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»همة ما می دانيم افراد چگونه وزن خود را كاهش 
ــتر ورزش می كنند.  ــر می خورند و بيش می دهند؛ كمت
آن ها خيلی كم غذا نمی خورند و خيلی زياد هم ورزش 
نمی كنند؛ فقط اين كارها را به طور مداوم انجام می دهند 

تا در طول زمان به نتيجة دلخواه برسند. 
هر يك از ما در مدرسه ای كه رهبری و مديريت آن 
ــده ايم و تجربه  را داريم، با موضوعات مختلفی مواجه ش
كرده ايم كه تصميمات و اقدامات درست ولی مستمر و 
پيوسته می تواند ما را در يك دورة زمانی معين به نتيجة 
ــاند. اقدامات فشرده و متراكم و فعاليت های  دلخواه برس
به اصطالح »دوپينگی« نتايج زودرس و ناپخته به همراه 
داشته و اگرچه ظاهر چنين كارهايی  ما را فريب می دهد، 
باطن نارس آن ها، مدرسه مان را دستخوش فرسودگی و 

لختی می كند. 
پس نبايد در به نتيجه رساندن برنامه هايمان عجول 
ــيم و بخواهيم زودهنگام به پايان خط برسيم. ما در  باش
ــرعت« نداريم. آرام و با گام های  مدرسه »مسابقة دو س

كوتاه پيش می رويم؛ چيزی شبيه دوی ماراتن. آرامش 
ما هم كارمان را غنا می بخشد و هم اطرافيان ما را كه در 
كارها مشاركت دارند، همراه تر می كند و سبب می شود 
كه آن ها نظر ما را بهتر دنبال كنند. همان طور كه تعجيل 
در كاهش وزن و الغری زودهنگام عالوه بر عوارض منفی 
ما را دوباره به وضعيت قبل برمی گرداند، مديريت تعجيلی 
ــت. برنامه ای را به سرعت به  و دوپينگی نيز اين گونه اس
ــان راه می بريم اما ديری نپاييده مجدداً به نقطة آغاز  پاي
برمی گرديم. به عبارتی، نه تنها به نتايج موردنظر و مورد 
ــيم بلكه به اين ترتيب، نوعی نااميدی و  انتظار نمی رس

بی اعتمادی به بدنة سازمان تزريق می شود. 
ــزای كوچك  ــای بزرگ را به اج ــاد بگيريم كاره ي
ــت تعريف كنيم، پيوسته بر  تبديل كنيم. آن ها را درس
ــن اجرای آن ها نظارت داشته باشيم و آن ها را طی  ُحس
زمان معقول استمرار دهيم. نخواهيم كارها را سريع به 
انجام برسانيم و دفتر گزارش كارهايمان را كامل كنيم؛ 

در اين صورت، انبان را با كاه پر كرده ايم. 

سردبير
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كی شعر ترانگيزد خاطر كه حزين باشد
صد نكته از اين معنی گفتيم و همين باشد

از لعل تو گر يابم انگشتری زنهار
صد ملك سليمانم در زيرنگين باشد

)حافظ(
ــياری در  ــت كه بس ــده ای اس آرامش گوهر گمش
جست وجوی آن هستند و البته گاه اين جست وجو خود 
ــرگردان  ــتناك بی قراری و هراس س مرا در بيابان دهش
ــت كه آرامش يك مدير  ــازد. بديهی اس و حيران می س
ــتقيم دارد. آرامش  ــا عملكرد مطلوب او رابطه ای مس ب
ــت.  ــت. ايمان آرامش زاس ــرو باور عميق قلبی اس در گ
ــل و ناب كه از  ــه تنها باورهای اصي ــت ك ترديدی نيس
سرچشمة زالل شريعت نشئت می گيرند، می توانند ما 
را از احساسات منفی، خشم، ترديد، نگرانی بدخلقی و 
ــياری از اوقات ما راه هايی  بدخويی و... نجات دهند. بس
را برای رسيدن به آرامش تعقيب می كنيم كه نتيجه ای 

جز اضطراب و ناامنی نخواهند داشت.
ــر  ــش جز با تن زدن به اقيانوس بندگی ميس آرام
نيست و در بندگی است كه راه روشن ايمان بر ما هموار 
خواهد شد و درها يكی پس از ديگری به رويمان گشوده 

خواهد شد.
ما زمانی می توانيم آرامش را تجربه كنيم كه تمام 
روزنه هايی را كه به رذائل باز می شوند، بر روی روح خود 

ببنديم: غرور، كينه، حسد، نفرت، خشم، گناه و... . 
ــا را بی تاب  ــرار هر لحظه قادرند م ــن رهزنان ط اي

ــان بی تاب و بی قرار و انسان افسرده حال،  ــازند و انس س
ــی نخواهد كرد.  ــر بوم زندگی نقاش ــردگی را ب جز افس
ــوق  ــانی قرار ده كه درختان ش »پرودگارا، ما را از كس
ــان پاگرفته و سوز محبت تو  ديدار تو در باغ سينه هايش

سراسر قلب آنان را فرا گرفته است.)1(
بايد ياد بگيريم كه چگونه روح و جان را از آنچه ما 
ــاس های منفی را چون گردبادی  را تيره می كند و احس
ــهمناك در سرزمين وجودمان به گردش درمی آورد،  س
ــه عصبانيت هايمان را مهار  ــم. بايد بياموزيم ك دور كني
ــر كنيم و گل های  ــم، خودخواهی هايمان را زنجي كني
عشق به بندگان خدا را در باغچة دلمان پرورش دهيم. 
بايد نه تنها مراقب سرزمين روح خود باشيم، كه هماره 
در فضايی سرشار از بندگی، پرتالش، مصمم، خوش بين، 
ــا را از اميد و  ــتاق فض ــور و مش اهل رضا و توكل، پرش
ــازيم. تمام سازمان های موفق دنيا با  خدمت سرشار س
ــالش می كنند كه با ايجاد  ــت از اين مهم ت درك درس
فضايی امن و آرامش زا فرصت بالندگی را برای همكاران 

خود به وجود آورند.
ــتی، آيا ما می توانيم آرامش خود را پاسبانی  به راس
كنيم؟ امام صادق )عليه السالم( فرمود: كسی كه خشمی 
را فرو خورد، با اينكه بر اعمال آن تواناست، خداوند قلب 

او را تا روز قيامت از امن و ايمان پر كند. )2(

منابع
1. مناجات خمس عشر، مناجات العارفين.

2. مستدرك الوسايل، ج2، ص88.

دكترمحمدعلی شامانی
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همهچيزدربارةنيرويانساني
درگفتوگوبااسدالهاسديگرمارودي

رئيسمركزبرنامهريزيوآموزشنيرويانسانيمطرحشد:

وزارتآمـــــــــــوزشوپــــــــــــــرورش

گو
ــ

فت
گ

اشاره 
در اين شـماره از مجله پاي صحبت اسداله اسـدي گرمارودي، رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش 
نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش، نشسته ايم تا نگاه اين مركز را به منابع انساني و اهميت آن 
در جهت تحول بنيادين جويا شويم و نيز در جريان تأسيس دانشگاه فرهنگيان قرار گيريم. ديگر 
اينکه با هدف اين مركز از رجوع به مجالت رشـد براي آموزش منابع انسـاني از طريق دوره هاي 

آموزش ضمن خدمت آشنا شويم.

نور محمد خادمی فرد
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 نگاه شـما به عنوان رئيس مركز برنامه ريزي و 
آموزش نيروي انسـاني به منابع انسـاني چيست؟ در 
مسـير تحول بنيادين و چالش هاي پيـش رو در اجرا، 
چگونه مي خواهيد نيروي انساني اي را تربيت كنيد كه 

از عهدة اين تحوالت برآيد؟
ــازي   يكي از مهم ترين بخش ها براي توانمندس
ــت آموزش هاي كوتاه مدت  ــاني، حوزة معاون نيروي انس
است. تالش كرده ايم با چند اقدام بنيادين، آموزش هاي 
كوتاه مدت را به جايگاهي برسانيم كه كارايي و اثربخشي 
ــود. پيش از اين، ميانگين  ــن دوره ها بيش از پيش ش اي
آموزش هاي معلمان در كشور حدود 24 ساعت بود. در 
ــي دولت اين زمان براي هر  حالي كه طبق مصوبة ابالغ
ــت. طي سه  ــاعت اس كارمند 40 و براي مديران 60 س
ــاعت در سال رسانده ايم. با  ــال اين رقم را به 100 س س
بهره گيري از انواع روش هاي آموزش و ايجاد انگيزه هايي 
ــتيم اين كار را پيش ببريم. در اين  براي معلمان، توانس
ميان، الزم بود كه روش هاي گوناگون آموزشي را كه باب 
طبع معلمان است، به كار بگيريم. از جملة اين آموزش ها 

مي توانم به اين موارد اشاره كنم: 
ــه مجالت  ــد از جمل مجالت رشـد: مجالت رش
تخصصي است كه ما به آن ها باور داريم. اين مجالت در 
كنار كتاب و آموزش هاي درون مدرسه، براي معلم نقش 
ــال گذشته  ــه س اول را بعد از كتاب ايفا مي كنند. از س
ــد براي معلمان  ــوي مجالت رش دوره هاي فراواني از س
ــده است. در سال تحصيلي  و مديران مدارس برگزار ش
92-1391 نيز شش مجله، 14 دوره را برگزار مي كنند. 
آمار شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي مجالت رشد 

نشان مي دهد كه معلمان استقبال خوبي كرده اند.
آموزش هاي مجـازي: در برنامة پنجم دولت 30 
ــود. ما اين كار را شروع  درصد آموزش ها بايد مجازي ش
كرده ايم. در اكثر استان ها سامانه هاي كتاب الكترونيك و 

آموزش هاي مجازي شكل پيدا كرده است.
رويکرد مدرسه محوري آموزش ها: كه امروزه در 
دنيا هم جايگاه خاصي دارد. ديدگاه هاي مديريتي نظام 
ــش مي بريم كه مدير  ــمتي پي آموزش وپرورش را به س
ــنامه اي را صادر كرديم و  ــه همه كاره شود. بخش مدرس
طي آن به مدارس اختيار داديم كه در صورت دارا بودن 
فضا، تجهيزات و امكانات، زيرنظر اداره براي معلمان خود 

دوره هاي آموزشي برگزار كنند.
تشکيل مستمر كالس هاي چهره به چهره: هيچ 
ــي جاي آموزش چهره به چهره را نخواهد گرفت.  آموزش
ــتاد  ولي آموزش هاي غيرحضوري، معلم فعالي را به اس
ــاي چهره به چهره كه  ــل مي دهند كه در كالس ه تحوي

خيلي ضروري است، خودش را بيشتر نشان بدهد.
قباًل مجموعة آموزش هاي ضمن خدمت به صورت 
تجميعي از سوي دست اندركاران آموزش نيروي انساني 
ــد اما  يا معاونت هاي مقاطع در ادارات كل برگزار مي ش
ما گفتيم در اين زمينه معلم بايد همه كاره باشد. او بايد 

ــي را الزم دارد و ما هم بر مبناي  ــه دروس بگويد كه چ
ــم. به همين منظور،  ــن تقاضا كالس ها را برگزار كني اي
ــامانه اي با عنوان سامانة مديريت  طي دو سال و نيم س
آموزش فرهنگيان )LTMS( را طراحي كرديم. نزديك 
به صد جلسه تشكيل داديم و به اين جمع بندي رسيديم 
ــدت جايگاهي  ــت آموزش هاي كوتاه م ــه اگر قرار اس ك
ــان مديريت اين  ــدا كند، بايد خود معلم چندجانبه پي
ــد. قالبي كه انتخاب كرديم،  آموزش ها را برعهده بگيرن
شبيه انتخاب واحد دانشجويان در دانشگاه هاست. حدود 
ده سال سامانه اي داشتيم كه مجموعة نيازشناسي هاي 
ــرفصل در آن تعيين  ــاي گوناگون در 1200 س بخش ه
شده بود. مسئوالن ضمن خدمت يا مقاطع مثاًل مي گفتند 
ــت، بيايد و هركس  اين ده دوره را داريم؛ هركس خواس
نخواست، نيايد. لذا خيلي از عناصر ارزيابي آموزش هاي 
ضمن خدمت اين سامانه كارايي نداشت. ما معتقديم اگر 
ــت معلم آموزش ببيند، اوالً ساعت هاي آموزش  قرار اس
ــاعت به 100 ساعت  بايد افزايش يابد كه آن را از 40 س
رسانده ايم. دوم اينكه همة معلمان بايد آموزش ببينند. 
ــامانة جديد كه برخط است و به كارگزيني وصل  در س
شده، شخص تمام اطالعات دوره هاي گذرانده و نگذرانده 
را مي بيند. افراد دوره هاي تخصصي و عمومي را انتخاب 
ــاني فراواني  ــوزش نيروي انس ــئوالن آم مي كنند. مس
ــاس اين فراواني ها، نوع  ــن دوره ها را مي بينند و براس اي
آموزش ها مشخص و كالس ها برگزار مي شوند. حسن كار 
ــت كه خود معلم به ميدان آمده است و خودش  اين اس
ــئول آموزش نيروي  ــش را تعيين مي كند. مس نيازهاي
ــتان نيز بايد همان دوره هاي مورد تقاضا  انساني شهرس
ــود كه معلمي  را برگزار كند، نه اينكه دوره اي برگزار ش
بگويد اين دورره را ده سال پيش گذرانده ام، و انگيزه اي 
براي حضور در دوره نداشته باشد. معلمان كارنامة خود 
را نيز مديريت مي كنند. بنابراين، انگيزة معلمان افزايش 
مي يابد. ما برآنيم كه 80 درصد دوره ها در اختيار معلمان 
و 20 درصد نيازسازي كالن باشد؛ مثل دوره های مربوط 

به سند تحول.

  در ميان آموزش هاي كوتاه مدت، آموزش هاي 
پودماني و منتهي به مدرك هم داريد؟

ــن زمينه انجام داده ايم و نفعش   كاري كه در اي
به همة دستگاه ها رسيده، گواهي نامة نوع دوم است. اين 
ــت از آموزش هاي پودماني كه به  گواهي نامه عبارت اس
ــود. در اسفند سال  امتياز يك مدرك باالتر منجر مي ش
ــد كه اگر كاركنان  ــته به همة دستگاه ها ابالغ ش گذش
ديپلمه 1200 ساعت، فوق ديپلم 1000 ساعت، ليسانس 
800 ساعت به عالوة 2 مقاله و فوق ليسانس 600 ساعت 
و 2 مقاله و يك آزمون سراسري را بگذرانند، در 3 مورد 
ــوق و در مورد چهارم  ــاز يك مدرك باالتر حق اول امتي
مدرك دكترا خواهند گرفت. در گذشته اگر كسي 175 
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ــاداش مي گرفت و  ــد، يك ماه پ ــاعت دوره مي گذران س
ــام هماهنگ، به ازاي  ــراي يك بار هم بود. االن در نظ ب
ساعات آموزش هاي ضمن خدمتي كه افراد مي گذرانند، 

حقوقشان به صورت مادام العمر اضافه مي شود.

 چطـور شـد كه بـه فکر تأسـيس دانشـگاه 
فرهنگيان افتاديد؟

ــند تحول بنيادين نقش معلم   چون در تحقق س
ــت، در بلندمدت نيازمند دانشگاهي شديم  بي بديل اس
كه بتواند نيروهاي شايستة مطابق با اين سند را از نظر 
ارزشي، خلق وخو، خصايص، عالقه مندي و دانشي تربيت 
ــخ گوي مجموعه نيازمندي هاي شغل شريف  كند و پاس
ــگاه فرهنگيان به عنوان  ــد. ايدة ايجاد دانش معلمي باش
ــاني از جمله  مهم ترين محور تربيت و تأمين نيروي انس
مباحثي بود كه در دو سال گذشته پيگيري كرديم. طي 
15 سال گذشته برخي از متخصصان معتقد بودند كه با 
وجود فارغ التحصيالن دوره هاي كارشناسي و كارشناسي 
ارشد كه در جامعه هستند، بهتر است از اين افراد دعوت 
به كار كنيم تا با گذراندن دوره هاي مهارتي، وارد كالس 
ــورد توجه قرار  ــه وزير م ــوند. اين نظر در دورة دو س ش
ــال پيش، نتايج  ــتخدامِي دو س گرفت و در 40 هزار اس
خاص خودش را نشان داد. نظر ديگر اين بود كه با ايجاد 
دانشگاه ويژة فرهنگيان، افراد واجد شرايطي را پذيرش 
ــي، علميـ  تخصصي،  ــم و تحت آموزش هاي ارزش كني
مهارتي و دانشي قرار دهيم. از همان آغاز هم با بورسيه 
قراردادن آن ها، اخذ تعهد، تعيين سهمية منطقه اي، ابالغ 
استخدامي، دادن حقوق و ارائه تسهيالت در بازنشستگي، 
ــغل معلمي  ــاي افزون تري را براي حضور در ش انگيزه ه

فراهم كنيم.
ــود كه از هر دو مجرا  ــوم وتلفيقي هم اين ب نظر س
ــب نياز وزارت آموزش وپرورش استفاده شود كه  به تناس
ــود. كارهايي را كه  با رأی حداكثري اين نظر پذيرفته ش
ــگاه مي تواند براي كلية نيروهاي مورد نياز مدرسه  دانش
ــطح دكترا انجام دهد، حتي نظريه پردازي  و ادارات تا س
تعليم و تربيت به معناي عام و مقطع تحصيلي به معناي 
ــگاه واگذار شد. در كنار اين، اگر در  خاص، به اين دانش
ــكلي مواجه شويم، مي توانيم با  برخي از رشته ها با مش
ــال دورة  اعالم عمومي، برگزاري آزمون و حداقل يك س
مهارتي و ارزشي براي واجدين شرايط، نسبت به تأمين 
ــون در قالب 64  ــگاه هم اكن نيرو اقدام كنيم. اين دانش
پرديس در استان ها و تجميع و سازماندهي مراكز تربيت، 
ــه اي كه از دولت  ــت. با مصوب ــروع كرده اس كارش را ش
ــال 25 هزار دانشجو در مقطع كارشناسي  گرفتيم، امس
ــدند. در اين ميان، اگر قرار  ــته پذيرفته ش و در 16 رش
بود دانشجويان بومي پذيرش شوند، اين كار مي بايست 
براساس آمار و برآورد دقيق انجام شود. يكي از مهم ترين 
ــاني در معاونت برنامه ريزي اين  نتايج برآورد نيروي انس

 ايدة 
ايجاد دانشگاه 
فرهنگيان به 
عنوان مهم ترين 
محور تربيت و 
تأمين نيروي 
انساني از جمله 
مباحثي بود كه در 
دو سال گذشته 
پيگيري كرديم

ــخص كند آموزش وپرورش در پنج سال  ــت كه مش اس
ــته ها و جنسيتي نياز  آينده چه تعداد نيرو و در چه رش
ــاس آن، دانشگاه مقدمات كار را  ــت تا براس خواهد داش
ــا توجه به همين  ــجو فراهم كند. ب براي پذيرش دانش
آمارها مشخص شد كه 310 هزار نفر در 10 سال آينده 
)1389 تا 1399( بازنشسته خواهند شد. لذا 171 هزار 
ــي براي دانشگاه فرهنگيان  ــجو در دورة كارشناس دانش
ــوند. نظر به اين كه سن  ــهيد رجايي پذيرش مي ش و ش
ــتغال افراد 17-16 سال در نظر گرفته شد و نزديك  اش
ــون و چهل هزار  ــت يك ميلي ــه 90 درصد از جمعي ب
نفري شاغل در آموزش وپرورش، تحصيالت دانشگاهي 
ــد كه  ــي به باال دارند، در برنامة پنجم تصويب ش كاردان
25 درصد فوق ديپلم ها ليسانس و 3/5 درصد ليسانس و 

فوق ليسانس ها دكترا بگيرند.

 تکليـف دانشـگاه هايي كه رشـته هاي علوم 
تربيتي و به ويژه تربيت دبيري دارند، چه مي شود؟

 مركز، حوزه اي با عنوان معاونت هماهنگي آموزش 
ــت گذاري و  عالي دارد. از وظايف اين ادارة كل، سياس
برنامه ريزي براي ارتقاي علمي بلندمدت فرهنگيان 
ــت.  ــروي مورد نياز آموزش وپرورش اس و تأمين ني
ــئلة مطابقت شغل با شاغل در  در دهة گذشته مس
ــاس كرديم با  ــرورش مطلوب نبود. احس آموزش وپ
ــاي تربيت معلم يك  ــرايط موجود، احي توجه به ش
ــت، به ويژه اگر قرار است  ضرورت اجتناب ناپذير اس

سند تحول با پشتوانة معلم محور خودش را نشان 
ــرمايه گذاري جدي  ــد، بايد روي معلم س ده

ــه دانشگاه تربيت معلم در  به عمل آيد. س
تهران، سبزوار و تبريز داشتيم ولي بدبيني 
ــبت به اين دانشگاه ها به وجود  جدي نس
ــت و  آمده بود. تعهد دبيري وجود نداش
ــوي  مأموريت به تحصيل فرهنگيان از س

مجلس لغو شده بود. تقريباً اين 3 دانشگاه 
ــجوي آزاد و در رشته هاي  100 درصد دانش

ــد. به همين دليل  ــط دبيري پذيرش مي كردن غيرمرتب
نارضايتي خاصي ايجاد شده بود. ما به دستور وزير گروه 
هماهنگي تربيت معلم را به راه انداختيم. بحث سر اين 
بود كه اين بار را وزارت علوم به دوش بگيرد. جلسات كار 
گروهي با حضور شخصيت هايي مثل دكتر حداد عادل، 
دكتر ناييني، دكتر نقوي و رئيس دانشگاه تربيت معلم 
تشكيل داديم. اتفاق نظر بر اين بود كه به دليل وضعيت 
كميت گرايي، دانشگاه ها نمي توانند رويكردهاي مهارتي، 
ــي و تخصصي معلمان را دنبال كنند و اگر همين  ارزش
سه دانشگاه را احيا كنيم، اقدام بسيار خوبي خواهد بود. 
به دانشگاه تربيت معلم تهران رفتيم و حدود 4 ساعت با 
سرگروه هاي اين دانشگاه جلسه داشتيم. چند پيشنهاد را 
با آن ها مطرح كرديم؛ از جمله اينكه دانشگاه تربيت معلم 
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ــود، تربيت معلم ها را منحل  ــگاه مادر ش تبديل به دانش
ــگاه باشد يا اينكه دانشگاه تربيت  كنيم و فقط اين دانش
معلم فقط دورة دكترا را به عهده بگيرد ولي آن ها گفتند 
ــگاه خوارزمي هستند. در جلسة شوراي  به دنبال دانش
عالي انقالب فرهنگي اتفاق نظر بر بود كه اين سه دانشگاه 
ــوند و تربيت معلم به آموزش وپرورش  ــته ش آزاد گذاش
ــروط به اين  ــم اين كار مش ــود. ما هم گفتي ــذار ش واگ
ــكده هاي فني، كه 230 هزار دانشجو  ــت كه آموزش اس
ــت،  ــد و وزارت علوم آن ها را به ما واگذار كرده اس دارن
ــامان يابند. تصميم گرفته شد كه از نيروهاي موجود  س
ــا 36 هزار  ــود؛ چون م ــتفاده ش در آموزش وپرورش اس
ــد و 2000 دكترا در سطح كشور داريم  كارشناس ارش
ــگاه و مراكز تربيت معلم تدريس كرده اند و  كه در دانش
ــگاه فرهنگيان را دارند اما اين  توانايي تدريس در دانش
ــت كه خود را از فارغ التحصيالن ديگر  بدين معني نيس
دانشگاه ها محروم كنيم، بلكه هرجا كمبود داشته باشيم، 
ــگاه هاي ديگر با برگزاري  حتماً از فارغ التحصيالن دانش
ــال دورة مهارتي  ــون و مصاحبه و گذراندن يك س آزم
استفاده خواهيم كرد. اگر در گذشته فقط دانشگاه عالمه 
ــردازي علوم تربيتي را  طباطبايي بود كه بحث نظريه پ
برعهده داشت، امروز دانشگاه فرهنگيان در يك پرديس 
64گانه و در سطح كشوري اين كار را انجام خواهد داد.

معضلي كه در رشـتة مديريت آموزشي وجود 
دارد ايـن اسـت كه دانشـجوياني كه وارد اين رشـته 
مي شـوند، مفهـوم و جايـگاه بسـياري از دروس را 
نمي فهمند. تقريباً هيچ كـدام از درس هايي كه به اين 
دانشجويان تدريس شده است، به دردشان نمي خورد. 
مـا اين تجربـه را با مراكـز آموزش عالـي فرهنگيان 
مقايسه مي كنيم كه از فوق ديپلم، كارشناسي مديريت 
آموزشـي مي گرفتنـد. االن خيلـي از افـرادي كه در 
وزارت خانـه مسـئوليت دارند، متعلق بـه دورة مابين 
سـال های 70 تـا 75 هسـتند كه مديريت آموزشـي 
مي خواندند. آن زمان اين افراد با 20-10 سال سابقة كار 
و داشتن مدرك فوق ديپلم، وقتي سر كالس كارشناسي 
مي نشسـتند، مباحث را مي فهميدند. چه راه حلي در 

اين زمينه انديشيده ايد؟
 من هم نظر شما را دارم. خيلي در اين زمينه كار 
ــن اتفاق بيفتد. از مديريت چه  و مقاومت كرده ام كه اي
تعريفي داريم؟ علم است، فن است، هنر است يا تلفيقي 
از همة موارد؟ دانشگاه فقط رويكرد علمي به قضيه دارد 
و لذا هرگز نمي تواند دانشجوي اين رشته را به يك مدير 
ــي  ــر و توانا تبديل كند. االن در مقطع كارشناس متبح
دانشگاه فرهنگيان رشتة مديريت آموزشي نداريم. همة 
دانشجويان بايد دروس مديريت و برنامه ريزي آموزشي 
ــن آموزش ها را در كالس اجرا  ــد. آن ها نيز اي را بگذرانن
ــه توانايي هايشان را نشان مي دهند  مي كنند، در مدرس
ــوند. كارشناسي ارشد و دكتراي  و معاون و مدير مي ش
دانشگاه فرهنگيان فقط براي عوامل اجرايي مدرسه اي 
ــت كه استعداد مديريتي را از نظر علم، فن و هنر از  اس

خود نشان داده اند. در ادارات هم همين گونه است.
براي اينکه دانشگاه فرهنگيان در كوتاه مدت يا 
بلندمدت دچار تهديد به خصوص از بيرون نشود، چکار 
خواهيد كرد؟ منظورمان نگاه سطح پايين به آن است؛ 
به طوري كه مثل تربيت معلـم قديم به آن نگاه كنند. 
براي تأمين اعضاي هيئت علمي چه برنامه هايي داريد 
تا از همان ابتدا برچسـب بي سـواد و كم سـواد به اين 

دانشگاه نخورد؟
ــفة تغيير نام تربيت معلم به مجتمع و بعد   فلس
دانشگاه،  همين موضوع بود. معموالً رتبه هاي برتر كنكور 
دوست دارند در دانشگاه و تا سطح دكترا قبول شوند. ما 
ــته مجتمع را داشتيم كه نمي توانست نخبگان  در گذش
را جذب كند. تأسيس دانشگاه فرهنگيان با 22 تغييري 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي به  كه ايجاد كرديم و در ش
تصويب رسانديم،  كار طاقت فرسايي بود. با تك تك اعضاي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي جلسة خصوصي گذاشتيم 
تا ضرورت تربيت معلم را براي آن ها تبيين كنيم. بحث 
نظريه پردازي را به اين دليل به دانشگاه داديم كه دانشگاه 
فرهنگيان در بحث تعليم و تربيت جايگاه توليد علم باشد. 
اين كار نيازمند افراد خاص است. در اساسنامة دانشگاه 
ــده كه از استادان برجستة دانشگاه ها، نخبگان  تأكيد ش
ــال ها تجربه و مهارت دارند، دعوت به  ــاني كه س يا كس
ــيت خاصي داريم.  ــوند. لذا در اين زمينه حساس كار ش
ــامانه اي دارد كه بيش  ــت س وزارت علوم به ما گفته اس
از 35 هزار نفر براي عضويت در هيئت علمي دانشگاه ها 
ــگاه فرهنگيان بايد از اين ها  ثبت نام كرده اند. پس دانش
ــتفاده كند. در جواب دوستان در هيئت امنا گفتيم  اس
ــگاه هاي ديگر بدهد. جواني كه در  همة اين ها را به دانش
كانادا دكترا گرفته، فقط سطح دانشي اش باالست و هرگز 
نمي تواند به تربيت معلمان بپردازد. ما نيازمند استاداني 
هستيم كه عالوه بر توانايي هاي علمي، داراي مهارت هاي 
ــند. ما به مهارت هاي تدريس و ارزش ها  عملي هم باش
ــتاد هم توجه داريم. به همين دليل، اولويت  و منش اس
ما انتخاب از بين برجستگان هيئت علمي دانشگاه ها يا 
ــت كه با مدرك دكترا در آموزش وپرورش  نيروهايي اس
فعاليت مي كنند و داراي توانايي ادارة كالس و الگودهي 
ــتند؛ زيرا بايد معلم تربيت كنند  روش هاي تدريس هس
ــت. از هرگونه ورود نيرو  و فقط انتقال دانش مطرح نيس
ــالي كه سرپرست بودم و جديداً هم كه  در طول يك س
دكتر محبي نيا مسئول اين كار است، جلوگيري كرده ايم. 
فعاًل به صورت حق التدريس افراد واجدالشرايطي را كه 
عالقه مند و داراي سوابق خوب، تأليف،  تجربه و مهارت 
هستند، به كار مي گيريم. اگر دانشجويان از كار اين افراد 
ــق عمل كردند، از بين  ــي بودند و در كالس ها موف راض
آن ها اعضاي هيئت علمي را انتخاب مي كنيم. در برنامة 
پنجم توسعه، جذب سه هزار هيئت علمي را به تصويب 
رسانده ايم. تالش مي كنيم افرادي جذب شوند كه توان 
دورة آموزش دكترا را داشته باشند و در عين حال الگوي 

تأسيس دانشگاه 
فرهنگيان با 

22 تغييري كه 
ايجاد كرديم و 

در شوراي عالي 
انقالب فرهنگي 

به تصويب 
رسانديم 

كار 
طاقت فرسايی 

بود
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خوبي در زمينة روش هاي تدريس و استفاده از ابزارهاي 
الكترونيكي براي معلمان باشند.

 آزمون هايـي كه در دو سـال اخيـر از طريق 
مجالت رشد برگزار شد، براي ما خيلي جاي خوشحالي 
داشـت؛ چـرا كه مثاًل شـمارگان مجلة رشـد آموزش 
ابتدايـي از 40 هزار به 90 هزار و مجلة رشـد مديريت 
مدرسه نيز از 75 هزار نسخه به 150 هزار نسخه رسيد 
ولي آسيبي كه رساند، اين بود كه بعضي از استان ها يا 
مناطـق آموزش هايشـان را به صورت مجـازي برگزار 
كردند. با اين آزمون ها هدفي كه شما و ما داريم، تحقق 
پيـدا نمي كند. البته برخی از اسـتان ها به نوعي پاتك 
زدند؛ يعني آزمون متمركز بود. در اين استان ها معلمان 
مجبور بودند جزوه ها را بخوانند. ما از برخي اسـتان ها 
آمار گرفتيم. مسئوالن اين استان ها مي گويند آن هايي 
كـه از ما مجلـه گرفتند با آن هايي كـه امتحان دادند، 
آمارشان خيلي فرق دارد. يعني وقتي موضوع امتحان  
حضوري مطرح شده است، برخي افراد نيامده اند. اين 

آسيب را چگونه برطرف می كنيد؟
ــروع كار با چنين مشكالتي  ــت در ش  ممكن اس
مواجه شده باشيم. تعيين وقت محدود براي اين امتحان 
به همين دليل بوده است ولي طي بخشنامه اي كه امسال 
ابالغ كرديم، از اين به بعد آزمون تمامي مجالت رشد به 

صورت حضوري خواهد بود.
از مجموعة اقداماتي كه در مجالت رشد به منظور 

ــا  ــه ارتق ــك ب كم
ــازي  توانمندس و 
به  ــاني  انس نيروي 
عمل مي آيد، نهايت 
ــم.  داري را  ــكر  تش
مجلة رشد مديريت 
براي مديران و ساير 
ندركاران  ــت ا دس
ــي  ــد حيات مي توان

باشد.

 به سردبير 
مجـالت  از  يکـی 
بودند  گفته  رشـد 
و  تشـويق  دورة 
تنبيـه در تعليم و 
تربيـت را برگـزار 
كنيـد. مسـئوالن 
مجلـه  ايـن 
با  شـما  می گفتند 
هر كدام از استادان 
دانشگاه ها صحبت 
كنيد، هيچ كدام از 
آن ها اين عبارت را 

قبول ندارنـد و مي گويند ما تشـويق و تنبيه نداريم. 
تشـويق و تنبيـه در درون سـامانة انگيـزش تعريف 
مي شـود. اولين ايـراد مؤلفاني كه به آن ها پيشـنهاد 
داديم تا جزوة اين دوره را بنويسند، نيز همين بود. در 
نهايت قرار شـد اسـم دوره را نگه داريم و بنويسـيم 
تشـويق و تنبيـه در تعليـم و تربيـت بـا نگاهـي به 

نظريه هاي انگيزشي. االن هم دورة مدرسه محوري در 
مديريت به مجلة رشـد مديريت مدرسـه ابالغ شـده 
است. امسال اين دوره را برگزار مي كنيم، ولي معتقديم 
اين مطالبي كه مي گوييـم در آموزش وپرورش ما اجرا 
نمي شـود. بعضـي از سـرفصل هاي 1200 دورة مصوب 
خيلي كهنه است كه بايد كنار گذاشته شوند. نيازهاي 
جديدي هم هست كه اصاًل مورد توجه قرار نگرفته اند. 
زماني به اصطالح يك راه فرار درست كرده بودند و به 
ما كه در منطقـه بوديم، مي گفتند خيلي دنبال اسـم 
دوره نباشـيد، دورة مربـوط به نياز معلمـان را برگزار 
كنيد، بعد بين اين دوره ها يك اسم مشابه پيدا كنيد. ما 
هـم از اين كارها مي كرديم. مثـاًل مي گفتيم چون اين 
دورة ياددهـيـ  يادگيري تا حـدودي نزديك به دورة 
مديريت كالس اسـت، پس اين همان اسـت و دوره را 
برگزار مي كرديم. بعداً هم به مشکل برمي خورديم. مثاًل 
همـان دوره كه قرار بود اجرا شـود، معلمان مي گفتند 

اين را گذرانده ايم و فقط گواهي نامه اش فرق مي كند.
ــيار دقيق است. يكي  ــي شما بس  نظر كارشناس
ــال،  ــت كه هر پنج س ــات برنامة پنجم اين اس از مصوب
ــود. از جمله  ــرفصل ها و عناوين بازنگري انجام ش در س
ــال 91 انجام دهيم، همين است.  كارهايي كه بايد در س
طي جلسه اي كه همة بخش هاي وزارت خانه هم حضور 
ــدند. در  ــراي اين كار تعيين ش ــي ب ــتند، رابط هاي داش
كوتاه مدت هم در بخشي از قسمت ها وارد شده ايم. مثاًل 
ــيس كرده ايم. رويكرد  براي طرح بصيرت دبيرخانه تأس
ــن بود كه  ــرح بصيرت اي ط
ــي و  ــاي ارزش روي بحث ه
بسيج،  ــود.  كار ش اعتقادي 
تبليغات،  ــازمان  س ــوزه،  ح
مساجد و كانون ها وارد اين 
كار شدند و ما همه را تجميع 
ــه محور تعيين كرديم.  و س
ــوا  ــا محت ــي از محوره يك
ــن كار را به حوزه  بود كه اي
داديم و گفتيم مباحث اين 
قسمت را به روز كند. مثاًل در 
بخش مربوط به مشاركت ها، 
محتوا را جمع آوري كردند و 
بازنگري شد. محور  عناوين 
ــتاد بود كه با حوزه  دوم اس
ــتيم. محور سوم  قرارداد بس
ــارت بود كه خودمان  نيز نظ

برعهده گرفتيم.
ــه  ــما ك ــراد دوم ش اي
دوره اي به جاي دوره اي ديگر 
ــود، از طريق  ــزار مي ش برگ
سامانه اي كه مديريت آموزش در اختيار معلم است، خود 
به خود از بين مي رود. اين بحث مثل كارنامة دانشجويي 
است كه قرار است در رشتة فيزيك فارغ التحصيل شود 
و ديگر نمي تواند مثاًل اگر رشتة الهيات را گذرانده است، 

جاي فيزيك قرار دهد.

 يکـي از آسـيب ها و چالش هـاي جـدي كه 
اآلن وجـود دارد، ايـن اسـت كـه فرد ليسـانس 
مي گيرد و مي گويد ديگر جايم در ابتدايي نيست، 
فوق ليسانس مي گيرد، مي گويد بايد در تربيت معلم 
تدريس كنم، دكترا مي گيرد به همين نحو، دليلش 
اين اسـت كـه نـوع آموزش هايي كه دانشـگاه ها 
مي دهنـد، مطابـق بـا نيازهـاي درون كالس هاي 
درس نيسـت. مثاًل دانشـگاه ها ليسـانس رياضي 
تحويل آموزش وپرورش مي دهند. اين فرد وقتي به 
فوق ليسانس و دكترا مي رسد، مدركش در مدرسه 
اصاًل كاربردي ندارد؛ چون براي تدريس رياضيات 
از ابتدايي تا دبيرسـتان سـطح ليسـانس كفايت 
مي كند و وقتي مدرك فرد فوق ليسانس يا دكتراي 
رياضي محض دارد، احساس غيرمفيدبودن مي كند 
و براي ارضاي علمي خودش، مجبوراسـت مدرسه 
را ترك كند. ما به گونه اي برنامه ريزي مي كنيم كه 
معلم ابتدايي افتخار كند كه دكتراي نظريه پردازي 

پاية اول را دارد و به دوره هاي ديگر نرود.

تالش 
مي كنيم افرادي 
جذب شوند 
كه توان دورة 
آموزش دكترا 
را داشته باشند 
و در عين حال 
الگوي خوبي در 
زمينة روش هاي 
تدريس و 
استفاده از 
ابزارهاي 
الکترونيکي براي 
معلمان باشند



بازیرویريــــــــــــــل
گروهی از بچه ها در نزديكی دو ريل راه آهن مشغول 
ــتفاده، و ديگری  بازی بودند. يكی از اين دو ريل قابل اس

غيرقابل استفاده بود.
ــروع به بازی كرد و  يكی از بچه ها روی ريل خراب ش
پس از مدتی روی همان ريل غيرقابل استفاده خوابش برد.

ــه كودك ديگر هم پس از كمی بازی روی ريل  س
سالم، همان جا خوابشان برد.

ــت  ــوزن بان می بايس ــار در حال آمدن بود و س قط
تصميمی صحيح می گرفت. او می توانست مسير قطار را 
تغيير دهد و آن را به سمت ريل غيرقابل استفاده هدايت 
كند و از اين طريق جان سه كودك را نجات دهد و تنها 
ــير قطار را  ــود يا مس يك كودك قربانی اين تصميم ش

تغيير ندهد و بگذارد قطار به راه خود ادامه دهد.
اگر شما به جای سوزن بان بوديد، در اين زمان كوتاه 

و حساس چه تصميمی می گرفتيد؟
بيش تر مردم ممكن است منحرف كردن مسير قطار 
ــه كودك انتخاب كنند و يك كودك را  را برای نجات س
ــه از نظر اخالقی و عاطفی  ــی ماجرا بدانند كه البت قربان
شايد صحيح به نظر برسد اما از ديدگاه مديريتی چطور؟
در صورت اخذ چنين تصميمی كودكی عاقل قربانی 
دوستان نادان خود می شود كه تصميم گرفته بودند در 

آن مسير اشتباه و خطرناك بازی و استراحت كنند.
گاهی از اين گونه مشكالت پيرامون ما اتفاق می افتد 
ــوند. كودكی كه در مورد  و اقليت قربانی اكثريت می ش
ــير بازی موافق با انتخاب بقية دوستانش نبود طرد  مس

شد و در آخر هم او قربانی اين اتفاق گرديد و هيچ كس 
ــل از كار افتاده را برای  ــك نريخت. او كه ري برای او اش
بازی انتخاب كرده بود، هرگز فكر نمی كرد روزی مرگش 

اين گونه رقم بخورد.
ــرای بازی  ــب را ب ــار كودك مكانی نامناس هر چه
ــد ولی تنها يكی از آن ها، كه عاقل تر  انتخاب كرده بودن

هم بود، قربانی تصميم اشتباه سه نفر ديگر شد. 
با تصميم عجوالنة آن سه كودك نه تنها آن كودك 
ــت داد بلكه زندگی همة  بی گناه و عاقل جانش را از دس
ــافران نيز به خطر افتاد؛ زيرا ريِل از كار افتاده قطار  مس
ــافران نيز قربانی اين تصميم  را واژگون كرد و همه مس
شدند. در واقع، نتيجة اين تصميم چيزی جز زنده ماندن 

سه كودك نادان نبود.
مسافران قطار را می توان به جای تمامی كارمندان 
ــازمان يا اداره فرض كرد و گروه مديران را همان  يك س
كودكانی در نظر گرفت كه می توانند سرنوشت سازمان 

)قطار( را تعيين كنند.
گاهی هم برعكس می شود و اكثريت قربانی اقليت 
ــر گرفتن منافع چند تن از  ــوند. برای مثال در نظ می ش
مديران، كه به اشتباه تصميمی گرفته اند، منجر به از دست 
ــازمان يا اداره خواهد شد و اين يعنی  رفتن منافع كل س
قربانی كردن صدها تن برای نجات اين عدة معدود است...

زندگی كاری مديران پر است از تصميم گيری های 
ــت مديريتی به پايان  ــوار. با اتخاذ تصميمات نادرس دش

زندگی مديريتی خود خواهيد رسيد. 

 هنرجو فرهنگی
دبستان پسرانة هجرت، شهرستان مريوان
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اشاره
بحـران، حادثه ای پيش  بينی نشـده و ناگهانی اسـت كه مواجهه با آن، مديريتـی اليق و آگاه را طلب می كند. از عصر عاشـورا كه حضرت زينب 
كبری، عقيلة بنی هاشم، رئيس كاروان كربال می شود، با توكل به خدا، عاقبت انديشی، زمان سنجی دقيق، شجاعت، از خودگذشتگی و ايثار، كه از 
ويژگی های يك مدير توانمند است، عالوه بر صيانت از حريم واليت و محافظت از جان و آبروی خود، زنان و كودكان قافله؛ پيام خون شهيدان كربال 
را به گوشه و كنار عالم می رساند. زينب- سالم اهلل عليها- همواره كل را نگريسته و متوجه رسالت خطير خويش بوده است. ايشان اولين بار هنگام 
عبور از قتلگاه امام حسـين)ع( مجلس عزا برای او برپا می كند اما در عين حال از وظايف خود غافل نيسـت و به فرد فرد قافله توجه دارد. وقتی 
نگاهش به زين العابدين)ع( می افتد و مي بيند چنان ناراحت است كه می خواهد قالب تهی  كند، فوراً بدن ابا عبداهلل را رها كرده، به سراغ او می رود 
و به تسالی خاطر او می پردازد و حديثی را كه ام  ايمن از پيامبر نقل كرده و حضرت علی)ع( نيز آن را تأييد كرده اند، برايش نقل می كند كه مبادا 
خيال كنيد حسين كشته شده و از بين رفته است و به ايشان مي گويد كه پسر برادرم، همين جا كه اكنون پيکر بي جان پدرت را می بينی، روزي 

آرامگاه او خواهد شد.
در بين راه وقتی كاروان به شهری می رسد كه به كودكان نان و خرما صدقه می دهند، برای حفظ عزت نفس كاروانيان، نان و خرما را به صدقه دهندگان 

برمی گرداند و می  گويد صدقه بر ما خاندان پيامبر حرام است.
در مسير طوالنی كربال تا شام اگرچه در غل و زنجير است، با استفاده از فرصت های مناسب به افشاگری می پردازد و حقانيت شهدای كربال و ظلم 

حکومت بنی اميه را برمال می سازد.
و سرانجام اين زينب است كه با همراهی امام سجاد كاروانيان را به سالمت به مدينه بازمی گرداند؛ درحالی كه زمينه های انقالب را با تبليغات خود بر 

ضد بنی اميه فراهم ساخته و ديری نمی گذرد كه قيام های متعدد برپا می شود و حکومت بنی اميه سقوط می كند.

 فاطمه مرادی خانی
آموزگار دبستان آزادی 2 منطقة شهريار
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 معرفی زينب، سالم اهلل عليها
ــن اب، زينت پدر، دختر بزرِگ حضرت  »زينب« زي
ــال ششم هجری در  علی و حضرت فاطمه )س( در س
مدينه به دنيا آمد. هنوز به ده سالگی نرسيده بود كه مادر 
ــت داد و مديريت خانه را به  عهده گرفت. بدين  را از دس
ــدر و خواهر برادرانش  ــب، زينِب كوچك مونس پ ترتي

حسن و حسين شد.
در كودكی روزی آياتی از قرآن می خواند و تفسير 
آن ها را از پدر سؤال می كرد. علی)ع( در پاسخ، دورنمايی 
ــان داد و بسيار متعجب شد  از حادثة كربال را به او نش
وقتی زينب گفت: »پدر، می دانم. مادر مرا از آن حادثه 
باخبر كرده است تا برای زندگی در آن روز مهيا باشم.«

ــب در هر فرصتی به يادگيری از پدر و آموزش  زين
ــان مجلس علمی  ــد. ايش ــغول می ش دادن به زنان مش
ــكام دين و قرآن  ــتند و زنان به قصد فراگيری اح داش
ــيار و  ــان می رفتند. به دليل علم بس ــث نزد ايش و حدي
برخورداری از قوة درك و فهم باال، زينب)س( را »عقيلة 

بنی هاشم« ناميده اند.
چون زينب به سن ازدواج رسيد، حضرت علی)ع( 
ــتگاران متعدد او »عبداهلل بن جعفر« را  از ميان خواس
برگزيد كه مردی فاضل و پسر برادرش بود. شرط ازدواج 
زينب اين بود كه از برادرش حسين هيچ گاه جدا نشود 
و عبداهلل اين شرط را پذيرفت. ميوة اين ازدواج مبارك 
چهار پسر و دو دختر بود. دو پسر زينب  محمد و عون 

در كربال به شهادت رسيدند.
ــورا، زينب بانويی پنجاه و پنج  در زمان حادثة عاش
ــاله بود. زنی مانند آفتاب درخشان، باشكوه و مقتدر.  س
شخصيت زينب را می توان از قدرت بيان و قوت منطق 
او فهميد. سخنرانی های وی در صحنة كربال و در كوفه 

و مجلس يزيد شجاعت و عظمت او را نشان می دهد.

 مديريت حضرت زينب)س( در عصر عاشورا
ــالت زينب، )س(، از عصر عاشورا آغاز می شود.  رس
ــت و بايد برای مواجهه  ــه بعد او رئيس قافله اس از آن ب
ــمن دون سيرت  با بحران های گوناگوني كه از طرف دش
تحميل می شود، آماده باشد و بتواند پيام خون شهيدان 
ــر روز يازدهم محرم،  ــاند. در عص ــِر خفته برس را به بش
اسرای كربال را بر مركب هايی با پاالن های چوبين سوار 

می كنند.
ــين  الحس ــن  ب ــی  »عل كاروان،  ــرد  م ــه   يگان
ــدت مريض است؛  زين العابدين)ع(«، در اين زمان به ش
ــكم مركب  ــان را زير ش ــای مبارك ايش ــن، پاه بنابراي
ــتعانت  ــت كه با اس می بندند. در اينجا زينب )س( اس
ــان توجه دارد. از  ــدا و توكل بر او، به همة كارواني از خ

ــجاد بيمار پرستاری می كند و در مقابل دشمن،  امام س
ــود را به خطر می اندازد و جان او را حفظ می كند. بر  خ
شهيدان می گريد، محتضران را دلداری می دهد و زنان و 

بچه های اسير را سرپرستی و حمايت می كند.

 زينب كبری، مدافع حريم واليت
بنا به روايات موثق، در روز عاشورا علی بن الحسين)ع( 
به شدت بيمار  بودند. مصلحت اين بود كه وظيفة جهاد 
كه بر هر مرد مسلمان واجب است، از عهدة امام معصوم 
برداشته شود تا سلسلة امامت گسسته نشود و شيعيان 
ــتار  ــدون رهبر نمانند. حضرت زينت در اين ايام پرس ب
ــنی،  امام بيمار بودند و در عين حال با وجود برتری س
ــب تكليف می كردند.  ــان كس در مواقع گوناگون از ايش
ــورا، دشمن  ــيدن نبرد خونين عاش پس از به پايان رس
ــت هيچ فرزند ذكوری از امام حسين )ع(  كه نمی خواس
باقی بماند، بارها قصد جان علی بن الحسين)ع( را كرد و 
ــاند و به دشمن نهيب  هر بار، زينب خود را به او می رس
می زد كه »اگر بخواهيد او را بكشيد، اول بايد جان مرا 
بگيريد.« و به اين ترتيب با ايثارگری و به خطر انداختن 
جان خود بحران به وجود آمده را مديريت و دفع می كرد.

ــی كه او  ــاد، هنگام ــداهلل ابن زي ــس عبي در مجل
ــناخت و امر به كشتن وی داد،  ــين را ش علی ابن الحس
زينب بود كه دست در  گردن امام سجاد افكند و گفت: 
ــر زياد، بس است؛ مگر از خوردن خون ما سيراب  »پس
ــت: »او را رها نمی كنم، مگر  ــده ای؟« و در ادامه گف نش
ــيد.« پسر زياد لختی به آن  آن گاه كه مرا هم با او بكش
دو نگريست و گفت: »پيوند عجيبی است. به خدا گمان 
دارم كه  دوست دارد او را هم بكشم. او را رها كنيد.« به 
اين ترتيب زينب بحران پيش آمده را برطرف و از حريم 

واليت دفاع كرد.

 روشنگری زينب در مجلس عبيداهلل بن زياد
هنگامی كه زينب به دارالعمارة كوفه رسيد- مكانی 
ــال ها با پدر و برادارنش در آن زندگی كرده بود-  كه س
ــر خدا، متكی به  ــش را گرفت. او با توكل ب بغض گلوي
ــجاعت، با آنكه روزهای سختی را در اسارت  خود و با ش
ــت،  ــش را بر تن داش گذرانده بود و مندرس ترين لباس

بی اعتنا به عبيداهلل در جای خود نشست.
ــه بی اجازة وی  ــداهلل به اين زن بزرگ منش ك عبي
ــم دوخت و پرسيد: »كيستی؟« او دو  نشسته بود، چش
ــرد ولی زينب)س(  ــش خود را تكرار ك ــه بار پرس يا س
ــمرد، پاسخ نگفت  كه عبيداهلل را كوچك و خوار می ش
ــخ داد: »زينب، دختر  ــا اينكه يكی از كنيزان وی پاس ت
فاطمه، است.« ابن زياد كه از رفتار زينب به خشم آمده 
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ــما را رسوا كرد و  ــپاس خدای را كه ش بود، گفت: »س
ــه افروخته بوديد، خاموش  ــت و آتش فتنه ای را ك كش

ساخت.«
ــه از آن تحقير می باريد به او  ــب نگاه خود را ك زين
انداخت و گفت: »سپاس خدا را كه ما را به پيامبر خود 
گرامی داشت و از پليدی دور گردانيد،  اما زشت كار دروغ 
می  گويد و فاسق رسوا می شود و الحمداهلل كه اينان جزء 
ــتند.« ابن زياد گفت: »كار خدا را با خاندان خود  ما نيس

چگونه ديدی؟«
زينب فرمود: »خدا مقّدر ساخته بود كه به شهادت 
ــتقبال كردند. زود  ــند و آن ها هم مردانه از آن اس برس

است كه خدا ميان تو و آنان داوری كند.«
ــتمگر  ــخص خودكامه و س ــخنان زينب آن ش س
ــت تا بر  ــرد، بلكه نابود كرد؛ بنابراين، او هم خواس را خ
زخم زبان هايی كه از زينب شنيده بود، مرهمی بگذارد. 
پس گفت: »خدا مرا با كشتن برادر و خويشان نافرمان 

تو شفا داد.«
ــك خود شد و گفت: »تو  زينب مانع از ريختن اش
برادر، پسران و كسان مرا كشتی و ريشة مرا درآوردی. 

اگر اين كار شفاست، همانا شفا يافته ای.«
ــت: »اين زن  ــتهزا گف ــم و اس ــاد با خش ــر زي پس
ــاعر بود و سخن  ــخن به قافيه می گويد؛ پدر او نيز ش س
ــا آهنگی پروقار گفت: »مرا  به قافيه می گفت.« زينب ب
ــت.«  با قافيه گويی چه كار؟ مرا فراغت قافيه گويی نيس

آن گاه ابن زياد چشم از او برداشت. 

 سخنرانی شجاعانة زينب در مجلس يزيد
ــرا به شام دوم ماه  چنان كه گفته اند، تاريخ ورود اس
صفر بوده و در آن زمان، بيست ودو روز از اسارت زينب 
می گذشته است. زينب، زن رنج كشيده ای كه شهادت 
ــدان و نزديكان خويش را به فجيع ترين  برادران و فرزن
شكل ديده و در غل و زنجير به همراه امام سجاد)ع( و 
زنان و كودكان بحران های گوناگون را تجربه كرده بود، 
وارد مجلس يزيد شد. كاخ سبز يزيد بارگاه مجللی بود 
ــم آن خود  كه هركس با ديدن آن بارگاه و خدم و حش
ــتن از هفت تاالر، در تاالر آخر  را می باخت. بعد از گذش
يزيد روی تخت مزين و مرصعی نشسته بود. در اطراف 

ــراف و سفيران كشورهای خارجی بر  او نيز اعيان و اش
كرسی های طال يا نقره نشسته بودند. در چنين شرايطی 
ــای پاره پاره وارد  ــرا را با لباس ه ــانة پيروزی، اس به نش
ــير رنج ديده در آن جايگاه چنان  می كنند اما زينب، اس
ــروف به فصاحت و  ــاد می كند كه يزيِد مع موجی ايج
بالغت الل می شود. يزيد شعرهای ابن زبعری را با خود 
می خواند و به موقعيتی كه نصيبش شده، افتخار می كند. 
ــه: »ای يزيد، خيلی باد به  ــود ك فرياد زينب بلند می ش
دماغت انداخته ای. خيال می كنی اينكه امروز ما را اسير 
ــر ما گرفته ای و ما در  ــرده ای و تمام اقطار زمين را ب ك
دست نوكرهای تو گرفتاريم، نعمت و موهبتی از طرف 
ــم، تو در نظر من بسيار  ــت؟ به خدا قس خداوند بر توس

پست و حقيری.«
ــا هزار ترس و لرز  ــی كه مردم او را ب زينب به كس
اميرالمؤمنين می خواندند، خطاب می كند: »ای يزيد، به 
ــر حقه ای كه می  خواهی بزن و هر كاری  تو می گويم ه
می توانی انجام بده اما يقين داشته باش اگر بخواهی نام 
ما را در دنيا محو و نابود كنی، نام ما محوشدنی نيست. 

آن كه محو و نابود می شود تو هستی.«
سخنان حضرت زينب اوضاع را دگرگون می كند و 
چنان حماسه ای می آفريند كه يزيد مجبور می شود در 
ــام روش خود را تغيير دهد و اسرا را محترمانه  همان ش
ــه مدينه بازگرداند. او گناه  كارها را به عبيداهلل ابن زياد  ب
نسبت می دهد و می گويد: »خدا لعنت كند ابن زياد را، 
من چنان دستوری نداده بودم. او از پيش خود اين كار 
ــه ای در آن مجلس  ــت.« زينب چنان خطب را كرده اس
ــاكت باقی ماند و خشم سراسر  خواند كه يزيد الل و س
وجود آن شخص شقی و لعين را فراگرفت و برای اينكه 
ــازد، با عصای  دل زينب را آتش بزند و او را خاموش س

خود به لب و دندان پيكر بي جان ابا عبداهلل زد.
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اشاره
چهار سـال پيش، زمانی كه تـازه معاون 
شـده بودم، احساس كردم دانش آموزان، 
عالقه ای به مراسـم صبحگاهـی ندارند 
و حتـی برخـی خانواده ها نيز احسـاس 
نيـاز نمی كنند كه فرزندانشـان در صف 
صبحگاه باشند. حتی آن ها گله داشتند 
كه صف صبحگاه وقت گير است و فايده ای 
برای فرزندانمـان ندارد. در صورتی كه از 
جانب اداره تأكيد می شـد كه حتماً بايد 
مراسم صبحگاه اجرا شـود. دنبال راهی 
گشتم كه اين برنامه را جذاب و زنده كنم 
تا مطابق ميل بچه های دبسـتانی باشـد. 
البته من معاون آموزشی بودم اما همواره 
كارهـای پرورشـی را نيز برای پيشـبرد 

كارهای آموزشی انجام می دادم.

 شرح تجربه
ــنجم و ببينم دانش آموزان  ابتدا تصميم گرفتم بس
چقدر تمايل به ماندن در حياط آموزشگاه برای شنيدن 
و ديدن برنامه های صبحگاه را دارند. مطابق هر روز صف 
تشكيل شد، به بچه ها اعالم كردم هر كس دوست دارد 
ــه كالس برود.  ــاط بماند و هركس می خواهد ب در حي
ــاب كنم كه هوا  ــعی كردم يك روز معمولی را انتخ س
نه سرد باشد و نه گرم. به جز بيست، سی نفر، جمعيت 
ــه به كالس ها رفتند. آن هايی كه  ــيصد نفری مدرس س
ــد، دانش آموزان پاية چهارم و پنجم بودند و چند  ماندن

نفری هم پايه های ديگر. 
به دنبال عاليق بچه ها در سن ابتدايی گشتم. سخن 
ــم را جلب كرد: »آموزش در  ــتادی در اين راه توجه اس

سن ابتدايی بايد با بازی و بازی و بازی همراه باشد.«
ــويق ها را زياد كردم؛ بچه ها را به  هر عنوانی در  تش
ــردم. درس خواندن، تميز  ــويق می ك صف صبحگاه تش

ــر صف، ساكت بودن، شركت  بودن، مرتب ايستادن س
در مسابقات گوناگون، كمك كردن به دوستان، مهربان 

بودن با دوستان و... .
ــپس تصميم گرفتم به تشويق ها تنوع ببخشم.  س
ابتدا تشويق ها را به زبان های گوناگون می گفتم: تركی، 
لری، اصفهانی، ژاپنی، عربی، انگليسی... و بچه ها تكرار 

می كردند. متوجه شدم خيلی خيلی خوششان می آيد.
تشويق های فيزيكی و حركتی مثل تشويق بارانی 
ــت  ــويق ها و دس و هليكوپتری را هم اضافه كردم. تش
ــری را كه برگرفته از  ــای بين المللی و انواع ديگ زدن ه

كتاب »فرزانگان و پيش تازان« بود نيز اضافه كردم.
ــتم قرآن را حتماً با نوار و  ــی خواس از مربی پرورش
ــده پخش كند. يعنی  ــازماندهی ش به صورت تكرار و س
بچه ها از قبل بدانند كه چه سوره ای پخش خواهد شد 
و آهنگ سرود جمهوری اسالمی را روی موبايلم ضبط 
ــالمی را با آهنگ  ــرود جمهوری اس ــردم و هر روز س ك
ــمی پخش می  كردم. ورزش صبحگاه را  و به صورت رس
خودم همراه با يكی از معلمان پاية پنجم اجرا می كرديم 
ــم. حركات  ــا ورزش می كردي ــراه بچه ه ــخصاً هم و ش
ورزشی هميشگی را عوض كردم. آهنگ های ورزشی را 
ــه در دسترس باشد.  روی موبايلم ضبط كردم تا هميش
ــی كه  ــی را ورق زدم و از كالس هاي ــای ورزش كتاب ه
ــگاهی می رفتم، ايده گرفتم. ورزش  خودم به صورت باش

صبحگاهی را هم مطابق ميل بچه ها تغيير دادم.
پس از گذشت چند ماه، يك روز پيش از برگزاری 
صبحگاه به بچه ها گفتم: »بچه ها هركس می خواهد برود 
كالس و هركس مايل است سر صف صبحگاه بايستد.« 
نتيجه اين شد كه فقط بيست، سی دانش آموز به كالس 
رفتند و بقيه مايل بودند در برنامة صبحگاه حضور داشته 

باشند.

يکپيشنهادســـاده
برایمراسمآغازين
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 نرگس رجايی
مدير دبستان شهيد عليزاده بندر ماه شهر، خوزستان
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معاونانآمـــــــوزشی
درمدارسچهمیكنند؟

 معاون آموزشی در مقام كارشناس آموزشی  
 همکاری برای دع��وت به کار از معلمان کارآزموده و 

توانمند 
 کمک به هم��کاران در راهبردهای تدریس اثربخش 
)ارائ��ة ایده های نوی��ن، طرح درس، مش��ارکت دانش آموزان 
در یادگی��ری، ارائة پژوهش ه��ای صورت گرفته در خصوص 

تدریس و یادگیری( 
 تنظیم برنامة آموزشی ساالنه 

 تحلیل کتاب های کمک آموزشی 
 بررسی و اجرای طرح های تشویقی دانش آموزان 

 همکاری برای بازدید و اردوهای آموزشی 
 ایجاد بانک سؤاالت در همة پایه ها 

تهیة فهرستی از اقالم مورد نیاز آموزشی )دانش آموزان 
و همکاران( 

 معاون آموزشی در مقام كارشناس برنامة درسی 
 تنظیم برنامة هفتگی رسمی و فوق برنامه )در تابستان 

و ارائة آن در اول مهرماه( 
 س��نجش از دانش آموزان جدید در همة پایه ها )تهیة 
فهرست وارسی مربوطه، انجام مصاحبه و اعالم نتیجه به مدیر 

مدرسه( 
 برگزاری و تدوین برنامة تابستانه برای پر کردن اوقات 

فراغت 
 هماهنگی برای برگزاری آزمون تشخیصی 

 بازدید و نظارت بر چگونگی اجرای امتحانات ماهانه و 

نیم سال از جمله: سؤاالت امتحانی، شیوة تصحیح و ارزیابی، 
بازبینی مجدد اوراق امتحانی و آزمون های عملکردی، تحلیل 

نتایج، گرفتن میانگین درس به درس )ارزشیابی نمره ای( 
 ارائة راهکارهای اجرایی پیش��برد، بهبود سطح کیفی 
آم��وزش، تهیة نمودار دروس به تفکی��ک هر درس در پایان 

هر نیم سال 
 برنامه ریزی و برگزاری آزمون های هماهنگ آموزش 

و پرورش و... 
 هم��کاری و ترغیب دانش آموزان جهت ش��رکت در 

مسابقات علمی 
 تنظیم برنامة امتحانات 

 معاون آموزشی در مقام فراهم كنندة منابع 
 کمک به همکاران برای دس��تیابی به منابع آموزشی 
م��ورد نیاز ش��امل وب��گاه، مواد مکتوب آموزش��ی، وس��ایل 

کمک آموزشی و غیره... 
 بررسی فعالیت های آزمایش��گاه و فراهم کردن لوازم 

مورد نیاز 
 توجه به فضاهای آموزشی از جمله: نورکالس ها، تابلوی 

کالس، گچ، تخته پاک کن، تناسب نیمکت ها و تهویة کالس 

 معاون آموزشی در مقام پشتيبان كالس درس 
 دیدار از کالس ها و مش��اهدة فرایند تدریس معلمان، 
کنت��رل و نظارت ب��ر دفاتر دانش آم��وزان، دفاتر کالس��ی، 
کتاب های درس��ی و کمک درسی براساس برنامة زمان بندی 

شده برای ارتقای فرایند آموزشی و ارائة راهکارهای عملی

 سيمين نقش
معاون آموزشی دبستان سما، ناحيه 3 اصفهان



معاونانآمـــــــوزشی
درمدارسچهمیكنند؟

  معاون آموزشی در مقام تسهيل كنندة يادگيری 
 فراهم کردن فرصت یادگیری برای همکاران )شرکت 

در جشنواره ها و دوره های ضمن خدمت( 
 برگزاری جلس��ات گروه های درسی و نظارت بر آن ها 

طبق جدول زمان بندی به منظور تبادل تجربیات معلمان 

 معاون آموزشی در مقام مشاور علمی 
 پاسخگویی به سؤاالت آموزگاران و راهنمایی آنان در 

زمینه های آموزشی 
 مشاوری امین و آگاه برای معلمان 

 معاون آموزشی در مقام كمك دهنده 
یاری دهندة مدیر در امور آموزشی 

 رس��یدگی، پیگیری و ریش��ه یابی مشکالت آموزشی 
دانش آموزان 

 کمک در برقراری نظم مدرسه 
 کمک در برقراری برگزاری جشن ها و مراسم  

 نظرسنجی از اولیا در موارد آموزشی و تحلیل دیدگاه ها 
 ادارة کالس های آموزشی در غیاب معلمان 

 معـاون آموزشـی در مقـام هماهنگ كننـده و 
ياری دهندة جلسات 

 آموزش خانواده 
 شورای آموزگاران 

 شورای مدرسه 
 شورای برنامه ریزی مدرسه 

 شورای پیشنهادها 
 انجمن های دانش آموزی 
 جلسات آموزگاران با اولیا 

 تسریع کنندة تغییرات حاصل در برنامه های جدید 
 ایجاد زمینة مناس��ب و  همکاری برای فراهم کردن 
بستری شایسته جهت فعالیت ها و برنامه های جدید آموزش 

و پرورش و سما 

 معاون آموزشی در مقام رسيدگی و پاسخگويی 
به بخش نامه های آموزشی 

 رسیدگی به امور دانش آموزان خاص 
 تشکیل انجمن های علمی و هنری برای دانش آموزان 

مستعد 
 تشکیل کالس های جبرانی و تقویتی 

 تش��کیل کالس های دانش افزایی برای دانش آموزان 
مستعد 

گفتنی است که معاون آموزشی باید فردی عالقه مند به 
یادگیری و با معلومات و اطالعاتی به روز باشد، در کالس های 
ضمن خدمت، حضور یابد و همکاران را برای شرکت در این 

کالس ها تشویق و ترغیب کند. 

ــم و تربيت را محقق  ــن عواملي كه تعلي از مهم تري
مي كند معلم و مديريت مدرسه است و آنچه مدارس را 
متفاوت مي كند معلم و مديريت است. محتواي آموزش 
ــان است. آنچه مدارس را متفاوت  در همة مدارس يكس
ــت.  ــرد معلمان و مديريت اس ــازد، نقش و عملك مي س
مدرسه محل تحقق تعليم و تربيت است. مديران محترم 
بايد توجه داشته باشند بين مدرسه و آموزشگاه تفاوت 
وجود دارد. مدير بايد عالوه بر ارتقاء دانش،  آموخته های 
دانش آموزان را به رفتار تبديل نمايد تا تربيت اتفاق بيفتد. 
ــتی آموزش رسمی و غيررسمی را در هم آميزد تا  بايس
رشد و بالندگی دانش آموزان اتفاق بيفتد. در آموزش های 
غيررسمی است كه دانش آموزان خودشان را نشان می 
ــتعدادها مشخص  دهند؛ تفاوت های فردی، عاليق و اس

می شود و توجه به اين ها از وظايف مدرسه است.
ــه سيستمی را برقرار نمايد كه  مدير بايد در مدرس
ــتگاه منظم و هماهنگ با هم  كليه عوامل مثل يك دس
ــتم، فعال و پويا در امر تعليم  فعاليت نمايند و اين سيس
ــتگاه  ــت انجام وظيفه نمايد. مدير بايد بداند دس و تربي
ــخص، دقيق و مصوب دارد و  تعليم و تربيت اهداف مش
مديريت بايد در جهت تحقق آن اهداف، با در نظر گرفتن 
ــرايط و مختصات محلی و بومی، برنامه ريزی و اقدام  ش
نمايد. مدير برای تربيت موفق بايد با خانواده ها ارتباطی 
صميمی و فعال را برنامه ريزی نمايد. آموزش خانواده و 

آشنايی آنان با سيستم مدرسه از نكات مهم است.
معموالً بچه ها سه شخصيت متفاوت دارند: با خانواده 
يك طور، با دوستان به طريقی ديگر و در محيط مدرسه 
ــتم مدرسه بايد  ــوند. سيس به نحو ديگری ظاهر می ش
بتواند اعتماد دانش آموزان را جلب نموده و با هماهنگی 
خانواده، تربيتی در شأن نظام تعليم و تربيت كشور را در 

مدرسه محقق نمايد.

ــوفقيت كليدمــ
دردستانشماست

 محمد نشاسته ريز
مشاور رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
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 ماهيت آزادي
»آزادي هرگـز رهايي از قيد و بند نيسـت، آزادي 

هميشه مسئوليت است.«

ــت. آزادي به معناي سعادت  آزادي سرگرمي نيس
ــرفت هم نيست.  فردي يا حتي امنيت يا آرامش يا پيش
ــت. آزادي آن قدر كه  ــئوالنه اس آزادي يك انتخاب مس
ــت. آزادي حقيقي آزادي از قيد  وظيفه است، حق نيس
ــتن يك مجوز، نيست بلكه به معناي  چيزي، يعني داش
ــام ندادن، عمل كردن  ــاب ميان انجام دادن يا انج انتخ
ــده اي خاص به يك  ــتن عقي ــيوة خاص، داش به يك ش
ــرگرمي نيست بلكه  ــت. آزادي س چيز يا خالف آن، اس
ــنگين  ترين باري است كه بر دوش بشر گذاشته شده  س
است: تصميم براي در پيش گرفتن رفتار فردي يا رفتار 
ــك از اين دو  ــئول بودن در قبال هر ي ــي و مس اجتماع

تصميم.
ــداف معين در حوزة كاري   نکتـة كاربردي: »اه
خود را در فهرستي بنويسيد. به اهدافي كه براي تحقق 
ــه رهبر و مدير  ــاز داريد و ب ــخصي به آن ها ني آمال ش
سازمان نيز در تحقق اهدافش كمك مي كند، بينديشيد. 
اين اهداف را با مدير خود نيز در ميان بگذاريد و او را در 

جريان پيشرفت كار خويش قرار دهيد.«

 بحران و رهبري
ــتم وينستون  مي گويند موفق ترين رهبر قرن بيس
ــال، از 1928 تا نبرد  ــدت دوازده س ــل بود اما م چرچي
ــيه بود و تقريباً غيرقابل  دانكرك در 1940، او در حاش
ــد )زيرا نيازي به يك چرچيل نبود(.  اعتماد تلقي مي ش
ــكل عادي بود. وقتي فاجعه از  همة امور، عادي يا به ش
راه رسيد، خوشبختانه او در دسترس بود. از بخت خوش 
يا بخت بد، يك موضوع قابل پيش بيني در هر سازماني 
بحران است كه هميشه مي آيد. اين زماني است كه شما 

به راستي به يك رهبر متكي هستيد.
مهم ترين وظيفة رهبر يك سازمان پيش بيني كردن 
بحران است؛ احتماالً نه پيشگيري كردن از آن، بلكه فقط 
ــد،  ــي كردن آن. انتظار اينكه بحران از راه برس پيش بين
ــت. فرد بايد سازمان را قادر به  ضعف و عقب نشيني اس
پيش بيني كردن طوفان، كنترل آن و در واقع، رو در روي 
ــتادن، كند. شما نمي توانيد از بروز فجايع بزرگ  آن ايس
پيشگيري كنيد اما مي توانيد سازماني بسازيد كه آماده 
ــاالي اخالقي برخوردار  ــت، از معيارهاي ب براي نبرد اس
ــد و افراد در كجا بايد  ــت، مي داند چگونه رفتار نماي اس
ــد. در آموزش هاي نظامي، اولين  به يكديگر اعتماد كنن
قاعده آن است كه اعتماد به فرماندهان در وجود سربازان 

نهادينه شود؛ زيرا بدون اعتماد آن ها نخواهند جنگيد.

ــكالت عمده اي كه رو   نکتـة كاربردي: »با مش
در روي سازمان شما قرار گرفته اند، مقابله كنيد. ماهيت 
ــالع دهيد. براي  ــه و كامل به افراد اط ــا را صادقان آن ه
برداشتن گام هاي الزم براي حل آن ها حمايت ها را جلب 

نماييد.«
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 فقدان صداقت
»يك مدير بايد واقع گرا باشـد و هيچ كس كمتر از 

افراد بدبين واقع گرا نيست.«

ــف كرد اما  ــواري مي توان تعري ــت را به دش صداق
آنچه فقدان صداقت را مي رساند، چنان جدي است كه 
ــطة آن مي توان عدم صالحيت يك فرد را براي  به واس
ــت مديريت احراز كرد. فردي كه هميشه به دنبال  پس
يافتن نقاط ضعف افراد و نه تكيه بر نقاط قوت آن هاست، 
هرگز نبايد در يك پست مديريتي گماشته شود. فردي 
ــه مي داند افراد دقيقاً كدام كار را نمي توانند  كه هميش
انجام دهند اما هرگز چيزي را كه مي توانند انجام دهند 
ــازمان را زيرپاگذاشته است. يك مدير  نمي بيند، روح س
ــد و واقع گرايي هيچ كس كمتر از افراد  بايد واقع گرا باش

بدبين نيست.
فردي كه به سؤال »چه كسي مناسب است؟« بيش 
ــت و مناسب است؟« عالقه  ــؤال »چه چيزي درس از س
نشان مي دهد، هرگز نبايد به عنوان مدير منصوب شود. 
پرسيدن اينكه »چه كسي مناسب است؟« به زيردستان 
ــند؛ البته اگر  جرئت مي دهد تا به فكر امنيت خود باش
ــر از همه آنكه، به  ــي كاري روي نياورند. مهم ت به سياس
آن ها جرئت مي بخشد تا به محض آنكه مرتكب اشتباهي 
ــدند به جاي انتخاب راهكار درست، آن را بپوشانند.  ش
مدير نبايد كسي را در رأس قرار دهد كه به هوشمندي 
و ذكاوت بيشتر از صداقت اهميت مي دهد. هرگز نبايد 
كسي را كه نشان داده است از زيردستان قوي مي هراسد، 
ــتي باالتر گماشت. هرگز نبايد شغلي را به فردي  به پس
ــپرد كه براي كار خويش استانداردهاي بااليي تعيين  س

نمي كند.

ــت را تعريف كنيد. آن   نکتـة كاربردي: »صداق
ــروه از ويژگي هاي صداقت را كه از يك كارمند جديد  گ

انتظار داريد، مشخص نماييد.«
منبع:

ــوزف اي )1388(، پيتر  ــوزف اي، ماچيارلو. ج ــر. ج 1. دراك

فردي كه 
هميشه به 

دنبال يافتن 
نقاط ضعف 

افراد و نه تکيه 
بر نقاط قوت 

آن هاست، 
هرگز نبايد 

در يك پست 
مديريتي 

گماشته شود

 روح عمل
»هدف يك سـازمان آن اسـت كه مردان عادي را 

قادر سازد كارهاي غيرعادي انجام دهند.«

اخالق، هر معنايي كه داشته باشد،  نبايد به تشويق، 
ــود. اخالق بايد اصول  ــه يا نّيات خوب خالصه ش موعظ

عملي باشد و به طور خاص و معين: 
ــازمان بايد بر عمل تمركز داشته باشد. اولين  1. س
ــتانداردهاي  ــتن اس الزمة برخورداري از روح عمل داش

باالي عملي، براي گروه و براي هر فرد است.
ــد، نه بر  ــازمان بايد بر فرصت ها باش ــز س 2. تمرك

مشكالت.
ــر افراد )جايگاه، حقوق، ارتقا،  3. تصميم هايي كه ب
ــذارد، بايد  ــتگي آن ها( تأثير مي گ ــي، بازنشس جابه جاي

نشان دهندة ارزش ها و باورهاي سازمان باشد.
ــره، مدير در تصميم هاي فردي خود بايد  4. و باالخ
نشان دهد كه مي داند صداقت ضرورتي حتمي براي هر 
مديري است؛ ويژگي اي كه او بايد با خود بياورد، نه اينكه 

انتظار داشته باشيم بعداً آن را به دست آورد
 نکتة كاربردي: »بر عملكرد، فرصت ها، افراد و 

صداقت تمركز كنيد.«
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آشنايیبا»مطالعـــــــــــةموردی«و»مستنــدسازی«
دوشيوةهمخـــــــانواده
پژوهشمعلماندرمدرسهوراهبریمديران-بخشسوم

 مطالعه موردی1 
»مطالعة موردی«، »مورد كاوی«، »قضيه نگاری«، 
ــت كه  ــيوه ای اس ــی« و »اُفته كاوی«، ش »سناريونويس
ــروزه در مباحث مرتبط با يادگيری فنون و روش های  ام
ــی و به ويژه  ــوم، از جمله علوم اجتماع ــياری از عل بس
مديريت، كاربرد فراوانی يافته است. استفاده از مطالعات 
ــگاهی در  ــوردی در زمينة مديريت و مديريت آموزش م
جهان عمری به درازای هفت دهه دارد ولی از سال های 
ــتفاده از اين روش همپای  آغازين دهة 90 ميالدی، اس
ديگر روش های پژوهشی، كاربرد وسيع تری يافته است. 
ــدادی واقعی  ــی، روي ــی- پژوهش ــيوة آموزش در اين ش
ــازی شده و با بهره گيری از داده ها و نكته های  مستندس
ــپس به صورت موردی و  ــود. س علمی بازآفرينی می ش
ترجيحاً با بيانی جذاب چون »داستان«، »نمايش نامه«، 
»گفت وگو«، »متن سخنرانی«، »گفتم - گفت« و... ارائه 
ــارة »قضيه« مطرح  ــش هايی درب می گردد. آن گاه، پرس
ــود كه دربارة پرسش ها  ــته می ش و از خوانندگان خواس

بينديشند و پاسخ آن ها را بيابند. پرسش ها الزاماً همگرا 
ــك از آن ها  ــتند و هر ي ــخص نيس ــواب مش و دارای ج
ممكن است در شرايط مكانی و زمانی گوناگون و توسط 
ــخ های متفاوت و حتی  ــدگان متفاوت، پاس تحليل كنن

متضادی داشته باشند. 
ــا در كتاب ها و  ــوردی نه تنه ــروزه از مطالعة م ام
ــدگان خاص بلكه در  ــران و يادگيرن ــريات ويژة مدي نش
كارگاه های آموزشی نيز استفاده می شود. معموالً مدرس 
ــت كارگاهی  ــته به موضوعی كه براي نشس كارگاه، بس
تعيين شده است، قضيه ای را قرائت می كند يا به صورت 
مكتوب در اختيار شركت كنندگان قرار می دهد. سپس 
ــارة آن به گفت وگو و تبادل نظر  از آن ها می خواهد درب
بپردازند. در پايان وقت تعيين شده، يكی از اعضای گروه 
به نمايندگی، ديدگاه ها و نظريات گروه را برای ديگران 
ــاس دانش  بيان می كند. معموالً مدرس كارگاه نيز براس
ــه در حال تجزيه و تحليل  ــط با قضيه و موردی ك مرتب
است، اطالعاتی در اختيار شركت كنندگان قرار می دهد. 

اشاره 
بيـان  ادامـه  در 
روش های پژوهش 
معلمان در مدرسه 
و راهبری مديران، 
در ايـن شـماره با 
مـوردی  مطالعـة 
مستندسـازی  و 
آشنا خواهيم شد. 
از  روش،  دو  ايـن 
شيوه هايی هستند 
می تواننـد  كـه 
فراوانـی  كاربـرد 
فعاليت هـای  در 
پژوهش مدرسه ای 

داشته باشند. 
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به اين ترتيب، »علم«، »تجربه« و »فكر« با هم می آميزند 
و روش هايی برای حل مسائل ظهور و بروز می يابند. 

مراحل مطالعات موردی 
در هر مطالعة موردی، سه مرحلة مهم وجود دارد: 

مرحلة اول: تشريح و دريافت وضع موجود 
ــق قضيه باعث  ــی، مطالعة عمي ــل از هر اقدام قب
ــود كه فرد، خود را در موقعيت واقعه ای كه اتفاق  می ش
افتاده است قرار دهد. تجسم دقيق واقعه، با همة جزئيات 
ــتيابی به تصميمی  و توجه به همة متغيرها، زمينة دس
ــازد. در اين مرحله، بايد بكوشيم از  دقيق را فراهم می س
تخيل پرهيز كنيم و از مقايسة هر قضيه با موارد مشابه 
ــی همة اطالعات  ــا آن دوری جوييم. گاه ــا متفاوت ب ي
ــی جامع در مورد قضيه،  ــورد نياز برای اتخاذ تصميم م
ارائه نمی شود. در اين مواقع، مطالعه كننده ناچار می شود 
مفروضات معينی را به قضيه اضافه كند و پاسخ ها را به 
ــازد. در اين حالت، چند پاسخ كه  آن فرضيه ها مقيد س
ــان دهندة گزينه های گوناگونی از مفروضات اند، ارائه  نش

می شوند. 
گفتنی است مفروضات متفاوت پاسخ های گوناگون 
در پی دارند و از آنجا كه تهية همة مفروض های ممكن 
كار دشواری است، كارايی و ثمربخشی تهية مفروضه ها، 

به منطقی و واقعی بودن آن ها بستگی دارد. 

مرحلة دوم: تحليل و مورد كاوی وضعيت موجود 
در اين مرحله، عوامل سازندة يك موقعيت، شناسايی 

و دسته بندی می شوند..
ــته بندی عوامل، كه معموالً از تفكيك متغيرها  دس
ــود، اولين گام در اين  ــابه آغاز می ش و درك عوامل مش
ــخيص عوامل اصلی و فرعی  ــت. سپس، تش مرحله اس
ــه وجود آورندة يك موقعيت مّدنظر قرار می گيرد و به  ب
دقت درجه بندی می شود. درك علت اصلی )يا علت های 
ــخيص عوامل اصلی مقدور است.  اصلی(، با توجه به تش
داشتن تفكر نظام يافته، يعنی مالحظة مجموعه عوامل 
ــرايط محيطی،  ــتن ش و تعامل بين آن ها و در نظر داش

می تواند به فرايند تجزيه و تحليل كمك كند. 
 مرحلة سوم: تهيه و ارائة پاسخ های منطقی برای 

مورد بررسی شده 
ــه، معموالً دادن  ــا كه هدف از ارائة هر قضي از آنج
ــت، پاسخ ها نبايد  ــن برای يك مشكل اس راه حلی روش
ــند. در تهية پاسخ ها، همة  كلی، مبهم و غيراجرايی باش
ــرای يك تصميم، بايد  ــج و پيامدهای مرتبط با اج نتاي
ــخ ها بايد با  مدنظر قرار گيرند. عالوه بر همة اين ها، پاس
ــر مبانی و اصول نظری معينی در مديريت تهيه  تكيه ب
شوند. به عبارت ديگر، آن ها بايد از آموزه های علمی متأثر 
ــند و از تكيه بر نظريات شخصی و ارائة ديدگاه های  باش

سليقه ای خودداری شود تا امكان غيرجامع و كم ارزش 
بودن پاسخ ها كاهش يابد. 

نكتة مهم و اساسی ديگر در اين مرحله، آن است كه 
برای هر يك از پرسش های هر قضيه، برحسب شرايط، 
مفروضات و باالخره نظرية علمی قابل قبول، ممكن است 
پاسخ های گوناگونی ارائه شود. از اين رو، تكيه بر روشی 
ــخ ها را موجه  ــالق و واگرا می تواند در همه حال،  پاس خ
كند. در مطالعة موردی، قبل از آن كه درستی يا نادرستی 
ــنجيده شود، استحكام استدالل و قابل دفاع  پاسخ ها س
بودن نظريه ای كه پاسخ بر آن تكيه كرده است، ارزيابی 
می شود. به طور خالصه، اگرچه از پاسخ گو )يا پاسخ گويان 
گروه( معموالً يك تصميم مشخص درخواست می شود، 
ــخ های متفاوت می تواند با توجه به شرايط محيطی  پاس
ــخ گويان، مثبت ارزيابی شود.  با مفروضات گوناگون پاس
ــت برای تمرين روش  روش تحليل قضيه ای ابزاری اس
اتخاذ تصميم »عقاليی و مناسب« و نه تصميم »مطلقاً 
ــت كه مفهوم نخست، يعنی  صحيح«. بايد در نظر داش
»عقاليی بودن«، در اينجا امری است نسبی و هنجاری 
ــرايط و روش استدالل می تواند تغيير كند؛  و با تغيير ش
در حالی كه مفهوم بعدی، يعنی »مطلقاً صحيح«، امری 

است متكی بر معيارهای مطلق! 

 چرا مطالعة موردی، يك روش پژوهشی است؟ 
قضيه يا سناريويی كه نوشته می شود، در اصل الزاماً 
ــوان از روی  ــد و صرفاً نمی ت ــد در عمل رخ داده باش باي
حدس و گمان و خيال پردازی به نگارش مطالعة موردی 

دست زد. 
ــه كتابی كه از اين جانب با نام های »مديريت  در س
ــه و كيفيت گرايی« و  ــگاهی در عمل«، »مدرس آموزش
»101 راه برای جلوگيری از نفله شدن در مديريت« به 
چاپ رسيده، به ترتيب با 12، 15 و 100 مطالعة موردی 
ــده اند، روبه رو  ــيوة روايی )داستانی( تنظيم ش كه به ش
هستيم. همة اين 127 ماجرا، مبتنی بر اتفاقات رخ داده 
در مدارس كشورمان است و برای اينكه مديران مدارس 
ــتند - بتوانند از  - كه مخاطبان اصلی اين كتاب ها هس
محتوای آن ها به شكل آموزشی استفاده كنند، به شكل 
ــايد نقل خاطره ای برای درك  روايی تنظيم شده اند. ش
ــی  ــی، بلكه روش اين كه مطالعة موردی نه داستان نويس

مبتنی بر پژوهش است، جالب باشد. 
ــت از سه  ــال ها پيش پس از چاپ دو جلد نخس س
ــی كه از آن ها ياد كردم، روزی در خيابان با يكی از  كتاب
ــتانم كه همواره به پژوهش ورزی و اهل علم بودن  دوس
ــهره است و انصافاً هم چنين است، روبه رو شدم. او به  ش
ــرد و گفت: »قلم خيلی خوبی  ــی از دو كتابم ياد ك نيك
داريد. خدا را شكر كه در حوزة مسائل آموزشی هم يك 

داستان نويس خوب ظهور كرده است.« 
ــه خيابان جايگاه خوبی برای توضيح اينكه من  البت
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ــی استفاده می كنم، ولی  از عنصر روايت و داستان نويس
مطالعة موردی يك روش پژوهشی است، نبود. 

ــه و  ــه مدرس ــون در مقدم ــته چ ــن گذش از اي
كيفيت گرايی4، به طور مبسوط تاريخچة مطالعة موردی 
ــيوه در مقام يكی از روش های  و چگونگی ظهور اين ش
ــگزاری  ــی را توضيح داده بودم، به سپاس پژوهش كيف
ــنده كردم و ترجيح دادم اين  ــان بس از اظهار لطف ايش
ــتة حاضر،  ــات را در جاهای ديگر، از جمله نوش توضيح

تكميل كنم. 

 10 نکتة كليدی دربارة مطالعة موردی 
1. مطالعة موردی يك روش پژوهشی از نوع كيفی 
ــتيبان هم بهره  ــاً از روش های كّمی پش ــت كه بعض اس
می برد. لذا جمع آوری مشاهده ها، اظهارنظرها، مدارك و 
اسناد و دسته بندی كردن آن ها به منظور تجزيه و تحليل 

يافته ها، از اهميت خاصی برخوردار است. 
ــوردی در  ــة م ــور روش مطالع ــدای ظه 2. در ابت
ــی كه  ــده ای معتقد بودند پژوهش ــال های 1935، ع س
ــد، قابليت  داده های آن صرفاً بر »يك مورد« متكی باش
ــال های دهة 60  ــم ندارد. ولی بعدها، به ويژه از س تعمي
ميالدی به اين سو كه پژوهش های كّمی مورد ترديد قرار 
ــد كه مطالعة موردی به دنبال  گرفتند، چنين عنوان ش
تعميم دادن نتايج خود نيست بلكه درصدد ارائة تصويری 
دقيق از يك رويداد برای تجزيه و تحليل و استنتاج است. 
ــد بعدها در مطالعات موردی تركيبی، روش هايی  هرچن
ارائه شد كه براساس آ ن ها داده های يك مطالعة موردی، 
ــود. )مطالعة  ــابه و متعدد جمع آوری می ش از موارد مش
ــر مطالعة موردی  ــا تك موردی در براب ــاده ي موردی س

مركب يا چند موردی(. 
3. در مطالعة موردی انتخاب نمونه تصادفی صورت 

نمی گيرد، بلكه دقيقاً آگاهانه و مشخص است. 
4. مطالعة موردی اغلب فاقد فرضيه است و اصالت 

آن بررسی ابعاد گوناگون يك »قضيه« است. 
ــگر عالوه بر اطالعات  5. در مطالعة موردی، پژوهش
جامعی كه از قضية مورد بررسی خود به دست می آورد، 
همواره با مطرح شدن پرسش های خاص و ويژه در طول 
جمع آوری اطالعات، منابع اطالعاتی ديگر در دسترس 

را هم جست وجو می كند. 
ــد  ــته باش 6. مطالعة موردی بايد حد و مرزی داش
ــخص و ترجيحاً حداقلی از  ــی تحليل تعداد مش و در پ
مسائل باشد. اين روش نبايد جزئی نگر و نمادين بلكه بايد 
كل نگر و فراگير باشد. لذا الزم است قضيه طوری انتخاب 
شود كه بتوان در كوتاه ترين زمان، اطالعات مربوط به آن 

را جمع آوری، دسته بندی و تجزيه و تحليل كرد. 
ــيب های مطرح در پژوهش به شيوة  7. يكی از آس
ــياری از تجزيه و  ــه بس ــت ك ــة موردی اين اس مطالع
تحليل ها، براساس ساختارهای ذهنی پژوهشگر شكل 

ــز يادآوری  ــه در آغاز بحث ني ــد. همان طور ك می گيرن
ــی افراد گوناگون تحليل هايی از قضيه ها يا  كرديم، وقت
موارد ارائه می دهند، ممكن است با نتايج يا راه حل های 
حتی متناقضی روبه رو شويم. پيشنهاد پژوهشگران برای 
حل چنين معضلی، استفاده از ارزيابی بيرونی يا جمعی6 

است. 
ــگر  8. مطالعة موردی پروپوزال ندارد ولی پژوهش
پيش از شروع كار بايد چهار مورد زير را در نظر داشته 

باشد: 
 نظری اجمالی، اما دقيق به پژوهش خود داشته 
باشد )هدفم چيست، عنوان پژوهشم چيست و به دنبال 

چه سرفصل هايی هستم؟(؛ 
 روال كار و حوزة فعاليت ها مشخص شده باشد؛ 

ــش ها و راه هايی كه به كمك آن ها می توان   پرس
ــخ دهی به هر يك از پرسش ها به  اطالعاتی را برای پاس

دست آورد، معلوم باشد؛ 
ــی كه از پژوهش  ــد كه در گزارش  مشخص باش

خواهد داد، به چه نكاتی اشاره خواهد كرد. 
توجه: اين كه از روی گزارش يك پژوهش به شيوة 
مطالعة موردی، متنی آموزشی - همانند آنچه در ابتدای 
ــود، مقوله ای ثانويه  ــديم - آماده ش اين بحث يادآور ش
ــت كه معموالً بعد از تدوين گزارش نهايی پژوهش  اس

مدنظر قرار می گيرد. 
ــيوة مطالعه موردی كار  ــگری كه به ش 9. پژوهش
می كند، اطالعات خود را از راه های زير به دست می آورد: 
 اسناد و مدارك )نامه ها، يادداشت ها، اسناد اداری، 
نتايج يك گفت وگو، مقاله ها يا نوشته های يك روزنامه، 
ــا مجلة معتبر يا هر نوع مدرك معتبری كه در  كتاب ي

صحت و اعتبار آن ها ترديدی نيست(؛ 
ــای  گزارش ه ــامل  ش ــيوی  آرش ــات  اطالع  
سرويس های خبری، خبرگزاری ها و... در اين مورد نيز 
ــيار مهم است.  ــب اطمينان از صحت اطالعات بس كس
ــتر هم در اين زمره قرار  اطالعات آماری، عكس و پوس

می گيرند؛ 
 مصاحبه ها؛ 

ــاهدة مستقيم پژوهشگر و مشاهدة مستقيم   مش
ــا يكديگر )در مطالعة  ــی و تطابق نتايج ب گروه پژوهش
موردی بيش از هر چيز، بر مشاهدة مستقيم پژوهشگر 

تأكيد می شود(. 
10. در مطالعة موردی تجزيه و تحليل اطالعات 
جمع آوری شده صرفاً در پايان كار صورت نمی گيرد؛ 
چرا كه ممكن است در همان آغاز كار و اولين مرحلة 
ــير بخش هايی از  ــع آوری اطالعات، تعبير و تفس جم
ــود.  ــير مطالعة موردی ش يافته ها، منجر به تغيير مس
ــری كلی و مجدد  ــی، تنها بازنگ ــذا در مرحلة نهاي ل
ــنجش كيفيت تحليل ها صورت  اطالعات به منظور س

ــرد.7  می گي

مطالعة 
موردی بايد 
حد و مرزی 
داشته باشد و 
در پی تحليل 
تعداد مشخص 
و ترجيحًا 
حداقلی از 
مسائل باشد
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  مستندسازی 
ــرآغاز اين بخش از سلسله مطالب پژوهش و  در س
ــه ها، مستندسازی و مطالعة موردی را دو  مديران مدرس
شيوة هم خانواده ناميديم. راستی مستندسازی چيست 

و چرا با مطالعة موردی هم خانواده است؟ 
ــی كه ما در اينجا از آن  مستندسازی، جدا از روش
ــتفادة  ــی مورد اس ــيوه های پژوهش به عنوان يكی از ش
ــان نام  ــت رهبری آن ــدارس و معلمان تح ــران م مدي
ــات امور اداری  ــته در ادبي ــال های گذش می بريم، در س
ــده است. شايد  ــورمان نيز وارد ش آموزش وپرورش كش
شما روی بخشنامه های اداری مهر »كميتة مستندسازی 
ــيد.  ــيوه نامه های اداری« را ديده باش ــنامه ها و ش بخش
ــوی واحدهای  ــته، از س ــال های گذش همچنين در س
گوناگون ادارات آموزش وپرورش، بخشنامه های فراوانی 
ــت: »لطفاً  ــده اس ــال ش با مضامين زير به مدارس ارس
ــان و غديرخم را  ــاد قرب ــه در اعي ــای مدرس فعاليت ه
مستندسازی و به اداره ارسال كنيد/ ارسال مستندسازی 
فعاليت های مرتبط با امتحانات نوبت دوم مدرسه به اداره 
ــازی شده  ــت/ گزارش های مستندس موجب امتنان اس
جشن تكليف مدارس، در كميته ای بررسی و به بهترين 

گزارش ها جايزه ای داده خواهد شد و...« 
ــتند.  ــتند و هم نيس ــازی هس اين ها هم مستندس
ــازی يك كار اداری پرزحمت و بيهوده نيست  مستندس
كه آن را صرفاً برای انجام وظيفه و ارائة گزارش به اداره ها 

انجام دهيم و به قول معروف خالص شويم. 
ــامل ثبت كلية وقايع، مشاهدات،  مستندسازی ش
مشكالت، راه حل ها، اتفاقات پيش بينی نشده، كاستی ها 
ــراری يا  ــادی و تك ــك فعاليت ع ــتگی های ي و برجس
ــتفاده از گزارش مكتوب، فيلم، صوت،  غيرتكراری با اس
ــبات نظرسنجی و... است؛  عكس، نمودار، نتيجه محاس
به طوری كه بعدها همة اطالعات جمع آوری شده قابل 
استناد باشد. برای مثال، ما سال هاست در مدرسة خود 
شورای معلمان برگزار می كنيم، اعياد قربان و غديرخم 
را گرامی می داريم، امتحانات نوبت اول و دوم می گيريم، 
جشن تكليف برگزار می كنيم و... آيا بايد اين فعاليت های 
ــازی كنيم و به اداره  ــراری و غيرتكراری را مستندس تك
ــتيم و ماجرا ختم به خير شود يا قرار است از اين  بفرس

گزارش های مستندسازی شده استفاده ای كنيم؟ 
ــكل كاهش نمرة  ــة خود با مش  مديری در مدرس
ــم و اصلی در ماه های آذر  دانش آموزان در دو درس مه
ــن اتفاق را  ــال پياپی، اي ــد. او دو س ــن مواجه ش و بهم
ــن كاهش آماری را  ــد و تمام اطالعات مربوط به اي رص
مستندسازی كرد و سرانجام در سال سوم توانست پيش 
از آنكه دانش آموزان دچار افت شوند، جلوی اين مسئله 

را بگيرد. 
ــورای معلمان  ــه ای با رغبت در ش  معلمان مدرس
ــه دبير علوم اجتماعی  ــركت نمی كردند. مدير مدرس ش

ــاه اتفاقات و فعاليت های  ــه م را مأمور كرد كه مدت س
ــورای معلمان را مستندسازی كند. تحليل  ــات ش جلس
ــان داد كه علت عدم  ــازی شده نش اطالعات مستندس
ــتقبال معلمان از اين جلسات، مشاركت داده نشدن  اس
ــنامه های  ــت. مدير از ماه چهارم، خواندن بخش آن هاس
ــر به معلمان را از محتوای  ــی از اداره و ارائه تذك دريافت
ــه حذف كرد و به جای آن ها به هر يك از معلمان  جلس
ــان می خواهد دربارة  ــه وقت داد تا هر چه دلش 2 دقيق

برنامه های مدرسه بيان كنند. 
ــده را پس از تحليل،  ــازی ش تجربه های مستندس
ــی  می توان به دانش كاری تبديل كرد. اين چنين دانش
ــت می آيد، گاهی  ــه ضمن كار و از قبل تجربه به دس ك
می تواند از دانش ديگران مفيدتر باشد. دستاوردهای اين 

روش سادة پژوهشی، بسيار شگرف و تأثيرگذار است. 
و اما برگرديم به پرسشی كه در ابتدای شرح روش 
ــازی مطرح كرديم و آن اينكه چرا  ــی مستندس پژوهش

مستندسازی با مطالعة موردی هم خانواده است؟ 
همان طور كه از توضيح دربارة مستندسازی متوجه 
ــة جمع آوری  ــع همان مرحل ــيوه درواق ــديد، اين ش ش
ــارت ديگر، ما  ــت. به عب ــات مطالعة موردی اس اطالع
ــازی شده، يك مطالعة  می توانيم با اطالعات مستندس
ــر اين اطالعات )همانند  ــوردی را بنيان بگذاريم و اگ م
ــده: كاهش نمرة دانش آموزان و حضور  دو مثال ذكر ش
ــت رصد و  ــورا( در چند نوب ــان در ش ــت معلم بی رغب
ــك مطالعة موردی ما از  ــود، بدون ش ــازی ش مستندس
ــتری برخوردار خواهد بود. لذا بايد گفت  استحكام بيش
اگرچه مطالعة موردی و مستندسازی به عنوان دو شيوة 
ــران و معلمان تحت  ــای پژوهش مدي ــر از روش ه ديگ
ــه هم نزديك و درهم  ــتند، آن چنان ب رهبری آن ها هس
ــخت است. البته  تنيده اند كه بعضاً تميز دادن آن ها س
عده ای معتقدند كه مستندسازی تا زمانی كه با تجزيه و 
تحليل اطالعات و داده های جمع آوری شده همراه نشود، 
صرفاً يك روش منسجم برای نگهداری اطالعات جهت 

رجوع و احياناً تحليل در زمان های مقتضی است. 
منابع 

1.case study 
2. Analysis 

ــيدمحمد )1371(. مطالعـات موردی در  3. عباس زادگان، س
مديريت. تهران: سروش. 

4. مجدفر، مرتضی )1391(. مدرسـه و كيفيت گرايی. تهران: 
انتشارات مدرسه، چاپ پنجم. 

ــاده را Single case و مطالعة موردی  ــوردی س ــة م 5. مطالع
مركب يا چند موردی را Multiple-case می نامند. 

ــی بيرونی يا جمعی )External Validity( در مقابل  6. ارزياب
ــگر )Internal validity( به كار  ــی ذهنی يا فردی پژوهش ارزياب

می رود. 
ــة موردی برگرفته از مقدمه  ــة كليدی دربارة مطالع 7. ده نكت
ــبتاً طوالنی كتاب مدرسه و كيفيت گرايی است. محتوای مذكور  نس
ــانی اينترنتی زير به زبان انگليسی  را به طور كامل می توانيد در نش

مطالعه كنيد: 
http://www.nova.edu/sss/QR/QR3-2/tellis1html.
8. Documentaion

تجربه های 
مستندسازی شده 

را پس از تحليل، 
می توان به دانش 
كاری تبديل كرد 
اين چنين دانشی 

كه ضمن كار و 
از قبل تجربه به 

دست می آيد، 
گاهی می تواند 

از دانش ديگران 
مفيدتر باشد
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برقراریپيوندميان

 توصيف وضع موجود
ــه كم  ــات مدرس ــركت اوليا در جلس ــزان ش  مي
ــي كم رنگ  ــه خيل ــده با مدرس ــل ياد ش ــود و تعام ب
ــي و انضباطي  مي نمود. خانواده ها پيگير وضعيت درس
ــي به  ــان نبودند. آن ها ميان زنگ هاي كالس فرزندانش
ــه مي آمدند و بي مراجعه به دفتر و بدون اطالع  مدرس
ــر كالس فرزندانشان مي رفتند  ــت به س مدير يك راس
ــان با دانش آموزان خاطي برخورد مي كردند.  و خودش
ــي را از طرف دانش آموزان ديگر و  اوليا قصور و كوتاه
مسئوالن مدرسه مي ديدند و براي هر مشكل كوچكي 
ــه مراجعه مي كردند و وقت مدير و معلمان را  به مدرس

مي گرفتند.

 گردآوري اطالعات
مصاحبه

ــان( در برقراري  ــران و معلم ــف مدارس )مدي ضع
ــح و به موقع، نبود  ــاني صحي تعامل با اوليا و اطالع رس
ــه خانواده ها به  ــازي و جلب توج تبليغات براي آگاه س
ــركت در جلسات و  ــاركت، ناآگاهي اوليا از لزوم ش مش
ــه در ميان عموم و  ــئوالن مدرس برقراري ارتباط با مس
توجيه نشدن آنان در اين باره، ناآگاهي از وضعيت درسي 
ــه و اهميت ندادن بعضي  و انضباطي فرزندان در مدرس
ــي و انضباطي فرزندان خود، جذاب  اوليا به وضع درس
ــده در جلسات،  و مورد عالقه نبودن موضوعات طرح ش
ــور آنان در  ــده اي از اوليا كه انگيزة حض ــوادي ع بي س

اشاره 
خانه و مدرسه دو نهاد اصلي تعليم و تربيت در هر جامعه اي محسوب مي شوند. تعامل خانه و مدرسه به قصد ايجاد هماهنگي در 
فعاليت هاي تربيتي اين دو نهاد شکل مي گيرد و كارايي و تأثير مثبت، پويايي و تعادل آن به اين تعامل بستگي دارد. مفهوم پيوند 
نيز دقيقاً با اين تعامل پويا آشکار مي شود. پيوند به تعاملي گفته مي شود كه در آن طرفين به رشد و اثربخشي يکديگر كمك كنند. 
پس هر نوع تعاملی پيوند نيست بلکه تعامل اثربخش پيوند ناميده مي شود. با توجه به اهميت تعامل خانه و مدرسه براي ارتقاي 
اهداف آموزش وپرورش، بهبود و تغيير وضعيت موجود به وضعيت مطلوب من به عنوان مدير مدرسه تصميم گرفتم اين تعامل مؤثر 
را با كميت و كيفيت بهتري برقرار كنم تا هم خودم بتوانم با بازدهي بيشتري كارهاي مدرسه را مديريت كنم و هم از لحاظ تربيتي 

و آموزشي پيشرفت بيشتري در وضعيت دانش آموزان خود به وجود آورم.

شواهد )1(

تعداد كل نام پايه
دانش آموزان هر پايه

ميزان شركت اوليا در جلسات برگزار شده 

اواخر دياوايل آذرمهر

251185اول

20544دوم

19874سوم

191075چهارم

22655پنجم

105403123جمع

ای
ش ه

ــ
هـ

ژو
پ

تی
ـــ

ــ
يري

 مد

 فاطمه جعفرآبادی، 
دبير از كميجان
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ــدن از وضعيت درسي فرزندان خود  ــه و جويا ش مدرس
ــن اهميت ندادن عده اي از  ــن برده بود، همچني را از بي
ــات و طرح  ــه به كيفيت برگزاري جلس مديران مدرس
ــت كمك هاي مالي طي اين  مطالبي از قبيل درخواس

جلسات از ديگر علل عدم حضور اوليا در جلسات بود.

جست وجو در كتب و مقاالت
الف( عوامل مربوط به مدرسه: نگاه سنتي مدير به 
ادارة مدرسه، آشنا نبودن مربيان با مزاياي مشاركت اوليا، 
ــاس ناتواني در هدايت اوليا به سمت فعاليت هاي  احس
ــي، ترس از مداخلة بي جاي اوليا در  ــي و پرورش آموزش
امور مدرسه، نگاه منفي مدير به حضور اوليا در مدرسه، 
نگاه سنتي انجمن اوليا و مربيان به مدرسه، بي انگيزگي 

مدير در جلب مشاركت اوليا.
ــي از مزاياي  ب( عوامـل مربـوط به اوليـا: ناآگاه
ــي از طرف  ــت كمك مال ــاركت، ترس از درخواس مش
ــونت آميز مسئوالن  ــه، ترس از موضع گيري خش مدرس
ــي و  ــه در صورت اظهار عقايد و نظريات آموزش مدرس
ــاركت، نداشتن آگاهي  ــي، نداشتن فرصت مش پرورش
ــاس بي توجهي مسئوالن  از چگونگي مشاركت و احس

مدرسه نسبت به عقايد و نظريات آن ها.
پرسـش از مديران پيشـين آموزشگاه و 

مديران باتجربه در پست مديريت.

 انتخاب راه حل
1. راه حل هاي مربوط به مدرسـه: تشكيل جلسات 
ــركت دادن مردم  ــا و مربيان و ش ــي انجمن اولي عموم
ــان مربوطه براي  ــات،  دعوت از كارشناس در اين جلس
ــات و آموزش نحوة  ــركت كنندگان در جلس توجيه ش
ــه، ترغيب خانواده ها  ــت با مدرس برقراري ارتباط درس
ــوزش خانواده،  ــتمر در كالس هاي آم ــركت مس به ش
ــه و پيگيري  دعوت از اوليا براي حضور مكرر در مدرس
وضعيت تحصيلي فرزندان خود، برپايي نمايشگاهي از 
حاصل كار دانش آموزان و معلمان، تجليل از افراد خّير 
و معرفي آنان به مردم، حضور همه جانبة اوليا و مربيان 
در تصميم گيري هاي آموزشي و ادارة مدرسه، قدرداني 
از فعاليت ها و همكاري هاي اوليا در مدرسه، ايجاد فضاي 
ــد و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان،  الزم براي رش
ــي و مهارتي  ــب از توانايي هاي تخصص ــتفادة مناس اس
ــترك اوليا و مربيان به طور  اوليا، برگزاري جلسات مش
ــه، ارائة  ــي به آموزش در مدرس ــتمر، كيفيت بخش مس
ــر به اوليا كه موجب  ــزارش فعاليت هاي مدارس ديگ گ
همكاري بيشتر آن ها خواهد شد. به عالوه، در جلسات 

انجمن نبايد در مورد مسائل مالي به طور مستقيم با اوليا 
ــود بلكه بايد به يكي از آن ها گزارش داد و او  برخورد ش

به راحتي خواهد توانست ديگران را با خود همراه كند.
2. راه حل هـاي مربوط به جامعه: پخش برنامه هاي 
ــانه هاي  ــات از طريق رس ــترش تبليغ ــب و گس مناس
ــي ـ به ويژه تلويزيون ـ براي تبيين مزاياي  ارتباط جمع
مشاركت اوليا در امور مدرسه و تشويق مردم به مطالعة 
ــت مديران مدارس  ــي و تربيتي؛ الزم اس مجالت علم
نسبت به نقش مشاركت اولياي دانش آموزان در پيشبرد 
ــا خود امر  ــوند ت ــي توجيه ش اهداف واحدهاي آموزش
ــهيل كنند. اولياي دانش  آموزان  ــاركت اوليا را تس مش
ــبرد  ــاركت و نقش آن در پيش ــردم از اهميت مش و م
ــد. ضرورت دارد  ــرورش آگاهي الزم را ندارن آموزش وپ
ــانه هاي گروهي  وزارت آموزش وپرورش با همكاري رس
به ويژه صداوسيما برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت در 

اين زمينه تدارك ببينند. 
راه حل هاي مربوط به جامعه نياز به سرمايه گذاري 
ــدة يك مدير  ــه از عه ــه دارد ك ــطح جامع كالن در س
ــئوالن بايد براي جاافتادن  ــت و مس ــه خارج اس مدرس
فرهنگ مشاركت اوليا و مدرسه برنامه ريزي كنند ولي 
ــه در حيطة فعاليت هاي او  راه حل هاي مربوط به مدرس
مي گنجد. از اين رو من تصميم گرفتم تا جايي كه ممكن 
ــت اين راه حل ها را در مدرسه و در تعامل با اولياي  اس

دانش آموزان پياده كنم.

 اعتياربخشي به راه حل
ــناس محترم  ــور ارزيابي راه حل ها با كارش به منظ
ــا و مربيان آموزش وپرورش منطقه صحبت  انجمن اولي
كردم. او نيز ضمن تأييد اين راه حل ها سفارش كرد كه 
ــراري ارتباط خوب  ــا و اهدافي را كه براي برق راه حل ه
ــز در ميان بگذارم.  ــه ني ــر دارم، با معلمان مدرس و مؤث
ــت راه حل ها در  ــه ممكن اس ــد ك همچنين متذكر ش
ــته باشد؛ زيرا  ــمگيري نداش مراحل اوليه بازدهي چش
زمان مي برد تا اوليا به اوضاع جديد مدرسه عادت كنند.

به كار گرفتن راه حل
ــه اي توجيهي و دعوت از تمامي  ــكيل جلس 1. تش
ــرورت برقراري ارتباط  ــدن فوايد و ض اوليا و متذكر ش
ــراري ارتباط صحيح و همچنين  ــه و نحوة برق با مدرس
ــتن انتظارات و قوانين با اوليا؛ 2. جلسه  در ميان گذاش
ــت قوانين  ــا اوليا، رعاي ــب ب ــا معلمان: برخورد مناس ب
ــردن والدين از وضع  ــده از طرف آنان، آگاه ك وضع ش
دانش آموزان، استفاده از روش هاي نوين تدريس توجه 
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ــاي فردي و... ، 3. دانش آموزان: مطلع كردن  به تفاوت ه
ــه با انجمن  دانش آموزان از قوانين و انتظارات، 4. جلس
ــراري ارتباط مؤثر مدير با اوليا و  ــا و مربيان، 5. برق اولي

رعايت يك سلسله اصول.

  نتيجه گيري
والدين به تدريج از اهميت و روش درست برقراري 
ــراغ كالس هاي  ــدند. آن ها به س ــاط مطلع مي ش ارتب
ــتر در زنگ هاي تفريح به مدرسه  درس نمي رفتند، بيش
مراجعه مي كردند، اكثر اوقات در جلسات شركت فعالي 
ــي فرزندان  ــي و تربيت ــتند، جوياي وضعيت درس داش
ــكالت مدرسه بودند، با معلمان و  خود و همچنين مش
ــه تعامل داشتند و مسائل و مشكالت را به  مدير مدرس
ــاندند، مشكالت ميان دانش آموزان  اطالع آن ها مي رس
ــه و  ــاندند و با حضور در مدرس را به خانواده ها نمي كش
ــكالت  ــا همراهي مدير آن ها را حل مي كردند، با مش ب
مدرسه با انعطاف  بيشتري برخورد مي كردند، با مدرسه 
ــتند و وضعيت درسي و اخالقي فرزندان  همكاري داش

خود را جويا مي شدند.

 پيشنهادها
در شهرهاي كوچك و روستاها دليل عمدة كم رنگ 
ــد اوليا با مدارس بي اطالعي آن ها از اهميت  بودن پيون
ــت كه با برنامه ريزي درست و  و نقش اين تعامالت اس
ــله راهكارها توسط مديران  ــتمر يك سلس اجراي مس
ــكالتي تاحدودي رفع خواهند شد.  مدارس چنين مش
ــاد و تقويت چنين  ــرم بايد در ايج ــس، مديران محت پ
ــوند.  ــند و از مزاياي آن بهره مند ش ــا باش روابطي كوش
ــفانه هم اكنون بسياري از جلسات انجمن اوليا و  متأس
ــريفاتي دارند و به جاي بحث و  مربيان اغلب جنبة تش
تصميم گيري دربارة مسائل تربيتي و آموزشي و كارهايي 
ــد كودكان منجر مي شود، تنها به  كه به بالندگي و رش
مباحث مربوط به رفع مشكالت جاري مدرسه، تعميرات 
ــن دانش آموزان  ــع آوري پول از والدي ــت جم و در نهاي

مي پردازند.
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راهنمايي براي تصميم گيري بهتر

نويسنده:  اسپنسر جانسون
مترجم:  پروين قائمي

ناشر: معيار علم )021-66495797(
محل نشر:  تهران، 1388

ــي كه با بصيرتي دروني به زندگي خود نگاه   هنگام
ــتباهاتي كه مرتكب شده ايم،  مي كنيم، اغلب متوجه اش
ــي از توهمي است كه در  ــويم. اين اشتباهات ناش مي ش
ــويم و تصميم هاي  لحظة تصميم گيري دچار آن مي ش
درست ما، بر اساس واقعيت هايي است كه در آن لحظه، 

به درستي تشخيص مي دهيم.
ــخيص صحيح و  ــعي دارد قدرت تش اين كتاب س
به موقع »بله« گفتن به چيزهايي كه به صالح ما هستند 
و »نه« گفتن به چيزهايي كه به ضرر ما هستند را در ما 

باال ببرد.

 فرايند مديريت در مدرسه
)مدرسه چگونه اداره مي شود(

نويسنده:  فريبا امين منصور
ناشر: اعتدال)0251-6612883(

محل نشر:  قم، 1390
اداره كردن هر مجموعه اي چه كوچك و بزرگ مثاًل 
يك مدرسه بدون علم و تجربه و هنر نوعي ساده انديشي 
ــازمان، فرآيندي است كه از  ــت. بهبود و بازسازي س اس
ــق آن دانش و عملكردهاي علم رفتاري براي كمك  طري
به اثربخشي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. اين هدف 
در اين كتاب به تناسب موضوعات و مطالب پرداخته شده 

است. 
اين كتاب در 6 فصل سعي كرده است الگوي مناسب 

براي مديريت مدرسه ارائه نمايد.
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مديريتمدرسهمحـــورمحلی:
تجـــــــــــــــــربه چند

 كانادا: تفويض اختيار مالی 
حركت به سمت مديريت مدرسه محور در كانادا در 
حوزة آموزش عمومی، در ادمونتون در آلبرتا، جايی كه 
معموالً روش ها به عنوان »تصميم گيری مدرسه محور« 
ــناخته شده، به تمركززدايی در تخصيص منابع برای  ش
ــزات منابع و  ــی، تجهي ــی و غيرآموزش كاركنان آموزش
خدمات منجر شده است. در نيمة دهة 1970، يك نمونه 
ــامل هفت مدرسه، به صورت آزمايشی انتخاب شد و  ش
ــال  اين تجربه به روش جامع خودگردانی مدارس در س
81-1980 منجر گرديد كه هم اكنون رويكردی نهادينه 

شده است. 
ــورای  ــی از ويژگی های اين الگو، فقدان يك ش يك
ــت. در سال 1986، در يك  مجتمع يا مدرسه محور اس
ــه، رويكرد فوق را  ــامل 14 مدرس ــی ش برنامة آزمايش
ــق كردند. ويژگی  ــاوره ای متمركز تلفي ــا خدمات مش ب
ــمگير الگو، در روش تخصيص منابع است. در اين  چش
ــدارس تخصيص داده  ــو، منابع به صورت يكجا به م الگ
ــی از طريق خدمات  ــپس منابع تكميل ــدند و س می ش
مشاوره ای و براساس نوع مدرسه و نياز دانش آموز عرضه 
ــمول  ــد از آن، منابع تخصيص يافته مش ــدند. بع می ش
ــس از اين مرحله،  ــدند. پ ــه محور ش بودجه های مدرس

هزينه های استاندارد برای انواع خدمات، براساس هزينه 
خدماتی كه توسط مدارس تقاضا شده بود تعيين گرديد. 
ــط ناحيه  مدارس مجاز بودند خدماتی غير از آنچه توس
ــد. همچنين يك برنامة  ــده بود، انتخاب كنن تعيين ش
»اثربخشی معلم« در سال 1981 به اجرا در آمد. تا سال 
ــعة حرفه ای به ميزان نصف روز  87- 1986، برنامة توس
در هر هفته در بيشتر مدارس، برای 50 درصد از معلمان 

با تأمين مالی از طريق بودجه های مدرسه اجرا شد. 
ــبه پذيری، فرايندهای  به منظور اطمينان از محاس
ــوزان 3، 6، 9، 12  ــود. دانش آم ــده ب ــی ايجاد ش نظارت
ــاله به طور منظم در تمامی زمينه های برنامه درسی  س
ــال 1987، سطوح »معيار«  آزمون می شدند. پس از س
يا استاندارد دستاوردها، به عنوان يك مبنای مقايسه ای 
برای كوهورت دانش آموزی، تعريف شد و مورد استفاده 
ــورتی از  ــا يك نظرخواهی مش ــال ب قرار گرفت. هر س
ــطح  دانش آموزان، معلمان، كاركنان بخش و والدين، س
رضايتمندی آن ها از مسائل مربوط به وظايف مختلفشان 
ــی و تجزيه و  ــژة آموزش ــد. اطالعات وي ــن می ش تعيي
ــه ای عملكرد مدارس در يك منطقه  تحليل های مقايس
برای مدارس و در صورت تقاضا برای والدين و ديگران، 

ــد  بودن ــترس  دس )كالدول در 

 دكتر محرم آقازاده دكتر حيدر تورانی

زيرنظر: مركز برنامه ريزی و آموزش نيروی انسانی و دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی كددوره: 91401517 عنوان دوره: مديريت مدرسه محور
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 ارزشيابی منظم نتايج؛ 
 تعريف بهتر از مسئوليت ها؛ 

 ارتباط نزديك ترين مسئوليت و مديريت منابع؛ 
 قالب های مديريتی و سازمانی مناسب؛ 

ــكار بين  ــدة آش ــل تعريف ش ــات متقاب  ارتباط
تصميم گيرندگان و عوامل اجرايی آن ها. 

ابتكار عمل مديريت توسط مدرسه، وظايف مسئوالن 
ــا و مديران مدرسه  اجرايی مدارس به ويژه خيرين، رؤس
ــاركت بيشتر  را تعريف كرد. اين طرح زمينه را برای مش
معلمان، والدين و دانش آموزان قديمی در تصميم گيری و 
مديريت فراهم آورد، برنامه ريزی و ارزشيابی فعاليت های 
ــويق نمود و به مدارس  ــی را به طور منظم تر تش آموزش
انعطاف پذيری بيشتری را در استفاده از منابعشان اعطا 

كرد )گاميج، 1996(. 
ــترك به عنوان  ــور، بر مديريت مش ــرح مذك در ط
پاية اصلی ادارة مدرسه تأكيد شده و مشاركت معلمان، 
ــده  ــويق ش ــه تش والدين و دانش آموزان در ادارة مدرس
ــامل پنج گروه از سياست ها است:  بود. چارچوب كار ش
مسئوليت ها و وظايف جديد برای وزارت آموزش وپرورش، 
ــه )SMCها(،  وظايف جديد برای كميته های مديريتی مدرس
خيرين، ناظران و مديران؛ انعطاف پذيری در تأمين مالی 
ــاركت در تصميم گيری و ساختاری برای  ــه، مش مدرس

محاسبه پذيری. 
تعداد 21 مدرسة كمك بگير به اولين مرحلة طرح 
ابتكار عمل مديريت توسط مدرسه، كه در سپتامبر سال 
1991 شروع شد، ملحق گرديدند. تا سال 1997، تمامی 
ــدارس دولتی و تعداد كمی از مدارس كمك مالی بگير  م
ــده بودند. گزينش يك راهبرد اجرايی  به طرح ملحق ش
ــه در آن مدارس برای ورود به اين نظام مختار بودند،  ك
ــان دهندة تمايل دولت به روش اقناعی برای افزايش  نش

مشاركت ها به جای روش های اصالحی قانونی بود. 
ساختار محاسبه پذيری در دو زمينة فردی و سطح 
كل مدرسه مطرح بود. در مورد اول، يك شيوة ارزشيابی 
ــده بود و مدارس بر تبادل نظر  يا گزارش دهی توصيه ش
ــيابی وزارت  با SMC خود و مّدنظر قرار دادن فرم ارزش
ــروع، تأكيد  ــوان يك نقطه ش ــرورش، به عن آموزش وپ
ــتن يك  ــت كه هيچ نيازی به داش ــتند. جالب اس داش
ــيابی عملكرد كاركنان نبود.  ــمی برای ارزش ــيوة رس ش
ــبه پذيری كل مدرسه، هر  برای مورد دوم، يعنی محاس
مدرسه نيازمند ارائة يك برنامه آموزشی ساالنه مشتمل 
ــاری به منظور قابليت  ــال ج بر اهداف و فعاليت های س
ــه را در تعيين  ــخگويی بود. چنين برنامه ای مدرس پاس
اولويت ها، تخصيص بودجه و اطالع رسانی به انجمن در 
ــاز می نمود. همچنين، مدارس  مورد فعاليت هايش، مج
ــابقة آموزشی ساالنه از فعاليت های خود  ملزم به ارائة س
ــتخراج شاخص هايی چون  ــوابق به منظور اس بودند. س
پيشرفت دانش آموزان در حوزه های اصلی، فعاليت های 

و اسپينكز، 1992(. 
اطالعات تجمعی ديگر شامل مواردی چون نرخ های 
ــان خدماتی و  ــا كالس 12، تعداد كاركن ــدگاری ت مان
فعاليت های توسعة حرفه ای تكميلی، ميزان ذخاير برای 
استفادة انجمن، هزينه های تعمير و نگهداری، هزينه های 
ــرمايه ای، مخارج رفاهی )گاز، برق و آب( و  طرح های س
ــری يا مازاد بودجة ساالنه بود. همه اين  در نهايت، كس
ــاالنه مدرسه مربوط  اطالعات به مقتضيات بودجه ای س

بودند. 
در سال 1994 آلبرتا برنامه ريزی برای تجديد ساختار 
ــنهادی برای  ــت را آغاز كرد. در نتيجه، پيش در كل ايال
قانونی كردن اصالحات آموزشی گسترده، كه نتيجة آن 
يك ستاد كوچك برای ادارة آموزش و كاهش چشمگير 
تعداد مناطق آموزشی از 140 به 60 و واگذاری اختيار به 
مدرسه بود، آماده شد. هيئت مديرة مدرسه حق برقراری 
ــه جايگزينی برای تخصيص كل  ــی را ك عوارض آموزش
ــط دولت ايالتی بود، داشت. ويژگی های مهم  وجوه توس
ــه و  ــر، درگيركردن والدين، مدرس ــات مورد نظ اصالح
ــود؛ چنان كه قدرت  ــب و كار در آموزش ب صاحبان كس
آن ها برای تصميم گيری در مورد آموزش از جمله توسعة 
ــه نتايج افزايش يافت.  ــتيابی ب منابع و تعيين نحوة دس
همچنين در اين قانون جديد، تعيين »مدارس نمونه« با 
انعطاف پذيری و آزادی بيشتر، به عنوان اقدامی در جهت 

دستيابی بهتر به نتايج پيش بينی شده بود. 

 هنگ كنگ: ابتکار عمل مديريت توسط مدرسه 
ــه بخش  ــامل س ــی ش در هنگ كنگ نظام آموزش
ــت: مدارس دولتی، مدارس كمك بگير، مدارس  مجزاس
خصوصی: بزرگ ترين بخش، مدارس كمك بگير بوده اند 
ــكيل می دهند؛ در  ــه 80 درصد از كل مدارس را تش ك
ــی كه مدارس خصوصی و دولتی به ترتيب تنها 7 و  حال
ــامل می شوند. اصالحات  13 درصد از كل مدارس را ش
آموزشی اوليه، بر توسعة نظام و ارتقای امكانات يادگيری 
ــال 1991، گزارش  ــده بود. در س و ياددهی متمركز ش
ــوزش و پرورش در مورد ابتكار عمل مديريت  وزارت آم

توسط مدرسه، مشكالت آموزشی زير را مطرح نمود: 
الف( فرايندها و ساختار مديريتی نامناسب؛ 

ــئوليت ها و  ــب و ناكافی از مس ــف نامناس ب( تعري
وظايف؛ 

ج( نبود يا نارسايی معيارهای عملكرد؛ 
ــاختارهای  ــر نظارت های جزئی تا س ــد ب ت( تأكي

مسئوليت پذيری و محاسبه پذيری؛ 
ث( تأكيد بر نظارت هزينه ای براساس هزينة نهايی 

تا اثربخشی هزينه ای و ارزش پول. 
ــط  ــرح ابتكار عمل مديريت توس ــن گزارش، ط اي
مدرسه را پيشنهاد داد كه مبانی اصلی آن عبارت اند از: 
 بازنگری مستمر، مبنای موجود مخارج عمومی؛ 

در 
هنگ كنگ 
نظام آموزشی 
شامل سه بخش 
مجزاست: 
مدارس 
دولتی، مدارس 
كمك بگير، 
مدارس خصوصی
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ــا بازدهی،  ــان، جزئيات مرتبط ب ــوابق كاركن عملی، س
ــكونت و شغل والدين،  كيفيت ها و صالحيت ها و نوع س

ثبت می شدند. 

اياالت متحـده آمريکا: تصميم گيری محلی و 
انتخاب 

ــه محور در اياالت متحده  رويكرد به مديريت مدرس
ــته تر بوده است. اين امر به دليل  آمريكا، موضعی و آهس
ــه  ــت كه اياالت متحدة آمريكا دارای س اين واقعيت اس
ــطح حكومتی ملی، ايالتی و محلی است. مسئوليت  س
ــده و مسئوليت ارائة  آموزش عمومی به اياالت محول ش
ــی به جز هاوايی، با دولت محلی است.  خدمات آموزش
ــی مستقل زير نظر  ــی، واحدهای سياس نواحی آموزش
قانون ايالتی هستند. آن ها اختيار افزايش درآمد از طريق 
ــار اوراق قرضه )يعنی  ــات برای ادارة مدارس، انتش مالي
ــاختمان مدرسه و وضع قوانين  اخذ وام( برای احداث س
و مقررات برای هدايت نمودن مدارس را دارند. هر ناحيه 
دارای يك هيئت مديرة آموزشی منتخب است كه قدرت 
ــی كه تدريس  ــادی در انتخاب معلمان و برنامة درس زي

می شود دارد. 
در سال 1966، گزارش كلمن پيامدهای بی عدالتی 
ــوی را ارائه داد  ــده كرد و اين نظرية ق ــی را عم اجتماع
ــرفت های تحصيلی عمدتاً به شرايط خانوادگی  كه پيش
ــتگی دارد تا برنامه های مصوب مدارس. اين  كودك بس
ــث غالب آموزش در دهة 1970 بود. در دهة  نظريه، بح
ــدارس كارآ« كه  ــی به نفع »م 1980، حركت معكوس
ــرفت های نظری را با اولويت دادن به برنامة درسی  پيش
مورد حمايت قرار می داد، شكل گرفت و منابع مالی برای 
تحقق اين هدف افزايش يافت. هر چند در سال 1983، 
ــت مركز با عنوان »ملتی در خطر«  گزارش مورد حماي

ــاخت كه نمرات آزمون مورد استفاده برای  مشخص س
نشان دادن سطوح عملكرد خواندن و حساب كردن طی 
ــته، با وجود تأمين بودجه، بهبود كيفيت  دو دهة گذش
معلمان و تجهيزات و كاهش اندازه كالس ها، تقليل يافته 

است. 
ــه با قدرت های  ــال 1990، اياالت )در مقايس در س
ــده ای را در تأمين  ــئوليت عم ــا مركزی( مس ــی ي محل
ــی بر عهده گرفتند. به اين ترتيب، مدارس  مالی آموزش
ــدة مركزی، كه آن ها را  ــياری از مقررات وضع ش از بس
ــی مورد تقاضای  مقيد به تأمين هر نوع خدمات آموزش
مشتريانشان می كرد، آزاد شدند. اختيارات محلی توسط 
ــده بود. به گفتة اوگاوا و وايت، بين  14 ايالت مصوب ش
ــوم از نواحی آموزشی  ــال های 1986 و 1990 يك س س
بعضی از انواع مديريت مدرسه محور را داشته اند. از سال 
ــت كم بيش از پنج ايالت صاحب اختيار تام  1990 دس
شدند. طی همان دورة زمانی، بيش از 20 ايالت، قوانينی 
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را برای ايجاد »مدارس قراردادی«، يعنی مدارس خاصی 
كه عماًل مديريت مدرسه محور دارند )اگرچه عنوان آن را 

ندارند(، وضع كردند. 

 اين اصالحات دو نوع بودند: 
ــاس آن ادارة  ــی اداری« كه براس ــز زداي - »تمرك
مركزی، وظايف اصلی معلمان و مديران مجتمع آموزشی 
را تعيين می كند. در اينجا ادارة مركزی، مسئوليت ها را 
ــك حد محدود به پايين واگذار می كند اما مدارس  در ي

محلی همچنان پاسخگو به باال هستند. 
- »مديريت مدرسه محور«؛ ساختاری كه به والدين، 
ــه اختيار تعيين اولويت ها و  معلمان و مديران هر مدرس
تخصيص بودجة متناسب با آن، شكل دادن برنامه های 
درسی و عزل و نصب كاركنان خود را می دهد. در اينجا 
اختيار تصميم گيری در سطح محلی است؛ در حالی كه 
مسئوليت ها به انجمن مدارس- نه سطوح باالتر- تفويض 

شده است )رايت، 1991(. 
ابزار كمك كننده اين اصالحات، نارضايتی فزاينده در 
مورد كارايی مدرسه و نگرانی رهبران صنعتی و تجاری 
ــارت كارگران آمريكايی در  در مورد كاهش كيفيت مه
يك بازار جهانی به شدت رقابتی بود. عالوه بر آن، شرايط 
ــش داد. در حالی  ــود اقتصادی نياز به تغيير را افزاي رك
ــة انجام اصالحات  ــه نارضايتی از نتايج آموزش زمين ك
ــكار مبنی بر اينكه نقش  را تقويت می كرد، اعتقادی آش
ــور بسيار مرتبط است،  مدرسه با كارايی اقتصادی كش

وجود داشت. 
ــود با عنوان  ــی خ ــاب و مو« در مطالعة اساس »چ
ــدارس آمريكايی«، در تحليل  ــت ها، بازارها و م »سياس
ــرفت بهتر در  ــترده نشان دادند كه پيش اطالعاتی گس
سطح مدارس، با نظارت شديد محلی مرتبط است. اين 
ــت كه طرف داران حق انتخاب، بر  ــده اس امر موجب ش
ــيله ای برای  اين نكته تأكيد كنند كه بازار به عنوان وس
ارتقای بهره وری آموزشی، مورد استفاده قرار گيرد. چند 
پيشنهاد برای گسترش حق انتخاب نيز از اين امر دفاع 

كرده بودند. اين پيشنهادها شامل موارد زير بودند: 
ــی كه برای  ــيوه »حواله«، يعنی وضعيت ــك ش - ي
ــة انتخابی والدين،  ــوزان برای حضور در مدرس دانش آم

منابعی در نظر گرفته می شود؛ 
- مدارس »ايده آل« متمركز بر يك رشتة تحصيلی 

خاص )مثاًل علوم(؛ 
- آزادی در انتخاب مدرسه ای خارج از يك منطقة 

آموزشی محلی. 
ــی اصالحات  چند تن از برنامه ريزان، پس از بررس
در اياالت متحدة آمريكا چنين اظهارنظر كردند كه هر 
ايالت، راهبردهای مختلفی را برای پيشرفت نظام خود 
ــان داد كه  ــال 1990( نش تصويب كرده بود. ديويد )س
ممكن است مديريت مدرسه محور از طريق قانون ايالتی 

يا اقدام اداری توسط يك ناحيه يا به وسيلة يك مدرسه 
تأسيس شده باشد. همچنين ممكن است مدرسه با يك 
نظام پاسخگويی، كه نتايج آن به عملكرد دانش آموز گره 
ــت، ارتباط داشته باشد يا بدون ارتباط باشد.  خورده اس
اكثر گونه های مديريت مدرسه محور، متضمن بعضی از 
انواع شورای تصميم گيری منتخب در مدرسه هستند كه 
ممكن است مسئوليت را به مدير دهند يا صرفاً مشورتی 
باشند. بعضی از شوراها اختيار استخدام مديران و بعضی 
استخدام و بركناری آنان را دارند و برخی هيچ يك از اين 
ــدرت را ندارند. بعضی از آن ها می توانند در صورت  دو ق
ــت خالی، اقدام به استخدام كاركنان نمايند.  وجود پس
بعضی شوراها مشخص می كنند كه مدير، مقام رياست 
ــورا را دارد و بعضی ديگر رئيس شورا نبودن مدير را  ش

تصريح می كنند. 
ــات مديريت  ــای اصلی اصالح ــد« ويژگی ه »ديوي
ــه محور را در اياالت متحدة آمريكا خالصه كرده  مدرس
است كه در زير می آيد: »ايالت كنتاكی عماًل هر مدرسه 
ــتن يك شورای مدرسه محور شامل سه تن از  را به داش
معلمان، دو تن از والدين و مدير ملزم می كند و اختيارات 
سياسی و مالی قابل مالحظه ای را به شورا اعطا می نمايد. 
ــتن  ايالت های مريلند و تگزاس، مدارس را ملزم به داش
ــه محور می دانند اما در  گروه های تصميم گيرندة مدرس
ــه با ايالت كنتاكی، تركيب آن ها يا انتقال قانونی  مقايس
اختيار از ناحيه به مدرسه را تصريح نمی كنند. در ايالت 
شيكاگو، قانون ايالتی اختيارات قابل توجهی را در اختيار 
ــة محلی قرار می دهد. اين شورا شامل  ــورای مدرس ش
شش تن از والدين، دو تن از نمايندگان انجمن، دو تن از 
معلمان و مدير است. در ايالت سين سيناتی، سازماندهی 
ــئوليت  مجدد و كوچك كردن اندازة ادارة مركزی، مس
در خور توجهی را بدون هرگونه قدرت قانونی اضافی به 
مديران مدارس منتقل كرده است. ايالت كلرادو حضور 
ــورای مدرسه الزامی كرده  يك نمايندة تجاری را در ش
است. مديريت مدرسه محور ايالت ممفيز، هرگز از مرحلة 
مقدماتی فراتر نرفت؛ در حالی كه در ايالت فلوريدا طرح 

در يك مقياس كوچك گسترش يافته بود. 
ــوع ديگری از  ــرای اولين بار، ن ــوتا ب ــت مينه س ايال
ــات والدين از ميان  ــات را انجام داد: حق انتخاب اصالح
مدارس دولتی. براساس برنامة ثبت نام باز - كه بحث انگيز 
است- دانش آموزان می توانند در مدارس دولتی ديگری 
ــاكن  ــی محلی خود كه در آن س غير از منطقة آموزش
ــتند، حضور يابند. در حالی كه در ايالت ميشيگان،  هس
ــی به عنوان منبع اصلی حمايت  ماليات محلی بر داراي
مالی از مدارس حذف شده و تقريباً كل مسئوليت تأمين 

مالی مدارس بر عهدة ايالت است. 
ــال 1996( به اين نكته  ــان، گاميج )س ــن مي در اي
ــت كه قدرت نظام غيرمتمركز اياالت  ــاره كرده اس اش
متحدة آمريكا، ناشی از وجود تصميم گيری فرايندهای 

چند تن از 
برنامه ريزان، پس از 
بررسی اصالحات 
در اياالت متحدة 
آمريكا چنين 
اظهارنظر كردند 
كه هر ايالت، 
راهبردهای مختلفی 
را برای پيشرفت 
نظام خود تصويب 
كرده بود
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ــطح  كاماًل محلی است. سرپرست  ــی در يك س آموزش
هيئت مديرة مدرسه و مديران مدارس محلی، گروه های 
ــد. اين گروه مديريتی،  ــكل می دهن مديريتی مهم را ش
ــی واقعی برای تصميم گيری هر  مسئوليت های آموزش
ــود، چگونگی تدريس و كسی  آنچه بايستی تدريس ش
ــتی با  ــت. آن  ها می بايس ــه تدريس می كند، را داراس ك
ــكالت، جلسه داشته باشند و  والدين در هنگام بروز مش
ــای موجود انجمن و هيئت  ــات عمومی با اعض در جلس

مديرة مدرسه، از فعاليت هايشان دفاع كنند.
ــط  ــال 1984 توس قانون اصالح آموزش كه در س
ــيد، دارای پنج  ــت كارولينای جنوبی به تصويب رس ايال
ــدارس را تحت تأثير قرار  ــزء اصلی بود كه عمليات م ج

می داد. اين اجزا شامل موارد زير بودند:
ــود  ــق بهب ــی از طري ــرد آموزش ــش عملك - افزاي

استانداردهای آموزشی؛
- تقويت آموزش و آزمون مهارت های پايه؛

ــت  ــق تقوي ــس از طري ــارت تدري ــای مه - ارتق
مهارت آموزی، ارزشيابی و جبران خدمات معلمان؛

- بهبود رهبری، مديريت و كارايی مالی مدارس در 
كلية سطوح؛

ــق و بهره وری  ــی دقي ــای كيف ــرای نظارت ه - اج
مطلوب؛

ــدارس، والدين،  ــاركت مؤثرتر ميان م - ايجاد مش
مدرسه و صاحبان كسب وكار؛

ــب با  ــی متناس ــاختمان های آموزش ــدارك س - ت
يادگيری دانش آموز.

بنابراين، انتقال قدرت به سطح مدرسه و مشاركت 
مدرسه در تصميم گيری در جهت ايجاد مدارس كارآتر، 

هدف اصلی اصالحات گرديد.
ايالت ايلينويز قانون اصالح آموزشی خود را در سال 
1985 تصويب و براساس آن، شوراهای پيشرفت آموزش 
ــی كرد. بدين  ــا( اختياری را پيش بين ــی )LSICه محل
ترتيب، LSICها توسط مديرانی منصوب شده بودند كه 
در برنامه ريزی اصالحات آموزشی و بررسی اولويت های 

مخارج آموزشی، حق راهنمايی مديران را داشتند.
ــال 1988 حكم داد كه  ــی س قانون اصالح آموزش
مدارس دولتی توسط LSCها مديريت  شوند. اين شوراها 
شامل شش تن از والدين، دو تن از ساكنان منطقه و دو 
ــطه  تن از معلمان و مدير بودند. در مورد مدارس متوس
ــوزی بدون حق رأی نيز عضو اين  يك نمايندة دانش آم
شورا بود. برنامة تفويض اختيار شامل ارزشيابی عملكرد 
مدير و در صورت نياز، تجديدنظر در قرارداد وی، تصويب 
بودجة مدارس در تبادل نظر با كميتة مشاوران حرفه ای 
ــرفت تحصيلی  ــی (PPAC)، تصويب برنامة پيش حقيق
ــر با افراد  ــط مدير در تبادل نظ ــده توس (SIP) تهيه ش
ذی نفع و صاحب حق، و نظارت بر اجرای SIP و بودجه 

توسط مدير بود.

هانسون عنوان می كند كه واگذاری تصميم گيری به 
LSCها چشمگير است؛ به خصوص اينكه هر شورا اختيار 
عزل و نصب مدير را براساس يك قرارداد چهارساله دارد. 
به والدين، ترجيحاً متخصصان، يك قدرت نظارتی محول 
شده بود. نظام دربرآورد بودجه های آموزشی برای آموزش 
ــای گزينش كاركنان و اقداماتی  اعضای LSC، فراينده
برای قادر كردن آن ها به انجام وظايف جديدشان به طور 

مؤثرتر، تمهيداتی را پيش بينی می كند.
ــه محور،  الگوی ايالت  لس آنجلس از مديريت مدرس
به  عنوان يك فرايند فزايندة دو مرحله ای، طراحی شده 
ــترك در سال  بود. اقدامات مربوط به تصميم گيری مش
ــروع شد؛ زمانی كه مديريت مدرسه محور تنها  1989ش
ــطح مورد  ــيدن به س پس از تجربه و برنامه ريزی و رس
ــدف اصلی LSCها،  ــن مرحله كامل گرديد. ه نياز اولي
ــه بود. اعضای شورا با توجه به  بهبود فعاليت های مدرس
ــة مورد نظر، از شش تا شانزده نفر متفاوت  اندازة مدرس
ــامل مدير، والدين، اعضای انجمن،  بود. نيمی از اعضا ش
ــی و در مورد مدارس  ــو از كاركنان غيرآموزش يك عض
متوسطه، يك دانش آموز بود. نيم ديگر اعضا متشكل از 
نمايندة انجمن محلی صنف معلمان و معلمان منتخب 
توسط هيئت علمی مدرسه بودند. مدير و نمايندة انجمن 

محلی، به طور مشترك جلسات شورا را اداره می كردند.
ــامل  ــده ش ــت گذاری محول ش ــای سياس حوزه ه
مهارت آموزی و توسعة حرفه ای كاركنان، ضوابط و مقررات 
كاركنان، برنامة زمان بندی فعاليت های آموزشی، كاربرد 
ــی، نظارت بر جزئيات بودجه ای خاص  تجهيزات آموزش
ــی رسمی  ــوادآموزی، وجوه خيريه، متون درس مانند س
ــتر  ــی بود. تالش های LSCها بيش ــوق آموزش و وجوه مش
معطوف به تنظيم خط مشی های محلی و جهت گيری های 
برنامه ای بود تا اجرا و مديريت مدرسه به صورت روزانه؛ با 
وجود اينكه LSCها اختيار عزل و نصب مديران و معلمان 

را نداده بودند.
LSCها در ورود به مرحلة  دوم مديريت مدرسه محور، 
ــب تأييد از شورای مركزی بودند و از 24  مجبور به كس
عضو شامل 7 تن از والدين يا اعضای انجمن، پنج عضو 
ــط بازرس و 12 معلم از صنف معلمان  تعيين شده توس
ــورای مركزی توازن قدرت ايجاد  ــكيل می شدند. ش تش
می كند. اين شورا مجاز به ارزيابی و تصويب برنامه های 
مديريت مدرسه محور و طرح های ارائه شده از سوی يك 
ــانی و مطالعه و  ــان، اطالع رس LSC برای انجام وظايفش
ــت. در صورت تصويب  ارائه روش های عملی مؤثرتر اس
شورای مركزی، يك  LSCمی تواند در جهت گيری های 
ــی و اداری، آزادی عمل داشته  ــائل آموزش خود در مس
باشد. چنين شورايی می تواند دربارة تركيب و اقتدار خود 

تصميم گيری كند )هانسون، 1990(.
ــت  مديري ــا  ي ــترك  ــری مش تصميم گي ــة  برنام
مدرسه محور ديدكانتی )فلوريدا(، به بيش از صد مدرسة 

ايالت كنتاكی 
عمالً هر مدرسه 

را به داشتن 
يك شورای 

مدرسه محور 
شامل سه تن از 
معلمان، دو تن 

از والدين و مدير 
ملزم می كند
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ــاختاری  منطقة ميامی، مجوز بازنگری در برنامه های س
ــت. تحت اين برنامه، گروه های مدرسه محور  را داده اس
شامل معلمان و مجريان آموزشی، بر بودجه، تخصيص 
كاركنان و سازمان دهی دورة تحصيلی نظارت می كنند. 
ــترك، به ايجاد طيفی از برنامه ها  ــيوة ادارة مش اين ش
ــد كه برای تأمين نياز »دانش آموزان خاّص«  منتهی ش
ــده بودند. ناحيه و اتحادية معلمان  مدارس، طراحی ش
محلی توافق كردند كه خطی مشی هيئت مديره، مقررات 
ــده در  ــری قراردادهای تدارك ديده ش اداری و آينده نگ
ارتباط با اتحاديه كه مانع تحقق برنامه های تعيين شده 
از سوی مدرسه می شوند، لغو گردد. در واقع، خط مشی 
اوليه از دل فعاليت يك گروه كاری شامل مدير مدارس 
ــت صنف معلمان محلی، كه روش های بهبود  و سرپرس
ــد. اهداف هيئت  ــی می كردند، زاييده ش نظام را بررس
ــی  ــره از اصالحات، فراهم كردن برنامه های آموزش مدي
ــرفته برای دانش آموزان، انعطاف پذيری فزاينده و  پيش
مسئوليت پذيری معلم برای برنامه ريزی، افزايش بودجه 
و دستمزد، همراه با مشاركت انجمن در مسائل آموزشی 

بود.
الگوی آموزشی ديدكانتی مبادرت به انتقال يا واگذار 
ــوراهای رهبری محلی  نكرده  نمودن قدرت واقعی به ش
بود. مجريان تقريباً تمامی پيشنهادها را تصويب كردند 
ــتند. بدين  ــق امتناع از تصويب را محفوظ گذاش اما ح
ــی در جهت تمركززدايی  ترتيب، الگوی ديدكانتی تالش
ــاركت بود تا تالشی واقعی برای  در تصميم گيری و مش
انتقال يا واگذاری قدرت. شوراها فقط در مقام مشورتی 

عمل می كردند )هانسون، 1990(.

اياالت متحدة آمريکا: مدارس قراردادی
همان طور كه گفته شد، با وجود اقدامات اصالحی 
گسترده در فرايندهای كنونی آموزش در اياالت متحدة 
آمريكا، توسعة »مدارس قراردادی« يكی از چشمگيرترين 
ــته شده بين  ــت. قرارداد يك توافق نوش آن ها بوده اس
گروهی از معلمان و ناحية   آموزشی به منظور سازمان دهی 
ــی از برنامة آموزشی است. اين موارد شامل  مجدد بخش
كودكستان های نوسازی شده، برنامه های اختياری جديد 
و طرح های آموزشی بود. هرچند كه الگوی قراردادی از 
نظر مفهوم، جديد نيست هيل و همكاران )سال 1990( 
ــد كه »اين الگو جايگزين كاملی برای نظام  تأكيد كردن
موجود نمی باشد«؛ چون اصل نظام موجود- مسئوليت 
ــه از لحاظ  ــی با مقرراتی ك ــدارس دولت ــردن م اداره ك

سياسی مورد توافق اند- پابرجا مانده است. هدف از اين 
الگو، كسب اطمينان از توسعة  مداوم روش های تدريس 
پاسخ گو به دانش آموزان و نيازهای آنان بود و بنابراين، به 

فرايند تجديدنظر مستمر در قراردادها نياز داشت.
ــك فرايند واقعی  ــرارداد به  عنوان ي ــوی ق اوالً، الگ
ــاس نظريات و  ــان و خانواده ها و براس ــط معلم كه توس
ــد، شروع به كار كرد. والدين  تجربه های آنان آغاز می ش
هم می توانستند و هم معموالً در فرايند درگير می شدند 
و وجوه مالی از ناحيه با در نظر گرفتن پاسخ گويی از طرف 
مدرسه، تأمين می شد. دوم اينكه ساختار قراردادی منجر 
به اهداف روشن گرديد و نظارت و محاسبه پذيری را به 
هم مربوط كرد. سوم اينكه فرايندهای مستمر تجديدنظر 
ــويق نوآوری و تجربه، در  در امر قراردادها، به منظور تش
جهت بسط روش های مناسب تدريس طراحی شده بود. 
ــتة مركزی مدارس قراردادی دارای پنج ويژ گی زير  هس
است: تنوع آموزشی برای دانش آموزان، والدين و معلمان، 
ــدة فرايندهای  ــق و دربرگيرن ــراردادی مواف مدارس ق
آزادمنشانه مدارس عمومی بودند، تمركززدايی، رعايت 
ــبه پذيری در ضمن  ــن خودمختاری و محاس تعادل بي

قرارداد، و نظام متمايل تر به سمت بازار.

 موارد ديگر گرايش به سمت تمركززدايی
تجربة هلند

آموزش رسمی در كشور هلند به دو بخش تقسيم 
شده است: مدارس دولتی و خصوصی. هر دو نوع مدرسه، 
ــاس استانداردهای يكسان و از طريق دولت تأمين  براس
ــوند. حقوق معلمان براساس پست سازمانی  مالی می ش
ــردد. دولت تصميم گرفته  ــرد آنان تعيين می گ و عملك
است كه اندازة تشكيالت كاركنان برای هر نوع مدرسه و 
ــت های سازمانی موجود را به حداقل  هر يك از انواع پس

برساند. آموزش رسمی تا 16 سالگی رايگان است.
ــال 1981 طی اقدامات آزمايشی، مديريت و  در س
سرپرستی های بعضی از مدارس ابتدايی مجاز به داشتن 
اختيار بيشتر بر بودجه شان شدند. اين مدارس به زودی 
ــروع به ايجاد منابع اضافی كردند كه به آن ها امكان  ش
تخصيص بيشتر به معلمان بابت ساعات اضافی تدريس 
ــتر كتاب و تجهيزات را می داد. محبوبيت  و خريد بيش
اين گونه مدارس نزد والدين، مدارس ديگر را به تقاضای 
ــال 1985، تمامی  ــن خودگردانی ترغيب كرد. در س اي
ــری موافق بودند و  ــی با اين انعطاف پذي مدارس ابتداي
اقدامات تمركززدايی به بخش متوسطه نيز تسری داده 

خط مشی 
اوليه از دل 
فعاليت يك گروه 
كاری شامل 
مدير مدارس و 
سرپرست صنف 
معلمان محلی، كه 
روش های بهبود 
نظام را بررسی 
می كردند، زاييده 
شد
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شد )هيل و همكاران، 1990(.
قانون آموزش ابتدايی جديد كه در سال 1985 به 
ــدارس را ملزم به ارائة برنامه های كاری  اجرا درآمد، م
و فعاليت های خود می كرد. اين برنامه ها شامل شرحی 
ــی و يادگيری بود كه برای تصويب به  از فرايند يادده
ــد. مدارس در اين برنامه ها  هيئت  بازرسان ارائه می ش
ــرای ايجاد  ــه در مالحظات خود ب ــدند ك ــزم می ش مل
ــرايطی كه مدارس و مؤسسات رفاه را قادر به اصالح  ش
ــا می كرد، يك  ــی ميان بچه ه ــع تبعيض آموزش و رف
ــد. با معيارهای  ــی را مدنظر قرار دهن ــی دولت خط مش
ــی مركزی جديد، دوره های مهارت آموزی ضمن  سياس
ــده بود. اين سياست ها  خدمت برای معلمان فراهم ش
ــت های جديد و طرح های  بر برنامه های نوآورانه، سياس
ــدارس خاص تأكيد  ــداد دانش آموزان در م كاهش تع

داشتند.

 تجربه بلغارستان
ــور بلغارستان در دسامبر سال 1984، يك  در كش
ــتقل را در مدارس  ــاهی حوزة  مديريت مس حكم پادش
ــم، مديران و  ــتان تعريف كرد. اين حك دولتی بلغارس
ــی را ملزم می نمود تا منابع عملياتی  مسئوالن آموزش
ــن مديريت  ــن كنند. البته اي ــات خود را تأمي مؤسس
ــده در ايالت  ــه با طرح های ارائه ش ــتقل در مقايس مس
ــت. بر طبق عرف،  ويكتوريا يا بريتانيا، خيلی جزئی اس
مدارس بلغاری آزادی كمی بر برنامه های درسی خود يا 
به كارگيری معلمان دارند. هر دوی اين موارد متمركزند 
و بازرسان آموزشی نقش چشمگيری دارند. مدير صرفاً 
ــياری از فعاليت ها را  ــن الگو بس ــت. اي يك مجری اس
ــرای مديران و متصديان تأمين  غيرمتمركز كرده اما ب
ــت.  ــتری ايجاد نموده اس ــی، كار بيش ــة آموزش بودج
ــه ميزان زيادی به  ــاختمانی ب مديريت تجهيزاتی و س
ــت اما از آن ها انتظار نمی رود  ــده اس مديران واگذار ش
ــز مديريت كنند. مديريت  ــی را ني كه برنامه های درس
ــرل مركز باقی  ــی همچنان تحت كنت برنامه های درس

مانده است.
ــت تا  ــتقالل مدارس بلغاری مالی اس ــاً اس اساس
آموزشی و سرانه ها، تجهيز و عمليات هزينه ای را دربر 
می گيرد )هيل و همكاران، 1990؛ گاميج 1996(. برای 
ــرانه ها، مدارس به پيش بينی درآمد برای سال آتی  س
ــن پيش بينی هزينه هايی  ــوند. اي خود فراخوانده می ش
ــی، مصرف  ــل ملزومات اداری، كتاب و مواد آموزش مث

ــات و مأموريت های آموزشی، هزينة غذا و  انرژی، جلس
استخدام كاركنان قراردادی را دربرمی گيرد. در مرحلة 
ــی پيش بينی درآمد  ــت يك مقام دولت بعد ممكن اس
مدرسه را كاهش دهد. در پايان سال، حداقل 20 درصد 
ــال آينده منتقل می شود و  ماندة عمليات جاری به س
ــكل می دهد. 80 درصد  ــة ذخيرة عملياتی را ش بودج
ــال بعد اضافه می شود  ــرمايه ای س ديگر به عمليات س
ــين، لوازم و تجهيزات اداری و  تا تجهيزات، خريد ماش
ــال،  ــرويس اياب و ذهاب را تأمين كند. در پايان س س
ــاب سرمايه ای  ماندة اين بودجه فقط می تواند به حس
ــال بودجه ای بعد منتقل شود. بده وبستان درآمد و  س
ــدوق خزانه انجام  ــخص ثالث و صن مخارج در قبال ش
می شود. اين موارد شامل هزينه های پرسنلی كاركنان 
يا دانش آموزان شبانه روزی، حق ثبت نام و شهريه های 

پرداختی توسط دانش آموزان شبانه روزی است.
ــی از درآمد و هزينه  ــش ماه بايستی گزارش هر ش
ــود و به مقامات ارائه گردد. در پايان هر  ــتخراج ش اس
سال، يك گزارش مديريت، يك گزارش عملكرد بودجه 
و يك صورت حساب از وضعيت دارايی و بدهی بايستی 
ارائه شود و كلية كارهای دفتری در مدرسه ثبت گردد.

 تجربة اسپانيايی ها
در قانون اساسی سال 1978، برای مردمی كردن 
ــی به موازات حوزه های ديگری كه  فعاليت های آموزش
به صورت دولتی اداره می شدند، از طريق منطقه گرايی، 
ــده  ــی و تفويض اختيار، پيش بينی هايی ش تمركززداي
ــال 1985 يك الگوی مديريت مدرسه  محور  بود. تا س
ــه محور  ــد. بخش مهم الگوی مديريت مدرس عملی ش
غيرمتمركز، شكل گيری يك شورای آموزش محلی در 

هر مدرسه است. هر شورا افراد زير را شامل می شود.
1. مدير مدرسه- كه رئيس شوراست؛

2. برنامه ريزان آموزشی اصلی؛
3. نماينده ای از اداره كنندگان شهر؛

ــوم  ــه تعداد حداقل يك س ــه ب 4. معلمان مدرس
اعضای شورا؛

ــدون حق رأی برای  ــن و دانش آموزان )ب 5. والدي
دانش آموزان ابتدايی پايه های پايين تر( به تعداد حداقل 

يك سوم اعضای منتخب؛
ــورا عمل  ــه كه به عنوان دبير ش 6. دفتردار مدرس
می كند و حق اظهار نظر دارد اما حق رأی ندارد. مدير 
مدرسه از ميان معلمان مدرسه برای يك دورة سه ساله 

اساساً استقالل 
مدارس بلغاری 

مالی است تا 
آموزشی و 

سرانه ها، تجهيز 
و عمليات 

هزينه ای را دربر 
می گيرد
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ــه ساله ديگر، انتخاب  با امكان تمديد برای يك دورة س
می شود )گاميج، 1996(.

ــورای آموزش محلی (LSC) در  انتظار می رود ش
ــط وزير  ــتورالعمل های مركزی صادره توس ــب دس قال
ــر LSC مجاز به تعريف  ــوزش و علوم، عمل كند. ه آم
مقررات آموزشی عادی و اهداف فعاليت های آموزشی، 
ــده از طرف مدير،  ــنهاد ش ــب گروه اجرايی پيش تصوي
ــيابی برنامه های آموزشی ساالنه،  تصويب بودجه، ارزش
ــر دانش آموزان،  ــی تأثيرگذار ب ــكالت انضباط رفع مش
ــی و نظارت بر  ــرای مديريت آموزش ــن مقررات ب تعيي
ــت. همچنين  ــوط به پذيرش اس ــت مقررات مرب رعاي
LSC، در صورت ضرورت، حق بركناری مدير مدرسه را 

براساس يك سوم اكثريت آرا دارد.

تجربه  مجارستان
دگرگونی سياسی در اكثر كشورهای اروپای شرقی 
ــكل  ــر در نحوة ادارة آموزش، به ش ــزی، با تغيي و مرك
ــترش آزادی در سطح  تضعيف اختيارات مركزی و گس
مدرسه، همراه بود. اين امر از طريق توقف انحصار دولتی 
ــی جايگزين، گسترش  بر آموزش، تصويب برنامة درس
ــش نفوذ  ــای اختياری و كاه ــرای فعاليت ه ــه ب زمين
ــبات اداری بر فعاليت های آموزشی تحقق يافت.  مناس
ــورها معلمان حق انتخاب مديران جديد  در بعضی كش
ــتند. اعضای اصلی منتخب در سطح مدرسه را  را داش
والدين و شركای اجتماعی ديگر تشكيل می دادند. بازار 

نقش چشمگيری در تخصيص منابع داشته است.
ــمت  ــتان، اولين قدم های عظيم به س در مجارس
ــتاد برداشته شد. پس  تمركززدايی در ابتدای دهة هش
ــال  ــترده، در س ــاختاری گس از يك دهه اصالحات س
1985يك قانون آموزشی جديد تصويب گرديد. قانون 
به مدارس اختياراتی را »برای تعريف وظايف آموزشی 
ــی خود« و  ــی محل ــريح نظام های آموزش خود«، »تش
ــرد )هاالز،  ــی تكميلی« اعطا ك ــی برنامة درس »طراح
ــررات داخلی  ــه موظف به ارائة مق ــر مدرس 1992(. ه
ــئوالن آموزشی  ــی خود شده بود. مس و برنامة آموزش
محلی و منطقه ای مجاز به دخالت در موضوعات كاماًل 
ــده به آن ها در  ــی نبودند. تنها اختيار محول ش تخصص
ــدارس، اين بود كه ببينند  مورد فعاليت های داخلی م
ــه، برنامه های آموزشی مدرسه محور  آيا مقررات مدرس
و تصميم گيری های كاركنان منطبق با قانون هست يا 

خير )هاالز، 1992(.
ــی را به عنوان »مهم ترين  ــون، كاركنان آموزش قان
ــورتی مدرسه« تعريف كرده و  بدنة تصميم گيری و مش
به معلمان اختيار درخور توجهی برای انتخاب مديران 
ــا رأی مخفی، از  ــتند ب ــود داده بود. آن ها می توانس خ
ــاب يك مدير جديد امتناع ورزند. اين قاعده پس  انتخ
ــال های 1991- 1986 توسط  از يك دوره اجرا بين س

قانون اساسی برچيده شد.
ــق  ــی ح ــان آموزش ــه  كاركن ــول، ب ــور معم به ط
ــات مرتبط با  ــة  موضوع ــورد هم ــری در م تصميم گي
ــا كه با  ــه، تا آنج ــای مدرس ــازماندهی و فعاليت ه س
مقررات ديگر تعارضی نداشت، داده شده بود. همچنين 
بازرسی مدرسه دگرگون شده بود. روش اولية بازرسی 
ــتقيماً زير نظر مقامات محلی و منطقه ای قرار  كه مس
ــت، متوقف گرديد. مراكز مشاورة منطقه ای ايجاد  داش
ــاورة تخصصی،  ــاز مدارس به مش ــد و در صورت ني ش
بازرسان سابق در صورت دعوت  به اين مركز به عنوان 
ــدند. به تدريج يك  ــاوران تخصصی منتقل می ش مش
الگوی جديد معطوف به ارزشيابی كلی مدارس خاص 
ــری، جايگزين الگوی  ــتاوردهای يادگي ــی دس و ارزياب
ــاالرانة قديمی مبتنی بر بازديد انفرادی  نظارتی پدرس
ــردن اختيارات معلمان،  ــد. برای متعادل ك معلمان ش
هيئت مشاوره ای و نظارتی )شورای مدرسه( در سطح 
مدرسه با اعضايی كه نمايندة محيط اجتماعی آن شورا 

بودند، ايجاد شد.
قانون سال 1985 در زمينة محتوای مطالب درسی، 
برنامه های درسی مركزی رسمی را چندان تغيير نداد 
ــا تصويب كرد كه تغييرات ابتكاری به صورت محلی  ام
ــی  به اجرا درآيد. مدارس حق انتخاب بين برنامة درس
جايگزين، توسعة برنامه های تكميلی و شروع تجربيات 
ــتند. در نيمة دوم دهة هشتاد، گرچه  آموزشی را داش
ــتلزم  ــی محلی مس تغييرات عمده در برنامه های درس
ــب وزير آموزش و پرورش بود، در اكثر موارد اين  تصوي
تأييديه صادر می شد. در نتيجه، شمار تغييرات برنامة 
درسی به سرعت افزايش يافت. اين امر، به ويژه با ايجاد 
ــال 1988، كه به   ــدوق مالی نوآوری مركزی در س صن
ــی به حمايت های مالی  مدارس خالق فرصت دسترس

اضافی را می داد، شدت گرفت.
ــرای ايجاد  ــری ب ــچ تالش مؤث ــال، هي ــه هر ح ب
ــور نظارت بر  ــيابی جديد، به منظ ــازوكارهای ارزش س
نظام آزاد شده، به عمل نيامد. هيچ كوششی برای آغاز 
ــب برای آماده كردن مديران  برنامه های مديريتی مناس
ــتقل، به منظور ايفای نقش جديد، صورت   مدارس مس
ــرای ايجاد  ــك از معيارهای مهم ب ــت و هيچ ي نپذيرف
ــی، كه به مدارس امكان واقعی  بازار برنامه و متون درس
انتخاب بين برنامه های جايگزين را بدهد، ارئه نشد. به 
قول هاالز، »بدين ترتيب تعجب آور نيست در حالی كه 
ــتقالل  برخی از مردم با ديد مثبت به عدم تمركز و اس
مدرسه نگاه می كنند، بسياری از افراد نسبت به آن نظر 
ــه منزلة كاهش تدريجی نظارت  ــی دارند و آن را ب منف
قلمداد می كنند. در حالی كه شمار فزاينده ای از مدارس 
از آزادی بيشتری بهره مند شده اند، اكثر آن ها صرفاً اين 
احساس را داشته اند كه دولت، مسئوليتشان را به عهده 

نگرفته و آن ها را با مشكالتشان تنها گذاشته است.«

در حالی كه 
شمار فزاينده ای از 
مدارس از آزادی 
بيشتری بهره مند 
شده اند، اكثر آن ها 
صرفاً اين احساس 
را داشته اند كه 
دولت، مسئوليتشان 
را به عهده نگرفته 
و آن ها را با 
مشکالتشان تنها 
گذاشته است
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