدت کده بدرای بده دسدت        بده انددازه ای  مقدار اطالعات موجود مربوط به وظایف مدیران 

 .اسدت تحقید  نیداز    یی به ضرورتهای شغل مدیریت سالها مطالعده و آوردن دانش الز  برای پاسفگو

نویسدندگانی   .تفسیر شفصی از این بدنه اطالعات به تنهایی کار بسیار بزرگی برای مدیر شاغل است

ا  ایدن اطالعدات را   انتفاآ و تفسیر تمد  ،که این اطالعات را در طی سالها ارائه کرده اند جمع آوری

اساسدی   ،و کار بدر روی عنداوین مددیریتی    ،تحقی  ،مطالعه 3500نتایج  .دمی دانن چالشی ب  بزرگ

  .تشکیل می دهند را عمیمهای ارائه شدهبرای فمایت از ت

، (از دبسدتان تدا دانشدگاه   ) کتاآ فاضر نتیجه سالها تجربه افدرادی اسدت کده در مشداغل معلمدی     

یریتی در سدط  عدالی   و تددری  موضدوعهای مدد    ،مدیریتهای صفی و ستادی سدازمانهای آموزشدی  

البته این غیر ممکن است که در این کتاآ محدود آنچده را کده در    .خدمت کرده و تأثیر گذاشته اند

اما سعی شده اسدت زمینده هدایی     .این زمینه وجود دارد و ضرورت این موضوع می باشد آورده شود

ی شوند برای مدیران و آنچه که می توانند موجب آمادگی فرفه ابرای فهم دیدگاهها و درگیری با 

دانشجویان و همه خوانندگانی که در این شغل هستند یا می خواهند در آینده بده ایدن شدغل درآیندد     

  .فراهم آید

پودینه بفداطر تایدم مطالدب و از آقدای سدیروس فیددری       مرضیه در نهایت باید از سرکار خانم 

ن از خود نشان داده اند تشدکر و  صدر بفاطر صفحه آرایی کتاآ و فوصله و دقتی که این بزرگوارا

 . قدردانی نمایم

 

 «دکتر علی فسن زاده فروغی»



 


