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مقاله هايي را كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با مديريت آموزشي و آموزشگاهي مرتبط و قبالً در جاي ديگري چاپ نشده باشد. مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي هم خواني داشته و متن اصلي نيز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله  اى را 
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مقاله هاي رسيده مختار است. آراي مندرج در مقاله ها، ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشي  و شوراي برنامه ريزي رشد مديريت مدرسه نيست و مسئوليت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان، با پديدآورندگان آثار است.

مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، بازگردانده نمى شوند.

 نشاني دفتر مجله:تهران،ايرانشهر شمالي، پالك 266* صندوق پستي: 15875/6584* تلفن: 88490234  نمابر: 88301478* وبگاه:www.roshdmag.ir* پيام نگار:modiriat@roshdmag.ir* تلفن  پيام گير نشريات رشد: 88301482ـ  021* 
كد مديرمسئول: 102  كد دفتر مجله: 111 * كد مشتركين: 114* نشاني امور مشتركين:  تهران ، صندوق پستي: 16595/11* تلفن امور مشتركين: 77336656 ـ  773351100* شمارگان : 40000 نسخه* چاپ: شركت افست (سهامي عام)

W W W . R O S H D M A G . I R

1
 دورة دوازدهم مهر 1392  شمــاره پى در پى 94  32 صفحه  5000 ريال 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى

ماه نامة آموزشى، تحليلى و اطالع رسانى براى مديران، معاونان، مشاوران و مربيان مدارس

2
3
4
8
11
12
16
18
21
22
24
27
28
30
32

عكس روي جلد: اعظم الريجاني



2 ــر 92 13 2شماره 1/     مــــه 92ـر 92ـر 1392 ـر ــر ـ ـ     مــــهـ     مــــه

ـاز
غـ

سرآ

همچنان در مراحل اولية اجراي «سند تحول بنيادين 
و برنامة درسي ملي» هستيم. در اين راستا با موفقيت ها و 
عدم موفقيت هايي روبه رو بوده ايم. اينكه بدانيم كدام يك 
از كارها را با موفقيت انجام داده ايم و در كدام يك ناموفق 
بوده ايم، بسيار مهم است. نكتة مهم تر آن است كه اينك 
بايد چه كارهايي را انجام ندهيم ، چه كارهايى را استمرار 

دهيم و چه كارهايي را جديد شروع كنيم.
گسترش اين معنا كه همه بايد در راستا و ذيل اسناد 
تحول بنيادين آموزش وپرورش سياست هاى كلى تحول 
ــام آموزش و پرورش برنامه ريزي كنيم و از هرگونه  در نظ
اقدام مغاير با آن بپرهيزيم، دستاورد كمي نيست. اينكه 
ــئولي اجازه نداشته باشد با سليقة شخصي،  مدير يا مس
ــواه خويش را  ــازوكار دلخ ــو درافكند و س ــاختاري ن س
اعمال كند، موفقيت بزرگي است. از همه مهم تر، وصف 
دورنماي نظام آموزشي كشور و ترسيم آينده اي است كه 
ــتيم. اكنون وزارت آموزش و پرورش موفق  در پي آن هس
به داشتن دو سند مهم شده است كه به تصويب مراجع 
ــوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي  برون سازماني (ش

عالي انقالب فرهنگي) رسيده اند.
ــة «قانون  ــوق، به منزل ــناد كالن ف ــرا كردن اس  اج
ــي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران»، كار  اساس
آسانى نيست. آنچه تاكنون بيشتر به آن مشغول بوده ايم، 
ــت تا با آن پرواز كنيم؛ پرواز  ساختن «پروبال» بوده اس
ــم اندازهاى زيبا. ليكن اينك زمان  به افق هاي دور و چش
پرواز است. ابتدا بال ها را براي پروازى طوالني بيازماييم 
ــفر را آغاز كنيم؛ سفري دور و دراز، همراه با  و سپس س
توشة الزم و كافي. اين سفر بيشتر به هجرت شبيه است 
ــت به نقطه اي سفر كنيم و  تا تماشاي مناظر. قرار نيس
سپس به جاي اولمان برگرديم، اين سفر مهاجرتي است 

كه برگشت و دور زدن ندارد.
پرندة اين پرواز شش بال دارد و شش آسمان. شش 
ــي و آموزشي،  بال آن را رهبري و مديريت، برنامة درس

ــاني، منابع مالي و فناوري، فضا و تجهيزات، و  منابع انس
ــكيل مي دهند كه هركدام يك  پژوهش و ارزشيابي تش
ــوند شش زيرنظام. و اما  زيرنظام نام دارد كه با هم مي ش
شش آسماني كه شش ساحت تربيتى هستند، عبارت اند 
از: تربيت ديني و اخالقي، سياسي و اجتماعي، زيستي و 
بدني، هنري و زيباشناختي، اقتصادي، و حرفه اي. يادمان 
ــند تا گرفتار «بال  ــش بال بايد با هم باش ــد اين ش باش
بال زدن» نشويم. بال  زدن بايد در آسمان همة ساحت ها 
ــاحت. اكنون اين بال ها با هم نيستند و  باشد نه يك س
آسمان ساحتشان گاهي ابري و گاهي غبارآلود است. اين 

از همان عدم موفقيت هايي است كه تاكنون داشته ايم.
ــدة هرم  ــوان در قاع ــر را مي ت ــدم موفقيت ديگ ع
آموزشي، يعني مدرسه جست وجو كرد. به اين معني كه 
مديران مدارس، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها نسبت 
به چگونگي اجرا و قابليت ها و ظرفيت هاي بالفعل و بالقوة 
ــناد تحول بنيادين، دانش و آگاهي كافي ندارند و در  اس
گذر اجرا توجيه نيستند. اين ضعف كه ميزان مشاركت 
و دخالت آنان را در حسن اجراي تحول كاهش مي دهد، 

بيشتر در چگونگي است تا چيستي و چرايي.
ــال تحصيلي جديد، با توجه  ــت در آغاز س اميد اس
بيشتر به توصيه هاي همة دلسوزان و عاقالن و افرادي كه 
نگاه راهبردى و كالن دارند و به  اصطالح در خشت خام 
چيزهايي را مي بينند كه ديگران در آينه هم نمي بينند، 
ــوزى ها، ديده باني و  ــة دلس ــم. در رأس هم ــل كني عم
توصيه هاي مهم مقام معظم رهبري قرار دارد كه بخشي 
ــت 92، با عباراتي چون  ــا در تاريخ 12 ارديبهش از آن ه
ــتابزدگي، پرهيز از سرهم بندي، فعال شدن  پرهيز از ش
ــة  ــتن نقش ــاي تحقيقاتي و مهم تر از همه، داش حلقه ه

اجرايي، تذكر داده شده اند. 
باشد تا همه به آنچه بر آن موظف و مكلف شده  ايم 
وفادار بمانيم و عمل كنيم و در مسير تحول« بال بزنيم 

نه بال بال»!

سردبيـــر
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مطالعة پيشينة مديريت در جهان و آشنايي با نظرات 
ــنايي با  ــده در اين حوزه مي تواند زمينه هاي آش ارائه ش
ــازمان ها  ــات صورت گرفته و كاربرد آن ها را در س مطالع
ــازمان هاي آموزشي به طور خاص فراهم  به طور عام و س
ــده در اين حوزه،  ــات نوين ارائه ش ــه نظري آورد. از جمل
ــت. در دهة 1960، صاحب نظراني  «نظرية اقتضايي» اس
ــه فيدلـر1، تانن بام و اشـميت2، و وروم و يتون3  از جمل
ــاندند و  ــي را در حوزة مديريت به انجام رس پژوهش هاي
رويكردي مبني بر اين استدالل ارائه كردند كه مؤثرترين 
 (Lorsch, ــت ــبك رهبري، مبتني بر «موقعيت» اس س

.2008: 1)
رويكردهاي «اقتضايي»4 در طيف مياني نظريه هاي 
مديريت و بين دو ديدگاه افراطي قرار دارد: يك ديدگاه، 
اصولي جهاني را براي سازمان و مديريت در نظر مي گيرد 
و ديدگاه ديگر سازمان را منحصربه فرد مي داند؛ به گونه اي 
كه هر موقعيت بايد در آن به صورت جداگانه بررسي شود 

.(Zeithaml et al, 1988: 37)
ــت  ــة «موقعيتي»5 يا اقتضايي بر اين باور اس نظري
ــد،   بايد  ــي را اتخاذ مي كنن ــي مديران تصميم كه وقت
ــر بگيرند  ــي را در نظ ــاي موقعيت كنون ــة جنبه ه هم
ــاً  ــل كنند. اساس ــدي آن عم ــاد كلي ــاي ابع ــر مبن و ب
ــردازد  ــه...»6 مي پ ــتگي دارد ب ــه «بس ــرد ب ــن رويك اي
(Olum, 2004: 18). بر مبناي نظرية اقتضايي، رهبري 
ــخصي رهبر، رفتار رهبر و  مؤثر بر تعامل خصوصيات ش
عوامل موجود در موقعيت رهبري مبتني است. به همين 
ــب، رويكرد اقتضايي بر اين پيش فرض قرار دارد كه  ترتي
ــيلة يكي از عوامل  ــري مؤثر را نمي توان صرفاً به وس رهب
توضيح داد، بلكه همة عوامل بايد در موقعيتي مورد توجه 
ــد كه رهبر بايد در آن به رهبري مبادرت كند  قرار گيرن

.(Lunenburg & Ornstein, 2008, 130)
نظرية اقتضايي فيدلر از جمله مهم ترين نظريات ارائه 
شده در رويكرد اقتضايي محسوب مي شود. نظرية مذكور 
بر تعامل سبك رهبر و ويژگي هاي موقعيت كه به صورت 
ــاختار» و «رهبر ـ  ــرـ عضو»، «وظيفه ـ س روابط «رهب
قدرت» تعريف مي شوند، مبتني است. از نظر او زماني كه 
اين سه ويژگي در يك موقعيت با يكديگر تركيب شوند، 

طبقه بندي هاي زير از موقعيت را پديد مي آورند: 
1. موقعيت بسـيار مطلـوب: زماني كه همة عناصر 

اصلي در سطح بااليي قرار داشته باشند.
2. موقعيت نسبتاً مطلوب: شرايطي كه در آن برخي 
ــاير آن ها خوب يا باال  ــا ضعيف يا پايين و س از ويژگي ه

هستند.
ــه  ــرايطي كه در آن هر س 3. موقعيت نامطلوب: ش

عناصر موقعيتي پايين يا ضعيف هستند. 
فيدلر دو سبك رهبري «كارمدار»7 و «رابطه مدار»8 
را مطرح كرد كه به زعم او زماني بهترين نتيجه را دارند 
 (Peretomode, 2012: كه با موقعيت متناسب باشند
ــي، روش خاص و  ــي در ديدگاه اقتضاي ــور كل (16. به ط
قابل تعميم مديريت كه بتوان آن را به همة سازمان هاي 
ــي تعميم داد، وجود ندارد. به بيان ديگر، معناي  آموزش
ــت و غيرقابل  ــر عدم قطعي ــدگاه مذكور ب ــي دي تلويح
پيش بيني بودن امور در سازمان هاي آموزشي داللت دارد. 
عناصر اصلي اين سازمان ها انسان ها هستند كه تعامالت 
پيچيده اي را از خود نشان مي دهند. لذا سبك مديريتي 
ــان و مشخصي نمي تواند در همة شرايط اثربخشي  يكس
ــد. در نتيجه، مديران  ــته باش الزم را در اين نظام ها داش
ــيدن به حداكثر اثربخشي و تحقق اهداف مورد  براي رس
انتظار سازمان هاي آموزشي، بايد سبك مديريت خود را با 

شرايط موجود اين سازمان ها متناسب كنند.

پي نوشت ها
1. Fiedler
2. Tannenbaum and Schmit
3. Vroom and Yetton
4. Contingency
5. Situational
6. It depends
7. Task-oriented
8. Relationship-oriented
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اشاره
دسـت اندركاران  از  يـك  هـر 
از جملـه مديـران  آموزش وپـرورش 
تجربه انـد؛  از  كوله بـارى  مـدارس، 
تجربه هايـى كه هر يـك مانند گنجى 
بى نظيرنـد؛ البتـه در صورتـى كه به 
ديگران منتقل شوند. درواقع تجربه از 
آن دسته گنج هاست كه ارزشش در به 
اشتراك گذاشتن آن است تا به وسيلة 
آن بتوان سـنگى را از راه برداشـت و 
راهى را هموار كرد. دربارة  مدرسـه نيز 
با تجربه مى توان مدرسـه را بهتر اداره 
كرد،  دانش آموزان و معلمان موفق ترى 
داشـت و مديريت مدرسـه را به كارى 
لذت بخش و موفقيت آميز تبديل كرد. 

ماه نامـة رشـد مديريـت مدرسـه در 
برنامه ريـزى دورة جديد خـود به اين 
نتيجه رسـيد كه بايد سهمى هر چند 
كوچك در مـدون كـردن تجربه هاى 
گران بهـاى مديـران مدارس سراسـر 
كشـور داشته باشـد. از اين رو، در هر 
يـك از شـماره هاى ايـن دوره،  چنـد 
تجربه از مديـران را خواهيـد خواند. 
تجربه هايى همچون: چگونگى مديريت 
مدارس پرجمعيت، ايجاد نگرش جديد 
در دانش آموزان نسـبت بـه پاكيزگى 
مدرسه، و تنظيم و بهبود روابط انسانى 

در مدرسه.
اگر شـما هم دربارة از ميان برداشـتن 
مشـكالت كوچك و بزرگ مدرسـه و 
دانش آموزان تجربه اى داريد، مى توانيد 
از طريق رشد مديريت مدرسه آن را با 
همكاران ديگرتان در ميان بگذاريد. دو 
راه راحت براى فرستادن تجربه هايتان، 
رايانامه و نامة پسـتى هستند. نشانى 
پست الكترونيك و نشانى دفتر مجله 
در شناسـنامة مجله درج شده است. 

منتظرتان هستيم!  

محمد محمدرضاخانى 
مدير دبستان قرآنى اباصالح (عج) 
ناحيه 2 كرمان 
داراى 22 سال سابقه در 
آموزش وپرورش و 
15 سال سابقة مديريت 

انس با قرآن،  از خانه تا مدرسه 
ــتان قرآنى  ــى،  مدير دبس ــد محمدرضاخان محم
ــا تالش هايش  ــت. او ب اباصالح(عج) شـهر كرمان اس
ــته است مدرسة عادى را به مدرسة قرآنى تبديل  توانس
كند و البته در اين راه والدين و معلمان را نيز به همراهى 
ــت. او براى تحقق اين هدف،  ــويق كرده اس با قرآن تش
پس از امضاى ميثاق نامه اى بين والدين و همكارانش در 
مدرسه ، طرح هايى مانند نورالبيوت، حلقه هاى صالحين 
ــتانى به  ــى را برگزار كرد تا دبس ــنواره هاى قرآن و جش

مدرسه هاى قرآنى كشور اضافه شود. 
ــوزان را  از  ــى كاهش تنش ميان دانش آم رضاخان
جمله مهم ترين نتايج انس با قرآن در مدرسه مى داند و 
ــه  مى گويد:  «همكاران و دانش آموزانى كه به اين مدرس
ــيارى از نكات اخالقى را  مى آيند، مى دانند كه بايد بس
رعايت كنند. ما هم اصرار داريم كه رفتار و حتى روش 
تدريس معلم در اين مدرسه و به خصوص در زنگ قرآن 
تغيير كند تا بچه ها بيش از پيش به قرآن نزديك شوند. 
ــود.  ــاعات از بچه ها پذيرايى هم مى ش حتى در اين س
ــاهدة اين فعاليت ها كاهش تنش ميان  نتيجة قابل مش
ــته دانش آموزان  ــال هاى گذش ــت. س دانش آموزان اس
ــركت آنان در  ــتيم، ولى امسال با ش ــگرى داش پرخاش
طرح هاى قرآنى مدرسه، رفتارهايشان بسيار تغيير كرده 

است». 
ــه چنين توضيح  اين مدير دربارة طرح هاى مدرس
داد: «براى رسيدن به دبستان قرآنى، ابتدا با خانواده ها 
ميثاق نامه اى بستيم كه براساس آن والدين بايد هر روز 
ــپس قرار شد  ــان قرآن بخوانند. س در حضور فرزندانش

جلسات تالوت قرآن همكاران را طورى برگزار كنيم كه 
در معرض ديد دانش آموزان باشد. يك روز در هفته هم 
ــتادان سازمان تبليغات اسالمى براى تفسير  يكى از اس
قرآن به مدرسه مى آمد. پس از آن جلسات نورالبيوت و 
حلقه هاى صالحين را طراحى كرديم. جلسات نورالبيوت 
ــت،  در خانه هاى دانش آموزان  كه مورد عالقة بچه هاس
برگزار مى شود. به اين ترتيب، با هماهنگى قبلى، جلسة 
ــة  يكى از دانش آموزان  ــير قرآن را در خان تالوت و تفس
برگزار مى كنيم. در اين جلسات، يك مفسر بخش هايى از 
يك سوره را كه محتواى آن براى دانش آموزان مناسب 

است،  به زبان خودشان تفسير مى كند».
ــانى اند؟   كس ــه  چ ــن  صالحي ــاى  حلقه ه ــا  ام
ــى در اين باره گفت: «ابتدا نزديك به 22  محمدرضاخان
ــم  ــتعد پايه هاى چهارم تا شش نفر از دانش آموزان مس
ابتدايى را انتخاب و در فاصله هاى زمانى مشخصى براى 
ــا دربارة نماز، امر به معروف و نهى از منكر، انس با  آن ه
ــرآن و... صحبت مى كنيم. اين دانش آموزان موظف اند  ق
دربارة مسائل مطرح شده، با گروه هاى دوستانشان بحث 
و تبادل نظر و نتيجه را به صورت مكتوب ارائه كنند. در 
نهايت به بهترين نتيجه گيرى جايزه اى تعلق مى گيرد. 
به اين ترتيب، دين و مسائل دينى به گفتمان غالب در 
ــود. البته ما در پايان هر ماه يا  ميان بچه ها تبديل مى ش
ــنواره هايى نظير جشنوارة روخوانى، حفظ،  دو ماه، جش
تواشيح قرآنى و اذان را هم در مدرسه برگزار مى كنيم و 
به برگزيدگان جوايز ويژه اى مى دهيم. اگر بخواهيم انس 
با قرآن در فرزندانمان ايجاد شود بايد از كودكى آن ها را 

به اين راه تشويق كنيم.» 

سمــانه آزاد
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وقتى مدرسه خانه مى شود 
ــال تحصيلى با  ــيارى از مديران در آخر هر س بس
مشكل مشتركى روبه رو هستند و آن نيمكت هايى است 
كه دانش آموزان شعرها، نقاشى ها و كنده كارى هايشان 
ــته اند. اما سهراب شريف  را روى آن ها به يادگار گذاش
نتاج با يك ابتكار توانسته است اين مشكل را حل كند. 
ــد مديريت مدرسه» چنين  او دربارة اين ابتكار به «رش

توضيح داد: 
ــتان  ــى به دبيرس ــه از راهنماي ــى ك «دانش آموزان
ــتند،  ــد، همچنان حال و هواى آن دوره را داش مى آمدن
به طورى كه رفته رفته آمار شكستن نيمكت ها و بعضى 
از وسايل مدرسه زياد مى شد. تنها يك راه حل براى اين 
ــيد. به اين ترتيب كه در ابتداى  معضل به ذهنمان رس
سال تحصيلى، نيمكت ها را شماره گذارى و شناسنامه دار 
كرديم و هر نيمكت را مختص يك دانش آموز قرار داديم. 
درواقع هر دانش آموز از ابتدا تا انتهاى سال صاحب يك 
ــد از آن نگهدارى  ــز و صندلى يا نيمكت بود كه باي مي
ــد،  مى كرد. اگر طى اين مدت هم نيمكت خراب مى ش

تعمير يا هزينة  تعميرش بر عهدة خود دانش آموز بود. 
ــال جلوگيرى  ــم از اتالف بيت الم ــا با اين كار ه م
ــايل  ــبت به وس كرديم و هم نگرش دانش آموزان را نس
ــه تغيير داديم، به طورى كه ديگر آن ها را مانند  مدرس
ــايل خانه شان مى دانند. البته همزمان طرح ديگرى  وس
ــروع كرديم و آن گل آرايى مدرسه توسط خود  را هم ش
ــتيم  ــن طرح از بچه ها خواس ــود. در اي ــوزان ب دانش آم
گلدانى را به مدرسه بياورند تا به نام خودشان به يادگار 
باقى بماند. به اين ترتيب، حس تعلق به مدرسه در آن ها 

بيشتر شد». 
البته اين مدير با اجراى طرحى ديگر، از مشكالت 
ــان خود دانش آموزان مطلع  ــه از زب پيدا و پنهان مدرس
ــد: «طرح گزارشگرى را، به منظور اطالع از مشكالتى  ش
ــان كنند، اجرا  ــتند بي ــتند و نمى توانس كه بچه ها داش
ــار، دو تن از  ــر دو هفته يك ب ــم. در اين طرح ه كردي
ــز و در قالب مصاحبه كننده و  ــوزان با زبان طن دانش آم
مصاحبه شونده در مراسم صبحگاه مشكالتشان را بيان 
ــى برخى معضالت  ــا در اين طرح حت ــد. آن ه مى كنن
ــب معلم را كه از ديد  ــيوة تدريس نامناس تربيتى يا ش
ــت گوشزد مى كنند تا در مسير بهتر شدن  ما پنهان اس

قرار بگيريم». 

ــكلى  ــه مش ــه اگر دانش آموزى براى آوردن گلدان به مدرس *  البت
داشت، آن را در نظر مى گرفتيم و به نوعى قضيه را حل مى كرديم. 

سهراب شريف نتاج 
مدير مجتمع آموزشى آيت اهللا 
خامنه آى 
شهر بابل 
داراى 26 سال سابقة خدمت 
در آموزش وپرورش  و 3 سال 
سابقة  مديريت
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صرفه جويى به شيوة كالس ششمى ها 
ــيار  ــت كه دربارة آن بس صرفه جويى موضوعى اس
ــراد كمى آن را رعايت  ــود، ولى معموالً اف صحبت مى ش
مى كنند. البته در اين ميان كالس ششمى هاى مدرسة 
مفيد نشان دادند كه بيشتر اهل عمل هستند تا سخن! 
داستان اقدامات دانش آموزان كالس ششم اين مدرسه را 
از زبان مديرش سيدرضا ميرقاسمى مى خوانيم؛ مديرى 
كه به كمك معلم پاية ششم، از پيشنهادات دانش آموزان 
در زمينة صرفه جويى حمايت كرد؛ گرچه خودش معتقد 
است تنها كارى كه كرده دخالت نكردن در كار بچه ها و 

معلم آن ها بوده است: 
ــات كالس  ــد: «در كتاب ادبي ــمى مى گوي ميرقاس
ــم، درسى هست كه براساس آن بچه ها بايد نامه اى  شش
به مدير مدرسه شان بنويسند و پيشنهاداتشان را دربارة 
ــم ادبيات اين  ــه ارائه دهند. معل ــى در مدرس صرفه جوي
پايه، آقاى شيخ االسالمى، اين موضوع را با من مطرح و 
پيگيرى كرد و من نيز براى همكارى اعالم آمادگى كردم. 
ــنهاداتى داده بودند كه  بچه ها در نامه هايشان پيش
برخى از آن ها غيرعملى (مثل استفاده از توربين بادى) و 
برخى هم عملى بودند. من به عنوان مخاطب اين نامه ها، 
همة  آن ها را خواندم و در جوابشان نامه اى كلى نوشتم و 
پيشنهاد دادم براى عملى كردن راهكارهايشان، از آقاى 

شيخ االسالمى كمك بگيرند. 
ــور و شوق زيادى نشان  بچه ها هم براى اين كار ش
ــود اطالعاتى را حفظ كنند و نه  ــد، چراكه نه قرار ب دادن
نمره اى بگيرند. در نهايت هم گروه صرفه جويى را تشكيل 
ــروه را تعيين كردند. آن ها از  دادند و وظيفة هر عضو گ
ــه عكس گرفتند و آن ها را  ــراف در مدرس همة موارد اس

ــيد كه در  ــاندند. اين كار به جايى رس به اطالع همه رس
ــه، از او خواستند در  ــى مدرس نامه اى به معاون آموزش
امتحانات براى چرك نويس از كاغذكاهى استفاده شود. 
ــع كردند و به مركز  ــا حتى كاغذهاى باطله را جم آن ه
ــهردارى تحويل دادند. در زمينة صرفه جويى  بازيافت ش
برق هم خودشان چراغ هاى اضافه را خاموش مى كردند، 
ــه تاريك مى شد. اين  طورى كه گاهى راهروهاى مدرس
تجربه آن قدر برايشان تازه و شيرين بود كه قبض هر دوره 
ــته و با دورة قبلش مقايسه مى كردند تا  را با سال گذش
گزارش صرفه جويى ريالى را هم ارائه دهند. اين گروه در 
يك اقدام تازه، جشنوارة كاريكاتور با موضوع صرفه جويى 
برگزار كرد تا بقية دانش آموزان را هم درگير موضوع كند. 
ــتى با استفاده از مواد دورريختنى  فراخوان تهية كاردس
ــر از ابتكارات آن ها بود.  ــگاه،  يكى ديگ و برگزارى نمايش
درواقع اين موضوع بيشتر از همه براى خود بچه ها مهم 
ــن جريان، جدى  ــدام من و همكارانم در اي ــود. تنها اق ب

گرفتن آن ها بود». 
ميرقاسمى معتقد است در اين جريان، تغيير نگرش 
دانش آموزان بيش از هر چيز اهميت دارد: «تربيت بچه ها 
به خصوص در چنين زمينه هايى، يكى از وظايف ماست. 
در اين اتفاق قرار بود بچه ها در اثر تغيير نگرش، نسبت به 
محيط اطرافشان احساس مسئوليت كنند. براى ما ميزان 
صرفه جويى ريالى چندان مهم نبود. حتى من پيشنهاد 
دادم مبلغ صرفه جويى شده را به گروه اختصاص دهيم تا 
صرف برنامه هاى تبليغاتى در اين زمينه كنند. نكتة مهم 
تغيير نگرش دانش آموزان در نحوة مصرف كردن بود كه 
ــئوليتى در گروه داشتند  دست كم براى كسانى كه مس

محقق شد».  

سيدرضا ميرقاسمى 
مدير مدرسة راهنمايى مفيد 
منطقة 2 تهران 
داراى 23 سال سابقه خدمت 
در آموزش وپرورش 
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روابط انسانى صحيح، رمز همدلى 
ــه فقط به معناى نظارت و كنترل  مديريت مدرس
ــه نيست، بلكه مواجهه با  دانش آموزان و معلمان مدرس
والدين،  فرهنگ ها و تربيت هاى گوناگون هم بخشى از 
ــت. اين كار وقتى سخت تر مى شود كه در  كار مدير اس
ــه اى 960 دانش آموز مشغول به تحصيل باشند!  مدرس
ــه اى، از نحوة حل  ميترا تشـويقى، مدير چنين مدرس
ــائل مدرسه با «رشد مديريت مدرسه»  مشكالت و مس

 صحبت كرده است: 
ــال پيش،   ــوة دانش دو س ــتان دخترانة جل «دبس
هم زمان با طرح تبديل مدارس شيفت بعدازظهر به صبح 
و از ادغام سه دبستان ايجاد شد؛ آن هم در ساختمانى 
ــتان بود.  ــال دبيرس ــه مدت 15 س ــش از آن ب ــه پي ك
ــتين كار، آماده كردن ساختمان مدرسه  بنابراين، نخس
براى دانش آموزان دورة ابتدايى بود تا جايى كه دستگيرة 
ــازى كرديم. در  ــا، آب خورى ها و پله ها را هم بازس دره
همين حين، مراقب بودم اعتماد اوليايى را كه به مدرسه 

مى آمدند جلب كنم. آن ها نگران بودند و عملكرد مرا با 
دقت رصد مى كردند. من با صحبت اعتمادشان را جلب 
ــتند، يارى خواستم.  كردم و از آن هايى كه توانايى داش
ــگ و لعاب دادن به آن را به  ــه و رن مثًال تزئينات مدرس
ــتم. همين طور به كمك  عهدة تعدادى از مادران گذاش
ــايه بان ساختيم تا  يكى از والدين خّير براى كالس ها س
نور بچه ها را اذيت نكند. درواقع با كمك والدين مدرسه 

را براى فرزندانشان آماده كرديم. 
نگاه يكسان به همة دانش آموزان و معلمان و يكدل 
ــتن جو مدرسه، از ديگر  كردن آن ها براى آرام نگه داش
ضروريات بود. بايد طورى رفتار مى كردم كه فرقى ميان 
همكاران قبلى خودم و همكاران جديد نگذارم. همه بايد 
خود را متعلق به يك مدرسه مى دانستند نه سه مدرسه. 
خوشبختانه با كمك معلمان كه تعدادشان بيش از 50 

نفر بود، توانستيم ذهنيت درست را ايجاد كنيم» . 
ــال تحصيلى،  ــروع س اين مدير بالفاصله بعد از ش
ــه نيز كرده و در اين راه  اقدام به هوشمندسازى مدرس
ــال دانش آموزان  هم از والدين كمك گرفته است: «امس
تكاليف آدينة مدرسه را از طريق سايت مدرسه دريافت 
ــكالت  ــيدن به اين نقطه مش ــد. البته براى رس مى كنن
ــتن توانايى مالى كافى  ــتيم،  از جمله نداش زيادى داش
برخى از خانواده ها براى تهية رايانه. ما براى اين مشكل 
ــيديم  با هم فكرى والدين و همكاران به اين نتيجه رس
كه در هر كالس، يكى از اوليا، تكاليف را براى بچه هايى 
كه رايانه ندارند تكثير كند. البته با كمك همين اولياى 
خّير توانستيم براى بعضى از بچه ها رايانه هم بخريم». 

تشويقى معتقد است، در حل مشكالت مدرسه سه 
ــى و دو معاون پرورشى همپاى او زحمت  معاون آموزش
كشيده اند. او برقرارى روابط صحيح انسانى را مهم ترين 
ــه اى با 960  نكته در مديريت مى داند: «مديريت مدرس
ــيارى دارد. براى چنين كارى  ــكالت بس دانش آموز مش
ــت،  با اصول مديريت آشنا بود و روابط  بايد تجربه داش
ــرد. در اين حالت،  ــانى صحيحى با عوامل برقرار ك انس
ــه  ــا، دانش آموزان و معلمان با جان و دل در مدرس اولي

حضور پيدا مى كنند». 

ميترا تشويقى 
مدير دبستان جلوة دانش 
منطقة 4 تهران 
داراى 30 سال سابقه در 
آموزش وپرورش 
7 سال سابقة مديريت
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مقدمه
يكي از ويژگي هاي انسان سالم و موفق، مهارت و توانايي برقراري ارتباط مؤثر و سازنده با ديگران است. آيا شما اين ويژگي را داريد؟ 
كسب اين مهارت مهم و ضروري در زندگي اجتماعي چندان مشكل نيست. فقط بايد بخواهيد و تمرين كنيد. در اين نوشتار، ما به 

هفت گام اساسي براي يادگيري اين مهارت اشاره مي كنيم:
 گام اول: گوش دادن

ــوش دادن به ديگران  ــد گ درحالي كه به نظر مي رس
بسيار ساده است، اما اگر شنونده نتواند فن گوش دادن را 
به درستي به كار بندد ارتباط دچار مشكل مي شود. گوش 
دادن فقط شنيدن كالمي كه طرف مقابل به زبان مي آورد 

نيست، بلكه شامل برخي موارد به شرح زير است:
- گوينده كيست؟

- ديدگاه او نسبت به مسئلة مطرح شده چيست؟
- چه مسائلي او را نگران مي كند، احساساتش چگونه 

است و چه انتظاري از ما دارد؟
ــنوندة موفق به خوبي مي تواند بين  عالوه بر اين ها ش
ــي برقرار كند، قادر  ارتباط كالمي و غيركالمي هماهنگ

كارشناس مركز مشاورة دانشگاه تهران
  زهره استـــوار

كسب اين مهارت مهم و ضروري در زندگي اجتماعي چندان مشكل نيست. فقط بايد بخواهيد و تمرين كنيد. در اين نوشتار، ما به كسب اين مهارت مهم و ضروري در زندگي اجتماعي چندان مشكل نيست. فقط بايد بخواهيد و تمرين كنيد. در اين نوشتار، ما به 
هفت گام اساسي براي يادگيري اين مهارت اشاره مي كنيم:هفت گام اساسي براي يادگيري اين مهارت اشاره مي كنيم:

كارشناس مركز مشاورة دانشگاه تهران
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است به همة حركات و حاالت بدني گوينده توجه كند و 
ــود نيز هنگام گوش دادن به منظور تأييد و اعالم درك  خ
ــب نشان دهد.  طرف مقابل، حركات و حاالت بدنى مناس
ــيدن يا نگاه كردن با سرعت به  او هيچ گاه با خميازه كش
ــود را از گوينده نمي گيرد و دائماً درصدد  اطراف، نگاه خ
ــت با تماس چشمي مناسب اين موضوع را به گوينده  اس
منتقل كند كه عالقه مند است به حرف هايش گوش دهد.
به خاطر داشته باشيد تا زماني كه شما به جاي تمركز 
ــه افكار دروني خود گوش  ــخنان ديگران،  ب و دقت در س

مي دهيد، نمى توانيد شنوندة خوبي باشيد.

 گام دوم: صريح و صادق بودن
ــت كه در  ــودن فرايندي اس ــادق ب ــت و ص  صراح
ارتباطات انساني به شكل نامحسوس اما بسيار مؤثر نقش 
ــد قابل ديدن يا  ــود اين فراين بازي مي كند. تأكيد مي ش
شنيدن نيست، بلكه دو طرف درگير در ارتباط آن را حس 

مي كنند. 
ــته باشد، بدون  اگر ارتباطي صراحت و صداقت نداش
ــد يا به شكل مخدوش، مبهم و  ــك يا قطع خواهد ش ش
ناسالم ادامه مي يابد. اگر نتوانيم يا نخواهيم منظور خود را 
با صراحت بيان كنيم، طرف مقابل به اشتباه مي افتد، به 

حدس و گمان متوسل و از واقعيت دور مي شود. 
به خاطر داشته باشيم، ابهام در بيان و عدم صداقت 
در ارتباطات انساني سرمنشأ بسياري از مسائل و مشكالت 

در ارتباطات ميان فردي است.

 گام سوم: همدلي و همدردي
ــواره افكار، آرزوها ،  اغلب ما در ارتباط با يكديگر هم
ــكار مي سازيم.  تمايالت، نگراني ها و ترس هاي خود را آش
ــتي  ــم كه ديگران اوالً درك درس ــن جهت نياز داري بدي
ــند و ثانياً در زمينه نگراني ها، ترس ها و  ــته باش از ما داش
ــدردي كنند. همدردي  ــكالتمان با ما همدلي و هم مش
تالشي است براي درك و فهم دنياي ذهني طرف مقابل. 
براي همدلي بايد بتوانيم خود را جاي ديگران بگذاريم و 
ــاس كنيم. در همدلي  ــم آن ها نگاه و احس از دريچة چش
ــما مي توانيد سخن طرف مقابل را تكرار كنيد تا بداند  ش
ــما منظور او را دريافته ايد. مثال: دوستتان به شما  كه ش
ــت، به  مي گويد: «هم اتاقي ام اعصاب من را خرد كرده اس
ــتفاده از طرز  هيچ وجه نمي توانم او را تحمل كنم». با اس
رفتار همدالنه مي توانيد به او بگوييد: « مثل اينكه از دست 

او خيلي عصباني هستي، اين طور نيست؟»
به خاطر داشته باشيد كه در برخورد همدالنه مجبور 
نيستيد در جهت موافقت با طرف مقابل خود حرف بزنيد. 
به جاي آن، با تكرار صحبت او احساساتش را تصديق كنيد. 
ــل حرف هاي طرف مقابل  ــت در مقاب در ضمن الزم نيس
ــان همدلي و همدردي  قضاوت و نتيجه گيري كنيد. مي
ــد با  ــنونده مى كوش ــاوت وجود دارد. در همدردي ش تف

ــات و عواطف گوينده همنوايي كند. بدين معني  احساس
ــما و متأسف شدنش  كه خوش حالى او به خوش حالي ش
به ناراحتي شما منجر مي شود، ولي در همدلي شما الزاماً 

درصدد تأييد و موافقت با طرف مقابل خود نيستيد. 
همدلي و همدردي هر دو در تداوم ارتباط نقش بازي 
مي كنند، با اين تفاوت كه در همدلي نقش منطق قوي تر 
از احساس است و شنونده با همدلي به خوبي به حرف هاي 
ــئله به او  ــده گوش مي دهد تا بتواند براي حل مس گوين
كمك كند، ولي در همدردي صرفاً به او كمك مي كند تا 

هيجانات و عواطف منفي اش را تخليه كند. 

 گام چهارم: حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل
 ما غالباً در ارتباطات خود با ديگران درصدد ارزيابي 
ــد نظرات و  ــم و گاه فكر مي كنيم يا باي ــا برمي آيي آن ه
احساسات آن ها را رد يا به نوعي (مستقيم و غيرمستقيم) 
ــان را به آن ها تحميل كنيم.  ــات خودم نظرات و احساس
ارتباطاتي كه بر پاية اين روش شكل مي گيرند غالباً تداوم 
ــكل  نمي يابند و هر دو طرف درگير در ارتباط را دچار مش
مي سازند. همان طور كه قبالً نيز اشاره شد، ما بدين دليل 
ــم كه از طريق آن به حل  با يكديگر ارتباط برقرار مي كني
مسائل و مشكالت، رفع تضادها و تعارضات، رد و بدل كردن 
ــت  اطالعات ، درك بهتر خود و رفع نيازهاي اجتماعي دس
ــران» عنصر اصلي آن  ــم. در روابطي كه «ارزيابي ديگ يابي
است، نه تنها اهداف مذكور تحقق نمي يابد، بلكه آرامش الزم 
در ارتباطات انساني نيز از بين مي رود. بايد به خاطر داشته 
باشيم همة ما مي خواهيم ديگران با نظرات ما موافقت كنند 
ــا احترام بگذارند و آن ها  ــات م يا حداقل به افكار و احساس
ــد كنند، زيرا عقايد و نظرات ما براي خودمان كامًال  را تأيي
اهميت دارند. اگر در ارتباط با ديگران اين تصور پيش آيد 
كه به نظرات آن ها احترام نمي گذاريم، ارتباط روند مناسب 

و هدفمند خود را طي نمي كند. 
در نظر گرفتن اين نكته كه اغلب مردم مانند ما فكر 
و احساس نمي كنند و به روش خود به دنيا نگاه مي كنند، 

بسيار اساسي است. 

 گام پنجم: مخالفت كردن به شيوة مناسب
 اگر بتوانيم بپذيريم كه ديگران مانند ما نيستند، آن 
وقت مي توانيم به شيوة مناسب با نظرات و عقايد آن ها كه 
به نظر ما صحيح نيستند مخالفت كنيم. به عبارت ديگر، 
ــدون بحث و جدل مخرب كه غالباً همراه با بلند كردن  ب
صدا، داد و فرياد، خشم و غضب است مي توانيم به نتيجة 
ــت يابيم. يكي از مناسب ترين شيوه ها براي  مناسب دس
مخالفت كردن با نظرات و عقايد ديگران، روش خلع سالح 
است. در اين روش، فرد در سخنان طرف مقابل واقعيتى را 
پيدا مي كند (حتي اگر با مجموعة سخنان او موافق نباشد ) 
ــد آن حرف مي زند. اين  ــپس در مقام موافقت و تأيي و س

روش بر طرف مقابل تأثير آرام بخش عجيبي مي گذارد. 



10 ــر 92 13 شمارة 1/     مــــه

ــت روش خلع سالح را نپذيرد، ولي جدل  ممكن اس
ــت. با اين شيوه، در  ــه بي سرانجام اس بي فايده و هميش
واقع هم شما پيروز از بحث خارج مي شويد و هم طرف 
مقابل احساس پيروزي مي كند و با آمادگي بيشتري به 

حرف هاي شما گوش مي دهد. 
مثال: همكالسي شما مي گويد: «اصًال حرف هاي تو 
را قبول ندارم!» پاسخ شما: «بله حق باتوست. ما هميشه 
ــت و به صورت صددرصد حرف هاي ديگران  نبايد دربس

را بپذيريم». 
ــت كه لحن پاسخ شما نيز مهم  بايد به خاطر داش
ــت. اگر پاسخ تحقيرآميز باشد، اين روش اثر مطلوب  اس

را نخواهد داشت. 

 گام ششم: خودشناسي و افزايش آگاهي
ــي و  ــران، همدل ــي ديگ ــاي ذهن ــايي دني شناس
ــيدن بحث هاي  همدردي كردن با آن ها يا به نتيجه رس
ما با ديگران، نيازمند خودشناسي و تالش براي افزايش 
ــايي ديگران  اطالعات و آگاهي هاي خود به منظور شناس
ــاط قوت و ضعف،  ــت. آگاهي از نق و محيط زندگي اس
ترس ها، اميال،  آرزوها و نيازهاي خود و پذيرش صادقانة 
آن ها كمك مي كند ويژگي ها و و خصوصيات ديگران را 

واقع بينانه تر ببينيم و آن ها را بپذيريم. 
ــخ دادن به سؤاالتي نظير اين  در خودشناسي پاس

پرسش ها كمك كننده است:
ــت دارم دوستان و افرادي كه با آن ها ارتباط  - دوس

نزديك دارم چه ويژگي هايي داشته باشند؟
-آيا مي توانم با ديگران رابطة صميمانه و بدون قيد 

و شرط برقرار كنم؟
- از درگير شدن در يك رابطة دوستانه چقدر لذت 

مي برم؟
ــات اجتماعي چقدر  ــزان تعهد من در ارتباط - مي

است؟
ــتانم  ــروري چقدر مي توانم به دوس ــع ض - در مواق

كمك كنم؟
ــران پيش قدم  ــاط با ديگ ــتي و ارتب ــا در دوس - آي

مي شوم؟
ــئله يا مشكلي در ارتباط با ديگران  - زماني كه مس

پيدا مي كنم، چگونه عمل مي كنم؟
- آيا انتظارات من از ديگران واقع بينانه است؟

خودشناسي و افزايش آگاهي، مستلزم صرف وقت، 
صبوري و تالش براى تغيير ويژگي هاي منفي خود است. 
عالوه بر اين عوامل، كمك گرفتن از افراد متخصص نظير 

روان شناسان و مشاوران نيز ضروري است. 

 گام هفتم: شناسايي افكار تحريف شده
اكثر ما در ارتباط با ديگران در چارچوب افكار خود 

ــده و كليشه اي مان رفتار   و احساسات از پيش تعيين ش
ــن افكار، تصوير صحيحي از  ــياري از اي مى كنيم. در بس
ــت. بدين معني كه ما در فرايند  واقعيت ها موجود نيس
پردازش اطالعاتي كه نسبت به ديگران داريم، دستخوش 
ــناختي مي شويم. براي روشن تر شدن مطلب  خطاي ش

مثالي مى آوريم:
ــت كه ساية يك  آيا تاكنون برايتان پيش آمده اس
ــيء مثل يك تكه چوب باريك و بلند يا ريسماني را  ش
روي ديوار به شكل مار ببينيد؟ مطمئناً همة ما در طول 
ــت داشته ايم. در علم  زندگي بارها تجربياتي از اين دس
ــاس و ادراك به اين قبيل تجربيات  ــي احس روان شناس

«خطاي حسي» گفته مي شود.
سيستم شناختي ما نيز بعضاً دچار خطا و تحريف 
مي شود. اين خطاها را روان شناسان شناختي «تحريف 
ــناختي» مي نامند. تحريف هاي  ــناختي يا خطاي ش ش
ــناختي مثل آينه يا دوربيني هستند كه اشكال را به  ش
همان گونه كه هستند بازنمايي نمي كنند، بلكه شكل هاي 

عجيب و غريب و نادرستي را نشان مي دهند. 
تحريف هاي شناختي در ارتباطات انساني مشكالت 
ــناخت و براى  فراواني ايجاد مي كنند، لذا بايد آن ها را ش
تصحيح آن ها گام برداشت. در اينجا به برخي از مهم ترين 

تحريف هاي شناختي، همراه با مثال،  اشاره مي كنيم. 
مثال: يكي از همكالسي ها را در دانشكده مي بينيد 
ــالم مي كنيد، اما او جواب سالم شما را نمي دهد و  و س

بي تفاوت از كنارتان مي گذرد. 
ــار تحريف و خطاي  ــن حادثه، ذهني كه دچ در اي
شناختي است، امكان دارد به يكي از شيوه هاي زير اين 

رفتار را تعبير و تفسير كند. 
- چقدر خودخواه و مغرور شده است ( پيش داوري ) 

- حتماً من كاري كرده ام ( شخصي سازي )
ــرد ( تعميم  ــده مي گي ــران را نادي ــه ديگ - هميش

مبالغه آميز )
ــم ( نتيجه گيري يا  ــه ام را با او قطع كن - بايد رابط

تصميم گيري شتابزده ) 
ــيوه ها به  همان طور كه مي بينيد، هر كدام از اين ش
ــا با ديگران  ــدن ارتباط م ــي به قطع يا مخدوش ش نوع
مى انجامد، در حالي كه شايد موضوع اساسي، ناتوانى ما 
ــد  در پردازش اطالعات صحيح و مبتني بر واقعيتى باش

كه باعث به وجودآمدن اين مسئله شده  اند. 
زير بناي تحريف هاي شناختي باورهاي غيرمنطقي 
ــارزه با  ــته باورها و مب ــايي اين دس ــت. براي شناس اس
تحريف هاي شناختي، عالوه بر آگاهي، كمك گرفتن از 

افراد متخصص نظير روان شناسان بسيار مؤثر است. 
ــعي  كنيم اين گام ها را به خاطر بسپاريم و آن ها  س
ــي مؤترثر و  ــم روابط اجتماع ــم تا بتواني ــه كار بندي را ب

مستحكم تري با ديگران برقرار كنيم.

 زير بناي 
تحريف هاي 
شناختي باورهاي 
غيرمنطقي است. 
براي شناسايي اين 
دسته از باورها و 
مبارزه با تحريف هاي 
شناختي، عالوه 
بر آگاهي، كمك 
گرفتن از افراد 
متخصص نظير 
روان شناسان بسيار 
مؤثر است
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ــتفاده از  ــه به منظور اس ــه فراخواني ك ــا توجه ب ب
ــال 89  از سوى مجلة  تجربه هاي مديران در دي ماه س
ــده بود، بر آن شدم تا  ــه داده ش ــد مديريت مدرس رش
ــة خود  ــنهاد به مدرس ــي را كه در قالب پيش برنامه هاي
ــال تحصيلي هم اجرا شده اند، براي  داده ام و در طول س
ــاءاهللا كه براي ديگر همكاران  ــتم. ان ش اين مجله بفرس

قابل استفاده باشد.
 طـرح اكرام دانش آموزان ضعيف درسـي: بارها 
گفته شده است كه دبير نبايد دانش آموزي را كه درس 
نخوانده است به دفتر مدرسه بفرستد. با وجود اين، هنوز 

شاهد ارجاع اين دانش آموزان به دفتر هستيم.
ــوزان ضعيف،  ــراِم دانش آم ــراي طرح اك ــا با اج م
ــتفاده از روش هاي مرسوم گذشته و برخورد  به جاي اس
ــه ضمن  ــه دانش آموزان، در دفتر مدرس تند با اين گون
ــدن علت درس نخواندنشان،  صحبت با آن ها و جوياش
ــم. در پايان فرصت،  ــت مطالعه مي دادي ــه آن ها فرص ب
ــيديم. در  ــؤاالتي در موضوع درس مي پرس ــا س از آن ه
ــخگويي  ــي ازموارد اين افراد به خوبي از عهدة پاس خيل
برمي آمدند و همين موضوع باعث تقويت اعتمادبه نفس 
و تشويق آن ها مي شد. در نهايت هم پذيرايي ساده اي از 
آن ها مي كرديم و آن ها در حالي كه قول مي دادند درس 

بخوانند، با انگيزة بهتر راهي كالس مي شدند.
ــويق دانش آموزان به  ــور تش  روز سـيب: به منظ
ــوردن  ميوه هاي مفيد، با اطالع قبلي، روزي را به نام  خ
«روز سيب» اعالم كرده ايم. در اين روز، در زنگ تفريح، 
با همراهي اولياي مدرسه و ضمن پخش آهنگ هاي شاد 

و مناسب، همه با هم در اين برنامه شركت مي كنيم.
 مسـئول انرژي: به منظور ترويج فرهنگ درست 
ــئوليت در قبال  ــاس مس ــتن احس مصرف كردن و داش
مصرف درست انرژي، تعدادي از دانش آموزان داوطلب 
ــالن ورزش، كارگاه يا  ــه س ــگام رفتن ب ــدند هن مي ش
آزمايشگاه و نيز موقع تعطيل شدن مدرسه، المپ هاي 
ــد. با اين كار بچه ها نه تنها در  كالس ها را خاموش كنن
ــدند، بلكه از  ــهيم مي ش كاهش ميزان مصرف انرژي س
ــي هوا و گرمايش زمين به  ــي كه در كاهش آلودگ نقش
ــتند، خوش حال  ــه يك فعاليت مثبت جهاني داش مثاب

بودند.
 اجراي مسـابقة شـعرخواني از مجالت «رشـد 
ــة كتاب و  ــور ترويج فرهنگ مطالع نوجـوان»: به منظ
ــي، عالوه بر برگزاري آزمون  ــب غيردرس مجالت مناس
ــد نوجوان، مسابقة شعرخواني نيز  كتبي از مجالت رش
ــم صبحگاه، چند  ترتيب داديم. به اين ترتيب، در مراس
ــد و دبير ادبيات  ــان را مي خوانن ــوز شعرهايش دانش آم
ــه كه به عنوان داور مسابقه حضور دارد، فرد برتر  مدرس
را براساس مالك هاي درست خواني واژگان شعر، آهنگ 
شعر و... انتخاب مي كند. بعد او را برنده اعالم مي كنيم و 

جايزه اي به او اعطا مي كنيم.
 برگـزاري جشـنوارة غـذا بـا حضـور والدين: 
ــاركت دانش آموزان با  به منظور تشويق، همراهي و مش
ــنوارة غذا  والدين در يادگيري و آموزش طبخ غذا، جش
ترتيب داديم و از والدين عالقه مند دعوت كرديم كه در 
زنگ درس حرفه وفن در مراحل پخت و آماده سازي غذا 
ــركت كنند. اين طرح باعث نزديكي  با فرزندان خود ش

روابط اوليا و كاركنان مدرسه نيز مي شود.
 مسابقة صبحانه خوري: براي تشويق دانش آموزان 
ــه خوردن صبحانه، كه بر يادگيري آ ن ها تأثير فراواني  ب
مي گذارد و از افت انرژي جلوگيري مي كند، بر آن شديم 
كه مسابقة صبحانه خوري برپا كنيم. به اين منظور، يكي 
ــات صبحانه مانند  ــگاه هر هفته، مقدم دو روز از صبح
نان، پنير، خيار، كره و عسل را فراهم مي كنيم و ضمن 
ــويق دانش آموزان به خوردن صبحانه، بين دو نفر از  تش
ــابقة صبحانه خوري ترتيب مي دهيم تا ضمن  آن ها مس
ــاد و مفيد  ترويج فرهنگ خوردن صبحانه، لحظاتي ش

براي آن ها فراهم آوريم.
 بزرگداشت روز حافظ: به مناسبت سالگرد تولد 
ــاعر گران قدر، با دعوت از دبير ادبيات و خواندن  اين ش
چند شعر از ديوان حافظ و تكرار چند بيت از غزل هاي 
حافظ توسط دانش آموزان، كوشيديم روحية شعرخواني 

را در دانش آموزان تقويت كنيم.
 اين نكته را يادآور مي شوم كه اجراي اين برنامه ها 
ــه همراه  با رضايت اوليا، دانش آموزان و كاركنان مدرس

بوده است.

معاون آموزشي مدرسة راهنمايي حضرت زينب(س)، رامهرمز
شيال   نــوروزى

معاون آموزشي مدرسة راهنمايي حضرت زينب(س)، رامهرمز
شيال   نــوروزى
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ــكات الزم را  ــود تا ن ــوت ش ــان دع é از كارشناس
ــادآورى كنند. مثًال: انجمن اوليا و مربيان، بعد از صدا  ي
و سيما، جزو مهم ترين گروه هاى آموزش عمومى براى 
ــود.  ــوب مى ش خانواده ها (از نظر تعليم و تربيت) محس
ــات،  ــه مى تواند براى عملكرد بهتر در اين جلس مدرس
ــته بندى و در  ــى خود را دس ــى و تربيت اهداف آموزش

دوره هاى زمانى معين اجرا كند. برنامه هايى مثل:
ــى و  ــد روان شناس ــناس ارش الف) دعوت از كارش
مشاوره براى تشريح و تبيين حاالت و روحيات نوجوانان 
ــنين گوناگون، آموزش خانواده ها  و دانش آموزان در س
براى پيشگيرى از ناهنجارى ها و بيمارى هاى گوناگون 
ــوزش نكاتى براى  ــدان و نيز آم ــى فرزن ــى و روان روح

بهداشت روانى دانش آموزان.
ــناس براى تشريح وضعيت  ب) دعوت از جامعه ش
و  ــى  اجتماع ــاى  ناهنجارى ه و  ــه  جامع ــى  اجتماع
ــه در محيط زندگى  ــانى دربارة خطرهايى ك اطالع رس
ــد  ــد؛ مانن ــد مى كنن ــوز را تهدي ــهروندى دانش آم ش
ــود در زمينة بى حجابى يا  ناهنجارى هاى رفتارى موج
ــه،  بدحجابى؛ اعتياد به مواد مخدر اعم از كراك، شيش
ــانه هايى  ــتال و قرص هاى روان گردان؛ تأثير رس كريس
ــت و نتايج مثبت و منفى آن ها؛  مانند ماهواره و اينترن
رعايت نكردن انضباط اجتماعى و بى توجهى به مقررات 
ــرت با دوستان ناباب يا گروه هاى  گروه و جامعه؛ معاش

همسال.
ــك براى اطالع رسانى به والدين  ج) دعوت از پزش
دربارة بيمارى هاى خطرناك و مسرى موجود در جامعه 

و تهديدكنندة دانش آموزان.

ــلط به مسائل  ــناس مذهبى مس د) دعوت از كارش
ــن با تأكيد بر  ــانى و آموزش والدي ــراى اطالع رس روز ب

دانش آموزان هر دورة تحصيلى 
ــورد نياز و  ــان م ــر كارشناس ــوت از ديگ ـــ) دع ه

درخواست والدين و دانش آموزان.
ــات انجمن اوليا براى شركت كنندگان  é گاه جلس
ــركت  ــورى كه اوليا رغبت به ش ــوند؛ ط تكرارى مى ش
ــكاالتى كه  ــت مى دهند. بعضى از اش در آن ها را از دس

جلسات را تكرارى مى كنند، عبارت اند از:
الف) سخنرانى هاى طوالنى و خسته كنندة مسئوالن 
ــه صالحديد خود  ــخنرانان (مديران ب ــا ديگر س اداره ي
ــخنان  ــخنرانى دعوت مى كنند كه س افرادى را براى س
و حضورشان براى حاضران جلسه سود چندانى ندارد).

ــت مستقيم كمك هاى مالى بالعوض  ب) درخواس
از شركت كنندگان

ج) پذيرايى نامناسب
ــؤال بردن كارايى  ــد كردن والدين و زير س د) ناامي
خود و كاركنان آموزشگاه با برشمردن مشكالت بى شمار 
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حميدرضا تركمندى
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پيش روى مدير و ناتوانى از ادامة كار در مدرسه.
ــه بايد دقيق صورت  é برنامه ريزى و مديريت جلس
ــى از دانش آموزان  ــى والدين هم مانند خيل گيرد. حت
ــالن يا مدرسه نيامده، به جنب و جوش  هنوز به داخل س
مى افتند كه «بايد زود برويم، كار داريم!» در صورتى كه 
ــا كمال ميل  ــت، ب ــة انجمن مفيد اس اگر بدانند جلس
ــتفاده خواهند كرد. جا  ــت و از جلسه اس خواهند نشس
دارد مديريت مدرسه زمان سخنرانى افراد و برنامه ها را 
ــخص كند. مثًال سخنرانى فالن مسئول اداره نبايد  مش
ــه را ترك كنند،  ــود كه والدين جلس آن قدر طوالنى ش
ــت  دقيقه اى سخنرانى  بلكه پيش تر بايد زماِن مثًال بيس

به حاضران اعالم شود.
ــتباه فكر مى كنند  ــى مديران مدارس به اش é برخ
جلسات انجمن اوليا با گنجاندن بعضى كارهاى تكرارى 
ــم و  ــوه مى كند و اين را با چش ــد» جل ــر و مفي «پرثم
هم چشمى ساير مدارس انجام مى دهند. به گمان آن ها 
ــئول انجمن اوليا و  ادارة آموزش و پرورش منطقه يا مس
مربيان اداره از اين كارهاى تكرارى تقدير خواهد كرد يا 

در صورت انجام ندادن برخى كارها مورد بازخواست قرار 
ــايد   چنين هم بشود!)، در حالى كه  خواهند گرفت (و ش
هدف جلسة انجمن اوليا اين نيست. براى مثال، اجراى 
ــرود در  40 دقيقه اى نمايش يا اجراى 20 دقيقه اى س
جلسة انجمن ضرورى به نظر نمى رسد. همچنين است 
اجراى 15 دقيقه اى گروه تواشيح يا مراسم قرآن ابتداى 
ــمع و  ــه با آ ن لباس هاى تكرارى و رنگارنگ و ش جلس
ــردن چراغ ها و  ــالن و خاموش ك گل و حركت از ته س
ــيار بجا و عزيز  ــدام در جاى خود بس ــره (كه هر ك غي
ــى  ــه برنامة هنرى و نمايش ــا نيامده اند ك ــت). اولي اس
ــن چيزهاى تازه  ــائل انجم ببينند، آمده اند دربارة مس
ــد و مفيد و مؤثر  ــنهاد بدهن بدانند، نظر، انتقاد يا پيش
ــند. اجراى اين برنامه ها را مى توان به جلسه اى در  باش
ــبتى خاص يا با هدف معرفى  ــه و در مناس تاالر مدرس
ــوزان در حضور والدين مؤكول  توانمندى هاى دانش آم
ــت كه همه مان بارها  كرد. (دليل ذكر اين موارد آن اس
تجربة چنين جلسات خسته كننده اى را داشته ايم، ولى 
اعتراض نتيجه اى نداشته و ممكن است حتى گاهى گله 
شود كه گفته اند نبايد قرآن تالوت شود! يا حيف است 
ــوزان را حذف كرد! تالوت  فعاليت هاى هنرى دانش آم
ــد دقيقة كوتاه،  ــا ترجمة آن) براى چن ــرآن (همراه ب ق

به منظور تبّرك جلسه، كافى است.
ــن اوليا  ــات انجم ــن بدانند در جلس ــر والدي é اگ
به صورت مطلوبى مطرح و مؤثر واقع مى شوند و از نظر، 
ــتفاده خواهد شد، با رغبت  ــغل آن ها اس تخصص و ش
ــد. در حالى كه اگر در  ــور مى يابن ــترى در آن حض بيش
سخنرانى فالن مسئول در سكوت مطلق فقط شنونده 
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باشند، جلسه برايشان جذاب و مفيد نخواهد بود.
é بهتر است در جلسة اول يا جلسات عمومى ديگر، 
ــود تا در زمانى محدود  به والدين داوطلب وقت داده ش
ــود از كاركنان  ــارة انتظارات خ ــًال ده دقيقه)، در ب (مث
ــركت كنندگان نيز از  ــه صحبت كنند تا ديگر ش مدرس
طرح خواسته هاى خود از مدرسه ترس يا شرم نداشته 
ــى دقيقه وقت  ــند. اگر براى اين كار مهم حتى س باش
ــود، والدين ضمن اظهار رضايت از كار  جلسه گرفته ش
ــترى  ــات بعد با رغبت بيش ــر و همكاران، در جلس مدي

حاضر مى شوند و خواسته هاى خود را اعالم مى كنند.
é برخى مديران فكر مى كنند مفيد و رسمى بودن 
ــه فقط با حضور مهمانان رسمى ادارى، سياسى،  جلس
مذهبى و مسئوالن رسمى شهر حاصل مى شود. حضور 
اين چهره ها در جلسات تخصصى و كميته هاى انجمن 
مفيد خواهد بود، ولى در جلسات عمومى باعث سكوت 
ــدن والدين  ــه و تماشاچى ش ــك جلس و انضباط خش
مى شود. زيرا جو سالن و جلسه بسيار رسمى و منضبط 
ــان داده است، معموالً جلساتى  ــد. تجربه نش خواهد ش
ــتانه و ساده و پربحث و  مؤثر بوده اند كه در فضايى دوس

نظر و با تبادل تجربة بيشتر برگزار شده اند.
ــه (و هر شخص  é دبيران و تمامى كاركنان مدرس
ــه همكارى دارد) در اولين جلسة  كه به نوعى با مدرس
ــته ها،  ــوند. انتقال اين خواس عمومى انجمن دعوت ش
ــا اعتراضات از طرف مدير به دبيران، ممكن  انتظارات ي
ــود. حتى اگر  ــت روبه رو ش ــش يا مقاوم ــت با واكن اس
دبيرى در مدرسه اى ديگر درس دارد (دبيران دوره هاى 
ــطه) از آن مدرسه خواهش شود دو  راهنمايى و متوس
ــاعت با مرخصى دبير براى حضور در جلسه موافقت  س
كنند. چنانچه روز جلسه، ساعت كارى دبير در مدرسه 
نباشد هم، مدير بايد به نحوى حضور دو ساعتة وى در 

جلسه را جبران كند.
ــه به عنوان نماينده  é چنانچه يكى از دبيران مدرس
انتظارات مدرسه از والدين را طى پانزده يا بيست دقيقه 
بيان و مواضع دبيران را به والدين اعالم كند، كارى بسيار 
مفيد است و موجب خرسندى والدين خواهد شد. مطالب 
نمايندة دبيران بايد بسيار مفيد، مؤثر و بجا باشد. تأكيد 
به والدين براى كنترل دقيق دانش آموزان در آوردن نمرة 
ــترطنز محسوب مى شود تا  20، از نظر والدين آگاه بيش
توصيه! تذكر به والدين براى كمك به تكاليف نوجوان در 
منزل نيز توصيه اى بى جا و سبك است. توصيه به بازديد 
مخفيانة كيف دانش آموزان و كمد و ميز آن ها در منزل 
نيز دهن كجى به والدين است. امروزه والدين آن قدر آگاه 
هستند كه طرح اين خواسته ها و چنين كارهايى را نشان 

نظارت بر فرزند خود نمى دانند!)
ــناخت  ــه تعريف و ش ــفانه كاركنان مدرس é متأس
ــن و كاركردهاى آن  ــتى از اهميت و وظايف انجم درس
ــه حضور  ــت در جلس ندارند. فكر مى كنند كه الزم نيس

ــت و شركت در  ــند يا حضورشان مؤثر نيس داشته باش
جلسه وظيفة آنان نيست و شايد تمرد هم داشته باشند! 
ــه نفر بايد در  ــكاران تصور مى كنند فقط س ــى هم گاه
ــركت كنند؛ مدير براى خوشامدگويى، مربى  جلسه ش
ــى براى خواندن جمالتى از بزرگان و خدمتگزار  پرورش
ــه بايد  ــراى پذيرايى! در حالى كه تمام كاركنان مدرس ب
ــترين اعتراضات و  ــند، چراكه بيش در انجمن فعال باش
ــورد دبيران و  ــيوه هاى تدريس و برخ درگيرى ها به ش
ــس حضور آنان در  ــت. پ معاون با دانش آموز مربوط اس
ــت. بايد فرهنگ منسوخ فرار  ــه مهم و الزامى اس جلس
ــرود. ضمناً مدير  ــات مهم در بين آنان از بين ب از جلس
ــيابى پايان سال حضور دبيران را تأثير  مى تواند در ارزش
دهد (با توجه به اينكه بايد به نوعى حضور وى را جبران 
ــتاندارد و نحوة جبران بايد به اطالع آن ها  كرد و اين اس
ــد. براى مثال، يكى از معيارهاى دعوت معلمان به  برس
ــگاه (در مدارس خاص) در سال  تدريس در اين آموزش
ــات شوراى دبيران و انجمن  آتى، شركت مؤثر در جلس

اوليا خواهد بود).
é اگر ممكن است، با هماهنگى قبلى، شماره تلفن 
ــاوره يا ساعات  ــناس مدرسه، مركز مش مشاور، روان ش
حضور آنان در مدرسه، براى پاسخ گويى تلفنى يا ديدار 
در مدرسه، به والدين اعالم شود. بديهى است مشاور بايد 
ملزم به پاسخگويى باشد و حق الزحمة آن  را نيز دريافت 
ــا اين كار را «بيگارى» نداند، بلكه وظيفه و امرى  كند ت

مؤثر تلقى كند.
ــا  ــن ي ــاى والدي ــن نماينده ه ــماره هاى تلف é ش
كارشناسان ديگر (مذهبى، جامعه شناس و روان شناس) 
در جلسه به اطالع والدين برسد تا بخشى از اعتراضات، 
سؤاالت، پيشنهادات و... به آنان منتقل شود و وقت مدير 

در مدرسه بي جا گرفته نشود.
é نوآورى و ابداع براى والدين مفيد و جذاب خواهد 
ــات بايد روى اين  ــى و برنامه ريزى جلس بود؛ در طراح
ــاركت را در مادران و  ــرد تا عالقه به مش موضوع كار ك

پدران دانش آموزان افزايش داد.
ــات عمومى  ــت كه در جلس ــن تذكر الزم اس é اي
ــند (چراكه در صورت  ــته باش دانش آموزان حضور نداش
حضور آنان، به سادگى نمى توان مسائل را مطرح كرد). 
اگر ممكن باشد براى حفظ نظم و آرامش جلسه و تمركز 

مادر و ديگران خردساالن نيز همراه نشوند.
é تشكيل كارگاه هايى در كنار جلسات انجمن اوليا 
ــات بعدى مادران  ــيار مفيد است. مى توان در جلس بس
ــاوره،  ــرد و در گروه هاى مش ــته بندى ك و پدران را دس
ــكى جاى داد. در چهار  ــى، مذهبى و پزش جامعه شناس
ــه همه به نوبت در همة كالس ها شركت خواهند  جلس
ــته بندى والدين به خانم ها و آقايان فقط براى  كرد. دس
ــى و بلوغ  مفيد خواهد بود. در بقية  ــائل جنس بيان مس
موارد توجيه علمى ندارد، چون جلسات مشترك معموالً 

نوآورى و ابداع براى 
والدين مفيد و جذاب 
خواهد بود؛ در طراحى 
و برنامه ريزى جلسات 
بايد روى اين موضوع 
كار كرد تا عالقه به 
مشاركت را در مادران 
و پدران دانش آموزان 
افزايش داد
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ــترى دارند. مى توان در پايان دورة  تحرك و پويايى بيش
كارگاه به عنوان يادبود به شركت كنندگان لوح تقدير يا 

يادبود داد.
ــه و مالقات با دبيران در  é اوقات مراجعه به مدرس
ــود.  ــى مثًال ماهانه به والدين اعالم ش ــك برنامة موقت ي
ــه  براى مراجعة والدين در بقية اوقات نيز بايد در مدرس
ــد كه والدين فكر  ــد. البته نبايد فضا طورى باش باز باش
كنند مزاحم كار مدرسه  خواهند شد يا مدرسه از حضور 
ــان، به خاطر مراجعة مكرر، به عنوان مزاحم ياد خواهد  آن
ــاعت هاى  ــرد (برنامة مالقات با دبيران براى حفظ س ك
درسى و رعايت حقوق دانش آموزان ضرورى است تا در 

ساعت هاى كالسى اختالل ايجاد نشود).
ــات هم انديشى والدين در خيلى از مدارس  é جلس
ــات  بسيارى از  ــود، در حالى كه اين جلس برگزار نمى ش
ــه را  ــات و درگيرى هاى مدير و كاركنان مدرس اعتراض
ــن دانش آموزان كالس دوم  ــد. براى مثال، والدي مى كاه
ــه دعوت شوند و در  ــخص به مدرس الف در يك روز مش
كالسى خالى، در مورد مسائل مدرسه با هم تبادل نظر 
و انتقادات و پيشنهاداتشان را به مدير منتقل كنند و اگر 
ــد مدير يا نمايندة دبيران هم در جسله حضور  الزم باش
يابند. در جلسة عمومى ابتداى سال مى توان تاريخ اولين 
ــى والدين هر كالس را اعالم كرد تا والدين با  هم انديش

آمادگى در آن حضور يابند.
é در جلسات انجمن اوليا، برگه هايى به والدين داده 
ــان را بدون ذكر  ــود تا در آن انتقادات و پيشنهاداتش ش
ــند و تحويل دهند. اين نكات بايد در جلسات  نام بنويس
ــوند. معموالً والدين از طرح  ــوراى معلمان بررسى ش ش

انتقادات به صورت مستقيم واهمه دارند.
é شركت برخى والدين در جلسات شوراى دبيران 
خالى از لطف نيست، زيرا مى توانند ديدگاه هاى خود را 
ــتقيم مطرح كنند تا  دربارة كار معلم به صورت غيرمس
مدير مجبور نشود خود مواضع آنان را هميشه به دبيران 

و آموزگاران منتقل كند.
ــتى از برنامه هاى جلسات عمومى انجمن  é رونوش
ــود تا با اطالع قبلى از برنامه ها  اوليا به خانواده ها داده ش

در جلسه شركت كنند و مفيد واقع شوند.
ــات به حداقل  é موضوعات تكرارى و رايج در جلس
رسانده شود و تا آنجا كه ممكن است دربارة برنامه هاى 

نوآورى در خدمات مدرسه بيشتر كار شود.
ــه كارى و حاالت  ــفانه، خصوصيت محافظ é متأس
حاكى از ترس برخى مديران، معاونان، مربيان پرورشى 
و غيره باعث مى شود اقدامات نوآورانه، شجاعانه، جديد، 
مفيد و مؤثرى براى آموزش و تربيت صورت نگيرد و در 
زمان طرح اولية آن ها معموالً با صحبت، اما، اگر، شايد، 
ممكن است و عبارات توجيهى ديگر، حتى مطرح كردن 
ــوند. مشغول  ــت روبه رو ش «اقدامات نوآورانه»  با شكس
ــدن مدير در مدرسه به كارهاى تكرارى و هميشگى،  ش

ــك و كسل كننده را ابتدا براى  محيطى غيرجذاب، خش
ــوزان به وجود  ــراى كاركنان و دانش آم ــپس ب خود و س
ــاً در مدارس  ــى مديران، مخصوص ــى آورد. (قبًال برخ م
ــة اول يعنى انتخاب اعضا را در دو جلسة  دخترانه، جلس
ــار براى خانم ها و بار ديگر براى  تكرارى جداگانه، يك ب
ــيوه، عالوه برگرفته  ــكيل مى دادند! در اين ش آقايان تش
ــدن وقت مدرسه، انتخابات نيز براساس اجبار صورت  ش
مى گرفت. حتى در برخى شهرستان ها، مديران مدارس 
ــن را در دو نوبت آقايان و  ــات اعضاى اصلى انجم جلس
خانم ها تشكيل مى دادند و بعدها صورت جلسات را امضا 

مى كردند!)
é در تصميم گيرى براى انتخاب محتواى كالس هاى 
ــات انجمن اوليا، عالوه بر نظر  ــى والدين در جلس آموزش
ــر خانواده ها هم درخصوص  ــه و اداره، بايد به نظ مدرس
ــتقيم  ــود. مى توان از نظر غيرمس نيازهاى آنان توجه ش
ــراى محتواى  ــان نيز ب ــوزان دربارة مشكالتش دانش آم
ــات استفاده كرد. مثًال استفادة مطلوب از اينترنت  جلس
ــتفاده از آن در نوجوانان، مضرات  ــى اس و آسيب شناس
ــترس بودن ماهواره در منازل براى دانش آموزان  در دس
ــيب ها، مى توانند موضوعاتى  و آگاهى والدين از اين آس
ــى دربارة آن ها به  ــند كه كارشناسان جامعه شناس باش

والدين آگاهى مى دهند.
ــان انجمن  ــران مدارس يا كارشناس ــى مدي é برخ
ــهرهاى  ــى مدارس يا ادارات ش ــاى ادارات در برخ اولي
كشور، در هر موضوعى براى ايراد سخنرانى ها در جلسات 
انجمن يا آموزش خانواده فوراً سراغ مشاور مى روند و به 
ــن ترتيب تصور مى كنند والدين را از همة جنبه ها به  اي
ــالح هاى ايمنى و پيشگيرى مّسلح كرده اند و وظيفة  س
ــت  ــن انجام داده اند، اما بديهى اس خود را به نحو احس
ــام زمينه ها نمى تواند صاحب نظر  ــاور در تم كه يك مش
ــاوره بسيار مؤثر  ــاور در موارد تربيتى و مش ــد. مش باش
ــتادان دانشگاه، كارشناسان  است، ولى بايد از وجود اس
ــى، روحانيان و غيره نيز استفاده كرد. مثًال  جامعه شناس
جامعه شناس درخصوص آسيب هاى اجتماعى مى تواند 
ــد تا ديگران. كسى كه به مباحث مديريت  مفيدتر باش
خانواده مسلط است، در مورد نحوة ادارة خانواده و مجهز 
ــدن خانواده به سالح هايى در پيشگيرى از اختالفات  ش
سودمندتر از پزشك است. كار يك پزشك را در آگاهى 
بخشى دربارة انتقال ايدز و بيمارى هاى واگيردار هيچ وقت 
ــناس به خوبى انجام نخواهد داد. همچنين،  يك روان ش
روان شناسان و روحانيان آگاه در تخصص خودشان بسيار 

مفيدتر خواهند بود تا...
ــش مدير در فراخوانى اوليا، برگزارى انتخابات  é نق
ــا روحية  ــاب افراد ب ــاد اوليا و انتخ ــالم، جلب اعتم س
ــئوليت پذيرى و توانمندى فكرى و شخصيتى مهم  مس
ــت. در اين خصوص، مديران آموزشگاه بايد تدبير و  اس

برنامه داشته باشند.

شركت برخى والدين در 
جلسات شوراى دبيران خالى 
از لطف نيست، زيرا مى توانند 
ديدگاه هاى خود را دربارة كار 

معلم به صورت غيرمستقيم 
مطرح كنند تا مدير مجبور 

نشود خود مواضع آنان 
را هميشه به دبيران و 
آموزگاران منتقل كند
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ــن درس هايي كه آموخته ام قاعدة 30  يكي از بهتري
ــت. در 30 ثانية اول صحبت با هركس، سخني  ثانيه اس

تشويق آميز به او بگوييد.
سال ها پيش با رييس دانشكده اي آشنا بودم. خيلي 
ــدم مي زدم. او هر دم  ــكده با او ق وقت ها در محوطة دانش
ــجويان سخني تشويق آميز بگويد.  مي ايستاد تا به دانش
گاهي وسوسه مي شدم كه اعتراض كنم، اما وقتي به چهرة 
دانشجويان مي نگريستم،  درمي يافتم كه رئيس دانشكده، 

كلماتي از دل برآمده را بر دلشان نشانده است.
ــاش. مردم  ــت: «مهربان ب ــي به من گف روزي كس
گرفتاري دارند. همة انسان ها به سخني لطيف و تعاريف 
زيبا نياز دارند كه شعلة اميد را در دلشان برافروزد. اين كار 

خرجي ندارد اما ديگران را به وجد مي آورد».
انسان ها در برخورد با يكديگر مي كوشند خود را خوب 
ــت كه اين  جلوه دهند. جان كالم قاعدة 30 ثانيه اين اس
جريان را معكوس كنيم. يعني وقتي به كسي مي رسيم، 
به جاي اينكه خود را خوب جلوه دهيم، راهي بيابيم كه او 

خوب جلوه كند.

 به انتخاب شهال فهيمى
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كار دشواري نيست، اما اندكي صرف زمان و كوشش 
ــاداش اين عمل تأثير مثبت آن بر  و انضباط مي طلبد. پ

مردم است.
ــدة 30 ثانيه را به كار بنديد، اين  اگر مي خواهيد قاع
ــپاريد: توجـه، تأييد و تقدير. همة  اصل ها را به خاطر بس
ــان ها اگر از ما توجه، تأييد و تقدير ببينند، احساس  انس
ــي پيدا مي كنند و بهتر عمل مي نمايند. اين بار كه با  خوب
ديگران روبه رو شديد، در 30 ثانية اول تحويلشان بگيريد، 
تأييد و به نحوي تقديرشان كنيد آن گاه ببينيد چه اتفاقي 
ــد! از واكنش مثبت مردم تعجب خواهيد كرد. اگر  مي افت
يادتان مي رود كه توجه خويش را از خود برگردانيد، سخن 
ويليام كينگ را به ياد آوريد كه گفته است: «شايعه پرداز 
ــما مي گويد، مالل انگيز  ــي است كه از ديگران به ش كس
ــد، مصاحب  ــود حرف مي زن ــت كه دربارة خ ــي اس كس
ــمند كسي است كه صحبت را به خود شما  خوب و هوش

مي كشاند».

قاعدة 30 ثانيه نيروبخش است
ــزاري كه  ــام هنري گـدارد با اب ــي به ن روان شناس
اِرگوگراف مي ناميد، دربارة ميزان انرژي كودكان به مطالعه 
ــت. يافته هاي او حيرت آور بود! او دريافت كه وقتي  پرداخ
بچه ها كلمه اي تحسين آميز مي شنوند شاهنگ ارگوگراف 
كه نشانة افزايش سطح انرژي است، بي درنگ باال مي رود 
اما وقتي از بچه ها انتقاد مي شود يا سركوفت زده مي شوند، 
ــان مي دهد كه نيروي بدني شان بالفاصله  ارگوگراف نش

كاهش مي يابد.
شايد شما هم اين وضعيت را به شم خويش دريافته 
باشيد؟ مگر نه اين است كه وقتي تحسين مي شويد نيروي 
بيشتري در خود احساس مي كنيد و آن گاه كه مورد انتقاد 
ــويد؟ كلمات قدرت  ــرده خاطر مي ش قرار مي گيريد افس

زيادي دارند!
اگر در نخستين تماس با آدم ها تأييدشان كنيد چه 
فضايي ايجاد مي شود؟ نه فقط تشويقشان كرده ايد، بلكه 
ــن ترتيب، از هر دري كه  ــيده ايد. به اي به آن ها نيرو بخش
وارد شويد، پيك شادي شده ايد. فضايي ايجاد كرده ايد كه 

خوشايند همه است.

قاعدة 30 ثانيه انگيزه ايجاد مي كند
ــيار  ــهير فوتبال، منضبط و بس لومباردي، مربي ش
ــود. روزي گوش  ــخت گير اما انگيزش گري كم نظير ب س

بازيكني را كه قصور داشت كشيد. تمرين كه تمام شد به 
رخت كن رفت و ديد كه آن بازيكن سردرگريبان فرو برده 
و غمگين است. لومباردي دستي به موهاي سر او كشيد 
ــانه اش را نوازش كرد و گفت: «همين روزها بهترين  و ش

بازيكن تيم ملي خواهي شد.»
ــود كه هيچ گاه آن تصوير  آن بازيكن جري كريمر ب
ــه مي گفت:  ذهني مثبت از خود را فراموش نكرد. هميش
«تشويق لومباردي تأثيري شگرف بر زندگي من داشت». 

كريمر پيشرفت كرد و از مشاهير دنياي فوتبال شد.
هر انساني به انگيزه نياز دارد. به كارگيري قاعدة 30 
ثانيه انسان ها را برمي انگيزد كه همة تاب و توان خويش را 
به كار اندازند. نيروي انگيزه را دست كم نگيريد، زيرا وجود 

انگيزه: 
 به انسان ها كمك مي كند آنچه در توان دارند انجام 

دهند.
 باعث مي شود انسان ها به آنچه بايد متعهد شوند.

 باعث مي شود عادت هايي را كه مي دانند بايد ترك 
كنند، ترك كنند.

 باعث مي شود آدم ها در راه صواب گام بردارند.
ــان خوششان آيد و  اگر مي خواهيد ديگران از خودش
ــما خوش حال شوند، قاعدة 30 ثانيه را به كار  از ديدن ش

بنديد. 

ــتن تأثيري مثبت و  اكنون مي دانيم كه براي گذاش
پايدار بر صفحة ذهن مردم چه بايد كرد و چه نبايد. قاعدة 
30 ثانيه يكي از مؤثرترين ابزارهاي توفيق در اين عرصه 
است. محققان اين موضوع را «تأثير برتر» ناميده اند كه اثر 

اولية آن در ايجاد انس و الفت ديرپاست. بنابراين: 
ــيد.   درصدد باالبردن و نيك جلوه دادن خود نباش

به جاي آن درصدد نيك جلوه  دادن ديگران باشيد.
ــت و  ــه كالم مثب ــروز چ ــيد ام ــود بپرس  از خ

تشويق آميزي دارم كه به ديگران بگويم؟
 همين امروز در برخورد با ديگران، از توجه به آن ها 

و تأييد و تقديرشان دريغ نورزيد.
 در 30 ثانية آغاز گفت وشنود جمله اي تشويق آميز 

بر زبان آوريد.

منبع
ــول، جان (1390). دلي به دست آور، از 25 راه. ترجمة عزيز  1. ماكس

كياوند. سازمان فرهنگي فرا، تهران.

يادتان نرود: 
كساني كه بر قدر 

ما مي افزايند، 
ما را به سوي 

خود مي كشند و 
كساني كه از قدر 
ما مي كاهند، ما را 

از خود مي رانند
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اشاره
تاكنـون در دوره هاى گوناگون مجلة رشـد مديريت مدرسـه 
مسائل آموزشگاه هاى كشور را به  شيوة مطالعة موردى واكاوى 
كرده ايم. خوشـبختانه اكثر مديران مدارس و مخاطبان رشد 

مديريت مدرسه از اين مطالب استقبال كرده اند.
امسـال براى دورة جديد مجله، با پيشـنهاد اعضاى شـوراى 
برنامه ريزى، سلسـله مباحثى را در نظر گرفته ايم كه به ظاهر 
سـاده اما مهم اند. در واقع، اگـر از مباحث كليدى و زيربنايى 
مديريت آموزشـى سـخن به ميان آيـد، شـايد نتوانيم اين 
موضوعـات را در هيـچ طبقه و گروهى قـرار بدهيم و اگر هم 
بخواهيم اين نكته ها را «مسائل پيش پا افتاده» بناميم، شايد 
اندكـى كم لطفى باشـد. ولى واقعيت مسـئله اين اسـت كه 
بسيارى از مديران، مسائلى را كه در اين دوره به آن ها خواهيم 
پرداخت، به ندرت جزو اولويت هاى كارى خود تلقى مى كنند. 
برخـى از مديـران مدارس مـا  چنان غـرق مديريت كيفيت، 
استانداردسـازى، مديريـت راهبـردى، برنامه ريزى سـاالنه، 
هوشمندسازى، مديريت بحران، مدرسة يادگيرنده و مباحثى 
از اين دست شده اند كه اگر از آن ها بخواهيم سوژه هايى را كه 
در اين سلسـله مطالب مطرح خواهيم كرد، در يكى از همين 

مباحث كالن خود طبقه بندى كنند، ناتوان خواهند بود.
در اينجا مسـائل به ظاهر سـاده اما مهم قابل طرح در صحنة 
عمل مديريت آموزشگاهى كشـورمان را با زبانى متفاوت و با 
بهره گيـرى از تمثيل، نقل قول از ديگران، داسـتان و... مطرح 
خواهيم كرد. شـما هم اگر مسائل پيش پا افتاده اى به نظرتان 
مى رسـد كه به رغم سـاده بودنشـان مهم اند، به هر نحوى كه 
تمايل داريد، آن ها را منعكس كنيد تا در شماره هاى بعدى به 

آن ها پرداخته شود.
با اين توضيحات، نخستين بخش از سلسله مطالب «به ظاهر 

ساده اما مهم» را در پى مى آوريم.

ناصر نــــــــوروزى
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ــوه  ــراغ رش ــد. همين اول كار به س ــب نكني تعج
ــتان زيرميزى و به عبارتى پول چايى  گرفتن، بده- بس
ــت.  نرفته ايم. منظورمان از پول چايى چيز ديگرى اس
ــل قولى از يك فرهنگى  ــى واقعى را كه نق اول ماجراي
بازنشسته است بخوانيد تا بعداً دربارة چند و چون ماجرا 
با هم صحبت كنيم. گفتنى است اين فرهنگى محترم، 
ــاده در مدارس راهنمايى جنوب  كارش را از معلمى س
ــى و چند سال  ــروع كرده و پس از س ــهر تهران ش ش
ــى، در  ــت و طى مراحل گوناگون ادارى- آموزش فعالي
ــتادى را  ــى كه مديريت كلى يكى از ادارات كل س حال

برعهده داشته، بازنشسته شده است:
يك ماه بود كه معلم شده بودم. من و همة كسانى 
ــده بودند، هنوز حقوق نگرفته  ــتخدام ش كه با من اس
بوديم. سال هاى آغازين دهة 60 بود. مدرسه اى كه در 
ــة شلوغى بود و تقريباً 40   آن تدريس مى كردم، مدرس
ــت. روزهاى آغاز آبان ماه بود  تا 50 نفر نيروى كار داش
كه يكى از معاونان مدرسه موقع زنگ تفريح وارد دفتر 
شد. كاغذى در دست داشت كه اسم همة معلمان روى 
آن نوشته شده بود. آقاى معاون گفت: «خب همكاران 
ــد و وارد آبان شديم. مهر كه وقت  محترم! مهر تمام ش
نكرديم از شما پول چايى بگيريم، ولى خواهش مى كنم 
ــان را  ــرم پول چايى مهر و آبان خودش همكاران محت
ــاعتى ها چقدر، 24  ــت 36 س ــد.» و بعد هم گف بدهن
ــان بوديم) اين قدر و 12  ــاعتى ها (كه ما هم جزوش س
ــاعتى ها فالن قدر بدهند. رقمش دقيق يادم نيست،  س

ولى چون دو ماه بود، در دو ضرب مى شد.
ــاعتى ها هفته اى 4 روز مدرسه مى  رفتيم  ما 24 س
ــمى به روز كارى مان برنمى خورد،  كه اگر تعطيلى رس
ــدود 18 روز. روزى 2 تا  ــد ح ــه عبارتى در ماه مى ش ب
زنگ تفريح داشتيم و چون چايى فقط زنگ هاى تفريح 
ــتيم به آبدارخانه  ــد و خودمان اجازه نداش سرو مى ش
ــده بود براى  برويم و چايى بريزيم، رقمى كه تعيين ش
ــر چايى هاى  ــود. البته اگ ــن 36 تا چايى ب ــوردن اي خ

شوراى معلمان و چايى هايى كه هنگام احضار شدن به 
ــت مدير محترم و موارد اضطرارى ديگر جلوى ما  خدم
مى گذاشتند را هم به جمع 36 چايى اضافه مى كرديم، 
به ندرت چايى هاى خورده شده در طول يك ماه حضور 

در مدرسه به عدد 40 مى رسيد.
در آن سال- به ويژه شش ماهة اول سال تحصيلى 
كه حقوق نگرفته بوديم و يكدفعه در اسفندماه به ازاى 
هر ماه حقوق معادل 2250 تومان و نيز يك ماه عيدى 
ــد، پول چايى  ــال هاى بع ــت كرديم- و نيز در س درياف
همواره از دغدغه ها و پرسش هاى ذهنى من بود. مضاف 
ــى نمى  خوردند؛ يا  ــتيم كه چاي بر آنكه همكارانى داش
ــان  فرصت نمى كردند، يا چايى با آن كيفيت به مذاقش
ــيوة پرداخت پول چايى  ــاً از ش خوش نمى آمد يا اساس
ــالم مى كردند  ــد و از همان ابتدا اع ــان نمى آم خوشش
ــان خط تيره اى  ــه چايى نمى خورند و جلوى اسمش ك
ــد مبنى بر اينكه چايى نمى خورند، لذا  گذاشته مى ش

پول چايى هم نمى  دهند.
ــه شدم، با خود  بعدها كه خودم مدير همان مدرس
ــى از همكاران  ــنت گرفتن پول چاي عهد كردم كه س
ــال  ــان بردارم. كل مصرف قند و چايى يك س را از مي
ــى صرفه جويى در  ــدم با اندك ــبه كردم و دي را محاس
ــكاران پول نگيرم. با  ــاى ديگر، مى توانم از هم هزينه ه
اين كار حتى متوجه شدم بعضى از همكاران كه موقع 
معلم بودن من در اعتصاب چايى به سر مى بردند هم هر 

از چند گاهى چايى مى خورند.
اكنون از آن موقع نزديك 25 سال مى گذرد. وقتى 
ــدم آقاى نوروزى در حال جمع آورى مسائل  متوجه ش
ــورمان  ــگاه هاى كش پيش پا افتاده در مديريت آموزش
ــدم اين خاطره را براى  ــت، با طيب خاطر حاضر ش اس
ايشان بازگو كنم. البته مطمئنم كه وى، نكته هاى ديگر 

اين موضوع را خود واكاوى خواهد كرد.»
ــده را كه  ــه ش خب، خاطرة آقا معلم مدير مدرس
ــت، خوانديد. از  ــته شده اس با درجة مديركلى بازنشس
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ــون، وضعيت  ــان تاكن ــه اى ايش زمان مديريت مدرس
ــر و تحوالت  ــورمان دچار تغيي ــرورش كش آموزش وپ
ــده است و شايد اساساً مسئله اى به نام پول  فراوانى ش
ــته باشد. ولى  چايى براى خيلى از مدارس وجود نداش
ــور مكرر از مدارس بازديد دارم و دائم با  چون من به ط
ــتم، ديده ام كه با مقولة  همكاران فرهنگى مرتبط هس
پول چايى در مدارس ما به چند شكل  برخورد مى شود:
ــيوة دريافت پول   در برخى از مدارس، همان ش
ــه  ــاعات حضور همكاران در مدرس ــاس س چايى براس
ــى كه  ــان و همكار پرورش ــت و مدير، معاون ــج اس راي
ــترى را در مدرسه مى مانند، پول بيشترى  ساعات بيش

مى  پردازند.
ــا نه، در  ــت ي ــه همكارى چايى خور هس  اينك
سامانة دريافت پول چايى بعضى از مدارس مورد توجه 
ــاً  ــى تعداد ديگرى از مدارس، اساس ــرار مى گيرد، ول ق
كارى ندارند به اينكه فرد چايى مى خورد يا نه و در هر 
ــورت از او پول مى گيرند. اين كار غالباً موجب ايجاد  ص

نارضايتى  در همكاران مى شود.
ــى مى گيرند، برخى  ــى كه پول چاي  در مدارس
ــى و تميز نبودن  ــه كيفيت چاي ــكاران مرتب ب از هم
ــه در اين  ــراد مى گيرند. چ ــا اي ــتكان ها و فنجان ه اس
ــول چايى نمى گيرند،  ــى كه پ مدارس و چه در مدارس

البته كه اين خواسته نابجا نيست.
ــى از مديران مدارس- مثل آقاى مديركل   برخ
ابتدايى ماجراى پول چايى ما- به هر مصيبتى كه شده 
ــعى مى كنند پول چايى و قند يكسالة مدرسه  است س
را از هر منبعى شده تأمين كنند و وارد ماجراى بسيار 
ــوند. تعداد  ــازل گرفتن پول چايى از همكاران نمى ش ن
اين مدارس و مديران تابع اين تفكر، در سال هاى اخير 

بسيار زياد شده است.
ــدارس- به ويژه در  ــراى تعدادى از مديران م  ب
ميان مدرسه هاى غيردولتى- اساساً پول چايى مسئله 
نيست. برخى از آن ها شايد جزو كسانى باشند كه حتى 
اين مطلب را تا به اينجا نخوانده و در همان سطور اول 
رها كرده باشند. اين ها مى گويند واى بر مدرسه و مدير 
ــه اى كه نتواند دو تا چايى قند پهلوى با كيفيت  مدرس

تقديم همكاران و مراجعانش كند.

پرسش هايى براى بحث، گفت وگو و  تبادل نظر
ــد همكاران خود را چگونه  ــما پول چايى و قن -  ش

ــكلى  ــن مى كنيد؟ آيا تاكنون در اين زمينه با مش تأمي
روبه رو نبوده ايد؟ توضيح دهيد.

- اگر دانش آموختة مديريت هستيد (و يا اگر به طور 
ــاى علمى مديريت  ــى در حين خدمت با آموزه ه تجرب
ــده ايد)، تقديم دو تا چايى قند پهلوى  آموزشى آشنا ش
ــود را در ذيل كدام مجموعه از  باكيفيت به همكاران خ
ــى قرار مى دهيد؟  ــيم بندى هاى مديريت نظريه ها و تقس

بحث كنيد.
ــدة رشتة مديريت  ــتادان شناخته ش - يكى از اس
ــت كه براى شناسايى  ــى مى گفت: «درست اس آموزش
ــاخص هاى فراوانى  ــه هاى موفق و استاندارد، ش مدرس
ــده است و با مدنظر قرار دادن اين شاخص ها  طراحى ش
ــد  و واقعيت هاى موجود در مدارس، مى توان متوجه ش
ــت يا نه، ولى من  ــه موفق و با كيفيت اس كه اين مدرس
شاخص تجربى ساده ترى را پيشنهاد مى كنم: چايى كه 
ــما مى گذارند؛ كيفيت چايى، نوع  در بدو ورود جلوى ش
دم كشيدن آن، تميزى استكان و ليوانى كه چايى در آن 
ريخته شده است، اندازة قندها، تميزى قندان، چگونگى 
ــط نيروى خدماتى مدرسه و  گذاشته شدن چايى توس
ده ها نكته در اين  باره مى تواند نشان دهد كه اين مدرسه 

آموزشگاه باكيفيتى است يا نه؟»
ــتاد محترم- كه همچون  تا چه اندازه با نظر اين اس
ــته است  ــتة ابتداى ماجرا از من خواس مديركل بازنشس
فعًال اسم و مشخصاتش را ننويسم- موافقيد؟ آيا واقعاً از 
ــتكان چايى، مى توان به رمز و راز موفقيت  روى يك اس
يك مدرسه پى برد؟ فكر مى كنيد تا چه اندازه اين استاد 
محترم، مانند ژاپنى ها (و البته برخى از ديگر كشورهاى 
ــياى دور)، چيزى مانند مراسم چايى را به مثابه يك  آس

آيين فرهنگى مدنظر داشته است؟
ــتان تهران يا  ــاغل هستيد: اس ــما در كجا ش -  ش
ــهرى يا روستايى؟ دخترانه يا  استانى ديگر؟ مدرسة ش
پسرانه؟ دولتى يا غيردولتى؟ چگونگى برخورد با مقولة 
ــتن ويژگى هاى فرهنگى-  ــول چايى را با در نظر داش پ
اجتماعى هر يك از مشق هاى ذكر شده توضيح دهيد.

خب، خسته نباشيد. با يك استكان چايى چطوريد؟ 
ــارش قند بگذاريم يا پولكى؟! البته لطيفة تبريزى و  كن

سوهان قم هم داريم.
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در سال 1363 به عنوان «مدير ـ آموزگار» مدرسة 
ابتدايي، در يكي از روستاهاي دورافتادة منطقة سوادكوه 

(مازندران) مشغول فعاليت شدم.
ــتمع آزاد»1  در آن موقع، حضور دانش آموزان «مس
ــتمع آزاد  ــه ممنوع بود. يكي از بچه هاي مس در مدرس
ــتا هر روز در مدرسه را مي زد و اصرار داشت به  آن روس
مدرسه بيايد. از آنجايي كه هم آمدن او به مدرسه ممنوع 
بود و هم من تازه كار بودم، بسيار مي ترسيدم و به شدت 
ــه جلوگيري مي كردم، تا اينكه يك  از ورود او به مدرس
روز مادرش دست او را گرفت و به مدرسه آورد و گفت: 
ــه گريه مي كند و حوصلة ما را  «او در خانه براي مدرس
 سر آورده است. هرچه مي گوييم تو هنوز به سن قانوني 
ــنت اجازه نمي دهد به مدرسه بروي،  ــيده اي و س نرس
ــما خواهش مي كنم فقط امروز در  قبول نمي كند. از ش

مدرسه بماند».
ــه  ــم: «بخش نامه آمده كه حضور او در مدرس گفت
ممنوع است و براي ما مسئوليت دارد. نمي توانيم حتي 

يك ساعت بپذيريم كه در مدرسه باشد».
ــن امروز در  ــرار فراوان گفت: «همي مادرش با اص
مدرسه بماند، كافي است. خيال مي كند كه در مدرسه 

شيريني پخش مي كنند. فردا ديگر نمي آيد».
ــه  ــدم او را براي يك روز در مدرس عاقبت ناچار ش
ــاگردان من پايه هاى اول تا سوم بودند، او  قبول كنم. ش
را كنار بچه هاي كالس اول نشاندم و چون مي ترسيدم 
«راهنما ـ معلم» يا مسئوالن اداره به مدرسه بيايند، به 
او گفتم: «اگر كسي وارد كالس شد، فوراً برو زير نيمكت 

پنهان شو تا كسي تو را نبيند»!
ــتم با كالس سوم  او هم قبول كرد. همين كه داش
ــاـ  معلم و  ــدم راهنم ــردم، دي ــي كار مي ك جمله نويس
مسئوالن اداره وارد حياط مدرسه شدند. زود به او گفتم 
برو زير نيمكت. او هم بالفاصله زير نيمكت پنهان شد. 

راهنماـ  معلم و مسئوالن اداره وارد كالس شدند.
ــترس و اضطراب سراپاي وجودم  در اين لحظه اس
ــي گفتند: «كارتان را  را فراگرفته بود. بعد از احوال پرس

ادامه بدهيد». 
ــي ادامه دادم.  ــوم ابتداي من به كارم با بچه هاي س
از بچه ها پرسيدم: «چه كسي مي تواند با كلمة داستان 

جمله بسازد؟» 
بچه ها با كلمة داستان جمله ساختند. بعد پرسيدم: 

«چه كسي مي تواند با كلمة حق جمله بسازد؟» 
بچه ها در حال فكر كردن بودند كه ناگهان كودك 
ــد گفت: «محمد مدير، من  از زير نيمكت با صداي بلن

حق دارم به مدرسه بيايم».
راهنماـ  معلم و مسئوالن در حالي كه به اين طرف 
ــد، رو به من كردند و گفتند:  ــرف نگاه مي كردن و آن ط
«آقاي صالحي صداي دانش آموزي را شنيديم، ولي خود 

او پيدا نيست».
ــتم چه  ــت و پايم را گم كرده بودم و نمي دانس دس
ــدند كه  بگويم. آن ها با نگاه هاي دانش آموزان متوجه ش
ــده است، از من پرسيدند:  بچه اي زير نيمكت پنهان ش

«چرا اين دانش آموز را زير نيمكت پنهان كرده ايد؟» 
ــم: «برويم دفتر تا برايتان  من با صداي لرزان گفت

تعريف كنم». 
به هرحال، دانش آموزان را به حياط مدرسه فرستادم 
ــم: «او دانش آموز  ــئوالن گفت ــر رفتم. به مس و به دفت
ــت. من مانع آمدن او به مدرسه شدم،  مستمع آزاد اس
ــي با اصرار فراوان مادرش، ناچار قبول كردم كه فقط  ول
امروز، موقتاً در مدرسه بماند. چون حضورش غيرقانوني 
بود، با آمدن شما از ترس او را به زير نيمكت فرستادم».

ــي به نظر  ــيار باهوش به من گفتند: «دانش آموز بس
ــت و امكانات آموزشي ديگري  مي رسد. اينجا روستاس
وجود ندارد. پس ما هم ناچاريم به قول خودش بگوييم: 
ــق دارد درس بخواند و به  ــر، او ح ــاي محمد مدي «آق

مدرسه بيايد».
ــيدم و بالفاصله بعد از رفتن  من نفس راحتي كش
ــوادة آن دانش آموز  ــئوالن اداره، ماجرا را براي خان مس
ــوز هم از آن به بعد  ــكاران تعريف كردم. دانش آم و هم
ــه آمد و آن سال از دانش آموزان كالس  راحت به مدرس
اول هم بيشتر مطالب علمي فرا گرفت و مقررات مدرسه 

را هم خيلي خوب رعايت مي كرد.

پي نوشت
ــمى باشد در كالس  ــى كه بدون آن كه دانش آموز رس 1. كس

حضور يابد و به درس گوش دهد.

محمد صالحى كمرودى
مديرمدرسه ، سوادكوه مازندران
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فرهاد غنى، رئيس دبيرستان هاتف اصفهان 
در گفت وگو با مجلة رشد مديريت مدرسه:

 مهم تريـن چالش هايـى كـه امـروزه مديران 
مدارس با آن ها روبه رو هستند، چيست؟

ــانى كارامد و  ــتين چالش، خأل نيروى انس  نخس
ــت. دومين چالش، به بخش نامه هايى مربوط  متعهد اس
ــت كه به طور موازى به مدرسه مى آيند و فكر مدير  اس
ــت كمى براى  ــد. در نتيجه او فرص ــغول مى كنن را مش
ــت  ــايد درس ــه پيدا مى كند. ش كارهاى اجرايى مدرس
ــائل اقتصادى هم بخش عظيمى  نباشد بگويم، اما مس
ــه است. البته اين به مدرسة  از چالش هاى مدير مدرس
ــت. ما در اين مدرسه مى توانيم با توجه  ما منحصر نيس
ــه دارند، از مشاركت هاى  به اعتقادى كه مردم به مدرس
ــاعدت خوب آن ها استفاده كنيم، ولى در  مردمى و مس

مدارس ديگر نارسايى هاى اقتصادى بيشتر است.
ــه و نظام  ــيارى از طرح هايى كه در نهاد مدرس بس
ــه بد نيست؛ علت  آموزش وپرورش وجود دارد، فى نفس
ــرورش جواب  ــام آموزش وپ ــن طرح ها در نظ اينكه اي
ــان هاى  ــان آن ها انس ــت كه مجري ــد اين اس نمى دهن
متخصصى نيستند. االن موضوع فناورى جايگاه مهمى 
ــروى كارامدى وجود  ــفانه ني در مدارس دارد، اما متأس
ندارد كه بتواند اجراى اين كار سنگين را به عهده بگيرد. 

گپ و گفتى كه در ادامه تقديم مى شـود، حاصل 
نشسـت كوتاهى اسـت كه با آقاى فرهاد غنى، 
رئيس دبيرسـتان و پيش دانشـگاهى شـهداى 
هاتـف اصفهـان داشـته ايم. دبيرسـتان هاتف 
اصفهـان از دبيرسـتان هاى قديمى اين شـهر 
اسـت كه در منطقة چهار واقع شـده است. اين 
دبيرسـتان در جريـان انقالب و دفـاع مقدس، 
حـدود 150 شـهيد تقديم ميهن اسـالمى مان 
كرده اسـت و مسئوليت آن از سـال 1389 هـ 
.ش تاكنون به عهدة آقاى فرهاد غنى بوده است. 
ايشان فوق ليسانس مديريت آموزشى است و با 
30 سال سابقة كار و 20 سال سابقة مديريت در 
مدارس اصفهان اكنون در اين دبيرستان مشغول 

كار است.

گو
ت و

گف

گفت و گو از:  نصراهللا دادار
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در قسمت معاونت اجرايى مدرسه هم كه قلب مدرسه 
است و مى تواند بسيارى از نيازها را مرتفع كند، نيروهاى 

متخصص وجود ندارند.
ــئوالن وزارت  ــران، من از مس ــة كار دبي در حيط
ــى در اين زمينه  ــم كه كم ــرورش مى خواه آموزش وپ
ــود چه تعداد از  ــى آمارى انجام دهند تا معلوم ش بررس
ــته هاى غيرتخصصى خود مشغول به كار  دبيران در رش
هستند. اين مسئله قابل تأمل است. البته مهم تر از آن 
پايين بودن انگيزة معلمان است. ما بايد انگيزة معلم  را 
ــوع مى تواند در روند تدريس آن ها  باال ببريم. اين موض

تأثيرگذار باشد.

 شـما به صدور بخش نامه هاى متعـدد به عنوان 
يكـى از چالش هاى پيش روى امـروز مديران مدارس 
اشاره كرديد، ممكن است در اين زمينه بيشتر توضيح 

دهيد؟
ــاس آخرين دستور، ما حق   يك نكته اينكه براس
چاپ و پرينت گرفتن از بخش نامه هايى را كه به صورت 
اتوماسيون در سيستم وارد مى شوند نداريم. در صورتى 
كه اين شيوه جوابگو نيست. چون همة دست اندركاران 
ــم بايد از  ــم، دفتردار و معل ــه، اعم از مدير، ناظ مدرس
محتواى آن ها باخبر شوند. گاهى اوقات ما بخش نامه ها 
را چاپ مى كنيم و به تابلوى اتاق دبيران مى زنيم، اما باز 
هم دبيران توجه چندانى به آن ها نمى كنند و مدام بايد 

به آن ها يادآورى كنيم.
ــر اينكه اين بخش نامه ها موازى مى آيند.  نكتة ديگ
بيشترين حجم بخش نامه ها از ابتداى سال تحصيلى تا 
پايان آذرماه صادر مى شوند. اتفاق افتاده كه من به عنوان 
ــه در يك روز تا 25 بخش نامه را مطالعه و  مدير مدرس
ــتور داده باشم؛ در حالى كه اگر تعداد  امضا كرده و دس
ــد كار مديران  ــود، مى تواند در رون ــا كم ش بخش نامه ه

مدارس تأثير بگذارد.

 به طور كلى صدور اين بخش نامه ها چقدر ضرورى 
و از نوع مسائلى است كه قبًال بخش نامه نشده اند؟

 شايد دوستان قبول نداشته باشند، اما به اعتقاد 
ــت كه به  من بيش از 70 درصد بخش نامه ها الزم نيس
مدرسه ارجاع شوند. كافى است متن آن  ها را در جلسات 
ــى خود را  براى مديران تعريف كرد تا آن ها هم خط مش
براساس آن ها بيابند و بتوانند مفاهيم و موارد مورد نظر 

اداره را اجرايى و عملياتى كنند.

 به نظر شـما، دسـت مديران مـدارس در انجام 
وظايفشـان چقدر باز اسـت و حدود اختيـارات آنان 

چقدر است؟
ــت، اما بسيارى از  ــه اس  مديريت قلب كار مدرس
ــده اند، از سر  ــته ش مديرانى كه به كار مديريت گماش
ــد. ادارة آموزش وپرورش نمى تواند كليد  ناچارى مديرن

كار اجرايى و تمام اختيارات را به مدير ناكارامد بسپارد. 
ــت بسيار خطرساز باشد. به اين  زيرا اين كار ممكن اس
ــت مديران مدرسه اداره و  دليل، درمورد باز  نبودن دس
ــكل اين است كه ما در اين  ــازمان مقصر نيست. مش س
نظام، نيروى متخصص به عنوان مدير كم داريم. من بعد 
ــال سابقة كار، امروز به وزارت آموزش وپرورش  از 30 س
اعالم خطر مى كنم. بايد براى جذب نيروهاى متخصص 
به عنوان مدير، اتاق فكر طراحى كنند. اين چاره انديشى 

مى تواند مفيد باشد.

 چه پيشنهادى براى ارتقاى جايگاه مديريت در 
مدارس داريد؟

ــام به اين  ــگاه و طرز فكر نظ ــر من، نوع ن  به نظ
موضوع، يعنى جايگاه مديران مدارس، بسيار مهم است. 
ــت كه در جايگاه واقعى  ــى اس منظور من از مدير، كس
خود قرار دارد و به عنوان نيروى متخصص، بار عظيمى 
را در مدرسه به دوش مى كشد. بنابراين، اگر نگاه نظام به 
اين موضوع، نگاهى عميق، جدى و عالى باشد، جايگاه 

مديران مدارس نيز ارتقا پيدا خواهد كرد.
طرز فكر نظام آموزش وپرورش دربارة جايگاه مدير 
در اجراى يك طرح اقتصادى و نقشى كه مدير مى تواند 
در آن ايفا كند، اثر روانى بسيارى در كار مديران خواهد 
داشت. اين نوع نگاه موجب رقابت بين افراد هم خواهد 
شد و ديگران را به تكاپو و تالش وامى دارد تا خود را به 
ــانند. االن در بسيارى  هر نحو ممكن به آن جايگاه برس
ــردى را در  ــا، براى اينكه ف ــرفتة دني از نظام هاى پيش
ــه به عنوان مدير انتخاب كنند، از فيلترهاى  يك مدرس
ــد و چندين  ــاظ تخصصى عبور مى دهن ــراوان به لح ف
ــور  ــان و آزمون از او به عمل مى آورند، اما در كش امتح
ــكل برمى خورند،  ــت. هر وقت به مش ــا اين گونه نيس م
ــت ضعيف ترين فرد آموزش وپرورش را مى گيرند و  دس
ــما مدير اين مجموعه  مى گويند چون مدير نداريم، ش
ــيد. اين موضوع براى نظام ضعف خواهد شد. عالوه  باش
بر نوع نگاه و طرز تلقى نظام از جايگاه مديران مدارس، 
ــتمزد و حدود  ــزان حقوق و دس ــائل اقتصادى، مي مس

اختيارات آن ها نيز در اين زمينه مهم است. 
وقتى كار را به يك نيروى متخصص واگذار كردند، 
بايد اجازه هم بدهند كه آن مدير فكر خود را پياده كند. 
ــش مهمى در كارامدى  ــا و اختيار دادن به مدير، نق به
ــة ما  ــه دارد. البته نگاه اداره به مدرس مدير و كل مدرس
نگاه بسته اى نيست. اما شايد اين طرز تفكرى كه نسبت 
ــة ما وجود دارد،  نسبت به مدرسه هاى ديگر  به مدرس
ــكال دارد. اميدوارم همه  ــته باشد و اين اش وجود نداش
ــى اتاق فكرى راه اندازى كنند  فكر و تالش كنند و حت
تا نيروهاى متخصص و با تجربه براى مديريت مدارس 

جذب شوند.

دبيرستان هاتف 
اصفهان در جريان 

انقالب و دفاع 
مقدس، حدود 

150 شهيد تقديم 
ميهن اسالمى 

كرده است
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بهمن شيرپور بناب
دبير معارف اسالمى

بهروز شيرپور بناب
دانشجوى مكانيك

بهمن شيرپور بناب
دبير معارف اسالمى

بهروز شيرپور بناب
دانشجوى مكانيك

ــمند،  ــازى، مدارس هوش كليدواژه ها: هوشمندس
فناورى اطالعات و ارتباطات.

طرح مدرسة هوشمند شيوة  آموزشي جديدي است 
كه با تلفيق فناوري اطالعات و برنامه هاي درسي، تغييراتى 
ــي و يادگيري به دنبال خواهد  ــي در فرايند يادده اساس
ــه نقش معلم به عنوان  ــت. در اين رويكرد باتوجه ب داش
راهنما و نه انتقال دهندة دانش و نقش دانش آموز به عنوان 
ــاركت جو (به جاي عضوي  عضو فعال، خالق، نقاد و مش
ــيابي به صورت  منفعل و مصرف كنندة دانش، نظام ارزش
فرايند محور و نه نتيجه محور تغيير خواهد كرد. مدارس 
ــمند تحولي عظيم در نظام هاي آموزشي به دنبال  هوش
ــوزان مى توانند  ــوى كه دانش آم ــت؛ به نح خواهند داش
ــي،  ــات را در تمامي زمينه هاي آموزش ــاوري  اطالع فن
ــة كالس درس به كار بندند  ــت و برنام ــه مديري از جمل

.(Eng-Ted Ong & et al, 2010, p. 4)

اشاره
امـروزه افزايـش حجـم دانش و 
اطالعـات، كهنـه شـدن سـريع 
مطالب درسـي،  تغييرات سـريع 
جوامـع و قابل پيش بينـي نبودن 
آينده، موضوع آموزش و يادگيري 
مداوم به جاي آمـوزش مقطعي را 
ضـروري مي كند. از سـوي ديگر، 
آموزش مـداوم، شـيوة يادگيري 
جديدي را مي طلبد؛ شـيوه اي كه 
بـه  كمك آن فـرد بتوانـد به طور 
خودگردان و مسـتقل و براي همة 
عمر به مطالبة دانش و استفاده از 
آن بپردازد (يغمـا، 1388، 2-3). 
به اين ترتيـب، اهميت و ضرورت 
كنارگذاشتن شيوه ها و راهبردهاي 
و  آموزش وپـرورش  در  قديمـي 
تدريـس بـا توجه بـه راهبردها و 
شيوه هاي آموزشي جديد آشكار 
مي شـود. به كارگيـري گسـتردة 
فنـاوري اطالعـات و ارتباطات در 
فرايند آمـوزش، هم زمان با تحول 
در  آموزشـي  رويكردهـاي  در 
جهان، زمينة شكل گيري مدارس 
هوشـمند را فراهم سـاخته است 
(سـروش، 1389: 2). اين مدارس 
از جملـه نيازمندي هـاي كليدي 
جوامـع دانش محـور هسـتند و 
رويكردهـاي توسـعة مهارت هاي 
دانشي و كارآفريني دانش آموزان 
ايـن  در  مي كننـد.  دنبـال  را 
مـدارس، فرايندهـاي يادگيري و 
ياددهي تقويت مي شـود و محيط 
تعاملي يكپارچه اى بـراي ارتقاي 
مهار ت هاي كليـدي دانش آموزان 
فراهـم  دانايي محـور  عصـر  در 
 .(Azian, 2006, p. 1) مي شود

سهيال رجبعلى پور بنابى
كارشناس ارشد مديريت اجرايى، 
دبير آموزش و پرورش شهرستان بناب، دبيرستان نمونة چمران 
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ــمند،  ــردن مدارس هوش ــي از فعال ك ــدف نهاي ه
ــاى رايانه اى و  ــروي كاري مجهز به مهارت ه تربيت ني
ــاي زندگى  در  ــت كه بتوانند نيازه ــواد اطالعاتى اس س
 دنياى اطالعاتى جديد را برآورده كنند. رويكرد مدارس 
ــت. به عالوه،  ــع و تلفيقي اس ــمند رويكردي جام هوش
ــمند، شركت  ــي مدارس هوش اجراي مدل هاي آموزش
ــمند  ــوزان را مى طلبد. مدارس هوش ــة دانش آم فعاالن
ــي و  ــتند و مواد آموزش ــط همكاري و رقابت هس محي
ــا در دانش آموزان  ــن مهارت ه ــط اي تمرينات براي بس
طراحي شده اند. به عبارت ديگر، مدارس هوشمند شامل 
ــتند كه به منظور برانگيختن  اجزاي درهم تنيده اي هس
ــاركت فعال آن ها  ــكاوي دانش آموزان و مش حس كنج
طراحي شده اند تا با هماهنگ كردن تالش دانش آموزان، 
معلمان و مديران در محيطي جامع و تلفيقي، نسبت به 
برآورده كردن تمامي نيازهاي آموزشي افراد اقدام كنند 

(عاصمى، 1388: 1). 

مدرسة هوشمند
ــه اى يادگيرنده است كه  ــة هوشمند مؤسس مدرس
به طور منظم فعاليت هاى تدريس، يادگيرى و مديريت 
ــوزان در عصر  ــازى دانش آم ــراي آماده س ــه را ب مدرس
اطالعات، تجديدنظر و بازسازى مي كند (ميراسماعيلى، 

  .(150 :1386
مدرسة هوشمند ويژگى هايى به اين شرح دارد:

ــام دانش آموزان  ــت تم ــفه اى كه معتقد اس -  فلس
ــرى دارند؛ اگر از همة دانش آموزان انتظار  توانايى يادگي

يادگيري داشته باشيم.
ــه در آن به تفاوت  ــيعى ك ــي وس -  برنامة آموزش

استعدادها و نيازهاي دانش آموزان توجه مي شود.
- ارزشيابي هايي كه برنامه هاي آموزشي را پشتيباني 

مي كنند.
-  فضايي كه براي يادگيري مساعد است.
- معلمان و كاركناني متخصص و توانمند.

ــاركت بسيار خوب  ــتيبانى و مش - برخوردار از پش
 smart school project team,) ــه ــن و جامع والدي

.(1991, p. 22

هدف هاي اصلى مدرسة هوشمند و راهبردهاى 
تحقق آن ها

هر مدرسة هوشمند پنج هدف اصلى دارد كه براى 
رسيدن به هر كدام از آن ها نيز راهبرد هايى در نظر گرفته 

شده اند.(جدول شماره1)

راهبردهاى توسعة مدارس هوشمند ايران
ــل از  ــرد؟ قب ــمند ك ــدارس را هوش ــد م ــرا باي چ
ــازمان از  ــمند  كردن مدارس، بايد انگيزة اصلى س هوش
ــازى مدارس مشخص شود. پاسخ اين سؤال  هوشمندس

ــخص  ــمند مش با تبيين برنامة راهبردى مدارس هوش
ــم انداز، مأموريت، اهداف و  مي شود. در اين برنامه، چش
راهبردهاى هوشمندسازى مدارس تبيين مي شود. برنامة 
راهبردى مدارس هوشمند هدف اصلى هوشمندسازى 
ــدارس را از منظر مديران و ذي نفعان آموزش و پرورش  م

به صورت مشخص بيان مي كند.
راهبردها، مسير  و  راهكارهاى الزم براى رسيدن به 
ــتند. با شناسايى نقاط  قوت و ضعف مدرسة  اهداف هس
ــاى موجود در  ــمند و تعيين فرصت ها و تهديد ه هوش
ــات، راهبردها به  ــاورى اطالع ــرى از فن زمينة بهره گي
ــاط قوت و فرصت ها  ــوند كه از نق گونه اى تبيين مى ش
ــود. به اين ترتيب، نقاط ضعف  ــتفاده برده ش حداكثر اس
برطرف و براى رويارويى  با تهديدها چاره انديشى مي شود. 
راهبردهاى توسعة مدارس هوشمند در آموزش و پرورش 

كشورمان عبارت اند از:
ــتن تجربه هاي  ــازي و به اشتراك گذاش مستندس
ــب،  ــدارس منتخ ــاير م ــراي س ــگام ب ــدارس پيش م
ــازى و كار مشخص براي جلب مشاركت هاي  تصويب س
ــازي  مالي و معنوي اولياي دانش آموزان در هوشمندس
ــيوه هاى اينترنتى براي توسعة  مدارس، بهره گيري از ش
محتواي آموزشي، جلب حمايت هاي مالي سازمان هاي 
ــازي مدارس،  ــي و بين المللي در هوشمندس مرتبط مل
تصويب مصوبات تسهيل كنندة هوشمندسازي مدارس 
ــتاي رفع ضوابط  ــازمان در راس ــدود اختيارات س در ح
ــاني  ــازي و اطالع رس ــدة موجود، فرهنگ س محدودكنن
درخصوص ويژگي ها و مزاياي مدارس هوشمند به اولياي 
ــاختار مديريتي و اجرايي مدارس  دانش آموزان، ايجاد س
هوشمند در سازمان آموزش  و  پرورش، فرهنگ سازي و 
ــازمان در رده هاي مختلف نسبت  آگاه سازي مديران س
ــة هوشمند، برنامه ريزي براي استفاده  به الزامات مدرس

ــمند،  ــردن مدارس هوش ــي از فعال ك ــدف نهاي ه
ــاى رايانه اى و  ــروي كاري مجهز به مهارت ه تربيت ني
ــاي زندگى  در  ــت كه بتوانند نيازه ــواد اطالعاتى اس س
 دنياى اطالعاتى جديد را برآورده كنند. رويكرد مدارس 
ــت. به عالوه،  ــع و تلفيقي اس ــمند رويكردي جام هوش
ــمند، شركت  ــي مدارس هوش اجراي مدل هاي آموزش
ــمند  ــوزان را مى طلبد. مدارس هوش ــة دانش آم فعاالن
ــي و  ــتند و مواد آموزش ــط همكاري و رقابت هس محي
ــا در دانش آموزان  ــن مهارت ه ــط اي تمرينات براي بس
طراحي شده اند. به عبارت ديگر، مدارس هوشمند شامل 
ــتند كه به منظور برانگيختن  اجزاي درهم تنيده اي هس
ــاركت فعال آن ها  ــكاوي دانش آموزان و مش حس كنج
طراحي شده اند تا با هماهنگ كردن تالش دانش آموزان، 
معلمان و مديران در محيطي جامع و تلفيقي، نسبت به 
برآورده كردن تمامي نيازهاي آموزشي افراد اقدام كنند 

1388(عاصمى، 1388(عاصمى، 1388: 1). 

مدرسة هوشمند
ــه اى يادگيرنده است كه  ــة هوشمند مؤسس مدرس
به طور منظم فعاليت هاى تدريس، يادگيرى و مديريت 
ــوزان در عصر  ــازى دانش آم ــراي آماده س ــه را ب مدرس
اطالعات، تجديدنظر و بازسازى مي كند (ميراسماعيلى، 

  .(150 :1386
مدرسة هوشمند ويژگى هايى به اين شرح دارد:

ــام دانش آموزان  ــت تم ــفه اى كه معتقد اس -  فلس
ــرى دارند؛ اگر از همة دانش آموزان انتظار  توانايى يادگي

يادگيري داشته باشيم.
ــه در آن به تفاوت  ــيعى ك ــي وس -  برنامة آموزش

استعدادها و نيازهاي دانش آموزان توجه مي شود.
- ارزشيابي هايي كه برنامه هاي آموزشي را پشتيباني 

مي كنند.
-  فضايي كه براي يادگيري مساعد است.
- معلمان و كاركناني متخصص و توانمند.

ــاركت بسيار خوب  ــتيبانى و مش - برخوردار از پش
ــه ( ــن و جامع والدي

.(1991, p. 22

هدف هاي اصلى مدرسة هوشمند و راهبردهاى 
تحقق آن ها

هر مدرسة هوشمند پنج هدف اصلى دارد كه براى 
رسيدن به هر كدام از آن ها نيز راهبرد هايى در نظر گرفته 

شده اند.(جدول شماره

راهبردهاى توسعة مدارس هوشمند ايران
ــل از  ــرد؟ قب ــمند ك ــدارس را هوش ــد م ــرا باي چ
ــازمان از  ــمند  كردن مدارس، بايد انگيزة اصلى س هوش
ــازى مدارس مشخص شود. پاسخ اين سؤال  هوشمندس

جدول شمارة (1): اهداف اصلى مدرسة هوشمند و راهبردى تحقق آن ها

راهبردهااهداف
توسعة همه جانبة افراد (جسمى، روانى، 

عاطفى و ذهنى)
فراهم آوردن آموزش فراگير براى همه

تدريس ارزش ها و زبان از طريق آموزش
تأكيد بر مهارت هاى فكر كردن

ايجاد كالس هاى مجازىارتقاى توانايى ها و قابليت هاى فردى
تهية دروس اختيارى در برنامة درسى

واداشتن دانش آموزان به تفكر طى تدريستربيت نيروى كار متفكر و با سواد فناورى
كاربرد فناورى در ياددهى و يادگيرى

ــه فرصت هاى مردمى نمودن آموزش و پرورش ــة دانش آموزان ب ــى هم دسترس
يادگيرى

ــى براى  ــيوه هاى آموزش ــردن انواع ش فراهم ك
استعدادهاى مختلف

ــه واقع افزايش مشاركت ذى نفعان ــورد آنچه در مدرس ــى دادن در م آگاه
مى شود

توانايى ارتباط سريع و آسان با مدرسه با استفاده 
از تكنولوژى

ايجاد فرصت مشاركت براى ذى نفعان

(smart school project team, 1997, p, 23) :منبع
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ــخصي دانش آموزان در منزل باتوجه به  از تجهيزات ش
ــزات در مدارس،  ــه تجهي ــي ب محدوديت هاي دسترس
ــات و فناوري اطالعات براي  هماهنگي با وزارت ارتباط
ــرعت، تجهيز مدارس  ــدارس به اينترنت پرس تجهيز م
ــازي،  ــورد نياز براي هوشمندس ــل امكانات م به حداق
درنظر گرفتن سازوكار هاي انگيزشي براي تشويق معلمان 
ــازي،  و دانش آموزان فعال و خالق در فرايند هوشمندس
ــان و دانش آموزان،  ــوزش و ارتقاي مهارت هاي معلم آم
ــترده با توليدكنندگان نرم افزارها و محتواي  تعامل گس
آموزشي براي برآوردن نيازهاي مدارس هوشمند (وزارت 

آموزش و پرورش، 1388: 8).

چالش ها و موانع پيش روى مدارس هوشمند
ــا آزمون هاى نهايى  ــن  و مقررات مرتبط ب -  قواني
ــر  حاكم بر مدارس  ــب با نحوة تفك  و كنكور بايد متناس

هوشمند تغيير يابد.
ــى نظام فعلى آموزش و پرورش با  - محتواى درس
اهداف مدارس هوشمند كه بر دانش آموز محورى مبتنى 
ــب ندارد. ارائة محتواى دروس قديمى در  ــت، تناس اس
ــد دروس نمى تواند تغييرى  ــب روش هاى ارائة جدي قال
ــى در آموزش دانش آموزان ايجاد كند (محمودى  اساس

و همكارانش، 1387: 72).
ــش و وظايف روزمرة دانش آموز، معلم، مدير و  - نق
ــارات آن ها و نحوة ارتباط آن ها در  حوزة وظايف و اختي
شكل جديد مدارس تعريف نشده است و اين بالتكليفى 

ادارة مدرسه را با مشكل مواجه مى كند. 
ــوزان به آموزش هاى  - معلمان، مديران و  دانش آم
خاصى نياز دارند تا بتوانند از عهدة وظايف محوله برآيند. 
ــدى براى گروه هاى  ــا كه تاكنون آموزش هدفمن از آنج
ــده است، حالت همگونى براي  مذكور در نظر گرفته نش

استفاده از امكانات در مدرسه وجود ندارد.
ــتيباني به خصوص در زمينة مالي، باعث  - نبود پش
از ميان رفتن انسجام امور و به وجود آمدن مشكالت در 
تجهيز و مديريت مدارس مي شود. همچنين، استفاده از 
ــويق مادي و معنوي دانش آموزان و  فناوري نوين، به تش
ــن روش ها نياز دارد كه بدون  معلمان در به كارگيري اي

منابع الزم امكان پذير نيست.
ــي در هر سه بخِش  ــتم هاي آموزش - گراني سيس
ــاني از مشكالت  ــاخت، توليد محتوا و نيروي انس زيرس
ــت. شبكة اينترنت پرسرعت برخالف  عمده و جدي اس
ــر  ــات در گزارش هاى خود منتش ــه وزارت ارتباط آنچ

مى كند، هنوز در زيرساخت با مشكل روبه رو است.
ــتم هاي نرم افزاري  - نبود نرم افزارهاي قوي و سيس
مديريت آموزشي نيز از ديگر مشكالت پيش روى مدارس 

هوشمند كشورند.
- باورهاي فرهنگي جامعه به ويژه اولياي دانش آموزان 
ــت چندين دهه از  ــاز به اصالح دارد. باتوجه به گذش ني

توليد اين گونه فناوري ها، متأسفانه هنوز فرهنگ استفاده 
ــت و مقاومت هاي زيادي  از آن ها چندان رونق نيافته اس
ــير وجود دارد. در بسياري از خانواده ها تلقي  در اين مس
ــت از اين مقوله موجب شده است تا اين فناوري  نادرس

ابزاري مخرب فرض شود.
ــت  - خطوط عادي تلفن جوابگوي نيازمندان نيس
ــلب  ــتم انگيزة كاري را از افراد س و اخالل در اين سيس
مي كند. مسئوالن مربوطه بايد چاره اي اساسي براي رفع 

اين معضل بينديشند. 
- مشكل اقتصادي بسياري از خانواده ها براي تأمين 
حداقل يك دستگاه رايانه يكي از مهم ترين موانع موجود 
ــير موفقيت مدارس هوشمند است. اين مسئله  در مس
زماني بيشتر محسوس خواهد بود كه مدارس هوشمند 
در مناطق بيشتري راه اندازى شوند. در حال  حاضر، حتي 
درصد چشمگيرى از دانش آموزان مناطِق برخوردار نيز 

امكان تهية رايانه در منزل را ندارند.


ــات و ارتباطات،  ــتاب اطالع ــروزه در عصر پرش ام
ــرفت  ــاخص زندگى جوامع و پيش مهم ترين عامل و ش
كشورها، توسعة علمى و آموزشى آن هاست. اين توسعه 
ــرط بقاى  يكى از مؤلفه هاى مهم جنبش نرم افزارى و ش
ــعة پايدار و هرنوع  ــود. توس ــوب مى ش هر جامعه محس
توانمندى، تنها بر پاية دانايى و پژوهش حاصل مى شود. 
الزمة اين امر و پيش نياز آن، از يك سو تحول و پويايى 
ــعه و اعتالى  ــت كه مرهون توس ــاختار آموزشى اس س
ــوى ديگر فراهم كردن  ــت و از س فرهنگ آن جامعه اس
شرايطى كه در آن، نهاد مدرسه و مراكز آموزشى بتوانند 
ــئوليت هاى الزم، تعامل و داد  ــب اختيارات و مس با كس
ــتدهاى به روزى را با جهان رو به پيشرفت برقرار و  و س

نيازمندى هاى علمى و آموزشى كشور را تأمين كنند.
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ــخصي دانش آموزان در منزل باتوجه به  از تجهيزات ش
ــزات در مدارس،  ــه تجهي ــي ب محدوديت هاي دسترس
ــات و فناوري اطالعات براي  هماهنگي با وزارت ارتباط
ــرعت، تجهيز مدارس  ــدارس به اينترنت پرس تجهيز م
ــازي،  ــورد نياز براي هوشمندس ــل امكانات م به حداق
درنظر گرفتن سازوكار هاي انگيزشي براي تشويق معلمان 
ــازي،  و دانش آموزان فعال و خالق در فرايند هوشمندس
ــان و دانش آموزان،  ــوزش و ارتقاي مهارت هاي معلم آم
ــترده با توليدكنندگان نرم افزارها و محتواي  تعامل گس
آموزشي براي برآوردن نيازهاي مدارس هوشمند (وزارت 

آموزش و پرورش، 

چالش ها و موانع پيش روى مدارس هوشمند
ــا آزمون هاى نهايى  ــن  و مقررات مرتبط ب -  قواني
ــر  حاكم بر مدارس  ــب با نحوة تفك  و كنكور بايد متناس

هوشمند تغيير يابد.
ــى نظام فعلى آموزش و پرورش با  - محتواى درس
اهداف مدارس هوشمند كه بر دانش آموز محورى مبتنى 
ــب ندارد. ارائة محتواى دروس قديمى در  ــت، تناس اس
ــد دروس نمى تواند تغييرى  ــب روش هاى ارائة جدي قال
ــى در آموزش دانش آموزان ايجاد كند (محمودى  اساس

1387و همكارانش، 1387و همكارانش، 1387
ــش و وظايف روزمرة دانش آموز، معلم، مدير و  - نق
ــارات آن ها و نحوة ارتباط آن ها در  حوزة وظايف و اختي
شكل جديد مدارس تعريف نشده است و اين بالتكليفى 

ادارة مدرسه را با مشكل مواجه مى كند. 
ــوزان به آموزش هاى  - معلمان، مديران و  دانش آم
خاصى نياز دارند تا بتوانند از عهدة وظايف محوله برآيند. 
ــدى براى گروه هاى  ــا كه تاكنون آموزش هدفمن از آنج
ــده است، حالت همگونى براي  مذكور در نظر گرفته نش

استفاده از امكانات در مدرسه وجود ندارد.
ــتيباني به خصوص در زمينة مالي، باعث  - نبود پش
از ميان رفتن انسجام امور و به وجود آمدن مشكالت در 
تجهيز و مديريت مدارس مي شود. همچنين، استفاده از 
ــويق مادي و معنوي دانش آموزان و  فناوري نوين، به تش
ــن روش ها نياز دارد كه بدون  معلمان در به كارگيري اي

منابع الزم امكان پذير نيست.
ــي در هر سه بخِش  ــتم هاي آموزش - گراني سيس
ــاني از مشكالت  ــاخت، توليد محتوا و نيروي انس زيرس
ــت. شبكة اينترنت پرسرعت برخالف  عمده و جدي اس

نبود نرم افزارهاي 
قوي و سيستم هاي 
نرم افزاري مديريت 
آموزشي نيز از ديگر 
مشكالت پيش روى 
مدارس هوشمند كشور 
است



27 ــر 92 13 شماره 1/     مــــه

با سـالم و عرض خدا قوت خدمت تمامي مديران 
پرتالش 

با توجه به اينكه براي صحبت با شما بزرگواران پنج 
دقيقه فرصت دارم، مي خواهم يك تجربة مديريتي خود 
ــال حاضر يكي از نظريه  هاي بزرگ و موفق  را كه در ح

جهان است  بيان كنم؛ تئوري رهبري.
هرچند هر مدير موفق مي تواند با توجه به مهارت ها 
و وظايفي كه بر عهده اش است، سازمان را به سوي تحقق 
ــا مهارت هاي مديريت  ــداف خود پيش ببرد، اما تنه اه
براي موفقيت كافي نيستند. مديريت و رهبري بايد در 
ــري فنون رهبري را  ــه اجرا درآيند. هر مدي كنار هم ب
بداند، مي تواند به گونه اي مطلوب و اثربخش مأموريت و 

اهداف سازماني را تحقق بخشد.
«پس بايـد يكصدا بگوييم بياييد به جاي مديراني 

صرف، رهبران مدارسمان باشيم».

پس به جاي اينكه: 

و در پايان، به جاي اينكه به مقام و اقتدارمان وابسته 
ــيم و بر ذهن ها حكومت كنيم، به شخصيت و ارادة  باش
ــيم و بر قلب ها حكومت كنيم. اين گونه  خود متكي باش
است كه مي توانيم در مدرسه موفق عمل كنيم و معلمان 
ــا را با خود همراه كنيم تا بتوانيم  و دانش آموزان و اولي
ــي، پرورشي، تربيتي و خدماتي را بهتر و  اهداف آموزش
سريع تر تحقق بخشيم، چرا كه مديريت غيرمؤثر و جدا 
از رهبري، نظام آموزشي و مدارس را به عقب ماندگي و 

بيراهه مي كشاند.
ــه صحبت هاي بندة  ــكر از همة بزرگواران ك با تش

حقير را با جان و دل گوش دادند.

ــانى ســارا    ايمـ
مدير آموزشگاه حضرت خديجه(س)، رباط كريم

رهبرمدير

1. پس به جاي اينكه در مقابل افراد بايستيم ←
2. پس به جاي اينكه افراد را وادار كنيم ←
3. پس به جاي اينكه به افراد امرونهي كنيم ←
4. پس به جاي اينكه ايده هاي خود را مطرح كنيم ←
5. پس به جاي اينكه در قضاوت سريع باشيم ←
6. پس به جاي اينكه براي افراد مهلت تعيين كنيم ←
7. پس به جاي اينكه ايجاد ترس كنيم ←
8. پس به جاي اينكه هميشه بگوييم من ←
9. پس به جاي اينكه بگوييم چه كسي اشتباه مي كند ←
10. پس به جاي اينكه بگوييم به من احترام بگذاريد ←

در كنار آن ها قرار بگيريم
به آن ها انگيزه دهيم

آن ها را ارشاد و تشويق كنيم
باعث ايجاد ايده شويم

شرايط ايجاد فهم و درك بهتر را فراهم كنيم
به افراد مهلت دهيم

حمايت و پشتيباني كنيم
هميشه بگوييم ما 

نشان دهيم چه چيز اشتباه است
بگوييم به يكديگر احترام بگذاريد
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مديريت بر خود
é كسب فضائل اخالقي و رعايت شعائر اسالمي در 

داخل و خارج مدرسه؛ 
ــوان به ديگران  ــودن از نظر علمي تا بت ــه روز ب é  ب

خوراك فكري داد؛
é بهره گيري از تجربه ها و انديشه هاي ديگران؛ 

é  شركت در مجالس ديني به خصوص نماز جماعت 
مدرسه؛

ــتن برنامه براي ادارة امور مدرسه در حيطة  é  داش
كاري خود.

آقاي معارفي، معاون: مي خواستيم آموزش قرآن 
ــه همگاني كنيم. در نظر داشتيم جزء سي ام  را در مدرس
قرآن را در برگه هاي A4 چاپ و تكثير كنيم. هزينة كار 
ــبه كرديم. ديديم خيلي زياد مي شود و ممكن  را محاس
است طرح شكست بخورد. موضوع را با همكاران در ميان 
گذاشتيم. يكي از همكاران پيشنهاد كرد سوره ها را روي 
طلق شفاف بزنيم و با اُورهد مدرسه آن ها را براي بچه ها 
نمايش دهيم. وقتي طرح را بررسي كرديم، پي برديم كه 
ــتم كاهش  ــا اجراي اين روش هزينة طرح به يك بيس ب

مي يابد؛ به عالوه مزاياي ديگري نيز دارد.

الگوي رفتار بودن
é شنوندة خوبي باشيم؛ گرچه مطالب تكراري باشند.
ــه قانون مداري را به  é با رعايت دقيق قوانين مدرس

بچه ها آموزش دهيم.
ــه بچه ها آموزش  ــت، «نه» گفتن را ب ــا قاطعي é ب

دهيم.
ــش را  é  از خطاهاي كوچك بگذريم تا بچه ها بخش

ياد بگيرند.

ــتر زنگ هاي تفريح  خانم نوابـي، معاون: در بيش
ــروع به  ــاند و با صداي بلند ش ــودش را به من مي رس خ
حرف زدن مي كرد. هربار به صحبت هايش گوش مي دادم. 

كم كم اين رفتارش مرا حساس كرد و براي حل مشكلش 
پيگير شدم. مادرش را خواستم و موضوع را با او در ميان 
ــدم ليال در خانه اجازة ابراز وجود و  ــتم. متوجه ش گذاش
حرف زدن ندارد و براي اينكه بي تربيت نشود و حرف هاي 
ــه او اجازة بازي با ديگران حتي بچه هاي  بد ياد نگيرد، ب
ــه چند  ــاور مدرس اقوام را نيز نمي دهند. با همكاري مش
جلسه با والدين ليال گذاشتيم و در نهايت مشكل او حل 

شد.

كسب مهارت هاي ارتباطي
ــب مهارت هاي ارتباطي براي برقراري ارتباط  é كس

مؤثر با ديگران؛
ــال روش هاي  ــران براي اعم ــي با ديگ é  هماهنگ

انضباطي در مواقع ضروري؛
é  حضور به موقع و مؤثر براي مديريت و حل بحران؛
é  ارتباط مؤثر با اوليا براي رفع مشكالت انضباطي 

دانش آموزان.

ــم  آقاي نظام االسـالمي، معاون: بچه ها در مراس
صبحگاهي بسيار پراكنده و نامنظم (و غالباً بدون خوردن 
صبحانه) شركت مي كردند. با هماهنگي مأموران انضباطي 
فهرستي تهيه شد. مقابل اسم آن هايي كه دير مي آمدند، 
ــد. وقتي تعداد تأخيرها به حد معيني  عالمت زده مي ش
مي رسيد، اوليا را مي خواستيم و علت را جويا مي شديم. 
با حساس كردن اوليا و دادن راهكارهاي مناسب، بسياري 
از اين تأخيرها كم شد؛ به طوري كه در اواخر سال شاهد 

حضور به موقع اكثر بچه ها در مراسم صبحگاهي بوديم.

كسب مقبوليت
ــتن در محبت كردن و دادن تذكر به  é  فرق نگذاش

بچه ها؛
ــدا زدن و آن ها را  ــا را با كلمات مؤدبانه ص é بچه ه

مقابل ديگران سرزنش نكردن؛ 
é توضيح و تشريح اشتباهات به جاي تحقير و توهين؛ 

ـــرام كاكاونـــد                 بهــ
معاون پرورشي دبستان شاهد، بروجرد

جدانشدني   بُعد  معنويت 
زندگى انسـان اسـت كه 
به زندگي او رونق، معنا و 
حيات واقعي مي بخشـد. 
بـدون معنويـت زندگي 
سـراب، پـوچ و خالي از 

لطف است.
در  همـواره  انسـان 
«خـود  جسـت وجوي 
معنـوي» خويش اسـت. 
چون پاره اي از اصيل ترين 
تـا  و  اوسـت  قسـمت 
نيابـد،  ايـن قسـمت را 
آرام و قـرار نمي گيـرد و 
و  بي هـدف  زندگـي اش 
مرگـش خالـي از معنا و 

مفهوم خواهد بود.
در شـكل گيري و رشـد 
معنويت در دانش آموزان، 
عواملـي ماننـد خانواده، 
و  مدرسـه  دوسـتان، 
اجتماعى  نهادهاي  ديگر 
ايـن  ميـان  از  مؤثرنـد. 
عوامـل نقش مدرسـه و 
نيـروي انسـاني شـاغل 
در آن بسـيار مهم است. 
معاونان مـدارس به دليل 
ارتباط نزديك و حساسي 
كه با دانش آموزان دارند، 
در تربيـت آن ها بسـيار 

تأثيرگذارند.
در اين نوشته چند نكته 
را بررسـى مى كنيـم  كه 
نقـش  آن هـا   رعايـت 
تربيتي معاونان مدرسه را 

ارتقا مى دهد.
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é  ارزشيابي و نظرخواهي از بچه ها دربارة كار معاون؛
é معرفي و تشويق دانش آموزان موفق (هر چند وقت  

يك بار)؛
ــاركت در برگزاري مسابقات علمي، فرهنگي،  é مش

اعتقادي، بهداشتي، ورزشي و...؛
é پيگيري علت غيبت بچه ها (روز بعد از غيبت و در 

زنگ تفريح) و جوياي حال آن ها شدن.

ــي از دانش آموزان  خانـم نوابي: در زنگ تفريح يك
ــد. او را به دفتر آوردم و به او آب  ــديد ش دچار دل درد ش
قند دادم. دل دردش كه خوب شد به من گفت: «ببخشيد 

خانم، فكر نمي كردم شما اين قدر مهربان باشيد».

دانش آموز تازه واردي داشتيم كه در همان چند روز 
ــت. به دنبال فرصتي  ــان داد آدم بي انضباطي اس اول نش
ــه در يكي از زنگ هاي  ــراي بهبود رفتار او بودم تا اينك ب
ــان  تفريح، وقتي مدير به حياط آمده بود، در حضور ايش
ــابي از او تعريف كردم و تحويلش گرفتم. دانش آموز  حس
كه از تعريف هاي من متعجب شده بود، از آن روز به بعد 

رفتارش خيلى بهتر شد.

شناخت فراگيرندگان
é مطالعة پروندة دانش آموزان؛

é  ثبت رفتارهاي مثبت و منفي دانش آموزان؛ 
ــاور، همكاران و اوليا در  é  تبادل نظر و تعامل با مش

مورد دانش آموزان؛ 
ــاهدة دقيق رفتار بچه ها در زنگ هاي تفريح  é  مش

و ورزش.

ــيوة راه  خانم شـهبازنژاد، معاون: زنگ تفريح ش
ــرم را به خود جلب كرد.  ــن يكي از دانش آموزان نظ رفت
ــدم راه رفتن او عادي  وقتي خوب دقت كردم، متوجه ش
ــئله را پيگيري كردم. معلوم شد كه مشكل  نيست. مس
ــكلتي دارد. به خانواده اش اطالع دادم تا براي معالجه  اس

پيگير شوند.

مديريت زنگ تفريح
ــيم بندي حياط به بخش هايي براي بازي،  é  تقس

مطالعه،  استراحت و...؛
é نصب پيام هاي ديداري به جاي پيام هاي تكراري 

گفتاري؛
ــرا و برگزاري بازي هاي گروهي و رقابتي بين  é  اج

پايه هاي متفاوت؛
ــاور معاون براي  ــا به عنوان ي ــتفاده از بچه ه é  اس

نظارت و كاهش درگيري ها؛
é  وضع قوانين مكتوب و قضاوت براساس آن ها.

ــبانه روزي  ــة ش خانم تيموري، معاون: در مدرس
ــراف مي كردند  ــي از بچه ها در مصرف نان اس ما، بعض
ــا ابتكار يكي از  ــت. ب و تذكرات پي درپي ما اثري نداش
همكاران روي جعبة نگهداري  نان خشك برچسبي با اين 
مضمون نصب كرديم: «اسرافكاران برادران شيطان اند.» 
پس از اين ابتكار رفته رفته جعبة نان خشك خالي تر  شد 

تا به حداقل ممكن رسيد. 


بياييم از نو آغاز كنيم، از دير شدن نترسيم و نگران 
طوالني شدن زمان نباشيم. كافي است كه عشق، جرئت 
ــتن و حرفة خود  و منطق را با هم و هم زمان در خويش

رشد و گسترش دهيم.
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ــغلى،  ــاركتى ، تعهد ش كليد واژه ها: مديريت مش
بهره ورى، بهبود مستمر سازمان، روحية خودكنترلى

ــا افزايش ميزان  ــن پژوهش، ب ــق يافته هاى اي طب
ــط مديران، تعهد  ــاركتى توس به كارگيرى مديريت مش
ــى از داليل اهميت  ــغلى دبيران افزايش مى يابد. يك ش
بررسى و مطالعة تعهد شغلى اين است كه سازمان هاى 
ــطوح باالى تعهد شغلى، معموالً از  داراى اعضايى با س
ــال هاى  ــرد باالترى برخوردارند. همچنين، در س عملك
ــت، تعهد كاركنان اصلى هر  ــده اس ــخص ش اخير مش
سازمان محركى قوى براى موفقيت آن به شمار مى رود. 
ــه وزارت  ــد ك ــان معتقدن ــان و كارشناس محقق
ــت  ــى اس ــتگاه هاى دولت ــزو دس ــرورش ج آموزش و پ
ــق برنامه هاى  ــراى دقي ــراى اج ــازمانى ب ــن س و چني
ــرفت، به معلمان و كاركنان متعهد و  ــعه اى و پيش توس
ــدگار بودن در  ــئوليت پذير نياز دارد تا عالوه بر مان مس
ــدد، كار مفيد  ــازمان و جلوگيرى از هزينه هاى مج س
ــترى در قبال مشاغل و وظايف محوله انجام دهند  بيش
( زكى، 1387). بنا براين، مى توان گفت كه تعهد شغلى 
يكى از شرط هاى اثر بخشى و كارايى معلمان محسوب 
ــق آن تعليم و تربيت بايد جنبة  ــود كه براى تحق مى ش

حرفه اى پيدا كند.
ــاركت  ــت كه مش ــى مؤيد آن اس ــج تحقيقات نتاي
ــد به تعهد  ــازمان مى توان ــان در تصميم هاى س كاركن
ــغلى بيشتر آنان بينجامد. كاربرد مديريت مشاركتى  ش
ــازى  با مجموعه اى از منابع واقعى همچون هماهنگ س
اهداف، افزايش تعهد كاركنان، افزايش بهره ورى، كاهش 
غيبت و اتالف وقت آن ها همراه است. بنا براين، مديران 
ــت تعهد كاركنان در  ــيوه هاى متفاوتى براى تقوي از ش
ــتفاده مى كنند. آن ها مى توانند ابزارهاى  سازمان ها اس
ــامل طيفى از مشوق هاى  ــمارى را، ش ــى بى ش انگيزش

ــاركتى، به كار گيرند  ــازى شغلى تا مديريت مش غنى س
ــلر، 1379 : 36). پس مهم ترين وظيفة هر مدير،  (ديس
جلب مشاركت كاركنان در بهبود مستمر سازمان از راه 
استقرار نگرش مديريت مشاركتى است ( فقهى فرهمند، 

 .(8 :1381
ــى از عوامل مؤثر  ــاركتى مديران يك مديريت مش
ــغلى دبيران  ــغلى دبيران، و تعهد ش در ميزان تعهد ش
ــعادت، رشد و  ــوى س عامل اصلى حركت جامعه به س
توسعه است. همچنين، تعهد شغلى كه يكى از مفاهيم 
ــبت به محيط كارشان  تعيين كنندة عالقة كاركنان نس
ــام دارد.  ــازمان ضرورتى ت ــى س ــت، براى اثر بخش اس
ــتن معلمان دلسوز، متعهد و با وجدان  بنا براين، با داش
مى توان در تعليم و تربيت تحول بنيادى به وجود آورد و 
ــاى مجدد و اصراف اموال دولتى  از هدر  رفتن هزينه ه
ــغلى دبيران نسبت به  جلوگيرى كرد. افزايش تعهد ش
ــت آموزش و پرورش  ــغل خود باعث باال رفتن كيفي ش
مى شود. همچنين اتالف وقت و سهل انگارى به حد اقل 

مى رسد و تعهد درونى افزايش مى يابد.
ــد، اگر مديران زير دستان را  همان طور كه گفته ش
در تصميم گيرى ها مشاركت دهند و دربارة امور با آن ها 
ــش تعهد كاركنان  ــورت كنند، اين امر باعث افزاي مش
ــن رابطه اى بين مدير  ــود. با به وجود آمدن چني مى ش
ــت كه دبيران بدون نظارت  و دبير مى توان انتظار داش
ــت و معقول انجام  مديران، وظايف خود را به طور درس
ــد و در امور محوله كوتاهى نكنند. در اين صورت،  دهن
ــترى  دبيران در كار خود نظم پيدا مى كنند، مدت بيش
ــازمان مى مانند و با شوق و هيجان بيشترى كار  در س
مى كنند. در چنين شرايطى، براى اداره كردن مدرسه ، 
ــا از باورهاى  ــه ارزش ه ــت ك ــن الگو آن اس مفيد تري
ــت اندر كاران و صاحب نظران  ــاركتى و گروهى دس مش

نشئت گيرد و مورد قبول عموم باشد.

پژوهش حاضر در پاسخ 
به اين سـؤال ها مطرح 

شده است:
بيـن  رابطـه اى  چـه 
مشـاركتى  مديريـت 
مديران و تعهد شـغلى 

دبيران وجود دارد؟ 
اين رابطه چگونه است؟ 
براى گسـترش آن چه 

بايد كرد؟ 

زهره  معيـن سراج
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ــترش مديريت مشاركتى و افزايش تعهد  براى گس
شغلى، سلسله اقداماتى به شرح زير پيشنهاد مى شوند:

ــران بر كار دبيران  ــتقيم مدي é  ميزان نظارت مس
ــت «روحية خود  ــر موجب تقوي ــود. اين ام ــته ش كاس
ــود كه در نهايت به افزايش  كنترلى» بين دبيران مى ش

تعهد شغلى دبيران مى انجامد.
ــوند  é در انتخاب مديران، افرادى به كار گمارده ش
كه از نظر رشتة تحصيلى مرتبط و با تئورى هاى جديد 
ــند. گزينش مديران بايد بر اساس  ــنا باش مديريتى آش
ــرايط  ــد تا افرادى كه واجد ش ضوابط و مالك هايى باش
بهترى براى احراز سمت مديريت مدارس هستند و به 
ــاركتى عمل مى كنند، جذب و به كار گرفته  سبك مش

شوند.
ــه از روش هاى  é  مديرانى كه در ادارة امور مدرس
مديريت مشاركتى استفاده مى كنند، از طرف مسئوالن 

تشويق و حمايت شوند.
ــكارات و همچنين  ــه خالقيت ها، ابت ــران ب é  مدي
ــد. آن ها بايد از طريق  ــخصيت دبيران احترام بگذارن ش
ــن ها،  احترام به مقام واال و ارجمند، معلم برگزارى جش
ــتفادة  ــكر از دبيران نمونه و همچنين اس ــر و تش تقدي
ــاركت آن ها در امور  ــرات دبيران و مش ــردى از نظ كارب
مدرسه، نگرشى مثبت نسبت به حرفة  معلمى به وجود 

آورند و در ارضاى نيازهاى روانى دبيران مؤثر باشند.
é  بينش و آگاهى مديران از تأثيرات مفيد مديريت 
ــاركتى افزايش يابد. اين كار مى تواند از طريق ارائة  مش
مقاالتى در زمينة مديريت مشاركتى، معرفى موفق ترين 
ــويق و تمجيد آن ها صورت  مديران در اين زمينه، و تش
ــاى آموزش ضمن  ــن برگزارى كالس ه گيرد. همچني
خدمت در خصوص آشنايى مديران با مديريت مشاركتى 

مى توان مفيد باشد.

در پايان مى توان نتيجه گرفت كه مشاركت كاركنان 
در مديريت سازمان به تعهد بيشتر آنان منجر مى شود. 
مشاركت از طريق افزايش تعهد، رضايت و ايجاد امنيت، 
به بهبود عملكرد و افزايش بهره ورى مى انجامد. بنا براين 
ــالش به منظور افزايش آن در  توجه به متغير تعهد و ت

سازمان بسيار ضرورى است.
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ــترش مديريت مشاركتى و افزايش تعهد  ــترش مديريت مشاركتى و افزايش تعهد براى گس براى گس
شغلى، سلسله اقداماتى به شرح زير پيشنهاد مى شوند:

ــران بر كار دبيران  ــتقيم مدي ــران بر كار دبيران  ميزان نظارت مس ــتقيم مدي  ميزان نظارت مس
ــت «روحية خود  ــر موجب تقوي ــود. اين ام ــته ش ــت «روحية خود كاس ــر موجب تقوي ــود. اين ام ــته ش كاس
ــود كه در نهايت به افزايش  ــود كه در نهايت به افزايش كنترلى» بين دبيران مى ش كنترلى» بين دبيران مى ش

ــوند  ــوند  در انتخاب مديران، افرادى به كار گمارده ش  در انتخاب مديران، افرادى به كار گمارده ش
كه از نظر رشتة تحصيلى مرتبط و با تئورى هاى جديد كه از نظر رشتة تحصيلى مرتبط و با تئورى هاى جديد 
ــند. گزينش مديران بايد بر اساس  ــنا باش ــند. گزينش مديران بايد بر اساس مديريتى آش ــنا باش مديريتى آش
ــرايط  ــد تا افرادى كه واجد ش ــرايط ضوابط و مالك هايى باش ــد تا افرادى كه واجد ش ضوابط و مالك هايى باش
بهترى براى احراز سمت مديريت مدارس هستند و به بهترى براى احراز سمت مديريت مدارس هستند و به 
ــاركتى عمل مى كنند، جذب و به كار گرفته  ــاركتى عمل مى كنند، جذب و به كار گرفته سبك مش سبك مش

ــه از روش هاى  ــه از روش هاى  مديرانى كه در ادارة امور مدرس  مديرانى كه در ادارة امور مدرس
مديريت مشاركتى استفاده مى كنند، از طرف مسئوالن مديريت مشاركتى استفاده مى كنند، از طرف مسئوالن 

ــكارات و همچنين  ــه خالقيت ها، ابت ــران ب ــكارات و همچنين مدي ــه خالقيت ها، ابت ــران ب مدي
ــد. آن ها بايد از طريق  ــخصيت دبيران احترام بگذارن ــد. آن ها بايد از طريق ش ــخصيت دبيران احترام بگذارن ش
ــن ها،  ــن ها، احترام به مقام واال و ارجمند، معلم برگزارى جش احترام به مقام واال و ارجمند، معلم برگزارى جش
ــتفادة  ــكر از دبيران نمونه و همچنين اس ــر و تش ــتفادة تقدي ــكر از دبيران نمونه و همچنين اس ــر و تش تقدي
ــاركت آن ها در امور  ــرات دبيران و مش ــردى از نظ ــاركت آن ها در امور كارب ــرات دبيران و مش ــردى از نظ كارب
مدرسه، نگرشى مثبت نسبت به حرفة  معلمى به وجود مدرسه، نگرشى مثبت نسبت به حرفة  معلمى به وجود 

آورند و در ارضاى نيازهاى روانى دبيران مؤثر باشند.
 بينش و آگاهى مديران از تأثيرات مفيد مديريت  بينش و آگاهى مديران از تأثيرات مفيد مديريت 
ــاركتى افزايش يابد. اين كار مى تواند از طريق ارائة  ــاركتى افزايش يابد. اين كار مى تواند از طريق ارائة مش مش
مقاالتى در زمينة مديريت مشاركتى، معرفى موفق ترين مقاالتى در زمينة مديريت مشاركتى، معرفى موفق ترين 
ــويق و تمجيد آن ها صورت  ــويق و تمجيد آن ها صورت مديران در اين زمينه، و تش مديران در اين زمينه، و تش
ــاى آموزش ضمن  ــن برگزارى كالس ه ــاى آموزش ضمن گيرد. همچني ــن برگزارى كالس ه گيرد. همچني
خدمت در خصوص آشنايى مديران با مديريت مشاركتى خدمت در خصوص آشنايى مديران با مديريت مشاركتى 

در پايان مى توان نتيجه گرفت كه مشاركت كاركنان در پايان مى توان نتيجه گرفت كه مشاركت كاركنان 
در مديريت سازمان به تعهد بيشتر آنان منجر مى شود. در مديريت سازمان به تعهد بيشتر آنان منجر مى شود. 
مشاركت از طريق افزايش تعهد، رضايت و ايجاد امنيت، مشاركت از طريق افزايش تعهد، رضايت و ايجاد امنيت، 
به بهبود عملكرد و افزايش بهره ورى مى انجامد. بنا براين به بهبود عملكرد و افزايش بهره ورى مى انجامد. بنا براين 
ــالش به منظور افزايش آن در  ــالش به منظور افزايش آن در توجه به متغير تعهد و ت توجه به متغير تعهد و ت

تعهـد سـازمانى معلمان و بررسـى تعهـد سـازمانى معلمان و بررسـى 
ــانى دانشگاه امام حسين (ع).  ــانى دانشگاه امام حسين (ع). . مجلة علوم انس . مجلة علوم انس

 مديريت پوياى سـازمان.

شيوه هاى تقويت تعهد كاركنان شيوه هاى تقويت تعهد كاركنان 
. ترجمة سوسن جدى و محمد زنجانى. ماه نامة علمى- . ترجمة سوسن جدى و محمد زنجانى. ماه نامة علمى- 
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چارچوب هاي نظري نوآوري در آموزش و پرورش
نويسنده: عبدالحسين حيدري تفرشي
ناشر: وراي دانش (021-66475750)

سال نشر: 1391
اين كتاب محصول هم ياري 10 كشور آفريقايي است كه 
همگي در صدد ايجاد تحول نوآورانه در نظام هاي آموزش 
و پرورش خود هستند. كتاب دو وجه بارز دارد: «تأكيد 
بر انديشه ورزي عالمانة دانشمندان حوزة  علوم تربيتي» و 
ــته از حوزة  عمل». كتاب حاضر در ده  «تجارب برخاس
بخش سازمان دهي شده است و ساختاري خودآموز دارد.

چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟
نويسنده: مري كلت

مترجم: دكتر ابوالفضل بختياري
ناشر: انجمن اوليا و مربيان (021-88958179)

سال نشر: 1391
براي پرورش پژوهشگران آينده بايد دانش آموزان 
را با روش هاي حل مسئله و تحقيق آشنا كرد. پژوهش 
ــيوه هاي تقريباً مشخصي دارد كه بايد  چارچوب و ش
ــوند. «آموزش پژوهش» فرآيند يادگيري را  آموخته ش
آسان مى كند و بر مهارت هاي تفكر تحليلي و انتقادي 

دانش آموزان مى افزايد.
ــوزش پژوهش به  ــي براي آم ــن كتاب راهنماي اي
ــي از روش هاي  ــت و از آنجا كه آگاه دانش آموزان اس
تحقيق علمي از بايسته هاي ضروري براي انجام هر نوع 
پژوهش كالسي است، كتاب حاضر مى كوشد روش هاي 
علمي تحقيق را با تمرين هاي عملي فراهم سازد. مطالب 

كتاب در چهار بخش و سيزده فصل تدوين شده اند. 
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