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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  ای را 
خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. رشد مديريت مدرسه از نوشته هاي كاربردي و مبتني بر تجربه هاي مستندسازي شدة  مدرسه اي استقبال مي كند. مقاله ها، بايد يك خط در ميان، بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شود. نثر 
مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و درانتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول شود. محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود. شوراي برنامه ريزي مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص 
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ـاز
غـ

سرآ

ــردبيـر   سـ

بصیــــرت در 
عوامـــل تغییر
ــه، به فرايند  نگاه مديريت تغيير و تحول در مدرس
ــه است. يعنی از نگاه سنتی دروندادمدار به  نهاد مدرس
رويكرد فرايندمدار ميل دارد. مديران بايد باور كنند كه 
ايجاد تغييرات، مستلزم رويكرد فرايندمدار است. اولين 
ــت. قدم دوم  ــرای تحول، درك نياز به تغيير اس قدم ب
بصيرت در خصوص عوامل تغيير است و تالشی كه برای 

رسيدن به آن بايد صورت بگيرد.
ــات و منابع  ــا افزايش امكان ــكالت ب برخی از مش
ــانی هم حل نمی شوند؛ مگر آنكه بينش  فيزيكی و انس
ــود و اين امر به وسعت  و جهت فكری و كاری عوض ش
يافتن بينش مديران نياز دارد. برای مثال، وقتی روشی با 
وجود حمايت های فيزيكی و معنوی به نتيجه نمی رسد، 
ــارات، آن هم در  ــز اختي ــر داد. تمرك ــد آن را تغيي باي
سازمان های آموزشی، معطوف به نتيجه نخواهد شد، لذا 
بايد از آن پرهيز كرد. يا زمانی كه دانش آموزان نسبت به 
روش های سنتی و غيرفعال تدريس عكس العمل منفی 
ــا اصرار كرد. بلكه  ــان می دهند، نبايد به ادامة آن ه نش
ــاركتی  بايد آن ها را تغيير داد و از روش های فعال و مش

استفاده كرد.

مدير مدرسه ای نقل می كند:
»پی گيری های من برای گرفتن يك معاون بيشتر 
برای مدرسه ام از سوی منطقة آموزشی، به جايی نرسيد. 
مجبور شدم با يك معاون بيش از 250 نفر دانش آموز را 
در يك مدرسه اداره كنم. لذا تصميم گرفتم با مشاركت 
ــوزان گروه های انتظامات و هم ياری  معلمان و دانش آم
ــوری كه معلمان قبل از  ــه ايجاد كنم؛ به ط را در مدرس
ــوند و بعد از آنان كالس را  دانش آموزان وارد كالس ش
ترك كنند. دانش آموزان نيز در قالب گروه های هم ياری 

زير نظر معاون مدرسه در ادارة مدرسه كمك كنند«.
ــابهی را در مورد نيروهای  مدير ديگری، وضع مش
ــال كرد و  ــه اعم ــزار )خدمات عمومی( مدرس خدمتگ
موفق شد با كمك دانش آموزان كمبود خدمتگزار را در 

مدرسه حل كند.
ــرايطی خاص،  ــی در موقعيت يا ش ــن، وقت بنابراي
موفق به افزايش ظرفيت ورودی های مدرسه نمی شويم، 
تصميم بگيريم روش ها را بهبود ببخشيم. ايجاد چنين 
موقعيت هايی نيازمند بصيرت و بينش بيشتر در مديران 

است.
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دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي 
دانشگاه تهران 

فرانک   مختاریان

بصیــــرت در 
عوامـــل تغییر

نظـــــــریة آشوب 
در مدیـریت آموزشی

نظرية آشوب1،   مطالعة سيستم های پيچيده، غيرخطی 
و پوياست. اين حوزه را لورنز )1963( كه پويايی های جريانات 
ــی كرد، ابداع كرده است )168:  آشفته در سياالت را بررس
levy ،1994(. آشوب فرايندی غيرتصادفی است كه تصادفی 
به نظر می رسد. دليل اصلی نوسانات خروجی، سازوكارهای 
درونی متعلق به سيستم غيرخطی مولد داده هاست )رياحی 
ــال 1972 لورنز در  ــلطان محمدی، 1383: 56(. در س و س
ــرد كه آيا حركت  ــخنرانی خود اين موضوع را مطرح ك س
ــل می تواند طوفانی را در تگزاس  ــای پروانه ای در برزي بال ه
ايجاد كند. اين سخن، نقطة آغازی برای شهرت اثر پروانه ای2 
شد )Ghys ،2012(. اثر پروانه ای مبين وجود نقاط اهرمی 
ــازمان است. بر اين اساس، هر نارسايی كوچك و  در يك س
كم اهميت در سازمان می تواند طی گردش كار به معضلی 
كالن تبديل شود )بيگلر بيگی، 1391: 67(. لذا مديران بايد 
از مسائل و محدوديت های موجود در سازمان شناخت دقيقی 
داشته باشند و بتوانند با رفع آن ها از بروز مشكالت گستردة  
ــازمانی جلوگيری كنند. افزون بر اين، اثر پروانه ای مبين  س
وجود نقاط حساسی در سازمان است كه رسيدگی به آن ها 
می تواند تغييرات عمده ای را در سطح سازمان ها به طور عام و 

سازمان های آموزشی به طور خاص ايجاد كند.
ــوب چيزی  ــای اصلی نظرية آش ــه ويژگی ه از جمل
ــه وارن بنيـس  )1967( آن را »جامعة معاصر«  ــت ك اس
پيتر دراکر)1969( آن را »عصر انقطاع« و چارلز هندی3 
)1998- 1997( آن را »عصر بدون دليل و ورای قطعيت« 
ــد )Farazmand،2003 :340(. گالبرایث )2004(  نامي
ــوب در مديريت و رهبری آموزشی  نيز كاربرد نظرية آش
را بررسی كرده است.  سانگایال )1990( با طرح مسائلی 
نظير »خودبازسازی« و »خودسازمان دهی«، به موضوع نظم 
درون بی نظمی در مديريت آموزشی اشاره كرد. کونتر)1995( 
معتقد است نمی توان مديريت آموزشی را به صورت خطی و 
قابل پيش بينی تصور كرد. لذا مديران آموزشی بايد داده ها 
و اطالعات تصميم گيری را بر اساس منطق و شهود تحليل 
كنند نه رابطة علت و معلولی و مدل سازی و پيش بينی های 
ــتم های  ــاری )مهرعلی زاده، زندوانيان، 1385(. در سيس آم
آشوب نظام يافته، كنترل پويا به جای كنترل سلسله مراتبی 
وخود مديريتی به جای مديريت از باال قرار می گيرد. به عبارت 
ديگر، سازمان ها نيازمند مهندسی مجدد هستند تا از ويژگی  
سازمان های آشوب نظام يافته برخوردار شوند؛ يعنی قدرت و 
كاركرد سازمان در حد اعالی خود توزيع شده باشد. همچنين، 
گوناگونی تغيير بايد در سازمان فراگير باشد. به عبارت ديگر، 
سازمان بايد از ارزش های غالب در نگرش پست مدرنيسم،  
يعنی تكثرگرايی، تنوع و آزادی برخوردار باشد )سيد دانش 
ــی  موجود  ــوع،  پيچيدگ ــكاران، 1391: 34(. در مجم و هم
ــت مؤلفه های دخيل  ــی و عدم قطعي در نظام های آموزش

ــی  ــه نظام ها ايجاب می كند كه مديران آموزش در اين گون
رويكردهای انعطاف پذير را مورد توجه قرار دهند و تحوالت 
ــازمان های آموزشی را در مسير تغييرات ساير نظام های  س

اجتماعی سازمان دهی كنند.
پی نوشت

1. Chaos theory
2. Butterfly effect
3. Charles Handy
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این شماره نيز با چند تجربه گران بهای همکارانتان آشنا می شوید. تجربه های مدیریتی در زمينه های گوناگون؛ از تنظيم 
و بهبود روابط انسانی در مدرسه و ایجاد گل خانه برای درک بهتر مفاهيم علوم تا برگزاری آزمون هایی برای ارتقا سطح 
آگاهی خانواده ها.رشد مدیریت مدرسه از شما مدیران عزیز و باتجربه هم دعوت می کند تا تجربه هایتان را با همکاران 
خود در ميان بگذارید چرا که تجربه از آن دسته گنج هاست که ارزشش در به اشتراک گذاشتن آن است! دو راه راحت 
برای فرستادن تجربه هایتان هم رایانامه و نامه است. پست الکترونيک و نشانی دفتر مجله نيز در شناسنامه مجله درج 

شده است. منتظرتان هستيم!

آزمونی برای مادران و فرزندان 
شايد يكی از دشوار ی های كار مديران مدارس، جلب 
توجه خانواده ها نسبت به وضعيت درسی دانش آموزان، 
ــد. زهـرا نوغان کار،  ــتايی، باش ــژه در مناطق روس به وي
ــتان دخترانة شهيد »عبدالمنافی كياكال« در  مدير دبس
شهرستان سيمرغ استان مازندران، در طول هشت سال 
ــابقة  مديريت مدارس،  با برگزاری آزمون های مادر و  س
ــه و خانواده را  ــيده است فاصلة ميان مدرس فرزند كوش
ــارة هدف از برگزاری چنين آزمونی  كاهش دهد. او درب

توضيح داد:
ــل  ــان تحصي ــد در جري ــواره باي ــا هم »خانواده ه
ــان و ميزان قدرت يادگيری آن ها قرار بگيرند.  فرزندانش
ــرای در جريان  ــال مديريتم، ب ــت س من در طول هش
ــادران از وضعيت  ــا و به خصوص م ــتن خانواده ه گذاش
تحصيل فرزندانشان، آزمونی به نام آزمون مادر و فرزند 
را طراحی و اجرا كرده ام. براساس اين طرح، هر سال در 
بهمن يا اسفند ماه برای هر پايه آزمونی برگزار می كنيم. 
در واقع آنچه برگزار می شود، آزمونی مانند كنكور است 

اما شركت كنندگان آن تنها دانش آموزان نيستند بلكه 
مادران هم در كنار فرزندانشان به سؤاالت چهارگزينه ای 
اين آزمون پاسخ می دهند. در آخر هم به پنج نفر نخست 

هر پايه جوايزی اهدا می كنيم«.
نتایج برگزاری چنين آزمونی چه بوده است؟

ــی  ــت، بهبود عملكرد آموزش نوغان كار معتقد اس
دانش آموزان يكی از مهم ترين آثار و نتايج برگزاری اين 
آزمون است: »ارتباط تنگاتنگ خانواده ها به ويژه مادران 
با مدرسه و معلم،  افزايش اعتماد به نفس دانش آموزان در 
كنار والدينشان،  افزايش توانايی حل مسئله و استدالل 
دانش آموزان با توجه به سؤاالت مفهومی آزمون،  آشنايی 
بيشتر مادران با مواد و كتاب های درسی، ايجاد صميميت 
بيشتر ميان دانش آموزان با مادرانشان و آگاهی بيشتر و 
ــان، از  ــر خانواده از نقاط قوت و ضعف فرزندانش عميق ت
ــت. البته مهم تر  مهم ترين نتايج برگزاری اين آزمون اس
ــی دانش آموزان و  ــة  اين ها، بهبود عملكرد آموزش از هم
مدرسه است كه خود ثمرة همكاری بيشتر خانواده ها در 

فرايند يادگيری دانش آموزان است«.

زهرا نوغان کار
مدير دبستان دخترانة شهيد 
عبدالمنافی كياكال
شهرستان سيمرغ، استان 
مازندران
دارای 17 سال سابقة خدمت 
در آموزش وپرورش

سمــانه آزاد
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گلخانة علوم
ــت كه  ــری اس ــای يادگي ــی از حوزه ه ــوم يك عل
ــی آن به ويژه در دورة ابتدايی در يادگيری  آموزش عمل
ــر نه تنها بر  ــت دارد. اين ام ــر مثب ــوزان تأثي دانش آم
ــرعت و عمق يادگيری می افزايد، بلكه زمينة تجربة   س
ــوزان فراهم می كند.  ــذت يادگيری را نيز در دانش آم ل
ــتان دخترانة  از اين رو، نسـرین صانعی پور، مدير »دبس
ــاری با ايجاد يك گلخانه در  ــهيد مالجوی« شهر س ش
مدرسه كوشيده است عالوه بر آشنا كردن دانش آموزان 
ــذت باغبانی را  ــاد دادن بهتر به آن ها، ل ــا گياهان و ي ب
ــات اين طرح كه  ــاند. او دربارة جزئي هم به آن ها بچش
ــده است،  ــوری نيز انتخاب ش به عنوان طرح نمونة  كش
به رشد مدیریت مدرسـه گفت: »در سال 1390 ادارة  
ــی را با عنوان  ــاری، طرح آموزش وپرورش ناحية 2 س
ــاه« ابالغ كرد. با ابالغ اين طرح و با  »پرورش گل و گي
ــی از حياط مدرسه جای مناسبی  توجه به اينكه بخش
ــرای ايجاد گلخانه بود، تصميم گرفتم گلخانه ای را در  ب
ــوزان و معلمان بتوانند  ــه ايجاد كنم تا دانش آم مدرس
ــتفاده كنند. بنابراين، با  ــرای درس علوم نيز از آن اس ب
ــی و كمی كمك مالی از ادارة  آموزش وپرورش  هماهنگ
ناحيه،  زمينة ايجاد گلخانه فراهم و ساختمان آن ساخته 
ــان آن را دانش آموزان و  ــد. البته همة  گل ها و گياه ش
ــال، به طور كامل به  ــا آوردند و گلخانه در اواخر س اولي
ــيد. نام آن را »باغچة علوم« گذاشتيم،  بهره برداری رس
چرا كه بيشترين استفادة آن برای درس علوم و بخش 
آشنايی با گياهان است. در اين گلخانه،  دانش آموزان از 
نزديك و به صورت عملی با گياهان دارويی و غير دارويی،  
ــان مفيد و غيرمفيد )مثل علف های هرز(، مراحل  گياه
ــد گياهان، نحوة  نگهداری از انواع گياهان و ... آشنا  رش
ــوند. غير از نگهداری كلی از گلخانه كه به عهدة  می ش

ــت، بقية  كارها از كاشت گياهان  نيروهای خدماتی اس
ــدة  دانش آموزان و  ــه زدن و پرورش دادن،  به عه تا قلم
ــت. به طوری كه دانش آموزان از نزديك  معلمانشان اس
شاهد همة  مراحل رشد گياهان هستند و قطعاً آنچه را 

كه می بينند و ياد می گيرند فراموش نمی كنند«. 
البته در مدرسة  شهيد مالجو استفاده از گلخانه تنها 
ــت. به گفتة  صانعی پور،  به زنگ های علوم منحصر نيس
دانش آموزان از مهارتی كه از كار گلخانه كسب می كنند، 
ــم می كنند: »نزديك عيد  ــه درامد زايی ه برای مدرس
ــف و گل  ــن يوس نوروز بچه ها برخی گياهان مثل حس
ــه می زنند و در  ــتری دارند، قلم ناز را  كه خواهان بيش
ــا قيمت كم به دانش آموزان ديگر  گلدان های كوچك ب
ــن آن از ديگر  ــبزه و فروخت ــتن س ــند. كاش می فروش
كارهايی است كه بچه ها نزديك نوروز در گلخانه به آن 
ــغول اند. به اين ترتيب،  دانش آموزان عالوه بر اينكه  مش
ــد و نمو گياه آشنا می شوند، با  از نزديك با مراحل رش
ــك می كنند و مهم تر از  ــه كم فروش گياهان به مدرس

همه از اين فرايند لذت می برند«.

نسرین صانعی پور
مدير دبستان دخترانة شهيد مالجو  

ناحية 2 ساری
دارای 18 سال سابقة خدمت در 

آموزش وپرورش و
10 سال سابقة مديريت
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مدرسة ما،  خانة ما
ــای يك مدير  ــن دغدغه ه ــی از مهم تري وقتی يك
محيط زيست باشد و از آلودگی شهر و مدرسه رنج بكشد،  
ــت.  ــعی در برطرف كردن آن خواهد داش با ابتكاری س
وجيهه رئوفی فرد، مدير دبيرستان دخترانة  اكبر صبوری، 
ــت كه كوشيده  دغدغة ذهنی اش را  يكی از مديرانی اس
ــوزة  مديريتی خود برطرف كند؛  به طوری كه ديگر  در ح
هيچ كس كالس های مدرسة او را كثيف نبيند. او دربارة 
تجربه اش با رشد مدیریت مدرسه گفت وگو كرده است.

»محيط زيست و پاكيزگی آن هميشه از مهم ترين 
دغدغه های من بوده است. متأسفانه با اينكه شعار دين 
ما »النظافة من االيمان« است و ما در اين زمينه پيشينة 
ــا عملكردمان در حفظ  ــيار غنی داريم، ام فرهنگی بس
ــت. اين موضوع دربارة  ــت با آن مطابق نيس محيط زيس
ــود. طی دوران  ــه های ما هم ديده می ش نظافت مدرس
ــی ام همواره به فكر چاره ای بودم تا دانش آموزان  مديريت
مسئوليت پاكيزگی محيط تحصيلشان را برعهده بگيرند؛ 
ــد از دورة كودكی و  ــت باي ــائلی از اين دس چرا كه مس
ــود تا ديگر  ــوزان حك ش ــن دانش آم ــی در ذه نوجوان
ــت نداشته باشيم. اين  معضلی به نام آلودگی محيط زيس
ــود تا اينكه طی تحقيقی دربارة  دغدغه همواره با من ب
ــور ژاپن متوجه شدم در اين  نظام آموزش وپرورش كش
ــه ها به  عهدة  دانش آموزان است.  ــور نظافت مدرس كش
ــئوليت  ــه هم اين مس حتی در راه رفت و آمد به مدرس
برعهدة آن هاست وخود دانش آموزان بايد مراقب نظافت 
و پاكيزگی محيط اطرافشان باشند. پس از آن بود كه در 

شورای دبيران، انجمن اوليا و مربيان مدرسه و سپس با 
خود دانش آموزان طرحی را مطرح كرديم كه با استقبال 

هم روبه رو شد«.
براساس طرح اين مدير، دانش آموزان بايد خودشان 
عهده دار نظافت كالس های درس باشند: »براساس اين 
طرح، هر كالس نماينده ای را به عنوان شهردار انتخاب و 
به معاون مدرسه معرفی می كند. معاون هم در جلسه ای 
كارهايی را كه شهردار و بقية دانش آموزان برعهده دارند 
برايشان شرح می دهد. از جملة اين فعاليت ها تهية تقويم 
اجرايی برای هر دانش آموز است. به اين ترتيب، نماينده 
يا همان شهردار كالس بايد بر اساس يك تقويم مشخص 
كند كه هر دانش آموز در چه روزی مسئول تميز كردن 
كالس است. بنابر اين طرح، هر دانش آموز چندين بار در 
سال وظيفة  تميز كردن كالس را بر عهده دارد. شهردار 
كالس هم هر روز بر كار دانش آموزان نظارت می كند تا 

كار به خوبی انجام گيرد«.
ــة اكبر  ــاال ديگر در مدرس ــة  اين مدير، ح ــه گفت ب
ــاعت رسمی مدرسه، كالس ها  صبوری، پس از اتمام س
مانند اول صبح تميز و عاری از هر نوع آلودگی هستند: 
»بعد از اجراشدن اين طرح، كالس ها همواره تميزند، و 
البته،  احساس مسئوليت دانش آموزان نسبت به پاكيزگی 
محيط اطرافشان از آن مهم تر است. طی دو سالی كه از 
اجرای اين طرح می گذرد، دانش آموزان به طور محسوسی 
نسبت به اين موضوع حساس شده اند كه مصداق آن را 
می توان در تميز ماندن حياط مدرسه هم مشاهده كرد«.

وجيهه رئوفی فرد
مدير دبيرستان دخترانة  اكبر 
صبوری
منطقة  7 تهران
دارای 24 سال سابقة  خدمت در 
آموزش وپرورش و
11 سال سابقة مديريتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هنر انتقال تجربه ها
ــوتان بهتر از هر كالس  گاهی تجربه های پيش كس
ــران تازه كار  ــد به معلمان و مدي ضمن خدمتی می    توان
كمك كند. به همين دليل هم احسان اهلل جمالی، مدير 
هنرستان سپاه تهران،  هر سال پيش كسوتان اين مدرسه 
ــان را در اختيار  ــرد هم جمع می كند تا تجربه هايش را گ
معلمان جوان تر بگذارند. اين مدير دربارة اين گردهمايی 
ــوتان و فارغ التحصيالن  ــزرگ پيش كس كه »همايش ب

احسان اهلل جمالی
مدير هنرستان سپاه 
منطقة 13 تهران

دارای 28 سال سابقة خدمت در 
آموزش وپرورش و
17 سال سابقة مديريت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنرستان سپاه تهران« نام دارد، با رشد مدیریت مدرسه 
گفت وگو كرده است:

ــانی در  ــق روابط انس ــه اهميت تعمي ــا توجه ب »ب
محيط های آموزشگاهی،  هشت سال است برای برقراری 
ارتباط با معلمان و مديرانی كه از بدو تأسيس اين مدرسه 
ــال 1353( در اينجا خدمت كرده اند، برنامه هايی را  )س
برگزار می كنيم. هدف اصلی از برگزاری چنين همايشی، 
ــد  و قديم معلمان و  ــل جدي ــراری ارتباط ميان نس برق
مديران، تبادل تجربه  ميان آن ها و نيز قدردانی از زحمات 
اين پيش كسوتان است. در طول اين برنامه ، پيش كسوتان 
تجربه های خود را در اختيار معلمان جوان  تر قرار می دهند: 
ــوة كالس داری، تعامل با دانش آموزان، چگونگی حل  نح

مشكالت دانش آموزان، روش های تدريس و ...
ــی از نيروهای جوان  ــت برخ از آنجا كه ممكن اس
ــند، اين تجربه ها  ــای تربيت معلم را نگذرانده باش دوره ه
ممكن است برايشان بسيار مفيد باشد. مثالً در همايش 
ــال كه نزديك 200 نفر از معلمان و مديران قديمی  امس
مدرسه در آن شركت كردند،  معلمان در گروه های چند 
نفری جمع شدند و از معلمان قديمی دربارة موضوعات 
ــتند. به گفتة خودشان جلسه  گوناگون هم فكری خواس

پربار و مفيد بوده  است.
ــه همين موضوع  ــای اين همايش ب ــه  برنامه ه البت
ــد و خوش فكر  ــای توانمن ــود. ما از نيروه ــم نمی ش خت
ــی و تحقيقاتی و  ــی در زمينة فعاليت های پژوهش قديم
نيز برنامه ريزی استفاده می كنيم. مثالً دربارة فعاليت های 
گروه های آموزشی از آن ها دعوت می كنيم تا تجربه ها و 
ــان را بيان و ما را در برنامه ريزی هرچه بهتر  راهكارهايش

ياری كنند«.
دعوت از فارغ التحصيالن موفق و كارآفرين  سال های 
گذشتة   اين مدرسه   از ديگر برنامه هايی است كه احسان اهلل 
جمالی اجرا می كند: »عالوه بر مديران و معلمان قديمی 
مدرسه،  هرسال از فارغ التحصيالن سال های گذشته هم 
ــوت می كنيم تا تجربه های خود را برای دانش آموزان  دع
ــياری از دانش آموزان سال های گذشته  بازگو كنند. بس
ــده اند كه می توانند  امروز به كارآفرينانی موفق تبديل ش
ــل جديد قرار  عملكرد و تجربه های خود را در اختيار نس

دهند و آن ها را در اين  راه ياری كنند«.



ــالت برانگيخته شدند تا با مديريت  پيامبران به رس
خود استعدادهای معنوی و نيروهای بالقوة انسان ها را در 

جهت رشد و كمال هدايت كنند.
امام علـی)ع( در خطبة اول نهج البالغه می فرمايد: 
ــدند تا ذخاير و  ــن دليل مبعوث ش ــای الهی به اي »انبي
زمينه های وجود انسان را استخراج و او را در فضای سالم 
بر مركب عقل و انديشه سوار كنند و به سعادت رهنمون 

شوند«.
ــان ها در جوامع  ــه در تاريخ زندگی انس مطالع
گوناگون نشان می دهد هيچ  گروه و ملتی را نمی  توان 

يافت كه در زندگی موفق و پايدار باشند، مگر به 
وجود مدير و سرپرستی كه امور مادی و 
معنوی آنان را مديريت كند. جنگ های 
زيادی هم كه در طول تاريخ بشر بر سر 
ــته،  برای  مديريت جامعه به وقوع پيوس

ــتی نبوده، بلكه به  نفی مديريت و سرپرس
اين جهت بوده كه هر گروه يا جناحی خود 
را برای مديريت و رهبری جامعه شايسته تر 

می دانسته است. جنگ های گروه های 
مختلف انسان ها برای تصدی منصب 
ــر  ــگ و رقابت بر س ــت، جن مديري
ــر اصل  ــت نه بر س معيارها بوده اس
مديريت؛ چرا كه اصل مديريت اصلی 

طبيعی در زندگی اجتماعی است.
ــة  173  ــی)ع( در خطب ــرت عل حض

می فرمايند: »پرچم مديريت را بايد به كسی 
ــت و آگاه به  ــه دارای بصيرت، مقاوم ك

ــائل است سپرد؛ چرا  مواضع و مس
كه هدف مديريت در جامعه،  مانند 
ــازمانی، تعالی و رشد جامعه  هر س

است.

ــه را اجرای حق  ــدف از ادارة  امور جامع علی)ع( ه
ــان،  ــن مديريت را خدمت می داند. ازنظر ايش و همچني
ــئوليتی سنگين، همراه با خدمتی  مديريت به عنوان مس
ــت را برای  ــود و مدير هرگز مديري ــيع طرح می ش وس

حاكميت خويش نمی خواهد.
مدير بايد مديريت را برای خدمت بخواهد. چنانكه 
ــوبگران  امام علی)ع( به هنگام آمادگی برای جنگ با آش
بصره فرمودند. عبـداهلل بن عباس می گويد: »در منزلی 
ــر امير المؤمنين)ع(،  در  ــك بصره به نام »ذی قار« ب نزدي
ــدم.  ــارة خويش را می دوخت،  وارد ش حالی كه كفش پ
متوجه من شد و گفت: قيمت اين كفش چقدر است؟ 
در پاسخ آن حضرت عرض كردم: اين كفش كهنة  
ــی ندارد. او فرمود: به خدا سوگند  وصله دار ارزش
اين كفش كهنة پروصله در نزد من از حكومت بر 
شما محبوب تر است، ولی من كه اين حكومت را 
پذيرفته ام،  به خاطر اين است كه حقی را ثابت كنم 
و باطلی را از ميان بردارم«. )نهج البالغه،  خطبة 33(.
يكی از مشكالت امروز مديران، جدايی از مردم 
است. گاهی مدير مدرسة  ما از وضعيت زندگی 
ــدارد. هرگاه  ــكاران معلم خود اطالعی ن هم
مقام و جايگاه مديريت به صورت حصاری بين 
ــی بزرگ دامن گير  ــر و مردم درآمد، آفت مدي
سازمان خواهد شد. در ديدگاه مديريتی امام 
علی)ع( به مدير اجازة ايجاد چنين حصاری داده 
نمی شود و با توصيه های مكرر و مراقبت های ايمانی 
و اخالقی سعی بر اين است كه مدير را خدمتگزاری 
ــازمان قرار دهد و رابطة نزديك  برای افراد و س
مدير با افراد سازمان و افراد سازمان با مدير 
به عنوان يك »حق« و »وظيفه« مدنظر 
ــی)ع( در خطبة 34  ــرار گيرد. امام عل ق
نهج البالغه اين رابطة متقابل را به زيبايی 
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ترسيم كرده اند: 
ــما حقی و شما را بر من حقی  »ای مردم، مرا بر ش
ــت كه از نصيحت و  ــما بر من آن اس ــت، اما حق ش اس
ــما دريغ نورزم و حقوق شما را  خيرخواهی نسبت به ش
ــما را تحت تعليم قرار  ــما بپردازم و ش از بيت المال به ش
ــد و تربيتتان كنم تا به  ــم تا در جهل و نادانی نماني ده
ــما  ــت يابيد. و اما حقی كه من بر ش دانش و آگاهی دس
دارم اين است كه در بيعت و تعهد خويش وفادار باشيد 
و خيرخواهی و دوستی را در آشكار و نهان نسبت به من 
از دست ندهيد و چون شما را برای كاری خواندم اجابت 

كنيد و آن گاه كه فرمانتان دادم اطاعت كنيد«.
يكی از راه های اين پيوند )ارتباط اثربخش بين مدير 
و همكاران( آگاهی از وضعيت زندگی، مسائل و مشكالت 
معلمان در محيط مدرسه است و دومين راه نيز فرصتی 
ــان در ابعاد  ــی رفتارهای مدير از ديد معلم ــرای ارزياب ب

گوناگون مديريتی است.
ــت كه مديران ما گاهی هم به اين جنبه  چه زيباس
ــخگوی  از ارتباط با همكاران خود فكر كنند كه بايد پاس
ــند! ما در بدنة  مديريتی  رفتارهای خود با همكاران باش
خود عادت كرده ايم كه فقط پاسخگوی مديران باالدست 
باشيم و اين را از معلمانمان دريغ كرده ايم كه زمينه های 
ــد و ارتقای آن ها را  ــخگويی به رفتارهای خود و رش پاس

فراهم سازيم.
ــس می فرمايند:  ــبة نف امام علی)ع( در باب محاس
»هركس از نفس خود حساب كشی كند )محاسبة  نفس(:

1. به عيب های خود آگاهی پيدا می كند؛
2. به كم كاری های خود احاطه می يابد؛

3. می كوشد از كم كاری رها شود.
4. عيب های خود را اصالح می كند.

ــت كه گاهی از منش و  پس بر ما الزم و ضروری اس
روش مديريتی خويش محاسبة  نفس داشته باشيم.

دكتر حيدر توراني

یک نکته از این معنی
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ــرايط عادی هستيم، همه را دور برمان  وقتی در ش
ــاس می كنيم. با هم هستيم، دور هم هستيم، سر  احس
يك سفره می نشينيم، به سفر می رويم، به يكديگر تلفن 
می زنيم، پيامك می فرستيم، به منزل يكديگر می رويم، 
مهمانی می دهيم، مهمانی می رويم، در سر كالس، محل 
ــات و كنفرانس ها كنار هم هستيم و خالصه  كار، جلس
ــتيم و احساس تنهايی نمی كنيم. به همديگر  تنها نيس

كمك می كنيم و از هم كمك می گيريم.
ــاير مثال هايی  چنانچه اين هايی كه مثال زدم و س
از اين قبيل را »تنها نبودن« تصور كنيم در اشتباهيم. 

ــد كه صبح روز پنجشنبه ای،  ماجرا از آنجا آغاز ش
ــن درد به تدريج  ــم درد گرفت و اي ــاره پهلوی چپ يكب
ــتم  ــديد كه هيچ كاری نمی توانس ــد. آن قدر ش زياد ش
ــتم فكر كنم. فرياد می زدم  انجام دهم؛ حتی نمی توانس
ــم دورم بودند و  ــاال و پايين می پريدم. همة نزديكان و ب
دوست داشتند برايم كاری بكنند اما به واقع همه كاری 
می كردند جز اينكه دردم را مداوا كنند! من بودم و دردم 
ــر؛ تنهای تنها. اين درد نتيجة عارضة بدن خودم  و الغي
بود و بايد آن را می كشيدم. قابل انتقال به غير هم نبود و 
هيچ كس ديگری جز خودم را نمی توانستم متهم كنم و 
مسبب درد بدانم. در آن لحظات سخت بود كه به خوبی 
فهميدم زمانی كه مرا وارد قبر می كنند، خودم هستم و 
اعمالم، يعنی چه! و اينكه به واقع به رغم خواستة افراد، 
ــس كاری برنمی آيد، يعنی چه! آنجا بود كه از  از هيچ ك
ته قلبم داد می زدم: خدايا مرا ببخش، خدايا غلط كردم! 
ــن درس ها قباًل نيز به من داده  ــی  بود. از اي درس  خوب

شده بود ولی هيچ وقت آن را  چنين فرا نگرفته بودم.
ــت،  ــور كه درد نتيجة عارضة بدن من اس همان ط
ــار قبر هم نتيجة اعمال من خواهد بود. اگر اعمالم  فش
ــكن پزشك عمل خواهد كرد  خوب باشد به مثابه مس

و گرنه من می مانم و اعمال بدم و عذاب الهی!
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دکتر حيـدر تورانی

لحظه ای که 
از هیچ کس 

کاری برنمی آید!
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و  اطالع رسانی  امر  راستای  در 
گشودن فضای تعامل و هم اندیشی 
تحول  اسناد  خصوص  در  بيشتر 
بنيادین آموزش وپرورش،  ميزگردی 
از  جمعی  و  سردبير  حضور  با 
و  پژوهش  سازمان  کارشناسان 
مدیران  و  آموزشی  برنامه ریزی 
مدارس برگزار شد. دراین ميزگرد 
دو ساعته و در گفت وگوهای انجام 
شده، دربارة »راه های تسهيل اجرای 
آموزش وپرورش  تحولی  اسناد 
بنيادین  تحول  سند  جمله  از 
درسی  برنامة  و  آموزش وپرورش 
شده   نظر  تبادل  و  بررسی  ملی« 
در  را  گزارش  این  مشروح  است. 

ادامه می خوانيد. 

ــدمديريت  ــردبير مجلة رش دکتر حيدر تورانی: س
مدرسه

هيچگاه از تحول غافل نبوده ایم!
  يكی از رسالت هايی كه برای اين مجله قائل بوده ايم، 
بحث اشاعه و ترويج اسناد تحول بنيادين آموزش وپرورش 
ــت تا بتوانيم آن ها را به معلمان عزيز و مديران  بوده اس
مدارس و ديگر مخاطبان معرفی كنيم و اتفاقات مربوط 
ــانيم. همواره اين  ــان برس ــناد را به اطالع ايش به اين اس
ــی تعقيب كرده ايم  ــوع را با نگاه نقادانه و كارشناس موض
ــارات و تكنولوژی آموزشی هم  و خوشبختانه دفتر انتش
ــات و  ــتيبان ما بوده  و از اين جلس ــواره حامی و پش هم

هم نشينی ها استقبال كرده  است. 

ــتر به نقد طرح تحول  ــات گذشته ما بيش در جلس
بنيادين آموزش وپرورش پرداختيم تا ببينيم چالش های 
ــت  ــناد مرتبط با آن چيس فراروی اجرای اين طرح و اس
و احياناً برای اجرای آن با چه مشكالتی روبه رو هستيم. 
ــی  گرچه ما همچنان اين نگاه نقادانه را داريم و به بررس
كارشناسی اين اسناد هم ادامه خواهيم داد، اما چون اين 
اسناد وارد فاز اجرايی و عملياتی شده اند، مقداری جهت  
نگاهمان را تغيير داده ايم تا ببينيم در اين مرحله چگونه 
می توانيم اجرای آن ها را تسهيل كنيم. دليل اين نوع نگاه 
ــت كه باالخره اين  و زاوية جديد نگاه به موضوع اين اس
ــناد بايد در قالب برنامه هايی مانند برنامة درسی ملی  اس
عملياتی شوند و اگر قرار باشد ما هميشه در موضع نقد 
ــهيل گر اجرای كار باشيم.  بمانيم، نخواهيم توانست تس

ــه عكس موضوع نيز می تواند اتفاق بيفتد. يعنی اگر  البت
ــناس يا هر  ما در مرحلة اجرا به عنوان معلم، مدير، كارش
سمت ديگری به كمك بياييم، نقد و موشكافی و تحليل 
مشكالت و موانع هم صورت خواهد گرفت و در عين حال 

كار هم متوقف نخواهد شد. 
ــه و با عنايت به اين نوع نگاه،  با توجه به اين مقدم
موضوع ميزگرد امروز ما »بررسی عوامل تسهيل کنندة 
اجـرای اسـناد تحولی از جملـه طرح تحـول بنيادین 
آموزش وپرورش و برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی 

ایران« است. 

توانمنـد سـاختن مدیـر و معلـم اساسـی ترین 
کاراست 

ــان  و كاركنان  ــند ما بايد به معلم اگر از من بپرس
ــا بتوانند در  ــه آموزش هايی بدهيم تا آن ه ــی چ آموزش
ــناد موفق عمل كنند، نظر من اين است  اجرای اين اس
كه ما بايد اين همكاران را توانمند كنيم. توانمندی يعنی 
ــاال. به اين ترتيب، آن ها  ــورداری از ظرفيت علمی ب برخ
می توانند مأموريت هايی را كه به ايشان سپرده می شود، 

به خوبی، به موقع و با سرعت و صحت انجام دهند. 
اين مهم هم در گرو آن است كه توانايی های نگرشی، 
مهارتی و رفتاری همكاران ما در سطح بااليی قرار داشته 
باشد و آن ها بتوانند از همة ظرفيت و توانايی خود استفاده 

كنند. 
ــان روبه رو  ــا اين معلم ــة عمل هم ب ــما در عرص ش
هستيد. زمانی كه گفته می شود اين معلم توانمند است، 

ــــــــــــول پیمودن راه تحـــــــــ
ــــدیران و معلمان   بدون همراهی مــــــ
ممــــــکن نــــــــــــــــــــیست
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تا دیر نشــده کـــاری باید کرد!

واکاوی نقش مدیران مدارس و معلمان در 
تسهیل اجرای اسناد تحولی آموزش و پرورش
)قسمت اول(
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قسمت اول

ــام كارهای متنوع و  ــراد همين كارايی و ظرفيت  انج م
مهم است. خردورزی، عقالنيت، بهره گيری از تجربه ها و 

نوآفرينی، از خصلت های چنين افرادی است. 
همين است كه اين گونه معلمان و كاركنان آموزشی 
در برابر تغيير واكنش های مثبت و سازنده نشان می دهند 
و می توانند در بستر تغييرات انجام شده حركت كنند و 
با استفاده از توانمندی خود با تغييرات و تحوالت همراه 
ــوند. اين افراد شايد در جريان جزئيات يك  و همگام ش
تغيير و تحول هم نباشند، اما چون زمينه و ظرفيت الزم 
ــد، در كمترين مدت ممكن با تغييرات و تحوالت  را دارن
جاری همراه می شوند. پس مهم ترين كار و مأموريت ما 
ــی كه بر عهده داريم، توانمند كردن  ــما در هر نقش و ش
ــی،  ــت كه در نقش معلم، كاركنان آموزش همكارانی اس
مربی، معاون يا هر سمت ديگری با ما همكاری می كنند.  

دکتر محمود امانی طهرانی: دبيرشورای هماهنگی 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و مؤلف  علمی س

كتاب های درسی
محل اجرا وعملياتی شدن همة تغييرات و تحوالت 

مدرسه است
ــاب الزم و  ــه، انتخ ــن جلس ــوع اي ــاب موض انتخ
ــمندانه ای است كه نشان می دهد اسناد تحولی در  هوش
ــته است  آموزش وپرورش تا حد زيادی آن گونه كه شايس
ــوی همكاران ما، به خصوص در مجالت رشد، مورد  از س
توجه قرار دارند و يقيناً بايد چنين حمايت هايی صورت 
گيرد تا ان شاءاهلل هرچه زودتر شاهد تغيير و تحولی باشيم 

كه از آن به عنوان »تحول بنيادين« ياد می كنيم. 
ــدن  ــی می دانيد كه محل اجرا وعملياتی ش  به خوب
ــه است و هنر ما بايد  همة اين تغييرات و تحوالت مدرس
اين باشد كه تالش كنيم محتوای اين اسناد را به فضای 
واقعی مدرسه نزديك كنيم. توفيقی كه نصيب بنده شده 
ــور دارم و  ــه حض ــت كه تقريباً هر روز در مدرس اين اس
ارتباطم همواره با آن برقرار بوده است. اين چند سال هم 
در هر موقعيت مناسبی، از مديران مدارس پرسيده ام كه 
آيا دوره های مرتبط با اين اسناد را گذرانده و اسناد تحول 
را مطالعه كرده اند؟ همچنين پرسيده ام كه اين اسناد قرار 

است در مدرسه چه تغييراتی ايجاد كنند؟ 

متأسفانه بايد عرض كنم، در مقابل چنين سؤاالتی، 
با پاسخ های غير عملياتی و پراكنده ای مواجه بوده ام. چند 
سال پيش مقاله ای را با عنوان »مديران مدرسه، رهبران 
كارامد« ترجمه كردم كه در همين مجله به چاپ رسيد. 
در آن مقاله  و در كشور آمريكا، محقق با اين سنجه كه 
آيا اين مدارس كارامد هستند يا نه، چند مدرسه را مورد 
مطالعه قرار داده بود. مالك هايی مانند ميزان قبولی) البته 
با معيارهای كيفی و دقيق(هم مالك تشخيص كارامدی 
ــيده بود  يا ناكارامدی مدارس بودند. محقق از آن ها پرس

شما در مدرسة خود چه مأموريتی را دنبال می كنيد؟
مشاهدات وی و بررسی نشانه های مورد نظر او حاكی 
ــه در مدارس كارامد، مديران از مأموريت ها  از اين بود ك
ــا حرارت، عالقه مندی، انگيزه و باواژگان  و اهداف خود ب

روشن و خيلی صريح صحبت می كنند. 

ــــــــــــول پیمودن راه تحـــــــــ
ــــدیران و معلمان   بدون همراهی مــــــ
ممــــــکن نــــــــــــــــــــیست

ـــتی محمد دشــ

تا دیر نشــده کـــاری باید کرد!
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متقابالً مديران مدارس ناكارامد، با كلی گويی و ابهام 
ــتانداردهای  ــت می كردند و وقتی در خصوص اس صحب
مدرسه از آن ها سؤال می شد، در اسناد و مدارك مدرسه 
به دنبال آن می گشتند و در ذهن خود تصوير روشنی از 

آن اسناد نداشتند. 
ــخصة دوم مدارس ناكارامد كه از اولی جالب تر  مش
است، اين بودكه وقتی محقق به سراغ معلمان و معاونان 
و كاركنان آموزشی می رفت، آن ها هم با ابهام و كلی گويی 
ــناد و  ــنی از اين اس ــد و تصوير روش ــت می كردن صحب
شاخص ها نداشتند و برعكس و متقابالً در مدارس كارامد، 
رده های بعد از مديريت، يعنی معلمان، معاونان و كاركنان 
ــنی  ــی هم تقريباً با همان وضوح و به همان روش آموزش
ــخن می گفتند و با آن ها همراه و  ــناد س مدير از اين اس

هماهنگ بودند. 
اين موضوع نشانگر آن بود كه مدير عالوه بر تسلط 
ــناد شاخص و مهم، ادبيات و واژگان  و همراهی با اين اس
ــرده بود و همة  ــه نهادينه ك ــاص آن را هم در مدرس خ

اعضای مدرسه با اين ادبيات مشترك آشنا بودند. 

یادمان باشد برای اجرای هر کار مهمی به شناخت و 
معرفت نسبت بدان نيازمندیم

در خصوص اسناد تحولی، يعنی سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش و سند برنامة درسی ملی، بنده به خاطر 
اينكه بايد برای معلمان و مديران سخنرانی و اطالعاتی 
ــار آن ها را دقيق مطالعه كرده ام. يك بار  ارائه كنم، چندب
هم آن ها را از ديد و زاوية نگاه مديران مدارس خوانده ام 
تا ببينم اين اسناد چه نگاهی به مدير و معلم و كاركنان 

آموزشی دارند.  
ــريف امام علی )ع( در  ــناد، حديث ش با خواندن اس
ذهنم تداعی شد كه می فرمايند: »يا كميل! ما من حركه 
ــت فيها محتاج الی معرفه«: ای كميل از تو هيچ  اال و ان
ــرنمی زند، مگر اينكه برای انجام آن نيازمند  حركتی س

شناخت و معرفت نسبت به آن هستی!«
ــامل  ــم مديريت هم می گويند: مديريت ش   در عل
ــت: شناخت، برنامه ريزی ، سازمان دهی  چهار مرحله اس
ــناخت اولين مرحله است و امام متقيان   و ارزشيابی. ش
حضرت علی )ع( هم به همين معنا اشاره كرده اند. ما االن 
بايد ببينيم سيمای ترسيم شدة مدرسه در اسناد تحولی 
ــت و مدرسة مورد نظر آن ها با مدرسه های موجود  چيس
ــة  ــی آن ها با مدرس چه تفاوت هايی دارد و تفاوت اساس

سنتی ما چيست؟
از خودمان بپرسيم و ببينيم كه با اجرای اين اسناد 
قرار است چه تغيير و تحولی در مدرسه اتفاق بيفتد. بعد 
ــناخت كلی بايد به سراغ جنبه های ملموس و  از اين ش
عينی اسناد در مدرسه برويم و ببينيم برای بهبود، ترميم 
ــناد چه برنامه هايی  و اصالح وضعيت موجود در اين اس

تصوير شده است! 

سيد امير رون: كارشناس مسئول دفتر برنامه ريزی و 
تأليف كتاب های درسی

اولين مرحلة تحول اشتراک در فهم تحول است.
در كنار اين اسناد، محتواهای ديگر هم توليد شده اند 
كه در آن ها مبانی و اصول ناظر بر اين اسنادبيان شده اند. 
ــؤاالت  ــتند كه به س اين مبانی و اصول به دنبال آن هس
ــان، معرفت، علم،  ــتی،  انس بنيادين ما درخصوص هس
ــی پاسخ دهند. به عبارت  ارزش ها و ديگر مفاهيم اساس
ــتی  ــم  می خواهند به چگونگی،چيس ــر، آن مفاهي ديگ
ــون در مرحلة  ــخ دهند. ما اكن ــناد پاس و چرايی اين اس
آماده سازی هستيم و خيلی نبايد نگران باشيم. در واقع، 
مرحلة آماده سازی مرحلة فهم مشترك اين اسناد است 
و همكاران خوب ما بايد متوجه اين موضوع مهم باشند. 
ــت من از صحبت های دوستان در اين جلسه آن  برداش
ــت كه همكاران خوب و دلسوز ما از جوانب و زوايای  اس
مختلف و به تناسب مسئوليت خود به اين اسناد می نگرند 
و به همين دليل برداشت ها و به تبع آن نظرات مختلف 
و متنوعی دارند. بايد عرض كنم كه اولين مرحلة تحول، 
اشتراك در فهم تحول است. اگر ما گمان كنيم يا بگوييم 
اين آشی است كه پخته شده و همه موظف هستند آن 
ــت كه چنين نگاهی خسرانی  را بخورند، واقعيت اين اس

بزرگ است.  

نگاه ما به این اسناد باید منطبق بر واقعيت باشد
ــت كه اين اسناد حاصل تجربه های  واقعيت اين اس
چندين سالة همة دست اندركاران يا به نوعی نمايندگان 
همة اعضای اين خانوادة بزرگ است كه به شكل مدون 
ــت. يعنی آن جا كه شما از آموزش  و حقوقی در آمده اس
دوسويه و تعاملی ياد می كنيد، بند قانونی و حقوقی آن در 
اين اسناد مدون وتثبيت شده و تالش شده است كه اين 
بند حقوقی دست شما را باز بگذارد تا بتوانيد با استناد به 
آن برنامه ريزی، اقدام و هزينه كنيد و به تغيير مورد نظر 
دست يابيد. پس خيلی مهم است كه در ابتدا زاوية نگاه 
ــبت به اين اسناد صحيح و بر واقعيت  و منظر ديد ما نس

منطبق باشد. 
ــی كه اين  ــان می دهم، جمع ــما اطمين ــن به ش م
اسناد را توليد كرده اند از ميان بهترين معلمان، مديران، 
ــان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه بوده اند كه  كارشناس
ــرح كار كرده اند و حاصل  ــاليان متمادی روی اين ط س
آن اينك در اختيار ما و شماست تا كمك كنيم كه اين 
اسناد اجرايی و عملياتی شوند. شايد به نظر برسد جمالت 
بيان شده در اين اسناد ثقيل است و البته همين گونه هم 
هست، چون جمالت بار حقوقی دارند و ادبيات آن برای 

عامه كمی سخت و غيرقابل فهم است. 

دكتر محمود امانی طهرانی

من به شما اطمينان 
می دهم، جمعی که این 
اسناد را توليد کرده اند 
از ميان بهترین معلمان، 
مدیران، کارشناسان 
و صاحب نظران حوزه 
و دانشگاه بوده اند که 
ساليان متمادی روی این 
طرح کار کرده اند

سيد امير رون

در مدارس 
کارامد، مدیران 
از مأموریت ها 
و اهداف خود 
با حرارت، 
عالقه مندی، 
انگيزه و باواژگان 
روشن و خيلی 
صریح صحبت 
می کنند
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مدرسه محل تحقق اهداف آموزش وپرورش است
ــترك از اين  در دومين گام و پس از ايجاد فهم مش
ــناد، بايد راهكارهای عملياتی اجرا را مشخص كنيم.  اس
ــناد آن است كه مدرسه محل تحقق  تلقی تمام اين اس
اهداف آموزش وپرورش است. يعنی هيچگاه عنوان نشده 
است كه قرار است معجزه ای صورت بگيرد، بلكه هميشه 
ــده است كه اين اسناد فقط با همراهی  بر اين تأكيد ش
اعضای مدرسه و خانواده و در محل مدرسه نه در فضايی 
آرمانی و ذهنی قابليت اجرا دارند. اصاًل چشم انداز برنامة 
ــی ملی هم همين است و می گويد: »كانون اصلی  درس
ــت؛ آن هم  ــه اس تحقق اهداف آموزش وپرورش مدرس
ــه ای كه بهترين كيفيت زندگی مطلوب را برای  مدرس
ــت كه  دانش آموز فراهم كند«. معنای اين جمله اين اس
ــه خانة دوم دانش آموز است، پس اگرهمين االن  مدرس
ــده در  هم  ما نگاه دقيق و مبتنی بر واقعيت های بيان ش
ــيم، خواهيم ديد كه  ــناد  به مدرسه داشته باش اين اس
بدون نياز به هيچ اعتبار خاصی می توان به اجرايی شدن 
ــيد. البته در ادامه و در جاهايی به  ــناد تحول انديش اس
ــه حتماً در جای خودش تأمين  اعتبار هم نياز داريم ك

خواهد شد. 
ــت كه اين اسناد از سطح  تصوير ذهنی من اين اس
ــه قابليت اجرا دارند و اگر اغراق  ــطح مدرس ستاد تا س
ــم، اعتبار خاصی هم نمی خواهد. برای مثال،  نكرده باش
ــائل عوض  ــن به عنوان مدير بايد نگاه خودم را به مس م
ــم و چنين امری قبل از هر اعتبار و بودجه ای همت،  كن
انگيزه، تالش و همراهی با اين اسناد را می خواهد. وقتی 
كه معلم در كالس حضور دارد و زمان در اختيار خودش 
را سپری می كند، اگر اين توانمندی و هنر را داشته باشد 
كه بتواند از همين امكانات موجود استفادة بهينه به عمل 
ــتكار و نگرش او مربوط  ــن به همت، عالقه، پش آورد، اي
ــت كه خيلی هم در گرو اعتبار و بودجه نيست. پس  اس
اين اسناد در قدم اول به دنبال آن هستند كه نگاه ما را 
ــبت به كار و مسئوليتی كه داريم عوض كنند و اين  نس
موضوع قبل ا زهر كاری، به مفاهمه، هم رأيی و هم سويی 
بين اجزای اين نظام نياز دارد كه الزامات خاص خود را 

داراست و بايد به آن ها توجه شود. 

سـهيال کسـمایی: مدير مجتمع آموزشی نرگس 
منطقة 1 تهران 

برداشـت من و تعداد زیادی از همکاران از سـند 
تحول بنيادیـن آموزش و پرورش،  همان نظام 6-3-3  

است
ــذرد با آن اهداف آرمانی كه  آنچه در مدارس می گ
آقای دكتر امانی به درستی تبيين كردند، متفاوت است.
من فقط يك سؤال از سؤاالت آزمون سند راهبردی 
ــه اجرا كرديم  ــرای همكاران خودمان در منطق را كه ب

ــؤال چگونه بوده است؟   می خوانم تا ببينيد روح اين س
ــت: ارزيابی از برنامه های عملياتی سند  ــؤال اين اس س
ــردد؟ متمركز/ متمركز- غير  ــه صورت اجرا می گ به چ

متمركز/ كمی و كيفی يا كيفی.
ــند  ــن و تعداد زيادی از همكاران از س ــت م برداش
ــام 6-3-3  ــن آموزش وپرورش همان نظ ــول بنيادي تح
ــداق تحول درگير اجرای  ــت و االن هم به عنوان مص اس
همين نظام هستيم. آنچه دكتر امانی گفتند، گرچه به 
آرمان های سند تحول نزديك تر است، اما در عمل اجرا 
ــت بدانيد موضوع به گونه ای طرح  ــود. جالب اس نمی ش
ــت كه بنده هم به عنوان مديری  ــده و ادامه يافته اس ش
عالقه مند و جويای تحول، چيزی فراتر از نظام 3-3-6 را 

در اين سند دنبال نكرده ام. 

ــازمان پژوهش و  ــاور رئيس س محسـن باهو: مش
برنامه ريزی آموزشی

برای رسيدن به هدف، تنها داشتن نيت های خوب 
کافی نيست

گاهی اوقات ما نيت های خوبی برای برآوردن اهداف 
ــتن آن ها برای رسيدن به هدف  خود داريم كه تنها داش
وافی و كافی نيست و بايد گام های خود را منسجم كنيم 
ــات به خوبی عملی و اجرا  ــا در عرصة عمل هم اين ني ت

شوند.
خوب می دانيد كه بحث سند تحول موضوعی كالن 
ــت كه خود نيازمند  ــك ادبيات با نگاه راهبردی اس و ي
طرح اجرايی و عملياتی است. از سويی ديگر نياز دارد كه 
به خوبی در سطوح مختلف تبيين و توجيه شود تا همة 
مخاطبان و اجراكنندگان آن برداشت واحد و مشتركی 
از اين نگاه و ادبيات خاص داشته باشند. تا وقتی كسانی 
ــت وارد اجرای اين اسناد شوند اعتماد و باور  كه قرار اس
پيدا نكنند، كار آن گونه كه شايسته است پيش نخواهد 
رفت. آن ها بايد مطمئن شوند كه اين كار هم يك نياز و 
ضرورت است و هم دربرگيرندة اهداف و نيازها و منافع 

جامعه و خودشان. 

شـتابزدگی و عدم انجـام عمليـات هماهنگ در 
اجرای یک طرح، اصل موضوع را تغيير می دهد

ــتابزدگی و  ــه گه گاهی ش ــت ك ــت اين اس واقعي
ناهماهنگی عمليات درخصوص يك طرح، اصل موضوع 
ــی  را تغيير می دهد و نگاه را متوجه نقطه های كم ارزش
ــاره  می كند كه دكتر امانی به برخی مصداق های آن اش

كردند. 
ــت در مورد كاری بزرگ مانند تحول  هم اين  واقعي
ــتری شود و به  ــت كه بايد به محتوای آن توجه بيش اس
داليل مختلف، ساختار جايگزين محتوا و ماهيت نشود. 
آيا می شود بدون توجه به كالبد و جان جاری در ساختار 
ــيد؟ قطعاً چنين كاری  ــه به تحول مورد نظر رس مدرس

سهيال كسمايی

محسن باهو

برداشت من و 
تعداد زیادی از 

همکاران از سند 
تحول بنيادین 

آموزش وپرورش 
همان نظام 6-3-3 

است و االن هم 
به عنوان مصداق 

تحول درگير اجرای 
همين نظام هستيم

کسانی که قرار است 
وارد اجرای این 

اسناد شوند باید 
مطمئن شوند که این 

کار هم یک نياز و 
ضرورت است و هم 
دربرگيرندة اهداف 

و نيازها و منافع 
جامعه و خودشان
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ــول آن تحول بنيادين  ــت يا حداقل محص ممكن نيس
نخواهد بود.

ــائل آموزش وپرورش  ــه مس ــگاه ب ــه ن ــروزه ك ام
ــر امانی همة مؤلفه ها،  ــت و به قول دكت تغييركرده اس
ــد مفاهيم  ــتند، آيا نباي ــتر يادگيری هس ــه و بس زمين
اساسی در مورد دانش آموز و مدرسه در نزد همة عوامل 
آموزشی وتربيتی يكسان شوند وآيا انجام چنين كاری 
جز با تحولی بنيادين و عميق در نظام آموزشی ممكن 

و ميسر است؟ 
ــيم  ــه اين معنا معتقد باش ــتی ب حاال اگر به درس
ــت دست ورزی كند  ــه دانش آموز قرار اس كه در مدرس
ــود را نيز  ــی و يك عمر حيات خ ــای زندگ و مهارت ه
ــخت تر و در عين حال دلپذيرتر  فراگيرد، آيا اين كار س
ــن دليل عرض می كنم، با چنين  نخواهد بود!؟ به همي
ــناد تحولی مورد اشاره است نوع  نگاهی كه منتج از اس
نگاه و ورود ما به مباحث مربوط به مدرسه و دانش آموز 
متفاوت از آن چيزی خواهد شد كه امروز وجود دارد و 
همين نقطة مهم عزيمت از وضعيت موجود به وضعيت 
مطلوبی است كه در اسناد تحولی بدان اشاره شده است. 

انتخاب عنوانی مانند تحول حاکی از آن است که 
تغييراتی اساسی و عميق در راه  است

ــناد تحولی، مهم تر  ــش روی ما در اس ــوع  پي موض
ــد ما فقط  ــت، چون اگر قرار باش ــالح ظاهری اس از اص
بخش هايی  از وضعيت موجود را اصالح كنيم اين فقط 
تغييری ظاهری است و نمی توان از آن به عنوان تحول 
بنيادين آموزش وپرورش ياد كرد. انتخاب عنوانی مانند 
ــت كه تغييراتی اساسی و عميق  تحول حاكی از آن اس
مورد نظر است كه برای تحقق آن ها بايد قدم ها و گام های 
ــانی از چنان عزمی داشته باشند و اگر  عملی ما هم نش
ــی از همكاران مدير و معلم  ــت توصيه و تقاضاي قرار اس
ــته باشيم اين است كه بدون خواندن، آشنايی  خود داش
ــد. البته  ــناد تحولی نمی توان با آن همگام ش و فهم اس
همان طور كه آقای دكتر تورانی اشاره كردند، می توان با 
تفسير و آسان كردن مفاهيم ثقيل و فلسفی طرح، آن را 
برای فهم واحد و مشترك همة مخاطبان آماده كرد و با 
دركی عميق و واحد برای اجرای اسناد تحولی گام هايی 

هماهنگ برداشت. 
 

ــئول آموزش نيروی  رویا شـهنازی: كارشناس مس
انسانی منطقة 4

مدیران باید برای ایجاد تحول جسـارت و پشتکار 
داشته باشند  

ــال های اوليه ای كه نسخه های اولية سند تحول  س
ــده بود، من مدير دبيرستان  بنيادين به مدارس ابالغ ش
دخترانه ای بودم. اين اسناد را به طور كامل خواندم. آقای 
ــتفاده شده  ــاره كردند كه ادبيات و كلمات اس امانی اش

ــت و نمی توان با عجله  ــناد مقداری ثقيل اس در اين اس
ــردم به يك باور تبديل  ــتابزدگی موضوع را برای م و ش
ــرد. بنده هم اعتقاد دارم كه ما بايد ابتدا اين بينش را  ك
در افراد به وجود بياوريم و آن ها باور كنند كه قرار است 
تغيير و تحولی اتفاق بيفتد. بعد از آن بايد مشخص كنيم 
ــروع شود تا برای تغييرات مورد  كه اين تغيير از كجا ش
نظر برنامه ريزی و اقدام كنيم. شما به خوبی می دانيد كه 
ــكالت و تنگناهای مالی در امور و  امروزه به داليل و مش
ــد و به پايان  مقررات اداری، بعد از آنكه دوره ای اجرا ش
ــيد، بودجه و هزينة آن پرداخت می شود، در چنين  رس
ــی برنامه ريزی زير پا گذاشته  وضعيتی، يك اصل اساس
ــتمزد و  ــه افراد بايد برای دس ــود. با اين روش ك می ش
حق الزحمة خود ماه ها انتظار بكشند، نمی توان كار جدی 

و مثمر ثمری انجام داد. 
ــكايت كنم يا با اين  البته من نمی خواهم گله و ش
توجيه كه پول نداريم، از انجام كاری سرباز بزنم. به نظرم 
رسيد در چنين وضعيتی بايد تغيير را از مديران شروع 
كنيم. تحول را آغاز كنيم و وقتی به اين باور رسيديم كه 
ــود كاری كرد، آن را با نمونه های عملی و مؤثر به  می ش
ــتان درسی به نام  ديگران هم توصيه كنيم. ما در دبيرس
ــتيم و برای اين ساعت كتاب مهارت های  پرورشی داش
ــخص شده بود. اما ما با برداشتی كه از تأثير  زندگی مش
ــيوة ديگری برای ادارة اين ساعات  ــتيم، ش اين كار داش
پيشنهاد و اجرا كرديم.  به اين صورت كه ساعت پرورشی 
را به سه بخش آشپزی، ورزش و قرآن تقسيم كرديم.  

ــوند، آشپزی  برای اينكه بچه ها جذب اين برنامه ش
ــپس بحث ورزش و  ــرار داديم. س ــمت اول كار ق را قس
ــبختانه در مدرسة  آموزش قرآن را عملی كرديم. خوش
ما كه دخترانه است، شور و نشاط و هيجان زيادی برای 
يك روز آشپزی ايجاد شد و رفت و آمد خانواده ها، شوق 
ــا را به روزی  ــنبة م ــا و همكاری معلمان، روز ش بچه ه
ــتقبال  خاطره انگيز تبديل كرد. بچه ها از ورزش هم اس
ــم احترام، ارزش و  ــمانی قرآن ه كردند. برای كتاب آس
اهميتی بسيار قائليم و اعتقاد داريم كه راهنمای زندگی 
ماست، اما می دانيد كه سرگرم كردن جوان ها با قرآن كار 
آسانی نيست. ما برای آموزش قرآن جز سی ام را انتخاب 
ــال تحصيلی با وجود همة مخالفت ها  كرديم و در آن س
ــه را در كار قرآنی گرفتيم، به گونه ای كه  بهترين نتيج
ــی ام قرآن را حفظ  همة دانش آموزان پاية اول ما جزء س
شدند. در عين حال طرز پخت يك يا دونوع غذا را هم ياد 
گرفته بودند. ما توانسته بوديم با مشاركت اوليا و جذب 
كسانی كه سررشته ای در ورزش دارند دانش آموزان را با 
رشته های ورزشی مورد عالقه شان آشنا و سرگرم كنيم.    
ــه آن بود كه بگويم، مدير  ــدم از بيان اين تجرب قص
ــرای اجرای برنامه ای كه به كارايی آن ايمان دارد  بايد ب
ــد و برخی اوقات هم در  ــارت داشته باش جرئت و جس

مقابل برخی برنامه های كم اثر و يا خنثی بايستد.  
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رويا شهنازی

ما باید ابتدا 
این بينش را 
در افراد به 
وجود بياوریم 
و آن ها باور 
کنند که قرار 
است تغيير و 
تحولی اتفاق 
بيفتد
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معــــــــــــــــــــــاون،
 سپر یــــــــــــــــا کلید؟!

برای  ــهريور  ش ــای  آخره
سازمان بندی به مقطع رفته بودم. 
مسئول مقطع برای كاری از اتاق 

بيرون رفته بود. دو نفر از همكاران 
مدير هم منتظر او بودند )خانم فالنی و 

خانم بهمانی(. حدس می زدم خانم فالنی 
برای چه كاری به مقطع مراجعه كرده است! 

او هر سال همين موقع برای گرفتن معاون 
ــالی كه  جديد اقدام می كرد. توی اين چند س

او را می شناختم نشده بود برای دو سال پشت 
سر هم يك معاون داشته باشد! جلو رفتم. پس 

ــی های معمول  ــالم و عليك و احوال پرس از س
گفت وگويی بين ما پيش آمد. دربارة ماحصل اين 

گفت وگو با هم داوری می كنيم. 
ــيدم: »خانم فالنی، دوباره دنبال معاونی  پرس

ديگه«؟
گفت: »آره بابا، معاون خوب! خانم بهمانی هم 

دنبال معاون خوب می گرده، اين طور نيست؟«
خانم بهمانی جواب داد: »بله، همين طوره«.

 پرسيدم: »مگه از نظر شما معاون خوب چه جوريه؟«
خانم فالنی گفت: »معاون خوب از نظر من مثل يك سپر 
محكمه. اون بايد بتونه در مواقع الزم هم حافظ مدير باشه، 

هم مثل يه مدافع خوب عمل كنه«.
خانم بهمانی گفت: »اما از نظر من معاون بايد مثل 
ــه تا به موقع بتونه قفل مشكالت مدرسه رو باز  كليد باش

كنه؛ يعنی مشكل گشا باشه«.
ــيد: »نظر شما  بعد خانم فالنی رو به من كرد و پرس
چيه؟! مثل اينكه تو از معاون شانس آوردی! چندين ساله 

با همين معاون ها كار می كنی. كارشان خيلی خوبه!«
جواب دادم: »البته كارشان كه خيلی خوبه، اما فكر 

می كنم دليل اصليش چيز ديگری باشه«.
ــی؟ رازی در  ــيدند: »چ هر دو با هم پرس

كاره كه ما نمی دونيم؟«
ــا، چه رازی! فقط  ــا خنده گفتم: »نه باب ب
يه تفاوت بين من و شما هست و اون متفاوت 

بودن ديدگاه هامونه«.
پرسيدند: »مگه نظر تو راجع به معاون خوب 

چيه؟«
ــل از اينكه  ــن، معاون قب ــم: »از نظر م گفت
ــه، بايد  يه يار، مشاور، يه همراه،  ــپر يا كليد باش س
ــه! وقتی معاون اين طور  يه همدل و يه دوست باش
باشه، در مواقع الزم می تونه مدافع خوبی هم باشه 
و در برخی موارد هم حتماً نظراتش راهگشا و كليد 
خوبی خواهد بود. ببينيد، ما توی مدرسه با هم كار 
ــه من از معاونم دفاع  می كنيم. گاهی وقت ها الزم
كنم و گاهی او بايد مدافع من باشه. بعضی وقت ها 
نظر معاون مثل كليد عمل می كنه و در برخی مواقع 
نظر مدير گشاينده است. اگر بنا رو روی دوستی و وفاق 
بگذاريم و با مشورت و يكدلی دنبال كارها باشيم، متقاباًل 
هم سپرها و هم كليدهای خوبی برای رسيدن به مقاصد 
و اهداف خواهيم شد. اصالً معاونی خوبه كه بتونه خوب 
مديريت كنه. شما كتاب »معاون يك مدير است« )نوشتة 
مرتضی مجدفر( رو حتماً خونديد. معاون های من از وقتی 
ــت كار مهمی رو راه اندازی  ــن كتاب رو خوندند، هر وق اي
می كنند، به من می گن: »معاون يك مدير است« و واقعاً 

هم همين طوره«.
ــئول مقطع به اتاق صحبت های ما قطع  با ورود مس
ــتم از اتاق  ــد. من كارم را انجام دادم. وقتی می خواس ش
بيرون بروم، شنيدم كه خانم فالنی گفت: »بايد راجع به 

تغيير معاون كمی بيشتر فكر كنم!!

ـيد پاک آیين ناهــ
مدير دبيرستان فجر اسالم، منطقة 17 تهران
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بگـــــــــــــــــــــــذارید 
همکارانتــــان بدانند کــه به آن ها 
نیــــــــــــــــــــــاز دارید

روزی از صاحب نظری پرسيدم راز جلب همكاری و 
همراهی مردم كدام است؟  پاسخ داد كه راز را می توان 
ــو به جايی  ــرد: »اين كار بی ت ــه ك ــه ای خالص در جمل

نمی رسد«.
و ادامه داد كه رهبران و مديران بزرگ نمی خواهند 
مردم به وجود آنان احساس نياز كنند، بلكه می خواهند 
ــاری آنان نياز دارند. رهبران  ــردم بدانند كه خود به ي م
آنگاه به بزرگی دست می يابند كه از نياز خويش به ياری 

مردم آگاه شوند.
روزی كه فهميدم همة كارها را نمی توان به تنهايی 
انجام داد گامی بزرگ در راه رشد فكری و توان رهبری 
خود برداشتم. هميشه آرمان و آرزويی با ايده های بسيار 
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به انتخاب:شهال فهيمی
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و انرژی فراوان داشته ام، اما وقتی بار آرمان و آرزو آن قدر 
ــود كه نمی توان بر دوش كشيد، دو راه  ــنگين می ش س
پيش پای آدم باقی می ماند: يا آرمان و آرزو را رها كنی، 

يا كمك بگيری. من راه دوم را برگزيدم.
هر قدر هم در كار خود موفق باشيم، از مردم بی نياز 
ــكاران خود بگوييد كه  ــتيم. به همين دليل به هم نيس
نمی توانيد بار را بدون آن ها به منزل برسانيد. ویلسون، 
ــای جمهوری آمريكا، گفته است: »نه فقط  يكی از رؤس
ــتفاده  ــد از مغزها و آدم های باهوش اطراف خود اس باي
كنيم بلكه بايد اين نوع آدم ها را از هر كجا كه می توانيم 

قرض بگيريم«.
ــد؟ دست ها و  ــطح مغزها متوقف ش چرا بايد در س
ــتند. طلب ياری از ديگران  دل های مردم نيز مهم هس
باعث می شود كه احساس وجود كنند و بر خود ببالند.

آدمی نياز دارد که وجودش مورد نياز باشد
حتماً اتفاق افتاده است كه نشانی جايی را از كسی 
بپرسيد؟ در اين گونه مواقع، شيشه های ماشين را پايين 
ــيم: »می توانيد به من  ــری می پرس ــيم و از عاب می كش

بگوييد بازار ميوه كجاست؟«
ــت  ــی از كار خود دس ــه مردم دم ــاً هميش تقريب
ــك می كنند. حتی ممكن  ــند و اگر بتوانند كم می كش
ــير را تكرار كنند تا اطمينان يابند كه  است نشانی مس
ــی احساس كند چيزی  ــده ايم. وقتی كس متوجه آن ش
ــود.  ــما نمی دانيد، غرورش ارضا می ش را می داند كه ش
ــو لحظه ای - خبره  ــس می خواهد در امری - ول هر ك
باشد. همه وقتی كمك می كنند نوعی برتری احساس 
ــتری برای خود قائل می شوند. اين  می كنند و قدر بيش

نياز آدمی است كه ديگران به او نياز داشته باشند.

بدانيم که به مردم نياز داریم
اندرو کارنگی گفته است: »روزی كه بدانيم ديگران 
می توانند به ما كمك كنند تا كار خود را بهتر انجام دهيم 

گامی بلند در راه رشد و بالندگی خود برداشته ايم«.
شوربختانه بسياری از مردم به اين درجه از بينش 
ــن باورند كه يك تنه  ــند. بعضی ها بر اي و بلوغ نمی رس
می توانند كارهای بزرگ انجام دهند. سرنوشت هر كس 
به سرنوشت بسياری از مردم ديگر گره خورده است. ما 
همان آدمی نيستيم كه در اين سر كشتی نشسته بود و 
به جای اينكه كاری كند، خدا را شكر می كرد كه آن سر 
كشتی سوراخ شده است! ما به يكديگر نياز داريم و اگر 

اين را ندانيم گرفتار خواهيم شد.

انسان نياز دارد بداند که منشأ اثر بوده است
ــی به من می گويد كه افراد گروهم به  هر وقت كس

او كمك كرده اند، از او می خواهم اين موضوع را به خود 
افرادی كه كمكش كرده اند بگويد. چرا؟ چون انسان ها 
مايل اند بدانند كه كمكشان مؤثر بوده است. وارن بنيس، 
نويسندة كتاب های رهبری، می گويد: »مديران و رهبران 
خوب كاری می كنند كه ديگران احساس كنند در مركز 
ــية آن. هر كس بايد احساس  امور قرار دارند نه در حاش
كند وجود او برای سازمان نعمتی است. اگر چنين شود 
خودی می شوند و كارشان برايشان معنی پيدا می كند«.
مدير عامل يك بانك می گويد: »ما 68 هزار كارمند 
ــركتی به اين بزرگی، من نيستم كه كسب  داريم. در ش
و كار را می چرخانم. كار من اين است كه فضايی ايجاد 
كنم تا كارمندان زير بال يكديگر را بگيرند و آنچه را در 
قوه دارند به فعل آورند. اعتبار رهبری برای آنچه انجام 
شده است به من داده می شود، اما كارها را همكاران من 
انجام می دهند. اين مديرعامل همان نكته ای را می داند 
كه مديران و رهبران موفق می دانند و آن اين است كه: 
ــان ها نياز دارند بدانند كه در تحقق هدف ها سهمی  انس

بزرگ داشته اند.
ــران بگوييم  ــت كه به ديگ ــانة ضعف نيس اين نش
ــانة قدرت  ــا ارج و قرب قائليم. برعكس، نش برای آن ه
ــت. اگر بدانيم به كمك نياز داريم،  و اعتمادبه نفس اس
ــكيل گروهی  ــيم و در تش ارزش كار هر كس را بشناس
كارامد ديگران را به حساب بياوريم، همه برنده می شوند.
ــان داده است كه اگر آدم ها احساس  پژوهش ها نش
ــت، مؤثرتر و خالق تر  ــان احتياج هس كنند به وجودش
می شوند. مطالعاتی كه روی دوقلوهايی با ضريب هوشی 
ــان می دهد كه اگر آن دو  ــان انجام شده است نش يكس
در محيط های متفاوت قرار گيرند، عملكردشان متفاوت 
ــرد كه مورد  ــی در محيطی قرار گي ــود )مثاًل يك می ش
تشويق و تحسين باشد و بداند كه به وجود او نياز دارند 
و ديگری در محيطی قرار گيرد كه اين طور نباشد( كسی 
كه فكر كند به وجود او احتياج هست، عملكرد بهتری 

نشان می دهد: بنابراين:
 غروری را كه باعث می شود ثابت كنيد چنان َقَدر 
هستيد كه از ياری ديگران بی نيازيد، از سر به در كنيد.

 از خود بپرسيد چه كسی می تواند مرا ياری دهد 
تا كارها را بهتر از زمانی انجام دهم كه دست تنها هستم.

ــورت يا كمك  ــا خلوص نيت مش ــران ب  از ديگ
بخواهيد و به سخنانشان با دقت گوش دهيد.

ــود همراه می كنند،  ــانی كه ديگران را با خ  كس
ــتند كه كاری می كنند تا ديگران احساس  آن هايی هس

كنند در مركز امور هستند، نه در حاشية آن.

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

عزيز كياوند. سازمان فرهنگي فراتهران.

این نشانة  
ضعف نيست 

که به دیگران 
بگویيم برای 

آن ها ارج و قرب 
قائليم. برعکس، 

نشانة قدرت و 
اعتمادبه نفس 

است
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گوش دادن مؤثر مدیران،

ــازماني،  ــوش دادن مؤثر، تعهد س کليدواژه هـا: گ
مدير، معلمان. 

اشاره 
ــت به مدير نياز دارد و مدير به فردي اطالق  مديري
ــود كه در چارچوب مشخصات و شرايط مديريت  مي ش
قرار گرفته باشد )احمدي، 1381: 20(. درواقع، مديران 
ــازمان را نظم و ترتيب مي دهند و تصميم مي گيرند  س
ــوند. مديران  ــيلة ديگران چگونه انجام ش كارها به وس
منابع را تخصيص مي دهند و كارهاي ديگران را رهبري 
ــوند )رابينز،  ــازماني محقق ش مي كنند تا هدف هاي س
ــتر وقت خودش را صرف  1387: 4(. مدير معموالً بيش
ــاد هماهنگي بين  ــاختن ارتباطات براي ايج برقرار س
ــازمان به صورت يك شبكه  ــاني س عناصر مادي و  انس

 ایجاد تعّهد معلمان عامل اثرگذار در

ــود، فعاليت هاي  مي كند؛ زيرا وقتي ارتباطات برقرار نش
ــوند. درواقع مي توان گفت كه  ــازماني متوقف مي ش س
مديريت كارساز به برقراري ارتباطات مؤثر بستگي دارد. 
ارتباط تاروپود سازماني است و موجب يكپارچگي و 
وحدت سازماني می شود. مسئوليت ايجاد ارتباط صحيح 
در سازمان نيز به عهدة مديريت است. از اين رو مديران 
بايد كم و كيف و نحوة برقراري ارتباطات مؤثر را بدانند 

)الواني، 1379: 167(. 
در گوش سپاري فقط گوش سپردن به لغات كافي 
ــك متن و توجه به  ــت، بلكه قرار دادن لغات در ي نيس
ــيار اهميت دارد. در كنار آن، توجه به  مفاهيم آن ها بس
زبان بدن گوينده، و عجله نكردن در واكنش نشان دادن 
ــيپرد، 1997: 321(. مديريت  ــوري ضرورت دارد )ش ف
خوب يعنی تأثيرگذاري بر كاركنان براي تغيير رفتار و 

حمــــيده عباس زاده

محســن درویش زاده
كارشناس ارشد مديريت آموزشي 

كارشناس ارشد مديريت آموزشي، مدير مجتمع
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چکيده 
مجمــوعة  به  »مــدیریت« 
عملکردهاي مثبت برای پيشبرد 
اهداف سازماني به منظور ارتقای 
توليدات و خدمات، ایجاد هم خواني 
وفاداري  تقویت  و  موضوعات  در 
می شود.  گفته  مجموعه  یک  در 
مدیران از طریق ارتباطات نيازهاي 
خود و دیگران را درک و برطرف 

مي سازند. 
مطلوب  انساني  رابطة  داشتن 
نه تنها جزء اصلي کار مدیر  است، 
اصلي  مهارت  سه  از  یکي  بلکه 
مدیریت )ادراکي، فني و انساني( 
جمله  از  مي شود.  محسوب 
ارتباط، بخش  جنبه هاي اساسي 
شنيداري آن است. گوش کردن 
و کاربرد مهارت خوب گوش دادن، 
با زندگي روزمره ارتباط مستقيم 
کاري،  زندگي  در  ویژه  به  دارد. 
باال  را  دیگران  با  ارتباط  کيفيت 
مي برد و مدیران را قادر مي سازد 
همکاري  و  همدلي  محبت،  که 
کارکنان را جلب کنند. از تنش ها 
و سوءتفاهمات نيز کاسته مي شود. 
ناخواه  خواه  که  عواملي  از  یکي 
تحت تأثير شنيدن مؤثر مدیران 
سازماني  تعهد  می گيرد،  قرار 
محيط  و  کار  مدرسه،  به  معلم 
»گوش سپاري«  است.  آموزشي 
معلمان  براي  مي تواند  خوب، 
را  سازمان  به  عاطفي  وابستگي 
به همراه داشته باشد که در پي 
آن، هم اهداف سازمان به خوبي 
تحقق پيدا مي کنند و هم فرد به 
رضایت دروني خواهد رسيد. در 
مقالة حاضر از گوش سپاري مؤثر و 
موانع و اثرات گوش سپاري بر تعهد 

سازماني سخن به ميان مي آید. 
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گوش دادن مؤثر مدیران،

موضع آن ها. به طور ضمني، مديريت شامل حفظ رابطه  
ــيب زدن به شخصيتشان نيز  با آن ها و جلوگيري از آس
ــود. پس بايد گفت تأييد احساس كارمند پس از  می ش
گوش دادن به گفته هاي او و نشان دادن بازتاب گفتاري 
ــدن درد دل ها و درك  ــان دهندة فهمي و رفتاري كه نش
ــود  ــت، گوش دادن مؤثر تلقي مي ش ــات اوس احساس

)شاه ولي، 1382: 31( 

گوش کردن فعال، بنيان ارتباط خوب 
در »ارتباط ياري بخش« شنونده سعي مي كند به طور 
ــد و در لحظة  ــخنان گوينده متمركز باش كامل روی س
ــخنان گوينده بازبيني كند.  ــت درك خود را از س صحب
ــي  ــت كه وقتی كس گوش فرا دادن فعال بيش از آن اس
صحبت مي كند، ساكت در برابرش بنشينيم. گرچه رعايت 
ــكوت و نشان دادن تمايل و توجه به شنيدن، بخشي  س
ــت، اما شنونده بيش از اين ها مي تواند  از اين فعاليت اس
ــوش كردن فعال مي توان به  به گوينده كمك كند. با گ
ديگران ياري رساند تا انديشه هاي خود را شكل و سازمان 
دهند و آن ها را به خوبي ارائه كنند. يادگيري اين مهارت 

دشوارتر از آن است كه به نظر مي رسد. 

 ایجاد تعّهد معلمان عامل اثرگذار در

گوش كردن فعال در سطح باالتر، به توجه متمركزي 
نياز دارد كه صرفاً به واژه هاي گوينده مربوط نمي شود، 
بلكه رفتارهاي غيركالمي، احساس ها و الگوهاي بياني 
ــاير كنش هاي او را در بر مي گيرد.  ثابت و غيرثابت و س
به عالوه، شنوندة فعال بايد به انديشه ها و احساس هاي 
ــفانه اكثر كساني كه خواهان  خود نيز توجه كند. متأس
ــتند، بيشتر به مهارت هاي  بهبود مهارت هاي خود هس
ــنود را ناديده  ــاري توجه مي كنند و مهارت هاي ش گفت
ــده اي از صاحب نظران گوش  ــد؛ درحالي كه ع مي گيرن
ــاي مهارت هاي ارتباطي مي دانند و  دادن مؤثر را زيربن
ــاده اي براي آن قائل اند. برقراری ارتباط  اهميت فوق الع
ــت در زمينة  ــناخت نگرش هاي مثب ــتلزم ش فعال مس
ــير،  همدلي1، اعتماد متقابل2، تأخير در قضاوت3 و تفس

همراهي با گوينده و نيز صبر و بردباري است. 
ــوش دادن مؤثر«  ــان ها »گ ــياري از انس هنوز بس
ــنيدن«  ــاوي با »ش را مهارت نمي دانند، بلكه آن را مس
ــوش دادن« عملي ارادي  ــد. در حالي كه »گ مي پندارن
است كه به دقت و توجه نياز دارد، اما »شنيدن« عملي 
ــت كه به دقت نياز ندارد. اگر شما در يك  غيرارادي اس
ــاده از اطرافيان خود بپرسيد كه: »آيا خوب  تحقيق س
ــا قاطعانه جواب  ــتر لحظه ه گوش مي دهيد؟« در بيش
ــد:  »بلي« و حتي قادرند همة آنچه را كه طرف  مي دهن
ــفانه پژوهش  هاي  ــد. اما متأس ــل مي گويد، بگوين مقاب
ــان مي دهند. اين  ــن موضوع را نش ــددي عكس اي متع
ــتوارند كه  ــای مذكور بر اين واقعيت تلخ اس پژوهش ه
ــتيم، بلكه اصاًل  ــتر ما گوش دهندگان خوبي نيس بيش

گوش شنوايي نداريم )كريمي، 1384: 113(. 

موانع گوش سپاري  
• داشتن مشغلة ذهني: داشتن مشغلة ذهني يكي 
ــخص مقابل است.  ــخن ش از عوامل گوش ندادن به س
ــت كه ذهنمان درگير يك  بارها برايمان پيش آمده اس
مطلب علمي يا مشكلي است. در اين زمان اگر ما مورد 
ــي واقع شويم، غالباً يا متوجه نمي شويم يا  خطاب كس

ميزان دقت و گوش كردن ما بسيار پايين مي آيد. 
• بي رغبتـي4: بي رغبتي نيز موجب گوش نكردن 
ــوان به تنفر از ظاهر و  ــود. از علل بي رغبتي می ت مي ش
ــداي او، دائمي بودن  ــخص گوينده، تنفر از ص قيافة ش
محرك، يكنواختي صداي گوينده، استفاده از كلمات و 
لغات نامأنوس، و بي عالقگي به موضوع بحث اشاره كرد. 
ــما پس از  ــت ش • توجـه به آینده: گاهي قرار اس
ــي كالس، نوبت  ــخنراني كنيد يا نيمة پايان گوينده س
ــت. در تمام مدتی كه منتظر هستيد  كنفرانس شماس
ــد و بحثتان را آغاز كنيد، مدام به  ــما برس تا نوبت به ش
سخنان خود و نحوة ارائة سخنرانی مي انديشيد و ديگر 
توجهي به سخنان ديگران نداريد. اين بی توجهی باعث 
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ــيار پايين بيايد يا  ــود فرايند گوش دهي شما بس مي ش
حتي به صفر برسد. 

• پيشداوري هاي غلط: گاهی ما نسبت به اشخاص 
ــت به بی توجهی  ــداوري هايي داريم كه ممكن اس پيش
ــود. مثاًل ممكن است به  ــخنان آن ها منجر مي ش به س
سخنان شخصی گوش ندهيم چرا كه او غالباً حرف های 
ــخنانش تكراري اند يا اينكه اين  ــي مي زند، يا س سياس
حرف ها از خودش نيست. درحالي كه  امكان دارد تمام 
ــخص مزبور در آن  ــند. شايد ش ــداوري  باش اين ها پيش
ــه سخن غيرسياسي و جديد بزند. اين پيشداوري  جلس
عالوه بر اشخاص، ممكن است درخصوص موضوعات هم 

اتفاق بيفتد. 
• ارزیابي نکردن در حين گوش دادن: گاهي اتفاق 
ــد پيش از آنكه طرف مقابل حرف هايش را تمام  مي افت
ــي و ارزيابي سخنانش بپردازيم.  كند، هم زمان به بررس
ــخ هايمان را طرح ريزي  ــای او، پاس ــا حين صحبت ه ي
ــه فرايند  ــم. اين موارد ب ــرور كني ــان را م و طرح هايم

گوش دهي لطمه می زنند. 

مزایاي گوش دادن مؤثر براي مدیران 
 گوش دادن سـازندة روابط است: با تبديل شدن 
به يك شنوندة خوب، مديران قادر هستند كه در سطوح 
بيشتري با زيردستان ارتباط برقرار كنند و روابطي قوي تر 
و عميق تر بگيرند. سي.نيل استریت مي گويد: هر كسي 
ــاس  كند واقعاً به حرف هايش  به فردي نياز دارد كه احس
گوش مي دهد. وقتي شما آن شنوندة مهم باشيد، به فرد 

كمك كرده ايد. 
ــروع   گوش دادن دانش را زیاد مي کند: وقتي ش
ــوش دادن مي كنيد، مي بينيد كه چقدر مي توانيد  به گ
ــتانتان، خانواده تان، شغلتان، سازماني كه  درمورد دوس
ــاد بگيريد. يك  ــان چيز ي ــد و خودت در آن كار مي كني
مشكل عمومي در ميان كساني كه مقام باالتري كسب 
ــر و كمتر به افراد و  ــت كه غالباً كمت مي كنند، اين اس
ــوص افرادي كه به آن ها گزارش مي دهند گوش  به خص
مي كنند. تنها درصورتي كه شما به سرعت مهارت هاي 
شنيداري خود را توسعه بدهيد و به طور مستمر از آن ها 
استفاده كنيد، قادر خواهيد بود اطالعات مورد نياز براي 

موقعيتتان را جمع آوري كنيد. 
 گوش دادن موجب خلق ایده مي شود: تا وقتي 
ــت ايده ضرر  ــوش مي دهيد، هرگز از باب ــه معلمان گ ب
نخواهيد كرد. اگر به كاركنان فرصت بدهيد كه شما را 
در تفكرشان سهيم سازند و با ذهني باز به آن ها گوش 
فرا دهيد، جرياني از ايده هاي جديد به سوي شما روانه 
ــوش دادن به آن ها مي توانيد  ــد. از طريق گ خواهند ش
ــي از افكار خالقانه را در خود يا در ديگران به  جرقه هاي

وجود بياوريد. 
  گوش دادن باعث ایجاد وفاداري مي شود: وقتي 

ــما به معلمان گوش نمي دهيد، آن ها كساني ديگر را  ش
ــوي ديگر، مهارت  براي اين كار پيدا خواهند كرد. از س
ــما جذب  ــان را به طرف ش ــوش دادن كاركن خوب گ
مي كند، حتي اگر قدرتي كه روي آن ها داريد غيررسمي 

باشد )ماكسول، 1385: 95(. 
مديران براي تبديل شدن به يك مدير بي همتا بايد 
مهارت هاي شنيداري خود را افزايش دهند. هنگامي كه 
ــخنان كاركنان خود گوش مي كنند، بايد با تأييد  به س
ــان دهند كه كاماًل به آنچه مي شنوند،  اظهاراتشان نش
توجه مي كنند و به شنيدن ادامة صحبت هايشان تمايل 
ــود را به  ــت كه كاركنان خ ــن صورت اس ــد. در اي دارن
صحبت بيشتر ترغيب می كنند و به اطالعات بيشتري 

دست می يابند )ماس جوي، 1385: 193(. 

تأثير گوش دادن مؤثر مدیران بر تعهد معلمان 
ــش  ــرورش نق ــك در وزارت آموزش وپ ــدون ش ب
ــت و اوست كه سنگيني همة  ــيار حساس  اس مدير بس
ــام  ــش در آوردن نظ ــه چرخ ــراي ب ــئوليت ها را ب مس
ــن به عهده دارد. كاركنان در بدو  ــه به نحو احس مدرس
ــازمان انتظار دارند با جو سازماني مطلوب و  ورود به س
حمايت آميزي مواجه شوند تا در لواي آن، نيازهاي خود 
را رفع كنند. ايجاد چنين جوي از وظايف مديران است 
ــي، 1378: 53(. گوش دادن مؤثر درواقع مجرای  )زينل
ــتان محسوب مي شود. آن ها  ارتباطي مديران با زيردس
ــائل سازمان و اعضاي  ــته ها و مس از اين طريق با خواس
آن آشنا می شوند و به وجود چالش ها پي خواهند برد. 

ــه تقويت روابط،  ــر مي تواند ب ــا اين مهارت، مدي ب
ــت آن ها،  ــب با ظرفي ــار به افراد متناس ــض اختي تفوي
مشكل شناسي، مبادلة اطالعات، ايجاد تعهد سازماني، 
ــغلي و ايجاد دلبستگي شخصي  پديد آوردن رضايت ش
ــي كه  ــه بپردازد. مدارس ــان به محيط مدرس در معلم
ــتند، به  ــوب و فعال هس ــنوند گاني خ ــران آن ش مدي
ــخنان  حرف هاي ديگران گوش مي دهند و در مقابل س
ديگران بازتاب گفتاري و رفتاري مناسب از خود نشان 

مي دهند، محيط آموزشي موفق تري خواهند داشت. 
درواقع ريشة بسياري از مشكالت در كمبود ارتباط 
مؤثر معلمان و مديران با يكديگر است. چنانچه در كنار 
ــازمان غلبه  گوش دادن مؤثر فرهنگ تعهدپذيري بر س
ــاهد آن خواهيم بود كه افراد مسئوليت پذيري  يابد، ش
بيشتري از خود نشان می دهند و در قبال انجام تعهدات 
ــري برخوردارند. تعهد  ــت و تعلق خاطر افزون ت از رضاي
ــازماني درواقع نوعي وابستگي عاطفي و تعصب آميز  س
به ارزش ها و اهداف سازمان است )ابطحي، 1385: 57(. 
براي ايجاد حالتي از داشتن تعلق خاطر به سازمان 
در كاركنان، بايد وضعيتي را براي آنان به وجود آورد كه 
ــازمان احساس هويت كنند و به اين باور  با نام و ياد س
ــي كار مي كنند.  ــند كه براي امر مقدس و با ارزش برس

گوش دادن مؤثر درواقع 
مجرای ارتباطي مدیران 
با زیردستان محسوب 
مي شود. آن ها از این 
طریق با خواسته ها و 
مسائل سازمان و اعضاي 
آن آشنا می شوند و 
به وجود چالش ها پي 
خواهند برد
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ــند و در نتيجه از  ــته باش ــاس راحتي داش در كار احس
رسالت سازمان و ارزش ها و هنجارهايش حمايت كنند 
)آرمسترانگ، 1377: 48(. درواقع تعهد سازماني عامل 
مؤثری در رفتار سازماني كاركنان و بازده سازمان هاست.  
هيچ نوع سازماني موفق نمي شود، مگر اينكه اعضايش 

نسبت به آن نوعي تعهد سازماني داشته باشند. 
ــياري از درگيري ها  ــازمان ها بس ــدارس و س در م
ــخنان  ــي از درك غلط افراد از س ــوءتفاهمات ناش و س
ــتن رابطة مطلوب است. در اين شرايط  يكديگر و نداش
ــنود دوطرفه به راحتي چنين  مدير می تواند با گفت و ش
مشكالتي را از بين ببرد. او می تواند با ايجاد جوی آرام، 
از طرف معلمان اطالعات قابل توجهي به دست آورد و از 
آن در راه ايجاد تعهد سازماني در افراد براي ماندگاري 

در سازمان استفاده كند. 
ــر داراي  ــازمان به داليل زي ــان در س ــد معلم تعه

اهميت است: 
ــغل اشخاصي كه داراي   ميزان غيبت و ترك ش

تعهد هستند، كمتر است. 
ــازماني با تالش و عملكرد افراد ارتباط   تعهد س
دارد و هرچه تعهد بيشتر باشد، عملكرد افراد بهتر است. 

 تعهد در بهبود بازده كاري مؤثر است. 
تحقيقات نشان می دهند، تعهد سازماني با رضايت 
ــغلي، حضور مؤثر، رفتار سازماني مطلوب و عملكرد  ش
ــي، 1384: 14(.  ــغلي باال رابطة مثبت دارد )فرهنگ ش
ــد باالي معلمان بازدهي  در نتيجه مي توان گفت، تعه
ــت و اين امر  ــي بهتري را به همراه خواهد داش آموزش
ــرورش تأثير مثبتي  ــطح كيفي آموزش وپ در بهبود س
مي گذارد. براي اجراي موفقيت آميز هر فعاليت آموزشي، 
در كنار منابع مادي و فيزيكي و ابزار و وسايل مورد نياز، 
ــاس  ــيار احس به نيروي كار متخصص و متعهد نيز بس
نياز است. درواقع اين نيرو نقش اساسي را ايفا مي كند. 
حتی در صورتي كه منابع مادي و فيزيكي به حد كفايت 
ــد، نيروهاي انساني با عشق و عالقه و  در سازمان نباش
داشتن تعهد باال مي توانند كمبودها را تا حدي كاهش 
دهند و تا حد امكان از افت تحصيلي كه مي تواند يكي 
از پيامد هاي منفي نبود امكانات باشد، جلوگيری كنند. 
ــد و وفاداري  ــه در ايجاد تعه ــواردی ك ــی از م يك
معلمان تأثير مستقيم دارد، نوع برخورد مدير به عنوان 
ــه و فراهم كنندة جوي مطلوب  اداره كنندة اصلي مدرس
براي آموزش و يادگيري است. مدير با برداشت صحيح 
ــپردن همه جانبه به آن ها  از نيازهاي معلمان و گوش س
ــمرده شده فوق را عملي سازد. در  مي تواند اهداف برش
زمينة برقراري ارتباط مؤثر در مديريت رعايت چند نكته 

ضروري است تا بتوان تعهد معلمان را باال برد: 
ــر مديري در درجة اول بايد بداند كه با ارتباط  - ه
به چه چيزي مي خواهد دست يابد )هدف و منظور پيام 

براي او دقيقاً روشن باشد(. 

ــب عالئم و  ــچ ابهامي در قال ــدون هي ــام را ب - پي
نشانه هاي قابل تشخيص و درك ارسال كند. 

- قابليت پذيرش پيام از سوي مخاطبان را بررسي 
كند. 

ــانة انتقال پيام را طوری انتخاب كند  - مجرا يا رس
كه با توجه به شرايط مكاني و زماني مناسب باشد. 

ــط مخاطب  ــر دريافت و درك پيام توس - به تأثي
توجه كند )خورشيدي و همكاران، 1379: 30(. 

همان طور كه مديران از كاركنان خود انتظار دارند 
به آن ها گوش كنند، معلمان نيز از رهبران خود انتظار 
ــياري از  دارند به آن ها گوش دهند. به همين دليل، بس
مديران پذيرفته اند كه بايد ابتدا توان فهم داشته باشند 

تا فهميده شوند. 
ــة گوش دادن  ــازي رابط مقالة حاضر، به روشن س
ــازماني پرداخت كه مي تواند راهي براي  مؤثر با تعهد س
ــازمان آموزش وپرورش،  ــتي هاي س ــردن كاس از بين ب
ايجاد اعتقاد راسخ در معلمان نسبت به عقايد سازمان، 
ــظ عضويت در  ــري از انحرافات تحصيلي وحف جلوگي
ــازمان باشد كه در نهايت بازده نظام آموزشي را ارتقا  س

می دهد. 

پی نوشت 

1. Empathy 
2. Authentic
3. Suspending Judgment
4. Distaste
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مدارسي که مدیران 
آن شنوند گاني خوب 

و فعال هستند، به 
حرف هاي دیگران 

گوش مي دهند و در 
مقابل سخنان دیگران 

بازتاب گفتاري و 
رفتاري مناسب از خود 
نشان مي دهند، محيط 

آموزشي موفق تري 
خواهند داشت
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در همایش تبیین رویکردها و برنامه های مشاوره ای مدارس مطرح شد:

ــهر تهران  در ابتدای همايش كه در تاالر فرهنگ ش
ــد، رضا امانی، معاون پرورشی آموزش وپرورش  برگزار ش
شهر تهران، برگزاری آزمون های مشاوره ای دانش آموزان 
را يكی از مهم ترين برنامه ها در حوزة سالمت روان دانست 
و گفت: »اجرای آزمون های مشاوره ای دانش آموزان كه از 
ــراوان صورت گرفت، كار  رهگذر مطالعات و تحقيقات ف
ــاوران مدارس به اجرای  ــنگينی بود كه مش حجيم و س
ــاوران با كمك استادان در اقدامی  آن همت كردند. مش
هماهنگ برای تبيين ارتقای سالمت روانی و رفتاری همة 
ــطه و 40 درصد از دانش آموزان  دانش آموزان اول متوس
ــزار كردند، چرا كه  ــی اين آزمون ها را برگ دورة راهنماي
ــالمت روانی و رفتاری  برای هدف بلند ارتقای سطح س
ــبت به وضع موجود شناخت  دانش آموزان، ابتدا بايد نس

داشت«.
ــای  ــی آزمون ه ــرورت طراح ــه ض ــه ب وی در ادام
مشاوره ای دانش آموزان اشاره كرد و گفت: »بايد ابتدا به 

اين سؤاالت پاسخ داد كه دانش آموزان ما از نظر سالمت 
روانی و رفتاری در چه سطحی قرار دارند، چه تهديدات 
ــی در كمين آن ها قرار دارد، وضعيت مطلوب  و مخاطرات
سالمت روانی و رفتاری در دانش آموزان چيست و چگونه 

بايد به آن رسيد؟
ــت پاسخ دهيم تا  ــؤاالتی از اين دس بايد ابتدا به س
بتوانيم نقشة راه رسيدن به وضعيت مطلوب سالمت روانی 
و رفتاری دانش آموزان را ترسيم كنيم. به همين منظور 
و برای شناخت هر چه بهتر وضعيت موجود، آزمون های 

مشاوره ای دانش  آموزان طراحی و تدوين شد«.
در ادامة اين همايش ابوالفضل رحمانی، رئيس ادارة 
ــهر تهران،  ــاورة تربيتی ادارة كل آموزش وپرورش ش مش
ــاره كرد و  ــريح مراحل برگزاری اين آزمون ها اش به تش
ــاوره  ای دانش آموزان، 126  ــت: »طی آزمون های مش گف
ــة راهنمايی و متوسطه  هزار دانش آموز از 1247 مدرس
ارزيابی شدند و در نهايت برای همة آن ها نيم رخ روانی و 

ضرورت برنامه ریزی مدیران 
برای ارتقای سالمت روانی 
دانش آموزان

و  رویکردها  تبيين  همایش 
مدارس  مشاوره ای  برنامه های 
راه  نقشة  تبيين  زیرعنوان  با 
ارتقای سالمت روانی - رفتاری 
دانش آموزان، با حضور مشاوران 
مدارس تهران برگزار شد. در این 
همایش موضوعاتی چون تشریح 
آزمون های  برگزاری  مراحل 
ارائة  دانش آموزان،  مشاوره ای 
مشاوران  موفق  تجربه های 
مدارس، تفسير و تحليل نتایج 
نيز  و  مشاوره ای  آزمون های 
روانی -  شيوه های مداخله های 

رفتاری مطرح شد.

ــــانه آزاد سمـــــ

ش
زار

ــ
گ
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رفتاری طراحی شد. اين آزمون ها را ادارة كل امور تربيتی 
و مشاورة وزارت آموزش وپرورش استاندارد و هنجاريابی 
كرده بود. اگر تاكنون ابزار دقيق، علمی، هنجاريابی شده و 
كارشناسانه ای، ويژة دانش آموزان ايرانی، تدوين نشده بود، 

امروز اين ابزار در اختيار ماست«.
رحمانی دربارة گروه های برگزار كنندة اين آزمون ها 
ــاوره ای  ــروه در برگزاری آزمون های مش ــه گ افزود: »س
ــروه، گروه  ــتين گ ــتند. نخس دانش آموزان فعاليت داش
آماده سازی بود كه پس از تحقيقات و بررسی های بسيار، 
ــتاد.  ــؤاالت آزمون ها را طراحی كرد و به مدارس فرس س
پس از آن گروه تصحيح فعاليت خود را آغاز كرد. ارزيابی 
و تصحيح همة پاسخ های آزمون ها به عهدة اين افراد بود. 
گروه سوم، گروه تفسير آزمون ها، از استادان، درمانگران و 

مشاوران تشكيل شده بود«.
رئيس ادارة مشاورة تربيتی ادارة كل آموزش وپرورش 
تهران،  از ارائة نيم رخ روانی دانش آموزی و مدرسه ای به 
ــاوران و مديران خبر داد و گفت: »پس از استخراج،  مش
تصحيح و تحليل پاسخ نامه ها، برای هر دانش آموز نيم رخ 
روانی ترسيم كرديم و آن را در اختيار مشاوران مدارس 
ــی بپردازند. در  ــكالت احتمال قرار داديم تا به حل مش
ــه نيم رخ روانی و رفتاری  ــطح بعدی، برای هر مدرس س
ــم مديران مدارس  ــيم كرديم؛ چرا كه اعتقاد داري ترس
بايد از چگونگی وضعيت سالمت روانی دانش آموزانشان 
مطلع باشند. اين نيم رخ به صورت محرمانه برای مديران 
و مشاوران ارسال شد تا اصل رازداری كه از اصول مسلّم 
مشاوره است رعايت شده باشد. عالوه بر مديران مدارس، 
ــرای مديران  ــطح منطقه ای نيز تحليل و ب نتايج در س
ــران مناطق از  ــد، چرا كه اطالع مدي ــال ش مناطق ارس
ــتر در ارتقای  اين نتايج باعث همكاری و هم فكری بيش

سالمت روانی و رفتاری دانش آموزان خواهد شد«.
ابوالفضل رحمانی در ادامه به موضوع ضرورت ارائة 
برنامه ها و راهبردهای مديران به منظور ارتقای سالمت 
روانی و رفتاری دانش آموزان پرداخت و گفت: »نتايج اين 
ــيرهای آن و همچنين راهبردهای ارتقای  آزمون و تفس

ــالمت روانی و رفتاری دانش آموزان در اختيار مديران  س
ــة راهنمايی و  ــت و مديران 1247 مدرس قرار گرفته اس
ــهر تهران موظف اند برنامه های خود را برای  متوسطة ش
ارتقای سالمت روانی - رفتاری دانش آموزانشان ارائه كنند. 
ــران ملزم اند برای  ــت كه هر يك از مدي اين بدان معناس
ــطح سالمت روانی در مدرسة خود برنامه هايی  ارتقای س

داشته باشند«.
ــه گروه هايی  ــاوران را از جمل ــته های مش وی هس
دانست كه می توانند در اين راه ياری گر مدارس باشند: 
»ممكن است بسياری از مديران در ارائة برنامه به منظور 
ــاری دانش آموزان دانش و  ــالمت روانی و رفت ارتقای س
ــته باشند. از اين  رو، برای مديران  تخصص الزم را نداش
مدرسه ها جلسات توجيهی برگزار خواهيم كرد تا به طور 
ــوة برنامه ريزی در اين  ــی هدف از اين برنامه ها و نح كل
ــود. همچنين، همكارانمان در  زمينه برايشان تبيين ش
ــته های مشاوره بايد در اين زمينه به مديران كمك  هس
ــاوران خواهيم  كنند. آموزش های ويژه ای برای اين مش
ــت تا بتوانند ياری گر مديران در اين زمينه باشند.  داش
ــنهاد داديم كه در هر منطقه شورای  عالوه بر اين، پيش
ارتقای سالمت روانی و رفتاری تشكيل شود تا برنامه های 
مديران مدارس و نحوة عملكرد آن ها را به صورت ماهانه 

رصد كند«.
رئيس ادارة مشاورة تربيتی ادارة كل آموزش وپرورش 
ــرای نوجوانان و جوانان  ــران در آخر بر برنامه ريزی ب ته
ــرای نوجوانان و جوانان  ــمن ب تأكيد كرد و گفت: »دش
ــرای جوانانمان برنامه و  ــه و طرح دارد. اگر ما ب ما نقش
هدف نداشته باشيم، ديگران برايشان برنامه می ريزند و 
ــان را اجرا می كنند. اين مهم، وظيفة خطير  طرح هايش
ــا به صورت  ــج اين آزمون ه ــت كه از نتاي ــاوران اس مش
ــد و برنامه ريزی های  ــتفاده كنن كاربردی در مدارس اس

الزم را برای دانش آموزانمان داشته باشند«.
ــير و تحليل  در ادامة اين همايش، پس از ارائة تفس
نتايج آزمون های مشاوره ای، از چند مشاور نمونة هر يك 

از مناطق تهران تجليل به عمل آمد.  
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مروری بر مسائل مثاًل پیش پا افتاده 

در مدیریت آموزشگاهی

مسئله این است:
 صبحـانه یا نــاهار!

به ظاهر ساده، اما مهم - بخش دوم

ناصـــــــر نوروزی
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ــه های  ــده از مدرس ــه عمل آم ــی های ب در بررس
ــاهد راه های گوناگونی از حل و فصل يا  ــورمان، ش كش
ــاده و  ــورد اين موضوع به ظاهر س ــاد چالش در م ايج

پيش پا افتاده بوديم:
ــاً خوردن صبحانه  ــه ها، اساس  برخی از مدرس
ــكل رسمی، بلكه تلويحی،  ــه را البته نه به ش در مدرس
ــه ها، چه  ممنوع كرده اند. به اعتقاد مديران اين مدرس
معنی دارد كه در زنگ های تفريح اول يا دوم، سفره ای 
گشوده و دفتر مدرسه به سالن غذاخوری تبديل شود. 
ــكاران، لقمه های كوچك نان و  ــه ها، هم در اين مدرس
ــاده، بيسكويت و كيك مختصر  پنير، ساندويچ های س
ــت تهيه می كنند و در كيف ها و  و چيزهايی از اين دس
ــه می آورند. تحمل گرسنگی تا  جيب هايشان به مدرس
ــی و صرف صبحانه با  ــدن صبحگاه ظهر، زود بيدار ش
دهانی نيمه باز در منزل نيز از جمله راهكارهای شناخته 

شده است. 
ــاً ابتدايی - به  ــه ها - عمدت   در برخی از مدرس
توصية مديران مدارس و همراهی آموزگاران، ده دقيقة 
ــاعت اول كالس كه به زنگ تفريح اول منتهی  آخر س
ــود، برنامة ساده ای با عنوان های »زنگ سالمت«،  می ش
»وقت صبحانه«، »لقمة صبحگاهی« و... برگزار می شود 
كه در آن آموزگار و دانش آموزان به خوردن صبحانه ای 
ــان كه همه  از قبل و به سفارش آموزگار  ــاده و يكس س

خود آورده اند، مشغول می شوند. در برخی از مدرسه ها 
هم، تهيه صبحانة ساده به صورت گردشی به اوليا سپرده 
ــوزان در طول  ــك از دانش آم ــود و والدين هر ي می ش
ــال به جای تهية انواع صبحانه های ساده برای فرزند  س
ــة بچه های كالس را  ــود، هر ماه يك بار صبحانه هم خ
ــن، در بازديدهايی كه از برخی  تهيه می كنند. همچني
ــاهده كردم كه اين كار را خود  ــه ها داشتم، مش مدرس
ــت. در هر صورت، دو اقدام  ــه بر عهده گرفته اس مدرس
ــط يكی از اوليا يا مدرسه( به  اخير )تهية صبحانه توس

هماهنگی هايی نياز دارد كه به هر حال وقت گير است.
ــه ها، در زنگ های تفريح اول   در خيلی از مدرس
يا دوم )بسته به ساعت شروع كار مدرسه و مدت زمانی 
كه تا پايان كار مدرسه باقی مانده است( سفرة صبحانه 
ــود. معموالً محتوای اين سفره به يكی از  گشوده می ش

شكل های زير تأمين می شود:
 معلمان مواد سفره را تأمين می كنند و هر يك 
با خود چيزی )نان و پنير و شامی و كتلتی( به مدرسه 
ــق هايی كه در  می آورند. البته تهية چای )با يكی از ش
ــه است. در  ــمارة قبل ذكر آن رفت( بر عهدة مدرس ش
برخی از مدرسه های كم جمعيت، در اين شيوه، آوردن 

نوبتی اقالم صبحانه هم مشاهده شده است.
ــفره را تأمين می كند )با  ــه محتوای س   مدرس
دريافت يا بدون دريافت وجه از معلمان وساير كاركنان(.

ــه )چه  ــا تعاونی مدرس ــه ي ــدگان بوف   گردانن
ــرادی خارج از  ــه( به اف ــند، چه بوف ــوزان باش دانش آم
ــد و چه توسط نيروهای  ــه اجاره داده شده باش مدرس
ــه اداره شود(، موظف اند محتوای سفره  خدماتی مدرس
ــت، ولی  ــت اس را تأمين كنند. اين مورد اگر چه نادرس
ــه هايی كه بوفه های پررونقی دارند، به ويژه در  در مدرس
ــه های دورة متوسطة پرجمعيت و دولتی تهران،  مدرس

شايع است.
ــه ها، كه غالباً نيز  ــداد محدودی از مدرس  در تع
ــتند، شاهد شيوة ديگری هستيم كه در  غيردولتی هس
ــه ها - كه حداقل  ــت. در اين مدرس نوع خود جالب اس
پنج شش مورد آن ها را از نزديك ديده ام، دفتر معلمان 
ــتی هم دارد كه در آنجا عالوه  و همكاران، يك اتاق پش
ــای، ظرف های  ــك های چ ــماور و فالس بر يخچال، س
پالستيكی خيلی تميزی هم قرار دارد كه نان ها ی تازة 
ــده و مرتب داخل آن ها جای گرفته اند. عالوه  بريده ش
ــرو چای دسته جمعی، هر كدام از همكاران كه به  بر س
چای بيشتر يا صرف لقمه ای نان و پنير يا چيزهای ديگر 
نياز داشته باشد، به اتاق پشتی می رود و صبحانه اش را 
ــم اختصاص ندارد  ــورد. اين مورد به يك زنگ ه می خ
ــه اراده كردند، از نان  ــكاران می توانند هر وقت ك و هم
ــتفاده كنند. البته  ــر و خوردنی های ديگر آنجا اس و پني
ــايل و  ــم و انضباط وس ــظ نظ ــئوليت پذيری و حف مس
ــتی و رعايت نظافت موردی است كه  ملزومات اتاق پش

اشاره
اما  نخستين بخش از سلسله مطالب »به ظاهر ساده 
مهم« را که مروری است بر مسائل مثالً پيش پا افتاده 
چگونگی  یا  چایی  پول  به  آموزشگاهی،  مدیریت  در 
سرو و مصرف چایی در مدرسه اختصاص دادیم. در این 
شماره، موضوع دیگری را مطرح خواهيم کرد که به نوعی 
با موضوع شمارة قبل نزدیک است و آن مسئلة به ظاهر 
سادة صبحانه و ناهار خوردن در مدرسه است. اميدواریم 
این مسائل ساده، پيش پا افتاده تلقی نشوند و مدیران 

مدارس برای برخورد مناسب با آن ها چاره جویی کنند.
زندگی پرشتاب امروزی چنان شرایطی ایجاد کرده است 
که افراد، به ویژه کسانی که مشاغل اداری و مبتنی بر 
ساعت کاری مشخص دارند و نيز بيشتر در شهرهای 
شلوغ تر و صنعتی تر ساکن هستند، بدون آنکه صبحانه 
به  افراد  این  واقع،  را ترک می کنند. در  بخورند منزل 
دنبال آن اند که به موقع سر کار خود حاضر شوند و بدون 
هيچ گونه توبيخ، سرزنش و بازخواستی کارشان را شروع 
کنند. بسياری از فرهنگيان، از جمله معلمان و کارکنان 
از  این دسته  از مدیران و معاونان هم جزو  اعم  اداری 
افرادند. آن ها مجبورند صبحانه نخورند یا صبحانة خود را 
سر کار بخورند. البته در مورد دسته ای از همين افراد که 
به اقتضای محل کار خود، ساعات کار آن ها تا ساعاتی بعد 
از ظهر و بعضی ها تا عصر به طول می انجامد، صرف نهار 
در مدرسه نيز به دغدغه های کاری آن ها تبدیل می شود. 
در واقع مسئله این است: »صبحانه یا ناهار در مدرسه، 

آری یا نه؟«
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همة همكاران به شدت رعايت می كنند.
ــرو  ــه ها عماًل صبحانه ای س  در برخی از مدرس
ــئوالن و  ــيرينی هايی كه اوليا يا مس ــود ولی ش نمی ش
همكاران، به مناسبت های گوناگون، به مدرسه می آورند، 
در زنگ های تفريح همراه با چای سرو می شود. البته در 
بعضی مدرسه ها، كه سفرة صبحانه دارند، در روزهايی كه 
ــيرينی جزو بساط صبحانه و همراه چای است، نان و  ش

پنير حذف می شود.
 از همة اين ها كه بگذريم، روش بسيار دلچسب، 
ــوز در مدارس  ــود دارد كه هن ــا و زيبايی نيز وج باصف
روستاهای كشورمان و نيز ميان عشاير رايج است. اهالی 
ــاس عالقة خود سينی صبحانة  ــتا به نوبت يا براس روس
ــامل نان و پنير، گردو، تخم مرغ و چايی  چشم نوازی ش
ــد از زنگ اول به مدير  ــاده كرده و اول صبح يا بع را آم
ــتا پيش كش می كنند. در يكی از مدارس  آموزگار روس
روستايی آذربايجان غربی در هنگام بازديد از يك مدرسه 
چند پايه، روی ديوار فهرستی ديدم كه معلوم بود خط 
و كار خود بچه هاست. در فهرست اسامی روزهای هفته 
نوشته شده و اسامی بچه ها مقابل هر روز قيد شده بود. 
بچه ها اين اطالعيه را »صبحانة آقا معلم« نام نهاده بودند.
ــق های گوناگون صرف نهار   از توضيح دربارة ش
ــه هايی كه همكاران  به دليل محدود بودن تعداد مدرس
آن ها نهار خود را در مدرسه صرف می كنند، درمی گذريم. 
البته بديهی است كه صرف اين وعدة غذايی در مدرسه ها 
هم خود آداب و آيين هايی دارد كه فعاًل از حوصلة بحث 

ما بيرون است.
ــت بگوييد  حال با توضيحاتی كه داديم ممكن اس
ــه ها حل شده و تنها مسئلة  حاال همة مشكالت مدرس
ــت؟ گفتيم  ــوردن همكاران اس ــده صبحانه خ باقی مان
ــائل به ظاهر ساده و تأثيرگذار صحبت  كه داريم از مس
ــت معلمی كه بنية كافی نداشته  می كنيم و طبيعی اس

باشد، از عهدة تدريس بر نخواهد آمد.

به این چند نکته توجه کنيد
چالش ها

• بسياری از افراد به درستی روی حالل و حرام بودن 
لقمه هايی كه می خورند، حساس اند. بايد به طور شفاف 
ــان خود توضيح دهيد بودجة صبحانه ای كه  برای معلم
ــت.  ــده اس ــرای آن ها تهيه می كنيد، از كجا تأمين ش ب
ــتانی كه  ــال ها پيش يكی از همكاران مرد در دبيرس س
صبحانة آن را گردانندگان بوفة مدرسه تأمين می كردند، 
از صرف صبحانه خودداری كرده بود. من آن سال ها در 
يكی از ادارات آموزش وپرورش تهران مسئوليتی داشتم. 
گفت وگوی مدير و همكار مذكور در مورد راضی بودن يا 
راضی نبودن گردانندگان بوفه از اينكه به رايگان صبحانة 
ــاال گرفته و ماجرا برای حل  همكاران را تأمين كنند، ب
ــيده شده بود. آن همكار محترم به  و فصل به اداره كش

صراحت می گفت خدمتگزاران اداره كنندة بوفه از مدير 
مدرسه خوف دارند و تأمين صبحانة همكاران، نوعی باج 
سبيل است كه آن ها به مدرسه می دهند. پس، اين لقمه 

شبهه ناك است.
ــه هايی كه والدين تهية صبحانة همة   • در مدرس
دانش آموزان را نوبتی عهده دار می شوند، نارضايتی هايی 
ــت ولی معموالً اوليا از بيان اعتراض های  ديده شده اس

خود خودداری كرده و دم فرو بسته اند.
ــه هايی كه والدين تهية صبحانة همة   • در مدرس
ــم و  ــوند، چش ــی عهده دار می ش ــوزان را نوبت دانش آم
ــت و صبحانة ساده به  ــمی هايی ديده شده اس هم چش

صبحانه هايی تجمالتی تبديل شده است.
ــواد صبحانه )و در  ــه تهية م ــه هايی ك  • در مدرس
برخی موارد نهار( به صورت نوبتی به عهدة همكاران بوده، 
مسائلی بروز كرده است. از جمله اينكه برخی عماًل خود 
را كنار می كشند و بدون آنكه چيزی بياورند، هميشه جزو 
مصرف كنندگان اند. بعضی ها نيز به تجمالت و تشريفات 
ــران را در محظوريت قرار  ماجرا می افزايند و عماًل ديگ

می دهند.
ــومی  ــم و رس ــه ها طبق رس  • در برخی از مدرس
ــود  ــته می ش ــته، از همكاران بنا به داليلی خواس نانوش
صبحانه يا حتی نهار بدهند. قبول شدن در كارشناسی 
ــد، ازدواج فرزندان، تولد نوزادی جديد، سفر مكه و  ارش
ــدن در مسابقه ای كشوری،  كربال، خريد خانه، برنده ش
ــت كه  ــدن و... از جمله بهانه هايی اس ــه ش ــم نمون معل
ــه می توان يكی دو  ــر روز، باالخره در هر هفت ــر نه ه اگ
ــاهده كرد. يكی از همكاران فرهنگی كه  موردش را مش
ــتی اجازه داده است اسمش را بنويسم  بدون رودربايس
ــت: »در جايی كار  ــكندر از تهران(، می گف )آقای پوراس
ــوخی شوخی برای تمامی ماه های اسفند،  می كرديم. ش
فروردين و ارديبهشت يك سال تحصيلی مناسبت راست 
و ريست كرديم و از همكاران صبحانه گرفتيم. البته خودم 
هم مجبور شدم به خاطر سالروز تولدم، قبول شدن پسرم 
در آزمون مدرسة تيزهوشان و نيز انتخابم به عنوان معلم 

نمونة مدرسه، سه بار صبحانه بدهم«.
 • از ديگر چالش های موجود در اين زمينه، تميزی 
ــايل و مواد  ــدن وس ــرف و ظروف، چگونگی آماده ش ظ
ــا روی ميز صبحانه و  ــدن آن ه ــه و قرار داده ش صبحان
مسائلی از اين دست است. بارها ديده شده است همكار 
ــتمال خود را  ــايل نظافت و دس محترم خدمتگزار، وس
گوشه ای گذاشته و به صورت غيربهداشتی به بريدن نان 
و گوجه و خيار مشغول شده است. برخی از همكارانی كه 
اساساً چيزی در مدرسه نمی خورند، جزو افرادی هستند 
ــائل حساسيت بيشتری دارند و بايد اين  كه به اين مس
ــيت بهداشتی - نظافتی آن ها را به شدت در نظر  حساس

گرفت.
ــه در اين زمينه وجود  ــای ديگری ك  • از چالش ه

در برخی از 
مدرسه ها طبق 
رسم و رسومی 
نانوشته، از 
همکاران بنا به 
دالیلی خواسته 
می شود صبحانه یا 
حتی نهار بدهند
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ــی، برخی از  ــت معاونان آموزش ــاه بودن دس دارد، كوت
مربيان پرورشی و دست اندركاران امور اجرايی مدرسه ها 
از صبحانه های آماده شده است. چرا كه در اغلب مواقع 
ــراد در هنگام صبحانه خوردن بقية همكاران، در  اين اف
حال حضور در جمع دانش آموزان و رتق وفتق كردن امور 
انضباطی هستند و وقتی سر سفره برمی گردند كه تقريباً 
همه چيز خورده شده يا به هم ريخته است. تعيين زمان 
ــهم آنان پيش  صبحانه برای اين افراد و يا جدا كردن س
از آغاز صبحانة بقية همكاران شايد يكی از راه های رفع 

اين چالش باشد. 

یک مطایبة صبحانه ای
يكی از دوستانم می گويد: »سال های 74 و 1375، 
ــگاه وزارت آموزش وپرورش  ــردبير هفته نامة ن مدتی س
ــفيد و  ــت صفحة سياه وس بودم. قبل از من نگاه در هش
ــردبير شدم،  ــد. من كه س به صورت ماهانه چاپ می ش
ــئوالن وقت را مجاب كردم كه نگاه رنگی و هفتگی  مس
ــه افزايش يابد.  ــود و تعداد صفحات آن به 16 صفح ش
ــتقبال از نگاه خيلی خوب شد و عالوه بر وزير وقت  اس
و مسئوالن مربوطه، فرهنگيان هم از محتوای آن راضی 
ــريه شد. كسی كه پشت  بودند. روزی تلفنی به دفتر نش
ــش صفحات نگاه ابراز رضايت می كرد  خط بود، از افزاي
ــدن آن،  و می گفت با افزايش صفحات نگاه و هفتگی ش
مشكل اساسی ما در مدرسه تقريباً حل شده است، ولی 
ــكل ما كاماًل  ــانيد، مش اگر تعداد صفحات را به 24 برس

حل خواهد شد.
نمی فهميدم چه می گويد و منظورش از حل شدن 
ــت. ذوق زده گفتم: »می شود  ــان چيس تقريبی مشكلش

مقداری بيشتر توصيح دهيد؟«
آقای محترمی كه پشت خط بود گفت: »كاغذ نگاه 
ــه صبحانه  ــت. ما صبح ها كه در مدرس خيلی خوب اس
ــار صفحه ای نگاه  ــر روز از يك ورق چه ــم، ه می خوري
ــتفاده می كنيم. با 16  برای قرار دادن نان و پنيرمان اس
ــدن نگاه مشكل چهار روز ما حل  صفحه ای و هفتگی ش
ــت. اگر آن را 24 صفحه ای كنيد، برای دو روز  شده اس

ديگر هفته هم زيرانداز خواهيم داشت!«1
مطايبة لطيفی بود ولی نكتة تلخی را در خود نهفته 
ــريه ای كه از طرف آموزش وپرورش برای  داشت: هر نش
ــر می شود، در وهلة اول بايد به  معلمان و مدارس منتش
نيازهای مخاطبانش توجه داشته باشد؛ در غير اين صورت 

ممكن است استفاده های ديگری از آن به عمل آيد. 

یک نکتة ظریف
و  ــه ها  مدرس در  ــی  مذهب ــای  آيين ه ــزاری  برگ
نهادينه كردن ارزش های دينی يكی از اولويت های اصلی 
ماست. در بسياری از مدرسه ها، در صبح های خاصی از 
ــورا، قرائت دعای توسل،  ــم زيارت عاش ايام هفته، مراس

ــود. بسياری از اين برنامه ها،  ختم انعام و... برگزار می ش
ــربت و شيرينی يا خوراكی   با صرف صبحانه يا توزيع ش
خاص همراه است كه عالوه بر دانش آموزان، ممكن است 
معلمان هم از آن صرف كنند. تمام حساسيت های قبلی 
ــد، در مورد اين قبيل صبحانه ها، صد چندان  كه ذكر ش

می شود.
در اين قبيل موارد، بايد دقت كرد هيچ يك از كارهای 
ــا توزيع صبحانه( كوچك ترين  ــم ت ما )از برگزاری مراس
ايرادی نداشته باشد تا خدای نكرده كاری شبه ناك انجام 

نداده باشيم.2

پرسش هایی برای بحث، گفت وگو و تبادل نظر
ــيوة صبحانه خوردن همكاران و دانش آموزان  1. ش
در مدرسة شما چگونه است؟ آيا تاكنون در اين زمينه با 
مشكلی روبه رو نبوده ايد؟ به نظر شما بهترين روش كدام 

است؟ توضيح دهيد.
2. عده ای می گويند: »انرژی و توانی كه يك تدريس 
درست و اصولی به مدت 90 دقيقه الزم دارد، درست به 
اندازة صعود يك كوه نورد به قله ای 1500 متری است«. 
به نظر شما اگر تغذية صحيح ميان روزی همكاران دچار 
اختالل شود، آن ها در صعود خود با چه مشكالتی روبه رو 

خواهند شد؟
ــكاران را در  ــوردن هم ــه خ ــد صبحان ــا موافقي آي
طبقه بندی نظريه های مديريتی، در ذيل نظرية انگيزشی 
ــن مورد با  ــرار دهيم؟ در اي ــتی »هرزبرگ« ق - بهداش

مراجعه به كتاب های مديريتی3 تحقيق كنيد.
3. هفت چالش ذكر شده در متن مطالعة موردی را 
بار ديگر بخوانيد و راه حل های اصالحی خودتان را برای 

رفع اين چالش ها ارائه دهيد.
ــاط صبحانه )و  ــما گسترده شدن بس 4. به نظر ش
ــه، تا چه اندازه می تواند موجب بروز  ايضاً نهار( در مدرس
ــجام سازمانی يا برعكس ايجاد اختالل در  همدلی و انس
كار مديريت مدرسه و حتی جابه جايی نيروها شود؟ هر 
يك را با فرضيات و احتماالت ممكن بشكافيد و تحليل 

كنيد .
ــی داغ  ــه عدس ــيد. با يك كاس ــته نباش خب، خس
ــش دارچين و گل پر بريزيم يا همين طور  چطوريد؟ روي
ــی هايتان  ــی می خوريد؟ البته ليمو هم داريم. عدس خال
ــت؛ لطفاً يك مقدار  ــد، كالس ها آماده اس را كه خوردي

سريع تر.

پی نوشت 
1. برای آشنايی با ويژگی های هفته نامة نگاه در اين برهة زمانی 
ــنبه،  ــگاه كنيد به: نگاه و تفاوت در نوع نگاه. هفته نامة نگاه پنج ش ن

شمارة 30، تهران، 1391.
2. برای برپايی يك مراسم مذهبی شاداب نگاه كنيد به: محرم 
در بابا باغی. ماهنامة رشد معلم، تهران، دفتر انتشارات و تكنولوژی 

آموزشی، آذر ماه 1390.
ــی از جامع ترين كتاب ها در اين زمينه كتاب مدیریت  3. يك
اسـتراتژیک منابع انسانی و روابط کار نوشتة ناصر ميرسپاسی 

است. 
   

شيوة صبحانه 
خوردن همکاران 

و دانش آموزان در 
مدرسة شما چگونه 

است؟ آیا تاکنون 
در این زمينه با 
مشکلی روبه رو 

نبوده اید؟
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نشــــــــــــــــــــاط در 
مدرســــــــــــــــــــه

مونــــــس پازوکی

ت و 
ــ
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روز اول مهر بچه ها، همکاران، مدیر 
همه  و  همه  مدرسه  مستخدم  و 
مضاعفی  انرژی  انگار  بودند.  شاد 
خندة  از  مدرسه  معاون  داشتند. 
بچه ها ناراحت نبود. بچه ها دور مدیر 
حلقه زده بودند. همکاران از تابستان 
بودند،  کرده  که  مسافرت هایی  و 
حرف می زدند. مدرسه نشاط خاصی 

داشت. 



29 شماره 2/     آبـــــان 92 13

آن روز گذشت. داشتم فكر می كردم چه تفاوتی بين 
ــال تحصيلی وجود دارد.  روز اول مهر و بقية روزهای س
ــاط تا پايان سال همراه ما  ــادی، انرژی و نش چرا اين ش
نيست؟ آيا مدير مدرسه نقش مهم تری برای حفظ اين 
ــرزندگی و طراوت روزهای اول سال تحصيلی ندارد؟  س
ــه ای افزايش  ــت كه هدف مدير هر مجموع ــن اس روش

بهره وری و كيفيت برای پيشرفت آن مجموعه است.
همة ما می دانيم مديران در سازمان مدرسه وظايفی 
چون برنامه ريزی، سازمان دهی، نظارت و كنترل، برقراری 
ارتباط، هدايت و تصميم گيری دارند. البته در سال های 
اخير اصطالح ها و مفاهيم جديدی در مديريت متداول 
ــده اند كه از جملة آن ها »ابزارهای مديريتی« است.  ش
ــخصی و  يكی از ابزارهايی كه می توان آن را هم ابزار ش
هم ابزار سازمانی تلقی كرد، موضوع »نشاط« و »روحية« 

معلمان و شاگردان است.
ــان را به  ــازمان های امروزی انس »محيط كار در س
ــوق می دهد. به منظور مقابله با اين  ــوی فقر روانی س س
روند، انسان ها از حضور عشـق در کار و روح در فضای 
ــخن می گويند. هر كسی عميقاً دوست دارد به  کاری س
ــوم و برخوردار از مهارت  ــاد، پرمفه كاری بپردازد كه ش
ــد. هر كسی دوست دارد كه به بخشی تعلق داشته  باش
ــد و تمايزی به وجود  ــد، سهيم شود، با اهميت باش باش

آورد« )كانفيلد و ميلر، 1999(.
ــخصی ام كتاب هايی را كه در مورد  در كتابخانة ش
نشاط، روحيه و عوامل مؤثر بر موفقيت بود، ورق می زدم. 
ــاط  نتيجه گرفتم اكثر منابع بر اين باورند كه ايجاد نش
ــت از پديد آوردن بستر و فضايی كه به توليد  عبارت  اس
ــادمانی در خود و ديگران بينجامد؛  انرژی، طراوت و ش
ــبكی، چاالكی و احساس انرژی  به نحوی كه بتوان با س
ــتيابی به اهداف و نتايج مورد نظر تالش كرد.  برای دس
ــغلی،  ــودآوردن اين فضا متأثر از رعايت عوامل ش به وج

سازمانی، مديريتی و رفاهی است.
ــف مديريت، پديد آوردن فضا برای  »از جمله وظاي
ــازی به منظور شكوفايی استعدادهای  فعاليت و بسترس
انسان به منظور تحقق اهداف است. در اين راستا، ديدگاه 
ــتوار است كه فرد می  ــاط در نيروها بر اين اس توليد نش
ــغلی، اجتماعی، خانوادگی، مادی و  تواند با موفقيت ش
ــاب بهترين نگرش، لذت معنوی -  معنوی خود با انتخ
عرفانی كافی ببرد و در ابعاد متفاوت به نحوی مؤثر رشد 
ــوند، آن  ــه ها مثبت ش كند؛ يعنی اگر تفكرات و انديش
ــان معنای ديگری پيدا می كند«  وقت زندگی برای انس
)پورجعفری، 1379(. نظام آموزشی ما چند سالی است 
ــتانداردهايی را به اشكال مختلف تجربه می كند  كه اس
ــوی نشاط، روحيه، بهره وری،  و برای جهش بزرگ به س
ــرايط خاص  ــت و كارآفرينی كه ضرورت های ش خالقي
زمانی هستند، آماده می شود. اين مفاهيم برای مديران 
ــتند، ليكن آشنايی دقيق با آن ها  ايرانی ناشناخته نيس

مقدمه و الزمة پيشرفت عميق و ساختاری در نظام های 
ــت. در واقع با پذيرش نظام نشاط، جامعه  مديريتی اس
ــود كه می بايد فاصلة كشور را با  به مرحله ای وارد می ش
ــرفته به حداقل ممكن كاهش دهد و تالش  دنيای پيش
كند در مدت زمان معقولی اين فاصله را نيز از بين ببرد 
ــترس خود، يعنی  ــد از اصيل ترين منبع در دس تا بتوان

»منابع انسانی«، استفادة مطلوب تری كند.
ــيوه های  ــه امروز در قالب ش ــياری از اصولی ك بس
ــازمان )مدرسه( خالق و  جديد برای ايجاد و مديريت س
ــوند، يعنی جلب مشتری )شاگردان(،  پويا توصيه می ش
به حداقل رساندن مشكالت، مديريت كارآفرينی، نشاط 
ــابقه  و روحيه در محيط كاری و...(، در فرهنگ ايران س
دارند؛ كه بايد برای احيای اين ارزش ها به گونه ای علمی 

و روشمند كوشيد.
ــه كاهش  ــرور زمان رو ب ــرژی به م ــر منبع ان »ه
می گذارد و گرايش به ضعف دارد. اين يك اصل و قانون 
ــان هم يك منبع انرژی روانی،  ــت. انس در طبيعت اس
ــمی است، يعنی قانون كاهش انرژی برای  فكری و جس
او هم صادق است. اما در مقابل كاهش انرژی، بازيابی و 
توليد مجدد آن امكان پذير است كه در ادبيات مديريت و 
نظرية سيستم ها به آن آنتروپی منفی )مقابله با انهدام 

و بی نظمی و كاهش انرژی( گفته می شود « )همان(.
ــه اصطالح  ــه ب ــی ك ــی و روان ــارهای عصب »فش
ــة ما به طور  ــوند، در زندگی روزان ــده می ش تنش نامي
ــوند. دنيای صنعتی و فراصنعتی  فراوان مشاهده می ش
ــت. نگرانی افراد  ــای فراوانی به بار آورده اس گرفتاری ه
ــع اقتصادی  ــكالت اجتماعی، وض ــبت به كار، مش نس
ــازمان از  ــارات و توقعات س ــای گوناگون، انتظ و نيازه
ــی و بيم از كهنه  ــرفت فناوری و نگران ــدان، پيش كارمن
شدن معلومات و اطالعات، مشكالت مديريت و توقعات 
كاركنان، همگی سبب می شوند كه فرد از لحظة بيداری 
ــامگاه، همواره دچار  ــداد تا هنگام آرميدن در ش در بام
فشارها، نگرانی ها، بيم ها و اميدهای گوناگونی باشد كه 
ــب است  گاه با ظرفيت بدنی، عصبی و روانی وی متناس
ــت. مجموعة چنين حالت ها و  ــازگار نيس و گاه با آن س
ــش ناميده  ــا در اصطالح تن ــی از آن ه ــارهای ناش فش

می شود« )دقيقی و فرهنگی، 1379(.
ــی را در زمينه های  ــله عوامل ــی سلس ــع علم مناب
ــاط  متعددی مطرح كرده اند كه می توانند در ايجاد نش
ــور را می توان  ــند. عوامل مزب ــته باش افراد دخالت داش

به صورت زير طبقه بندی كرد:

 عوامل شغلی
سلسله عواملی هستند كه در شيوه يا روند اجرای 
كارها اثر می گذارند و به ايجاد ويژگی های خاص در شغل 
ــوند. اين عوامل ميزان رضايت فرد را از  فرد منجر می ش
شغل تغيير می دهند، در ايجاد احساس امنيت يا نبود آن 



30 شماره2/     آبـــــان 92 13

نسبت به شغل نقش دارند، و به غنی شدن يا كم ارزش 
جلوه يافتن شغل از نظر شاغل منجر می شوند كه آن ها 
را می توان در قالب »رضايت«، »امنيت« و »غنی سازی« 
شغلی مشاهده كرد. شغل معلمی يا به عبارتی دقيق تر، 
»هنر معلمی« فن و مهارتی است كه به آرامش و امنيت 
روانی نياز دارد. مدير می تواند از طريق تعامل، جوانب و 
ويژگی های خاص معلمی را به نمايش بگذارد و به صورت 
ــيوه های  ــای كالمی و غيركالمی )كه معموالً ش رفتاره
ــتری برخوردار است(، به  غيرمستقيم از اثربخشی بيش

امنيت و آرامش معلمان كمك كند.

 عوامل سازمانی
ــوند.  ــازمان انجام می ش ــتر كارها در بافت س بيش
ــازمانی« و »توسعة سازمانی« نيز  كارشناسان »رفتار س
ــازمان در كار دارد، نقش  برای دريافتن تأثيرهايی كه س
ــوی  ــازمان را در كانون توجه خود قرار داده اند. از س س
ديگر، استرس شغلی با شماری از ويژگی های مربوط به 

سازمان نيز بستگی دارد )راس و آلتماير، 1997(.
ــته از عواملی هستند كه با  عوامل سازمانی آن دس
دخالت خويش باعث پيشرفت روزافزون سازمان توسط 
كاركنان می شوند. اين عوامل دارای ابعاد مالی، آموزشی 
و محيطی هستند. مدير می تواند با توجه به ظرفيت ها و 
اختيارات برای هر يك از ابعاد مالی، آموزشی و محيطی 
ــويق ها، آموزش ها،  ــی تدوين كند. تش ــه ای اجراي برنام
ــه ای، نشست های تخصصی،  كنفرانس های درون مدرس
رنگ آميزی مدرسه و مشاركت دانش آموزان در نظافت و 

ادارة مدرسه از جمله راهكارهای اجرايی هستند.

 عوامل مدیریتی
»مديريت می كوشد رفتار كاركنان را بهبود بخشد. 
ــزايی دارد.  ــی مديريت اهميت بس اين كار در اثربخش
ــانی  اگر مديران بتوانند به گونه ای مثبت با نيروهای انس
ــتر در  ــب خالقيت و نوآوری بيش ــورد كنند، موج برخ
سازمان خواهند شد و با استفاده از ديدگاه های متفاوت 
ــند«  كاركنان، فرايند تصميم گيری ها را بهبود می بخش

)رابينز، 1998(.
عوامل مديريتی دخيل در هدايت و بسيج معلمان 
ــا و نيز تحقق اهداف  ــی تالش ه برای تغيير در اثربخش
ــل مرتبط با  ــه، از جمله عوام ــدة مدرس برنامه ريزی ش
مديريت مدرسه هستند. چگونگی به مشاركت طلبيدن 
معلمان، تبعاتی كه در اثر ويژگی های شخصيتی مدير در 
فضای كاری به جا می ماند، گونه های متفاوت حمايت های 
ــكال متفاوت باعث تغيير در آهنگ  مديريتی كه به اش
ــوند، و  و كيفيت كار معلمان و حتی دانش آموزان می ش
ــت يا كارها را براساس  اينكه مدير فردی خودمحور اس
ــاركتی و رهبری، هدايت می كند و  اصول مديريت مش
ــتند كه در نشاط  انجام می دهد، عواملی مديريتی هس

سازمانی مدرسه مؤثرند.

 عوامل رفاهی
ــد كه توجه به آن ها  ــله از عواملی را گوين آن سلس
ــت  ــن رفاه فرد و خانواده، و بهبود در بهداش باعث تأمي
ــود و متأثر از ويژگی های  ــمی و روحی افراد می ش جس
فرهنگی هستند؛ »ايجاد شرايطی كه كاركنان سازمان 
ــود و همكاران  ــا صميميت برای خ ــا اعتقاد قلبی و ب ب
خويش احترام قائل باشند و اين گونه احساس احترام به 
ــتن و ديگران را در رفتار و اعمال خود نيز آشكار  خويش

سازند« )دقيقی و فرهنگی، 1379(.
هر كسی كه كار می كند، حق دارد مزد منصفانه و 
ــی دريافت كند كه زندگی او و خانواده اش  رضايت بخش
ــانی تأمين كند و رفاه وی  ــأن و كرامت انس را موافق ش
ــايل حمايت اجتماعی كامل  در صورت لزوم با ديگر وس
ــه  ــكالت اقتصادی و مالی معلمان هميش ــود اما مش ش
همراه آن ها بوده است. وقتی به گذشتة تحوالت رفاهی 
ــگاه می كنيم، درمی يابيم كه وزرای  و حقوقی معلمان ن
آموزش وپرورش همگی برای افزايش حقوق و امور رفاهی 
ــيده اند اما تنها عاملی كه می تواند در اين زمينه به  كوش
معلمان كمك كند، مديريت صحيح مالی از سوی خود 
معلمان است. معلمان ژاپنی با داشتن حقوق های مكفی 
ــه می روند اما اغلب همكاران ما با  با دوچرخه به مدرس
خريدن ماشين اقساطی ذهن خود را مشغول می كنند 
يا با خريدن لوازم غيرضروری نشان می دهند كه برنامة 

مالی مشخصی ندارند. 
ــه نتواند به طور مستقيم در اين  ــايد مدير مدرس ش
زمينه نقشی داشته باشد، اما با ارائة الگوی موفق می تواند 
نشاط را تا پايان سال تحصيلی حفظ كند. به هرحال، اين 
ــاط، سرزنده و پرانرژی  موضوع كه اول مهرماه همه بانش
هستند، اما به مرور زمان انرژی شان كاهش می يابد، در 
هر مدرسه از ريشه ها و عوامل گوناگونی نشئت می گيرد 

كه می تواند موضوع بحثی برای شورای دبيران باشد.

پی نوشت 
1. Delight
2. Moral
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اينكه در آينده ساختن مدرسه هاي امروزي متوقف 
مي شود يا نه، بستگي به گذشت زمان و مطالعات بسيار دارد 
اما تا همين جا نيز روشن است كه شكل معمول مدرسه ها، 
با توجه به شرايط آموزشي، روزبه روز تغيير مي كند. امروزه 
ديگر مدرسه ها به مكان هايي با تشخص و سرشار از معنا 
تبديل شده اند و معلمان و مربيان نمي توانند در آن ها صرفاً 
به اهميت برنامه هاي آموزشي تكيه كنند. به عبارت ديگر، 
امروزه حتي طراحي ساختمان و شاخصه هاي فيزيكي و 

محيطي مدرسه هم به كمك آموزش شتافته است.
ــير طراحان و معماران نوگرا وارد عرصه  در اين مس
شده اند تا با استفاده از عناصر گرافيكي و طراحي سازه هاي 
ــگاه را به محلي روح انگيز و فضايي جان افزا  بديع، آموزش

بدل كنند.
الگوهاي طراحي براي مدرسه هاي قرن 21 در قالب 
كتاب »زبان طراحي مدرسه« به اين موضوع مي پردازد كه 
در محيط هاي جديد آموزشي، روش يادگيري متفاوت و 
اثرگذارتر خواهد شد. در اين محيط ها به وجود فضاهاي 
ــي، تهوية طبيعي،  ــتفاده از نور طبيع ــراخ، اس ــج و ف دن
نشانه هاي محلي، صندلي يا نيمكت هاي نرم،  ارتباطات و 
ــمي و... اصرار شده و به احساس خانه  محيط هاي غيررس
ــه و فراگيري مهارت هاي اساسي زندگي در  بودن مدرس
عرصه هاي آزمايشگاهي و ميداني توجه خاص شده است.

مترجم كتاب كه دانش آموختة ارشد رشتة معماري 
ــركت بين المللي FNI در طراحي و ساخت  و نمايندة ش
ــياري  ــت، در مقدمة كتاب، نظرات بس مدارس خالق اس
ــت.  از معماران و طراحان برتر را به عنوان نمونه آورده اس
ــاختمان ها و  او مي گويد: جهان واقعي آدم ها را بايد با س
ــي كه در آن ها زندگي مي كنند، يكجا ديد. توجه  فضاهاي
به نشانه هاي معماري و چشم اندازها مي گويد كه انسان در 
چه مكان هايي احساسي خوشايند دارد و از نظر معنوي در 
آن ها ارتقا مي يابد. در نهايت، معماري مدرسه يا ساختار 
ــد كه بتواند امكان يادگيري  كالبدي آن بايد طوري باش
را در ابعاد مطالعة مستقل، كار گروهي، آموزش انفرادي، 
آموزش پروژه محور و از راه دور، تحقيق از طريق شبكه هاي 
ارتباطي پرسرعت و نمايش كارهاي دانش آموزي و با تأكيد 

بر دوستي با طبيعت و خدمت رساني و... نشان دهد.
ــي و  ثمانه ايرواني تاكنون مقاالتي به زبان هاي فارس
انگليسي در زمينة مدارس ايران و مشكالت معماري آن 

به چاپ رسانده است.
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ــــــانــــــــــــــــــبا همراهـ
با چند شماره تأخير، با بخش باهمراهان در خدمت 
شما هسـتيم. خوشـبختانه دردورة جدید بسياري 
از نامه ها و نوشـته ها از طریق پسـت الکترونيکي به 
دسـتمان رسـيد که مزیت هاي زیادي دارد، از جمله 
صرفه جویـي در وقت، امکان اعـالم وصول نامه هاي 
رسيده، تسـریع در داوري مقاالت و اعالم نتيجه و ... 
.که از این بابت از شـما سپاسگزاریم. از همة کساني 
که مایل اند نوشـته ها و آثار خود را براي مجله ارسال 
کنند خواهشمندیم، حتماً شرایط ارسال مقاله را که در 
شناسنامه )ستون افقي زیر فهرست( مجله آمده است 
به طور دقيق مطالعه کنند. همچنين مشخصات کامل و 

شماره تماس خود را نيز حتماً قيد نمایند.
مقاالت و نوشـته هاي دوسـتاني که نام آن ها را 
مي آوریم، به دستمان رسيد. متأسفانه به علت حجم 
کم مجله، ميـزان، تنوع و حجم بـاالي آثار دریافتي 
از همـکاران محترم، امکان چاپ همة آن ها نيسـت 
و مجبـور به گزینش هسـتيم. با پـوزش از همة این 
دوستان، کماکان منتظر سایر آثار آنان باقي مي مانيم.

ــهيد  ــتان ش معصومه محمدیان، آموزگار پاية اول دبس
ولی زاده، استان مازندران؛ زهرا اکبرزاده، مدير دبستان شهيد 
ــوهانيان، بابل؛ محمد خليلي شـله پران، اهر؛ سيروس  س
سورگي، خراسان رضوي؛ سيد علي سيادت و رضا عقيلي، 
ــوژی و گروه های  ــناس تكنول ــان؛ زهرا اکبرزاده، كارش اصفه
آموزشی، منطقة بستان آباد؛  سعيده سروش، آموزگار، زرنديه؛ 
ــتان كاردانش و فنی و حرفه ای،  مينا زارع دار، هنرآموز هنرس
ــرقي؛ مریم  تهران؛ اصغر محمودي، دبير، مرند آذربايجان ش
نظيفی نائينی، منطقة 4 استان تهران؛ احمد مستوفي و سارا 
قائمي، قروه كردستان؛ مجتبي نصرت آبادي، مدير دبستان 
شهيد علی خداكرمپور، سيرجان؛ علي کاظمي تازه کندي و 
ــان آموزش ابتدايی اداره آموزش  بهمن جبرایيلي،  كارشناس
ــرورش، اروميه؛ زهرا اميرآتشـانی و رویـا توکلي؛ داود  و پ
قرجالو و سـيده رقيه موسـوي مرادي؛ نسرین حسني، 
مشاور، كميجان، استان مركزي؛ محمدفایق مجيدي؛ سيد 
عليرضا هوشي السادات و محسن شاکري، تهران؛ مهدي 
ــتان هرمزگان؛ بتول  ــتان خمير، اس صداقت پيشـه، شهرس
ــتخوار خراسان  ــگاه عترت2 ،  دبير، رش باقریان، معاون آموزش
رضوي؛ محبوبه معمارباشـي؛ صدیقه شریعتي فر؛ حسن 
ــوي؛  زهرا  ــتخوار؛ فریبا مؤیدنيا، خ رحمان پـور، دبير، رش
رضایي کمال، تهران؛ زهرا و زهره اکبرزاده؛ کریم قاسمي، 
ــناس تكنولوژي و گروه هاي آموزشي، بستان آباد؛  حسن  كارش
رحيمي فرد، معاون آموزشي و مدرس، كرج؛ رقيه نقي اوغلو، 

مدير دبستان شهيد قاضي طباطبايي، خوي آذربايجان غربي.


