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 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

 مدرسه با واگذاری کار هادیریت م

 این مقاله رایگان است 

 و شرط استفاده از آن این است که
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یا دالیلی که بعدا خواهیم   مهربانی خیلی از مدیران مدارس از سر دلسوزی و

گفت می خواهند همه ی کارها را خودشان انجام دهند. حتی برخی مسئولین 

آموزشی هم کارها را واگذار نمی کنند. اگر کارها واگذار نشود مدیر باید خودش 

واند کارها را انجام همه ی کار ها را انجام دهد و چون مدیر تنهاست و نمی ت

دهد پس تعداد مدیران زیاد و زیاد تر می شود.شاید برای همین است که وزیر 

 :آموزش و پرورش می گوید

به ازای هر دو معلم سرکالس درس، یک نفر نیروی ستادی در ادارات آموزش و "

 منبع".پرورش مشغول به فعالیت است

 واگذاری از مانع اغلب که دارد وجود زیادی های افسانه مدیریت مدرسه در

 اما باشند، نادرست یا درست هاافسانه این شاید. شود می مدیران توسط کارها

ها و ستند. شاید بعضی از این افسانهه مدیریت مدرسه برای ذهنی موانعی

ها آگاه نیستید. هرگاه واگذارکننده ضعیفی را موانع را بشناسید، اما از همه آن

 .ها در کارش وجود داردبینید، احتماال یک یا چند مورد از این افسانهمی

  

 : زمان کافی برای واگذاری وجود ندارد1افسانه 

پرمشغله و غرق در وظایف هستند که گمان  قدرآن گاهی مدیران مدارس

کنند زمان کافی برای توقف و تشریح کارها برای شخص دیگری را ندارند. می

 .ترین شکل ممکن انجام دهندخواهند کار را به سریعها فقط میآن

در سایر موارد شاید کار را به شخص دیگری واگذار کنند، اما زمان کافی را به 

دهند. شاید قیق کاری که باید انجام شود اختصاص نمیهدایت او و تشریح د

ها این آن« این کار را تا فالن تاریخ انجام بده.»چیزی شبیه به این بگویند 
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دانند. اما چنین نیست. این کار مصداق کنار دستور را معادل با واگذاری کار می

 .کشیدن است

قت زمان کافی برای انجام هیچو»اید که المثل قدیمی را شنیدهاحتماالً این ضرب

انجام دادنش وجود  درست کار وجود ندارد، اما همیشه زمان کافی برای دوباره

رسد مدرسه و اداره ای بامدیریت ضعیف همیشه در حال به نظر می«. دارد

های ناشی از واگذار نکردن مؤثر کاری و تصحیح اشتباهات و سوءتفاهمدوباره

 .کارها هستند

شه زمان کافی برای واگذاری مؤثر کارها وجود دارد. از این به بعد، همیدر واقع، 

هرگز نگویید که وقتی برای واگذاری شفاف کار ندارید. به یاد داشته باشید که 

اختصاص زمان برای واگذاری درست کار مؤثرترین راه استفاده از زمان برای 

 .کسب نتایج بیشتر و بهتر است

  

 ازه کافی شایسته نیستنداند به : دیگران2افسانه 

 کمدست را  مدیران مدارس اغلب توانایی سایر معلمان و حتی دانش آموزان

 زا بیشتر کارهای واگذاری افراد واقعی شایستگی امتحان راه تنها اما. گیرندمی

 و کردن اشتباه برای هاآن به عمل آزادی دادن سپس و اندداده انجام قبال آنچه

به  تصحیح برگه های امتحان هات است. قبال در مقاله یاشتبا از گرفتن درس

 .واگذار کردن تصحیح برگه ها به دانش آموزان اشاره کرده ام

 کمال در و احتماال. کنندمی زدهشگفت را شما سایر همکاران و دانش آموزان

ید. وقتی روش ادانستهنمی هرگز که دارند هاییقابلیت  همکارانتان تعجب

ها احساس رضایت بیشتری هایشان را بیاموزید، نه تنها آنبرداری از تواناییبهره
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 کارهای مدیریت مدرسه از کارشان خواهند داشت، بلکه شما نیز به عنوان

 .کندمی کمک تانشغلی روند به که دهیدمی انجام بیشتری

  

 شخصا انجامش دهیدخواهید درست انجام شود، باید : اگر می3افسانه 

 .است مدیریت مدرسه اش ضامن شکست دراین سوءتفاهم با نتیجه منطقی

 بخواهید و دهید انجام شخصا را کارها همه باید که باشید داشته باور واقعا اگر

 و ربیشت کارهای دهید، انجام قبولقابل کیفی استاندارد با و موقع به را کار که

ده ماندگی شهید داشت. این افسانه باعث عقبخوا کمتری و کمتر وقت و بیشتر

 همواره مدیریت مدرسه کند که به جای پیشرفت درو شما را محکوم می

 .باشید داشته یکسانی عملکرد

ترین دلیل شکست افراد عدم توانایی در گذر از انجام کار به مدیریت کار، بزرگ

من خود ا گوشه به که است این طبیعی تمایل. است مدیریت مدرسه در

 .بازگردید و به جای واگذاری کار شخصا آن را انجام دهید

 انجام نه است مدیریت مدرسه همواره به خود یادآوری کنید که وظیفه شما

 کار

البته مطئمنا این مورد در مدارس خیلی کوچک با تعداد همکاران و دانش 

ولیت آموزان کم صادق نیست. ولی در آنجا هم می شود به دانش آموزان مسئ

داد و ضمن اینکه کارهای مدرسه انجام می شود آنها برای آینده آماده تر 

 .خواهند شد

  

کنند که در جریان کارها : در صورت واگذاری، افراد گمان می4افسانه 

 نیستید
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هستند. خودمحوری به کارشان گره  "خودرای"  برخی ، مدیران مدارس

هستند و  کنند که بر کار مسلطخواهند دیگران فکر ها میخورده است. آن

کنند.آنها دانند چه خبر است. بنابراین از واگذاری کارها اجتناب میهمیشه می

هستند. که اشتباه این فکر آنها اشتباه  مدیر مقتدری فکر می کنند با این کار

 .است

ه توانید بفهمید که همیشبا این حال، عکس آن نیز صادق است. هرگز نمی

توانید به افرادی دسترسی داشته باشید که جا چه خبر است. اما همیشه میهمه

 .توانند به سرعت شما را در جریان قرار دهنددانند و میمی

  

 : وقتی در کاری ماهر هستید، باید شخصا انجامش دهید5افسانه 

که  کنندها را صرف ارتقای مهارتی میها و سالبسیاری از مدیران مدارس ماه

سازد تا پیشرفت کنند، ارتقاء یابند، و کارمند زیردستی داشته ها را قادر میآن

کند و شما باشند. دام این است که انجام درست این کار گوشه امنی ایجاد می

 .کنید تا به گوشه امن همان وظیفه آشنای قدیمی بازگردیدمدام تالش می

د توانیی که در آن مهارت دارید و میقانون این کار بسیار ساده است. باید هر کار

به آسانی انجامش دهید را واگذار کنید و سراغ کار دیگری بروید. کسب مهارت 

شود پیشرفت کرده و سراغ کار دیگری بروید. اکنون باید در این کار باعث می

کار نخست را به شخص دیگری یاد داده و محول کنید. نباید روی وظایف ساده 

 .تواند انجامشان دهدکنید که شخص دیگری هم میو معمولی کار 

برای مثال مدیر مدرسه ای در تایپ ده انگشتی از مهارت بسیار باالیی برخوردار 

است . او میخواهد یک گزارش کار تهیه کند و به اداره بفرستد. ولی چون حس 

می کند خودش از همه خوش سلیقه تر است و سریع تر این کار را انجام میدهد 
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اید حتما خودش گزارش را آماده کند. غافل از اینکه در همین مدت از بسیاری ب

 .از کارهای مهم دیگر باز می ماند

 70تواند این کار را تا کار گیرید. اگر شخص دیگری میرا به « درصد 70»قانون 

درصد به خوبی شما انجام دهد، کار را به او واگذار کنید. وقتتان را برای انجام 

مدیریت  ی معدودی آزاد کنید که فقط از عهده شما به عنوانکارها

 .آیدبرمی  مدرسه

م، بریها لذت میتمایل طبیعی ما این است که به کارهایی عادت کنیم که از آن

ها را برای خود اند و بعدها نیز آنکارهایی که ما را به جایگاه امروزمان رسانده

ها مهارت دارید را واگذار کنید تا در آنکنیم. برعکس، باید کارهایی که حفظ می

 .بتوانید به کارهایی بپردازید که به هوش، مهارت و توانایی بیشتری احتیاج دارد

برگرفته از کتاب مدیریت و واگذاری کارها نوشته برایان تریسی، ترجمه  

 .ژان بقوسیان
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 ارمزاز توجه شما به این مقاله سپاسگ

 ادامه ی دوستی هابرای 

 را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس

 های صوتی به همراه کتابفایل 

 
 به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

 و دانلود فایل ها روی لینک زیر کلیک کنید عضویتبرای 
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 به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید
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