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  معلم گرامی سالم                     

ــین انتظــارات شــما از نقــش    اي کــه مالحظــه مــی  پرسشــنامه ــد جهــت تعی فرمایی
ایــن پرسشــنامه از دو بخــش تشــکیل شــده  .  یــک مــدیر مطلــوب تهیــه شــده اســت  

ــزان       ــت می ــمت  راس ــتون س ــا س ــف ی ــش  ال ــت در بخ ــک از     اس ــر ی ــت ه اهمی
ــت ــد        فعالی ــام ده ــوب آن راانج ــدیر مطل ــک م ــت ی ــما الزم اس ــر ش ــه نظ ــه ب ــا ک ه

ــد ــا ســتون ســمت چــپ از شــما خواســته شــده اســت    . مشــخص نمایی در وجــه ب ی
تـــا میـــزان انجـــام هـــر یـــک از فعالیتهـــا توســـط مـــدیر مدرســـه تـــان را مشـــخص 

ــد ــدون شــک پاســخ .کنی ــق را در    ب ــد محق ــواالت میتوان ــه س ــما ب ــادقانه ش گویی ص
ــوده و  . یــافتن نتــایج واقعــی وجالــب یــاري کنــد  ضــمنا اطالعــات کــامال محفــوظ ب

  .                گرددنتایج به طور جمعی بررسی و تجزیه وتحلیل می
  

                 
ب
ا
 
ت

ش
ک
  ر

  اطالعات پاسخ دهنده

  

  

  

                 

  
  وظـایـف مـدیــران

  :             مدرك و رشته تحصیلی :                                                          سن:                                               
 :سابقه  تدریس       :                                                                              کنید
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  اجتماعی و انتظارات کلی از دبیرستانشناخت فرهنگ،باورها،ارزشهاي  .1
  .شناخت محیط خاص و فرهنگ ویژه اي که مدرسه را احاطه کرده است .2
  شناخت خصایص زیستی، روانی، اجتماعی دوره نوجوانی و ویژگیهاي دوره متوسطه .3
  آموزان با این اهداف و تالش براي رسیدن به آنها دانشهایی خاص براي مدرسه و آشنا کردن کارمندان و تدوین اهداف وطرح .4
  .ساالنه براي مدرسه در ابعاد مختلف با مشارکت کارکنان و اولیاء به تصویب رساندن ان  تهیه برنامه .5
  سازماندهی بهینه کلیه نیروهاي انسانی و مادي و فضاي مدرسه در جهت رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی .6
  .ایجاد محیط فیزیکی و روانی سالم، شاداب، بالنده که به باال رفتن کیفیت آموزشی بیانجامد .7
  ها به تعاون اهمیت به روابط انسانی مناسب ایجاد فضاي همکاري ـ صمیمیت و اعتماد و اطمینان وکوشش در تبدیل تعارض .8
  همکاري شایسته با آنان توجه به نقش مهم معاونان در دبیرستان و .9

  استفاده از کادر آموزشی و پرورشی مجرب و دلسوز در جهت بهبود کیفیت آموزشی .10
  برگزیدن مشاور شایسته براي مدرسه، فراهم کردن فضاي کاري براي وي و جلب و همکاري وي .11
  براي هر کدامآموزان و تشکیل پرونده  پذیرش و ثبت نام به موقع از دانش .12
  تقسیم کارها بر مبناي توانمندي و تخصص کارکنان و به طور عادالنه بین افراد .13
  به طور واضح وروشن)را که در حد مناسب است(بیان انتظارات خویش از کارکنان  .14
  براي انجام فعالیتها و کوشش دربررسی، آماده کردن و مراقبت از ساختمان و کالسها ـ کارگاهها ـ آزمایشگاهها  .15
  هاي الزم در برابر موانع و حوادث بینی توجه به مسائل  بهداشتی و ایمنی، برقراري امنیت روانی و جسمانی و انجام پیش .16
  هاي اولیه براي کارکنان  ارائه خدمات مختلف بهداشتی ـ رفاهی ـ وسایل ورزشی ـ تغذیه و کمک .17
  آموزان هاي اولیه براي دانش  ارائه خدمات مختلف بهداشتی ـ رفاهی ـ وسایل ورزشی ـ تغذیه و کمک .18
  تشکیل گروههاي آموزشی وهمکاري الزم با رابط وگروه .19
  آموزان وبرخورد اصولی  با موارد تخلف حساس بودن نسبت به پوشش، ظاهر و رفتار دانش .20
  آموزش توام با عمل وفراهم کردن شرایط الزم براي این منظوردر نظر داشتن  .21
  آوریها و تکنولوژي آموزشی در مدرسه تهیه و تدارك مواد و وسایل آموزشی، احتیاجات یادگیري، مواد کمک آموزشی و استفاده از فن .22
  آنها در راه تحقق اهدافهاي گوناگون در مدرسه و نظارت بر کار  اندازي شوراها و انجمن راه .23
  آموزي و واگذاري بخش مناسبی از مسئولیت مدرسه به عهده این گروهها تشکیل گروههاي دانش .24
  ایجاد اعتماد، ارتباط، صمیمیت متقابل بین مدرسه و اولیا و جلب حمایت و یاري آنان .25
  نیازها و مشکالت مدرسه، روشن کردن نقش والدین در این زمینهاطالع رسانی صحیح در مورد وضعیت مدرسه ـ اهداف،  .26
  آموزان با والدین آموزان و در میان گذاشتن غیبت دانش توجه دقیق به حضور وغیاب دانش .27
  اهمیت قائل شدن براي نظم و انضباط در محیط مدرسه و در رفتارهاي خود ودیگران .28
  آموزان هاي مورد نیاز دانش ایی مجهز و فعال و تکمیل آن با کتابها و جزوه کتابخانهتجهیز مدرسه به  .29
  آموزي توجه داشتن به امر تحقیقات دانش .30
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  آموزان با کمک والدین بازدیدهاي علمی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی براي دانش  تدارك اردوها، .31
  آموزان به شرکت در آن فرهنگی ، هنري، پرورشی و ترغیب دانشبرگزاري انواع مسابقات علمی،  .32
  جا ازاین موارد شناخت روحیات و استعدادها، نقاط ضعف و وقوت، توجه به تواناییهاي پنهان، توجه به تفاوتهاي فردي کارکنان و استفاده درست و به .33
  .توجه به اینکه دبیران داراي طرح درس باشند .34
  .بازدید از کالسها و نحوه کار معلمان و ارزشیابی از نحوه تدریس و کالس داري آنان .35
  دادن آزادي عمل کافی به معلمان .36
  توجه به فرهنگ پربار اسالم،تمسک به معارف اهل بیت وترویج فرهنگ قرآنی همراه با فهم آیات و روایات .37
  کارکنانتوجه دقیق به حضور وغیاب  .38
  احترام به افراد و عدم تحقیر آنها .39
  رسیدگی  به نیازها و مشکالت و شریک شدن در غم وشادي افراد .40
  کارایی بیشتر توجه به رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه و دلگرمی براي آنها و فراهم کردن زمینه .41
  همراه با مساعدت فکري الزمکمک  به بلوغ فکري و روانی کارکنان  .42
  تبعیض قایل نشدن بین افراد .43
  استفاده بیشتر از تشویق تا تنبیه جهت دلگرم نمودن افراد .44
  شناسایی وریشه یابی نقاط ضعف کارکنان و در میان گذاشتن آن به طور خصوصی با فرد .45
  رسیدگی واقعی به موارد ارسالیایجاد صندوق پیشنهادات و انتقادات و  .46
  هاي مختلف به دبیران اطالع رسانی به موقع و کامل در مورد آئین نامه .47
  ها و مشاغل مختلف آموزان سال اول با رشته فراهم کردن زمینه آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر والدین و دانش .48
  فرديبرخورد مناسب با درگیریهاي حساس بین  .49
  آموزان در بیرون از مدرسه و کنترل رفتار نامناسب آنها توجه داشتن نسبت به رفتار و منش دانش .50
  آموزان و پرورش آنها و شناخت نقاط ضعف و برطرف کردن آن ها و عالیق دانش شناسایی توانایی .51
  آموزان آموزان وفراهم کردن زمینه موفقیت بیشتردانش مشکالت دانشدرارتباط باوالدین،تالش براي شناخت استعدادهاو .55
  تشکیل کمیته مشورتی با والدین و فراهم نمودن زمینه اظهار نظر براي آنهاو توجه دقیق به خواسته هاي آنها .52
  هاي والدین و استفاده از آن در بهبود امور مدرسه کشف نقاط قوت و پتانسیل .53
  کوشش در باال بردن بینش و آگاهی والدین با انجام اموري مثل برگزاري همایش و جلسات آموزش خانواده، عضو کردن والدین در کتابخانه .54
  شناسایی دبیران که نیاز به آموزش ویژه دارند و فراهم کردن امکان شرکت براي آنها در کالسها .55
  آموزشی مفید مثل آموزش ضمن خدمت براي کارکنانهاي  برقراري کالسها و دوره .56
  استفاده درست ودقیق از فعالیت ارزشیابی و بازخورد آن در چرخه فعالیتها .57
  توجه داشتن به نمرات دانش آموزان واطالع رسانی به والدین .58
  نظارت بر حجم تکالیف و دفعات امتحانات کالس .59
  وري بیشتر جویی و بهره کلیه امور اداري با رعایت دقت ـ نظم ـ صرفهانجام سریع  .60
  حسابرسی و کنترل امور مالی نظارت بر خریدهاي مدرسه و تنظیم بودجه .61
  برقراري روابط اجتماعی مناسب با سایر نهادها و سازمانهاي اجتماعی .62
  برگزاري نماز جماعتمرتب و آماده کردن نمازخانه، ترتیب  .63
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  نظارت بر کار مستخدمین و خدمتکاران و توجه کافی به پاکیزگی مدرسه و کالسها .64
  آموزان و ثبت آن پیگیري علت ترك تحصیل دانش .65
  ها و ملزم بودن به انجام آنها خوش قول بودن در مورد وعده .66
  آموزان بیشتر براي دانشهاي تفریحی و گردشی  تدارك برنامه .67
  شناخت موانع ، مشکالت و عوامل بازدارنده یا عوامل سوق دهنده بسوي رفتار ناشایست و حذف آن عوامل .68
  ریزي براي  کنترل آن توجه به آموزشهاي پنهان و برنامه .69
  به معلمان گیري بیجا و ایجاد اضطراب و استرس و توصیه این رویه پرهیز از سخت .70
  دفاع از حقوق همکاران در جاي مناسب .71
  توجه به سازمان غیر رسمی و اهمیت آن و استفاده از آن در بهبود شرایط کاري معلمان .72
  آموزان و کارمندان هاي مختلف دانش نظارت در امر نگهداري صحیح از سوابق تحصیلی و پرونده .73
  و ساده باشد  هفتگی با دقت و حوصله به نحوي که یک روز ترکیبی از دروس مشکلتنظیم برنامه  .74
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  دانش آموز عزیز سالم                      

ــی    ــه م ــه مالحظ ــنامه اي ک ــت  پرسش ــا فعالی ــاط ب ــد در ارتب ــوري  فرمایی ــا و ام ه
اوال از نظــر شــما انجــام آن امــور بــراي ایفــاي نقــش یــک مــدیر شایســته  اســت کــه

ــن فعالیــت    ــن مســاله اســت کــه ای ــین ای ــا تعی ــا چــه حــدي  اهمیــت دارد و دوم ــا ت ه
ــی   ــه انجــام م ــدیر شــما ب ــه    توســط م ــان نام ــور انجــام پای ــه منظ ــق ب ــن تحقی ــد ای رس

تحصـــیلی کارشناســـی ارشـــد مـــدیریت آموزشـــی در دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد  
ــاري       ــواالت ی ــه س ــما ب ــق ش ــخگویی دقی ــدون شــک پاس ــام اســت و ب در حــال انج

ــده م ــات     دهن ــود در ضــمن اطالع ــد ب ــب خواه ــی وجال ــایج واقع ــافتن نت ــق در ی حق
شــود وپرسشــنامه هــا در اختیــار هــیچ فــرد  بــه طــور کلــی جمــع آوري وتحلیــل مــی 

  .                                                  گیردیا سازمانی قرار نمی
از همکاري                                                                                                                                                          

  .صمیمانه شما تشکر مینمایم

  

 

 

 

 

 

                                            

انجام هر 
فعالیت توسط یک مدیر 

    
  وظایف مدیران

فکر میکنم مدیر مدرسه مان چنین 
رفتاري دارد

کمی مهم
ت  

بی اهمی
  

موافقم
کمی موافقم  

  

      استفاده از کادر آموزشی و پرورشی مجرب و دلسوز در جهت بهبود کیفیت آموزشی .1    

  :                            پایه و رشته تحصیلی:                             سن:                                    جنسیت                                  
  :معدل ترم گذشته                                  
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      .محیط فیزیکی و روانی سالم، شاداب، بالنده که به باال رفتن کیفیت آموزشی بیانجامدایجاد  .2    
      .بازدید از کالسها و نحوه کار معلمان و ارزشیابی از نحوه تدریس و کالس داري آنان .3    
      برگزیدن مشاور شایسته براي مدرسه، فراهم کردن فضاي کاري براي وي و جلب و همکاري وي .4    
      آموزان و تشکیل پرونده براي هر کدام پذیرش و ثبت نام به موقع از دانش .5    

    
بررسی، آماده کردن و مراقبت از ساختمان و کالسها ـ کارگاهها ـ آزمایشگاهها براي انجام فعالیتها و کوشش  .6
  در

    

    
هاي الزم در برابر موانع و  بینی و انجام پیشتوجه به مسائل  بهداشتی و ایمنی، برقراري امنیت روانی و جسمانی  .7

  حوادث
    

      آموزان هاي اولیه براي دانش  ارائه خدمات مختلف بهداشتی ـ رفاهی ـ وسایل ورزشی ـ تغذیه و کمک .8    
      آموزان وبرخورد اصولی  با موارد تخلف حساس بودن نسبت به پوشش، ظاهر و رفتار دانش .9    

    
آوریها و  مواد و وسایل آموزشی، احتیاجات یادگیري، مواد کمک آموزشی و استفاده از فن تهیه و تدارك .10

  تکنولوژي آموزشی در مدرسه
    

      هاي گوناگون در مدرسه و نظارت بر کار آنها در راه تحقق اهداف اندازي شوراها و انجمن راه .11    
      از مسئولیت مدرسه به عهده این گروههاآموزي و واگذاري بخش مناسبی  تشکیل گروههاي دانش .12    
      ایجاد اعتماد، ارتباط، صمیمیت متقابل بین مدرسه و اولیا و جلب حمایت و یاري آنان .13    

    
اطالع رسانی صحیح در مورد وضعیت مدرسه ـ اهداف، نیازها و مشکالت مدرسه، روشن کردن نقش والدین  .14

  در این زمینه
    

      آموزان با والدین آموزان و در میان گذاشتن غیبت دانش حضور وغیاب دانش توجه دقیق به .15    
      اهمیت قائل شدن براي نظم و انضباط در محیط مدرسه و در رفتارهاي خود ودیگران .16    
      آموزان هاي مورد نیاز دانش ایی مجهز و فعال و تکمیل آن با کتابها و جزوه تجهیز مدرسه به کتابخانه .17    
      آموزان هاي علمی و گروههاي مباحثاتی سازنده براي دانش تشکیل انجمن .18    
      آموزي توجه داشتن به امر تحقیقات دانش .19    
      آموزان با کمک والدین بازدیدهاي علمی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی براي دانش  تدارك اردوها، .20    
      آموزان به شرکت در آن هنري، پرورشی و ترغیب دانشبرگزاري انواع مسابقات علمی، فرهنگی ،  .21    
      .توجه به اینکه دبیران داراي طرح درس باشند .22    
      .بازدید از کالسها و نحوه کار معلمان و ارزشیابی از نحوه تدریس و کالس داري آنان .23    
      دادن آزادي عمل کافی به معلمان .24    
      اسالم،تمسک به معارف اهل بیت وترویج فرهنگ قرآنی همراه با فهم آیات و روایاتتوجه به فرهنگ پربار  .25    
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      احترام به افراد و عدم تحقیر آنها .26    
      تبعیض قایل نشدن بین افراد .27    
      استفاده بیشتر از تشویق تا تنبیه جهت دلگرم نمودن افراد .28    
      و رسیدگی واقعی به موارد ارسالیایجاد صندوق پیشنهادات و انتقادات  .29    
      ها و مشاغل مختلف آموزان سال اول با رشته فراهم کردن زمینه آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر والدین و دانش .30    
      برخورد مناسب با درگیریهاي حساس بین فردي .31    
      مسابقاتآموزي مثل مراسم صبحگاه و  شرکت در مناسبات و فعالیتهاي دانش .32    
      آموزان در بیرون از مدرسه و کنترل رفتار نامناسب آنها توجه داشتن نسبت به رفتار و منش دانش .33    
      آموزان تر بین والدین و دانش تالش براي ایجاد رابطۀ هر چه بهتر و صمیمانه .34    
      نقاط ضعف و برطرف کردن آنآموزان و پرورش آنها و شناخت  ها و عالیق دانش شناسایی توانایی .35    
      تشکیل کمیته مشورتی با والدین و فراهم نمودن زمینه اظهار نظر براي آنهاو توجه دقیق به خواسته هاي آنها .36    
      هاي والدین و استفاده از آن در بهبود امور مدرسه کشف نقاط قوت و پتانسیل .37    

    
والدین با انجام اموري مثل برگزاري همایش و جلسات آموزش خانواده، کوشش در باال بردن بینش و آگاهی  .38

  عضو کردن والدین در کتابخانه
    

      توجه داشتن به نمرات دانش آموزان واطالع رسانی به والدین .39    
      نظارت بر حجم تکالیف و دفعات امتحانات کالس .40    
      نماز جماعت مرتب و آماده کردن نمازخانه، ترتیب برگزاري .41    
      نظارت بر کار مستخدمین و خدمتکاران و توجه کافی به پاکیزگی مدرسه و کالسها .42    
      آموزان و ثبت آن پیگیري علت ترك تحصیل دانش .43    
      آموزان تا حد امکان اختصاص زنگهاي تفریح به دانش .44    
      انجام آنهاها و ملزم بودن به  خوش قول بودن در مورد وعده .45    
      آموزان هاي تفریحی و گردشی بیشتر براي دانش تدارك برنامه .46    
      شناخت موانع ، مشکالت و عوامل بازدارنده یا عوامل سوق دهنده بسوي رفتار ناشایست و حذف آن عوامل .47    
      معلمانگیري بیجا و ایجاد اضطراب و استرس و توصیه این رویه به  پرهیز از سخت .48    
      آموزان ایفا کردن نقش میانجی در مشکالت خانوادگی دانش .49    
      آموزان نیازمند رسیدگی به مشکالت اقتصادي دانش .50    
      و ساده باشد  تنظیم برنامه هفتگی با دقت و حوصله به نحوي که یک روز ترکیبی از دروس مشکل .51    
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