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    قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
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 
مقاله هاي رسيده مختار است. آراي مندرج در مقاله ها، ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي  و شوراي برنامه ريزي رشد مديريت مدرسه نيست و مسئوليت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان، با پديدآورندگان آثار است.

مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، بازگردانده نمی شوند.
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مرغ همســــــايه 
هميشه غـاز نيست!    

ــت، مدام در  ــي نگاهمان به بيرون دوخته اس وقت
ــماري مي كنيم و  انتظار آمدن افراد و امكانات لحظه ش
كمتر قدردان آنچه داريم هستيم، »مرغ همسايه را غاز 
مي بينيم«! آنگاه كه اطرافيانمان را احترام نمي كنيم و 
ــوند ناديده مي انگاريم، »مرغ  كساني را كه ديده مي ش

همسايه را غاز كه سهل است، شترمرغ مي بينيم«!
ــة اطراف  ــرون و جامع ــت به بي ــر چه الزم اس اگ
ــيم و خود را در حلقة اول  ــته باش خود نيز نگاهی داش
ــنايان و نزديكان گرفتار نسازيم و كساني را ببينيم  آش
ــوند يا دوست ندارند خودشان را  كه كمتر ديده مي ش
ــد به  ــمان باش ــرض ديد قرار دهند، لكن حواس در مع
ــال ها در  محض يافتن افراد جديد، همكاراني را كه س
ــازماني و محيطي  كنارمان تجربه اندوخته و دانش س
ــته ها و نداشته ها و فراز و فرودهاي  آموخته اند، با داش
ــازماني ساخته اند و تجربه هاي زيستة فراواني كسب  س
ــپاريم. توانايي هاي ديگران  ــي نس كرده اند، به فراموش
ــان نكنيم. كساني كه  ــيم و تحقيرش را به رخ آنان نكش
ــك مي پندارند و  ــازماني هاي خود را كوچ ــاً هم س غالب

ــر می انگارند، در معرفي آنان  ــان را نزد ديگران حقي آن
از واژه ها صرفه جويي مي كنند و تشويق و تكريمشان را 
به اصطالح اسراف مي پندارند، »مرغ همسايه برايشان 

غاز است«!
ــا و  ــم و از ضعف ه ــته هايمان را بداني ــدر داش  ق
ــن همكار  ــض يافت ــازيم. به مح ــا آوار نس محدوديت ه
ــم، در بازديد  ــكار قديمي را فراموش نكني جديد، هم
ــمانمان را  ــابه ديگر، ظواهر چش ــازمان هاي مش از س
ــران دچار توهم و  ــد و با ارزيابي و قضاوت ديگ پر نكن

خودفراموشي نشويم.
ــه« را درست شنيديد. هستند  البته قيد »هميش
افرادي كه اليق تر و توانمندترند و مي توانند سازمان را 
در رسيدن به اهدافش بهتر ياري دهند. لذا بايد حلقة 
ــيع تر كنيم، تورهاي دانه درشت پهن  اطرافمان را وس
ــم و بزرگ ترها و توانمندترها را به خدمت بگيريم.  كني
ــمان به اين نكتة ظريف باشد كه »به خدمت  اما حواس
ــران به قيمت دورانداختن همكاران اليقي  گرفتن ديگ

كه سال ها در نزديكي مان به كار مشغول اند نباشد«. 
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مرغ همســــــايه 
هميشه غـاز نيست!    

زكــــــــات
تجــــــــربه

همواره رابطة ميان مدرسه و خانه از جمله مهم ترين 
موضوعاتی بوده است كه دست اندركاران آموزش و پرورش 
بر آن تأكيد داشته اند. واقعيت اين است كه خانه و خانواده 
ــتين پايگاه آموزشی و تربيتی كودكان است كه اگر  نخس
ــد، كودك و  ــو نباش ــه همس اهداف تربيتی اش با مدرس
دانش آموز را دچار دوگانگی تربيتی می كند.  ارتباط مؤثر 
ــر می تواند در تعريف  ــه با يكديگ ــداوم خانه و مدرس و م
ــا باشد. از اين رو،  اهداف تربيتی و روش تحقق آن راهگش
سيمين ارزانی ، مدير دبيرستان زينب شهرستان ابركوه، 
سال هاست ارتباط والدين با معلمان و مشاوران مدرسه اش 
را از اولويت های كاری خود قرار داده است و طی برنامه ای 
از اين ارتباط برای حل مشكالت استفاده می كند. او دربارة 

اين طرح به رشد مديريت مدرسه چنين گفت:
»حدود 12 سال از آغاز طرح ارتباط والدين و مدرسه 
ــاور و معاونان  ــذرد. در اين طرح ما يعنی معلم، مش می گ
ــی، رفتارهای تربيتی و تحصيلی تك  ــی و پرورش آموزش
ــی مي كنيم. به اين  ــی و ارزياب تك دانش آموزان را بررس
ترتيب كه همواره نمره های آزمون ها و همچنين رفتارهای 
دانش آموزان در كالس را بررسی می كنيم. البته در اين راه 
از معلمان هم كمك بسياری می گيريم. پس از آن، در هر 
روز از والدين چند نفر از دانش آموزان دعوت می كنيم دربارة 
وضعيت تحصيلی و رفتاری فرزندانشان صحبت كنيم. در 
واقع، در اين طرح نه تنها والدين دانش آموزانی كه مشكل 
دارند، بلكه والدين بقية دانش آموزان را هم دعوت می كنيم 
ــان اطالع يابند. در اين  تا از پيشرفت تحصيلی فرزندانش
ميان، مشكل دانش آموزی كه دچار افت تحصيلی يا مشكل 
ــد نيز با والدينش در ميان گذاشته می شود.  رفتاری باش
ــه يابی و حل آن نيز راحت تر  ــكل ريش به اين ترتيب، مش
ــود، چرا كه هم مدرسه و هم خانواده در جريان آن  می ش

قرار دارند. 
بسياری از مشكالت رفتاری دانش آموزان در رفتارهای 
خانوادگی آن ها ريشه دارد. در اين جلسات، ريشة بسياری از 
اين رفتارها شناسايی و با كمك مشاور مدرسه حل شد. در 
واقع، ما توجه والدين را بيش از پيش به مشكل فرزندشان 
جلب می كنيم تا برای حل آن با مدرسه هماهنگ و همسو 
ــاس اين طرح، همة كادر مدرسه و خانواده با  باشند. براس
ــوند تا با برنامه ای مشترك مشكالت را  ــيج می ش هم بس
حل كنند، به اين ترتيب، اهداف تربيتی مدرسه نيز تحقق 

مي يابد«.

سيمين ارزانی
مدير دبيرستان زينب

شهرستان ابرکوه، استان يزد
دارای 28 سال سابقة خدمت 

در آموزش و پرورش و
18 سال سابقة مديريت

بسيج خانه و مدرسه ـــانه آزاد سمـ

اين شماره نيز با چند تجربه 
گران بهای همكارانتان آشنا 
مديريت  می شويد.رشد 
مديران  شما  از  مدرسه 
عزيز و باتجربه هم دعوت 
می کند تا تجربه هايتان را 
ميان  در  همكاران خود  با 
از  بگذاريد چرا که تجربه 
که  گنج هاست  دسته  آن 
اشتراك  به  در  ارزشش 
دو  است!  آن  گذاشتن 
فرستادن  برای  راحت  راه 
رايانامه  هم  تجربه هايتان 
پست  است.  نامه  و 
الكترونيك و نشانی دفتر 
شناسنامه  در  نيز  مجله 
است.  شده  درج  مجله 

منتظرتان هستيم!
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ــه اي براي  ــی دانش آموز« برنام ــار مطالعات »همي
ــور ايجاد عالقة به  ــجم و هدفمند به منظ مطالعة منس
ــت كه عالءالدين  ــی اس مطالعة كتاب های غير درس
ــتان محمدتقی داورپناه شهر بانه،  بنفشی، مدير دبس
به اجرا درآورده است. اين طرح اهداف دانشی، مهارتی 
ــي در  ــددی را دنبال می كند كه بنفش ــي متع و نگرش

گفت و گو با رشد مديريت مدرسه آن ها را تشريح كرد:
ــال فرهنگ و پيام،  ــی ابزار انتق »مطالعة غيردرس
ــت. يكی از اهداف آموزش و  ــان اس ــد انس و بنيان رش
ــاعة فرهنگ مطالعه ميان دانش آموزان  پرورش نيز اش
ــت. از آنجا كه فرهنگ مطالعه در منطقة  و خانواده هاس
ــی دانش آموز را  ــت، طرح هم يار مطالعات ما ضعيف اس
برنامه ريزی كردم. اهداف دانشی اين طرح عبارت بودند 
ــی دانش آموزان و  ــطح معلومات عموم ــاال بردن س از ب
ــت و عميق كتاب. از  خانواده ها و يادگيری مطالعة درس
اهداف نگرشی اين طرح نيز می توان به ايجاد عالقه به 
مطالعه در دانش آموزان، معرفی كتاب به عنوان دوست 
و تبديل مطالعه به عادتي مثبت در خانواده اشاره كرد. 
ــز به كارگيری نكات مثبت  درزمينة اهداف مهارتی ني
كتاب در رفتار دانش آموز را دنبال می كرديم. البته گروه 
ــه نه فقط دانش آموزان، بلكه خانواده ها  هدف اين برنام
ــاس اين طرح، هر يك از دانش آموزان  هم بودند. براس
ــه عنوان هم يار  ــتان را ب ــد فردی از خانواده يا دوس باي
مطالعاتی خود انتخاب كنند. هم يار می تواند از والدين، 
خواهر و برادر يا حتی دوستان باشد. سپس دانش آموز 
ــاب را از  ــود پنج عنوان كت ــك آموزگار خ ــد به كم باي
كتابخانة مدرسه يا كتابخانة كالس انتخاب و طی مدت 
ــخص آن ها را مطالعه كند. البته برای اتمام  زمانی مش
كتاب ها در زمان مشخص شده سخت گيری نمی كنيم، 

چون هدف اصلی ما ايجاد عالقه به مطالعه است. 
ــم همة اطالعات  ــس از آن، از بچه ها می خواهي پ
شناسنامه ای كتاب هايی را كه خوانده اند در فرم شمارة 1 

ــند و به معلمانشان تحويل دهند. به اين ترتيب،  بنويس
دانش آموزان با شناسنامة كتاب هم آشنا می شوند. پس 
ــی، اين  ــان به كمك مدير و معاون آموزش از آن، معلم
ــي مي كنند و به دانش آموزان می گويند  فرم ها را بررس
ــان كتاب هايی كه خوانده اند يكی را انتخاب كنند   از مي
ــه ای از آن را در كالس و در حضور جمع بيان  و خالص
ــخنرانی  كنند. به اين ترتيب، دانش آموزان در جمع س
ــت اعتماد به نفس و فن  ــد. اين كار باعث تقوي می كنن

بيان آن ها می شود«.
اين مدير توضيح داد: »بعد از اين مرحله، دانش آموز 
بايد فرم شمارة 2 را پر كند كه چند بند را شامل می شود، 
ــه: زيباترين جملة كتاب از نظر دانش آموز، پيام  از جمل
كتاب، نتيجة كتاب، انتخاب نام ديگری برای كتاب، اگر 

جای نويسنده بودند و... 
ــاز مخصوص به خود را  ــر يك از اين بندها امتي ه
دارد كه در نهايت با امتياز بيان خالصه در كالس جمع 
مي شود و نفرات برتر هر كالس معرفی می  شود. البته در 
همة اين مراحل هم يار مطالعاتی دانش آموز بايد در كنار 
او باشد و حتی هنگام ارائة خالصه نيز در كالس حضور 
ــد. به همين منظور، فرم شمارة 3 را تدوين  داشته باش
ــؤاالتی پاسخ دهد از  كرديم كه در آن هم يار بايد به س
جمله اينكه آيا دانش آموز هر پنج عنوان كتاب را خوانده 
است؟ آيا در انتخاب زيباترين جملة كتاب با او مشورت 

كرده است؟ آيا به پيام كتاب رسيده است؟ و... 
ــوند نه تنها  ــار هم باعث می ش ــة اين ها در كن هم
ــت يا  ــرد ديگری كه می تواند دوس ــوز، بلكه ف دانش آم
اعضای خانوادة دانش آموز باشد نيز به مطالعه عالقه مند 
ــود. از سوی ديگر، آشنايی دانش آموزان با شناسنامة  ش
ــود كتاب مناسب سن خود را تهيه  كتاب، باعث می ش
ــوزان با مطالعة  ــد. در نهايت، با اين طرح دانش آم كنن
ــوند، به طوری كه مي توانند نتيجه و  ــنا می ش عميق آش

پيام هر كتابی را كه می خوانند دريافت كنند«.

عالءالدين بنفشی
مدير دبستان محمدتقی داورپناه

شهر بانة استان كردستان
دارای 21 سال سابقة خدمت در آموزش و پرورش

17 سال سابقة مدير آموزگاری و 2 سال سابقة مديريت مستقل

ارتقای مطالعه با هم يار مطالعاتی دانش آموز 
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ــت و بس! البته هنر  می گويند هنر نزد ايرانيان اس
ــود.  ايرانيان تنها به اقليم هفت گانة هنر محدود نمی ش
ــتری هر چند  ــود را در ايجاد بس ــی خ ــر ايران گاه هن
ــد؛ اتاقی كه  ــان می ده ــك به نام »اتاق هنر« نش كوچ
ــان برای  ــوزان بتوانند از امكانات يكس در آن دانش آم
ــتفاده  خلق آثار هنری خود و يادگيری الفبای هنر اس
ــت كه كوشيده است با  كنند.ثريا عظيمی مديری اس
ــتری ايجاد كند تا  ــی از كاربردها و نتايج هنر بس آگاه
ــاعتی را با هنر، و نه فقط  دانش آموزان بتوانند در آن س
ــد مديريت مدرسه درباره تجربة  نقاشی، بگذرانند. رش

اتاق هنر با اين مدير گفت و گو كرده است:
ــوالً توجه كمتری به درس  »در دورة ابتدايی معم
هنر می شود. اكثر معلمان هم فعاليت و اطالعات كمی 
ــتر ساعات درس هنر تنها  در حوزة هنری دارند و بيش
ــه در اين فكر بودم  ــی محدود می شود. هميش به نقاش
ــتری در  كه چگونه می توان به فعاليت های هنری بيش
مدرسه پرداخت تا اينكه به فكر ايجاد اتاق هنر در يكی 
ــادم. به اين ترتيب كه  ــه افت از كالس های خالی مدرس
ــايلی كه  ــدا با كمك اوليا و خيرين، كالس را به وس ابت
ــز كرديم؛ مانند  ــت مجه برای كارهای هنری الزم اس
ــای رنگی و... هدف اين بود  مداد رنگی، آبرنگ، كاغذه
ــان  و يك  كه همة دانش آموزان بتوانند به صورت يكس
اندازه از وسايل و تجهيزات استفاده كنند، چرا كه همة 
ــطح  دانش آموزان منطقه از لحاظ اقتصادی در يك س

نبودند.
ــاوت نياز  ــه محتوايی متف ــر از تجهيزات، ما ب غي
ــتيم تا دانش آموزان با هنرهايی غير از نقاشی هم  داش
ــوند. برای اين كار مطالبی را همراه با عكس  ــنا ش آش
دربارة معرفی هنرهای گوناگون از موسيقی تا سفالگری 
ــم دانش آموزان از آن ها  ــه كردم تا هم معلمان و ه تهي
ــتفاده كنند. از آنجا كه عالقة بسياری به هنر دارم،  اس
ــر كالس های هنر حاضر می شدم  گاهی اوقات خودم س
ــاركت می كردم.  و در انجام كارهای هنری با بچه ها مش

ــه به نقاشی محدود  از آن پس ديگر كالس هنر مدرس
نشد و از آموزش الفبا و نت های موسيقی تا كاردستی و 

طراحی را شامل شد«.
پيكاسو می گويد، هر كودكی هنرمند است. مسئله 
اين است كه چگونه پس از اين كه بزرگ شد، هنرمند 
ــياری  ــا عظيمی با ايجاد اتاق هنر، بس ــی بماند. ثري باق
ــوق داده است تا  ــوی هنر س از دانش آموزانش را به س
ــی از مهم ترين نتايج ايجاد  ــد باقی بمانند: »يك هنرمن
ــنا شدن دانش آموزان با رشته هايی هنری  اتاق هنر، آش
ــياری  ــا آن زمان از آن ها بی اطالع بودند. بس ــود كه ت ب
ــدن كالس هنر اذعان  ــس از گذران ــوزان پ از دانش آم
می كردند كه می خواهند در آينده رشته ای هنری را به 
عنوان رشتة تحصيلی خود انتخاب كنند. در واقع، اتاق 
هنر بستری برای كشف استعدادها و توانايی هايی هنری 
ــة كار گروهی بود. در اين كالس،  دانش آموزان و تجرب
بسياری از دانش آموزانی كه نسبت به زنگ هنر منفعل 
ــزه يافتند و توانايی های خود را  و بی انگيزه بودند، انگي
شناختند. اين موضوع می تواند در انتخاب مسير زندگی 

دانش آموزان به آن ها كمك كند«.

اتاق هنر برای هنرمندان کوچك

ثريا عظيمی
دبستان صمد نيلوفری شهرستان سقز استان 
كردستان
دارای 21 سال سابقة خدمت در آموزش و پرورش
9 سال سابقة مديريت
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بينش انسان را از طغيان باز مي دارد.
ــَتغني« )علق/  ــاَن ليطغي، اَْن راُه اْس »كاّل اّن ااْلنس
7-6(: حقا به درستي كه انسان سركشي مي كند؛ همين  

كه خود را بي نياز مي بيند.

 بين انسان ها رابطة عاطفي و عميق روحي و قلبي 
برقرار است.

اسالم تمام مؤمنان را خواهر و برادر ديني مي داند. 
»اِنّما المؤمنوَن إِخوةٌ فَاْصلِحوا بين اََخويْكم و اتَّقوا اهللَ 

لََعلَّكم تُرَحمون« )حجرات/ 10(. 
امام علي)ع( مي فرمايد: »مردم دو دسته اند: دسته اي 
ــر در آفرينش همانند تو  ــتة ديگ برادران ديني تو و دس

هستند« )نهج البالغه. نامة 53(.

لذا در ارزش هاي اجتماعي اسالم دو ارزش عام وجود 
ــند: 1.  دارد كه مي توانند بر رفتارهاي مديريتي مؤثر باش

احسان به انسان ها؛ 2. عدل و قسط.
»اِنَّ اهلل يأمر بالَْعْدِل واالِحساِن« )نحل/ 90(.

ــر در توزيع منابع و پاداش ها يا كيفرها نيز بايد  مدي
ــد  ــب عدالت را پيش گيرد و از موقعيت ها آگاه باش جان

)اشاره به خطبة 164 نهج البالغه(.

رويكرد نظري اخالق در مديريت اسالمي
ــالمي شخصي است كه  طبق اين رويكرد، مدير اس
مسئوليت و سرپرستي را به عنوان امانت الهي مي پذيرد. 
ــي)ع( در نامه اي خطاب به اشـعث بن قيس  حضرت عل
مي فرمايند: »حكمراني براي تو طعمه نيست، بلكه امانتي 
بر گردن توست. بايد از فرمانده و امام خود اطاعت كني« 

)نهج البالغه، نامة 5(.
ــت و  ــلمانان، مقام دنيوي فاني اس در اعتقادات مس

چكيده
هدف از نگارش اين مقاله تأکيد 
مديريت  در  اخالقي  مسائل  بر 
که  موضوعي  است؛  اسالمي 
موجود  تفاوت هاي  مي تواند 
ميان  نظري  رويكردهاي  در 
مديريت  و  اسالمي  مديريت 
نشان  به خوبي  را  غيراسالمي 

دهد.
بوده  تطبيقي  به گونة  کار  روش 
و تالش شده است که نظريات 
و  نظري  رويكرد  در  موجود 
اسالمي  مديريت  حوزة  در 
تحليل  از  پس  و  جمع آوري 
نهايي  طبقه بندي  اطالعات، 

ارائه شود.
آموزشي  واحد  هر  در 
عامل  مهم ترين  »مديريت« 
و  موفقيت ها«  »تداوم  براي 
مدير  است.  کيفي«  »رشد 
به  ايمان  ويژگي هاي  از  بايد 
در  تخصص  و  تعهد  تقوا،  خدا، 
مديريت و سعة صدر برخوردار 

باشد.
ويژگي هاي  با  اسالمي  مديريت 
کمال گرايي  و  هدايتگري 
محرك اصلي توسعه در جامعة 
از  که  مديريتي  است؛  اسالمي 
معرفي  امروز  تا  اسالم  صدر 

شده است.

می
سال

ت ا
يري

مد

مجيد علی محمدی
دبير و مدرس تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان، سبزوار

مديريت اسالمي
ــب دو واژه  ــالمي« از تركي ــالح »مديريت اس اصط
درست شده است. مديريت از نظر لغوي به معناي »مدير 
ــت  ــه« اس بودن« و مدير هم »اداره كنندة كار يا مؤسس
،management ــه در منابع التين با كلمه هايي چون  ك
ــت. واژة دوم  ــده اس direction و administration آم
ــان مي دهد اين مديريت در ساية  ــالمي است كه نش اس
ــود. در منابع ديني و فرهنگ  احكام اسالم اعمال مي ش
عرب از مديريت با واژة »تدبير« ياد شده است. براي مثال 
ِّر االْمَر ِمَن  ــورة يونس« داريم: »يَُدب در آيات 3 و 31 »س
ماءِ اِلَي االَرِض«: خداوند كار را از آسمان تا زمين تدبير  السَّ

مي كند.

اهميت نظريه پردازي در مديريت
نظريه كاركردهاي متفاوتي دارد. نظريات مي توانند 
داده ها را گسترش دهند و جمع بندي آن ها را تا رسيدن 

به ساختاري منظم فراهم سازند.
ويژگي هاي نظرية خوب عبارت اند از: 

ــوان به درك  ــب مي ت ــتفاده از نظرية مناس - با اس
ــكالت دست يافت و راه حل هاي علمي  عميق تري از مش

مناسبي براي رفع آن ها ارائه داد.
ــتاي تحليل  ــمندي در راس ــه فرايند هوش - نظري

موفقيت و شكست هاست.
ــف ارائة يك نظرية  ــاي مختل ــراي برنامه ه - در اج

مناسب، مديران را از »آزمون و خطا« دور مي سازد.

مديريت ارزشي از ديدگاه اسالم
برخي از ارزش هاي اسالم عبارت اند از: 

 تمام انسان ها بندة خدا هستند.
ــت. اين  در بينش توحيدي خدا مالك همه چيز اس

مديريت اسالمي
 با رويكرد نظري اخالق
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آنچه مي ماند اعمال خير يا شر آدمي است. از منظر قرآن، 
خدا صاحب ملك و شوكت است و آن را به هر كس كه 
بخواهد براي مدت مقرّري واگذار مي كند. لذا، مدير نبايد 

خود را اسير قيد و بندهای مقام نمايد.
َل ااَلِنابه اليه«  ــوكُّ ــي اهللِ ت ــَوّكُل َعل ــي)ع(: »وات عل

)نهج البالغه، خطبة 161(.
در مكتب اسالم همه مسئول هستند: »كلّكم راِع و 
ــؤول« پايه هاي مديريت اسالمي بر اصل نيت،  كلّكم َمس
توحيد، اداي تكليف و مسئول بودن همگاني طرح ريزي 
ــب  ــالمي در پي كس ــن، مديريت اس ــود. بنابراي مي ش

ارزش هاست.
ويژگي هاي مدير مسـلمان با رويكرد نظري 

اخالق
الف( تعهد به اخالق اسالمي

اگر مديران با اين ديدگاه به مسئوليت خود بنگرند 
كه خدا عزت بخش و خواركننده است، همواره مي كوشند 
رضاي حق را طلب كنند و نفس اّماره را به تسليم در برابر 
ــاني كه در اين راه پيروز شوند نزد  حقيقت وادارند و كس
ــته اي دارند: »و اّما َمن خاَف مقام َربِّه و  خدا مقام شايس
نهي النفس َعن الَهوي، َفاِنَّ الَجنََّه ِهیَ الماوی« )نازعات/40 
ــكيبايي در سختي ها، اقامة نماز، وفاي به عهد،  و41(. ش
صداقت، تعادل و ساده زيستي، عفو و اغماض، مجاهدت 
در مسئوليت و تزكية نفس، نمونه هايي از اخالق اسالمي 

براي مديران هستند.
صداقت از ويژگي هاي مديران با گرايش انسان گرايانه 
ــه صداقت ندارند،  ــراي مديراني ك ــت و اولين پيام ب اس

پيداشدن بي اعتمادي در مجموعة آن هاست.

ب( داشتن اهليت
ــد صفاتي همچون تخصص،  مدير واجد اهليت باي
بينش، آگاهي و توانايي هاي اجرايي داشته باشد. مديران 
با تهذيب نفس از خودپسندي فاصله مي گيرند تا در ساية 
انديشه هاي جمع گرايانه فرصت اشتباه را در مرحلة اجرا 

به حداقل برسانند.
ــد در چارچوبي  ــبرد كارهايش باي ــر براي پيش مدي
ــناخت اين چارچوب ها امري  مشخص حركت كند و ش

اجتناب ناپذير است. در مديريت اسالمي: 
الف( منزلت انسان حفظ مي شود: در اسالم، انسان 
ــان بر  ــة الهي را دارد، بنابراين منزلت انس جايگاه خليف

روش هاي مديريتي  حاكم است.
ب( قوانين الهي بر پاية عدل و احسان اجرا مي شود: 
ــروع براي رسيدن به  ــايل غيرمش مدير نمي تواند از وس
اهداف مديريتي بهره گيرد؛ زيرا مدير بايد تقويت كنندة 

معنويت در ساية كرامت انساني باشد.
ــاية اختيار  ــان بايد در س ــد و تعالي انس ــراي رش ب
برنامه ريزي كرد. انبيا نيز مديريت جامعه را با ارج نهادن به 
ارزش هاي واالي انسان به بهترين نحو به انجام مي رساندند. 

ــه كه بخشي از مديريت فرهنگي جامعه  مديريت مدرس
است، نبايد با الگوهاي جبرگرايانه همراه شود.

»كانت« بر اين باور است كه هركس وظيفه دارد با 
ديگران با احترام رفتار كند و احترام گذاشتن به ديگران 

نبايد ابزاري شود براي دستيابي به هدفي ديگر.
 مديران اسالمي بايد پيامبر)ص( را الگويي پسنديده 
قرار دهند و در جهت رضايت الهي گام بردارند: »لقد كاَن 

لَُكم في رسول  اهلل اُسوة حسنة« )احزاب: 21(.
ــش مديريت  ــن نظريه ها در بخ ــروزه، جديدتري ام
ــازمان ها را برعهدة  ــت كه ادارة س ــازمان ها بر آن اس س
انسان هايي قرار دهند كه بهترين قابليت را داشته باشند 
و بتوانند ضعف ها را بشناسند و آن ها را به فرصت تبديل 

كنند.

نتيجه گيري
ــت را حق خود نمي دانند بلكه حق  مديران، مديري
ــازماني  ــت به مردم و اعتالي اهداف عالية س را در خدم
ــير  ــد. مدير موفق با توكل به پروردگار و در مس مي دانن
ــواب را در  ــان، راه هاي ناص ــدن براي انس حرمت قائل ش
ــته مي داند. مديران اسالمي هنگام مشاهدة  مديريت بس
ــت و آرامش و اصالح ساختار را مورد  ناهنجاري ها، گذش
ــت خود قرار  ــرلوحة فعالي ــعة صدر را س توجه دارند. س
ــتان يا خشم نابجا و  مي دهند و از ريختن آبروي زيردس
تنبيه هاي نامناسب جلوگيري مي كنند. اين نوع برخورد، 
ــان است. رضايت خلق اهلل را  حاصل ايمان و معرفت انس

رضايت  اهلل مي دانند.
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فرهنگ مــدرسه را 
آمادة تحــول كنيم
واكاوی نقش مديران مدارس و معلمان

 در تسهــــــــيل اجرای اسناد تحولی 
آمــــــــوزش و پـــــــــــــرورش

ـــتی تا دير نشـــــــــــده كاری بايد كرد!محمد دشــ

 زهرا نوروزی: مدير دبستان نشاط منطقة 4 تهران
نيـروی انسـانی و هزينه های مـورد نياز اين 

تحول در نظر گرفته نشده است
هر تغيير و تحولی مستلزم ايجاد بسترهای مناسب 
و آمادگی عناصر اصلی مجموعه است و لزوماً هزينه ها 
ــت. اما  ــود را به دنبال خواهد داش ــار مالی خاص خ و ب
متأسفانه بايد گفت كه نيروی انسانی و هزينه های مورد 
نياز اين تغيير، برای مدارس دولتی در نظر گرفته نشده 
ــت و معنايش اين است كه باوجود همة تالش های  اس
ــناد در عمل با  ــمند صورت گرفته، اجرای اين اس ارزش
ــكل و چالش روبه رو خواهد بود. برای مثال، اگر در  مش
جايی الزم است ما برای انجام يك امر تحولی، مثاًل در 
درس فناوری، از رايانه استفاده كنيم و عماًل رايانه ای در 
اختيار مدارس نباشد، تحولی هم صورت نخواهد گرفت. 
بايد عرض كنم كه برای اين كار نيروی انسانی الزم در 
ــت. با توجه به موضوع جلسه بايد  نظر گرفته نشده اس
ــهيل در اجرای اين اسناد  بگويم كه يكی از راه های تس
اختصاص نيروی انسانی و بودجة الزم به مدارس است. 
ما در مدارس پسرانه معلم پرورشی و معلم ورزشی مرد 
نداريم، در صورتی كه دانش آموزان پسر در پاية ششم به 

معلم و مربی پرورشی و ورزش نياز دارند. 

اکثر مديران ما پر انرژی و با انگيزه هستند
من اعتقاد دارم اكثر مديران ما پر انرژی و با انگيزه 
هستند، اما امكانات و تجهيزات الزم را برای انجام امور 

تحولی در اختيار ندارند و اگر بخواهند از اوليا هم كمك 
بگيرند، بايد به هزاران سؤال و اشكال اداره ودفتر بررسی 
شكايات و ارزشيابی پاسخ دهند. درس پژوهش و تفكر 
ــی امكانات و معلم مجرب  ــت ول درس خيلی خوبی اس
ــی دی مربوطه، تا آخر  می خواهد. يا در درس قرآن، س
ــال در اختيار ما قرار نگرفت. اين ها اشكاالت به ظاهر  س
ــی در گرو حل  ــناد تحول ــتند كه اجرای اس جزئی هس
همين جزئيات است. البته بايد كارهای اساسی تری هم 
ــكاران محترم قبل از من به آن ها  صورت گيرد كه هم
ــوع را از دريچة اجرا و  ــاره كردند، اما من چون موض اش
ــد  ــه نگاه می كنم، به نظرم می رس به عنوان مدير مدرس
ــرای حل همين  ــتن برنامه ريزی ب ــی و نداش بی توجه
ــكالت اين كار بزرگ را در اجرا با مشكالتی روبه رو  مش
ــت اصل موضوع را دچار مشكل  می كند كه ممكن اس
ــاره كردند  و چالش جدی كند. دكتر امانی به خوبی اش
كه مدرسه محيط يادگيری است، اما انصافاً آيا می شود 
ــرايط  ــدون بودجه و صرف هزينه ای هرچند اندك ش ب

يادگيری مطلوب را فراهم كرد؟ 
آيا معلم قراردادی پاية ششم كه هيچ دوره ای برای 
كارمعلمی نديده است، می تواند در اجرای اسناد تحول 
ــد؟ در چنين فرضی، مدير چه كاری  بنيادين مؤثر باش
ــای مردم می آيد! اين  ــر بچه ه می تواند بكند و چه برس
ــاره كردم، چالش های مانع  مواردی كه بنده به آن ها اش
اجرای اسناد تحولی است و طبيعی است كه رفع موانع، 

كار اجرای اين اسناد ارزشمند را تسهيل خواهد كرد. 

 اشاره
در دو شمارة قبل با نظرات و پيشنهادات شرکت کنندگان 
اسناد  اجرای  در  تسهيل  راه های  »بررسی  ميزگرد  در 
طوالنی  به دليل  شديد.  آشنا  آموزش و پرورش«  تحولی 
شماره  اين  به  مباحث  ادامة  ميزگرد،  آن  مباحث  بودن 

موکول شد که آن را با هم می خوانيم.

»قسمت سوم«



9 ـــاره4/    دی 92 13 شمـــ

ــة راهنمايی دهخدا،  الهه حكيمـی: مدير مدرس
منطقة1 تهران

بايد بـا کمترين هزينه و خسـارت به اجرای 
اسناد کمك کنيم

ــناد  ــتيم كه اجرای اس ما اكنون در وضعيتی هس
تحولی در آموزش و پرورش آغاز شده است. بدين لحاظ 
ما بايد به دنبال راهكارهايی باشيم كه با كمترين هزينه 

و خسارت به اجرای اسناد كمك كنيم. 
به نظر می رسد، اگر ابتدا با آسيب شناسی وضعيت 
موجود، مشكالت را بشناسيم و آگاهانه برای حل آن ها 
ــير تسهيل اجرای  اقدام كنيم، گام های مؤثری در مس

اسناد تحولی برخواهيم داشت. 
ــابقه ای ذهنی كه من از بحث تحول  با توجه به س
ــتم و دورة سه روزه ای كه در تابستان سال 83 در  داش
اردوگاه شهيد باهنر برگزار شده بود، گمان نمی كرديم 
به اين زودی اجرای اين اسناد عملياتی شود. اما به هر 
ــد و با توجه به همين تعجيل، شايد  تقدير كار آغاز ش
ــدف بزرگی با نظام  ــای ما هنوز برای چنين ه كتاب ه
ــان ما، به خصوص در  ــند يا دبيران و معلم همراه نباش
ــی الزم را برای همراهی با اين  ــای جديد، آمادگ پايه ه

طرح نداشته باشند. 
 به نظر بنده، اجرای نظام 3-3-6 اقدامی عجوالنه 
ــتابزده بود كه زيرسازی مناسب و الزم را نداشت.  و ش
به خاطر نبود بستر مناسب و پاية محكم، بنای رفيعی كه 
استحكام الزم را برای حفظ، بقا و تأثيرگذاری مناسب 

داشته باشد، ايجاد نشد. شاهد مثال حرف من هم اين 
ــت كه دقت كردم و ديدم امسال خروجی های ما از  اس
ــی در درس رياضی وضعيت خوبی  ــم ابتداي نظام شش
ــی موجود، اين  ــته اند با متون آموزش ــد و نتوانس ندارن
ــك درس پايه به خوبی فرا گيرند و  درس را به عنوان ي
نمره های 12 و 13 در كارنامة آن ها زياد ديده می شود. 
ــكل دارند. همكاران من كه به  معلمان ما هم مش
ــی برای  كالس های مربوط به همين دوره های آموزش
ــيديم  ــه بودند، می گفتند وقتی پرس ــام جديد رفت نظ
ــت، گفتند اين  محتوای كتاب رياضی پاية هفتم چيس
ــت  ــاب تركيبی از پايه های اول و دوم راهنمايی اس كت
ــه دانش آموز ما در پاية  ــن يعنی فاجعه! در حالی ك و اي
ــت  ــم در اين درس می لنگد، چگونه خواهد توانس شش
ــة هفتم را با چنين تركيبی فرا بگيرد و همكار بنده  پاي
ــه به چنين  ــد ك ــوان معلم بايد چه زجری بكش به عن
ــطح قابل قبولی  ــوزی درس بدهد و او را به س دانش آم

برساند. 
موضوع ديگر هم اين است كه ما بايد اهداف كالن 
ــترس تر تقسيم  و كلی را به اهداف جزئی تر و قابل دس
ــاس نكنند كه اين اهداف با  كنيم تا معلم و مديراحس
ــتيابی نيست. يعنی اگر سند  ــرايط موجود قابل دس ش
چشم انداز قله ای را به عنوان هدف آرمانی به من نشان 
ــيدن به قله چه  می دهد، من مدير بايد بدانم كه تا رس
ــة عبور از اين  ــر راه دارم و الزم ــتگاه هايی را بر س ايس

ايستگاه ها و رسيدن به قله چيست؟
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عـذر مديـران را نخواهيم! با آن هـا همدل و 
همراه شويم 

ــان بايدهايی  ــكاران عزيزمان در صحبت هايش هم
ــت، اما آيا همة  ــرای مديران بيان كردند. اين درس را ب
ــت كه ما مديران را به كاری ملزم كنيم  كار همين اس
ــم؟ به نظر من  ــان را بخواهي ــتند عذرش ــر نتوانس و اگ
اين گونه نيست. مديران ما كه مسئوليت قبول كرده اند، 
سرمايه های آموزش و پرورش هستند. در عين حال كه 
بايد مراقب انجام بهينة امور باشيم، بايد به مديرانمان 
ــناد تحولی را اجرا  كمك كنيم تا عماًل بتوانند اين اس
ــته  ــكل و چالش وجود داش كنند. اينكه اين همه مش
باشد و ما به مديران خود بگوييم اگر می توانی و انگيزه 
ــت! من اين موضوع  داری بمان وگرنه برو، انصاف نيس
ــرو  ــوان مديری عرض می كنم كه با معلمان س را به عن
ــد. من هم  ــان را می دان ــختی های كارآن كاردارد و س
مشكالت كار را می دانم، اما به همكارانم نمی گويم اگر 
ــما  ــد بگذاريد برويد، بلكه به آن ها گفته ام ش نمی تواني
حتماً می توانيد و اگر هم مشكلی وجود داشته باشد با 
ــناد تحولی كه  هم حل خواهيم كرد. در امر اجرای اس
ــرب و كاردان نياز دارد بايد اين  ــانی مج به نيروی انس
شيوه ها به كار گرفته شود تا بتوانيم كار را پيش ببريم. 
ــل مديران ما از دور  ــيد اگر اين نس ــما مطمئن باش ش
ــوند، كسی بهتر از آن ها جايشان را پر نخواهد  خارج ش
ــتر  ــكالت كار بزرگی مانند طرح تحول بيش كرد و مش
ــت كه سازمان  ــن من اين اس ــد. حرف روش خواهد ش
ــت و ادبيات الزام و  ــت، محيط فرهنگ اس نظامی نيس
اجبار كارايی ندارد، بايد برای تسهيل در اجرای اسناد 
ــته ترين  ــی از مديران موجود به بهترين و شايس تحول
ــر معلم دلش  ــيد اگ ــتفاده كنيم. مطمئن باش وجه اس
ــئوالن اداره خوش نباشد،  به مدير و مدير دلش به مس
ــناد صورت نخواهد  ــهيل اجرای اس هيچ كاری در تس
گرفت. متأسفانه ما به اهداف ارزشمند اين اسناد دست 
ــه فرماندهی مهربان است  نخواهيم يافت. مدير مدرس
كه بر قلب و روح همكارانش فرمان می راند و دوست و 

ياور و غمخوار آن هاست.

ــازمان پژوهش و  محسـن باهو: مشاور رئيس س
برنامه ريزی آموزشی

فرهنگ سـازی اولين و ضروری ترين گام در 
راه اجرای اسناد تحولی است

از نظر بنده اولين گام دراين مسير، فرهنگ سازی 
ــت و بايد اين امر قبل از هر اقدام  در اين خصوص اس

ــناد تحول همه  ــتور كار قرار گيرد. اس ديگری در دس
ــاد و جنبه های آن  ــازی در همة ابع ــدون فرهنگ س ب
قابليت پياده سازی و اجرا نخواهند داشت. يعنی تا باور 
ــبت به كارامدی اين اسناد در نزد  و اعتقاد و يقين نس
تك تك افراد مجری و مؤثر ايجاد نشود و آن را به عنوان 
فرهنگ در وجود خود نهادينه نكنند، نمی توان اميدوار 
بود كه كار در مسير صحيح و سالم خود قرار گيرد. اين 
فرهنگ سازی هم می تواند سطوح و شيوه های متفاوتی 
ــد. برگزاری نشست های علمی و تخصصی،  داشته باش
تور آموزشی، سمينار های كاربردی، بازديدها و برگزاری 
كارگاه های آموزشی مرتبط می تواند در اين مسير مفيد 

فايده واقع شود. 
ــر و جايگاه آن  ــانه ها و تأثي موضوع مهم ديگر رس
ــت. برای مثال، صدا و سيمای جمهوری  در اين ماجراس
ــی خود كه  ــد در برنامه های آموزش ــالمی ايران باي اس
برای خانواده ها، معلمان و دانش آموزان توليد و پخش 
می كند، با نگاه اسناد تحول به سوی ساخت و توليد اين 
ــند برنامة درسی به عنوان  برنامه ها برود. وقتی ما از س
ــالمی ايران ياد  ــند ملی برنامة درسی جمهوری اس س
می كنيم، مفهومش اين است كه اين كار تنها از عهدة 
يك تشكيالت مانند وزارت آموزش و پرورش برنمی آيد 
ــانه ای  و همة نهادها و مراكز فرهنگی، اجتماعی و رس
ــن كار مهم و ملی به كمك آموزش و پرورش  بايد در اي
ــگاه برنامه های توليد  ــت كه اگر ن بيايند. دليل اين اس
شدة صدا و سيما نگاه تحولی نباشد، ما در آموزش های 
ــمی كه تأثير زيادی هم دارند، نگاهی ديگر را،  غير رس
غير از نگاه اسناد تحولی، به مخاطب القا خواهيم كرد. 
 نبود هارمونی باعث می شـود صدای حاصله 

گوش نواز نباشد
ــند تحول بنيادين زمانی محقق و اجرايی  پس س
خواهد شد كه همة ابعاد و اركان درگير با آن هماهنگ، 
ــاره بايد افق  ــل كنند. در همين ب ــو عم همدل و همس
ــن برای همة  ــفاف و روش ــند را به طور ش انتظارات س
ــه از آنان داريم، بيان  مخاطبان ، به فراخور انتظاری ك
ــود را معين نكنيم و  ــم. اگر گام های مورد نظر خ كني
آن ها را شمرده شمرده برنداريم، به طور قطع و يقين به 

اسناد متعالی سند تحول نخواهيم رسيد. 
ــدن همة  ــدی دراين زمينه هماهنگ ش بحث بع
ــود هارمونی و  ــت. نب ــناد اس اقدامات مرتبط با اين اس
نبود آهنگی يكدست و درست باعث خواهد شد صدای 
ــه گوش خراش و  ــد، بلك حاصله نه تنها گوش نواز نباش

آزاردهنده شود.

در مدرسة 
تحولی همة اشيا 
جان دارند و با 
دانش آموز حرف 
می زنند. همة اين 
اشيا موقعيت 
يادگيری هستند

دكتر محمود امانی طهرانی
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ــت مرحوم مهندس عالقه مندان   روزی در خدم
اشاره شد كه ما در صنعت يك سيستم كنترل كيفيت 
داريم كه در هر مرحله ای از كار می توانيم خط توليد را 
كنترل، درصورت نياز متوقف و اشكاالت به وجود آمده 
را رفع كنيم، اما اين امكان و فرصت در آموزش و پرورش 
ــت.  و در تعليم و تربيت دانش آموزان فراهم و مهيا نيس
ــه در يك موقعيت يادگيری در معرض  دانش آموزی ك
پديده و آموزشی اشتباه قرار گرفت و آن پديده بر او اثر 
گذاشت، ديگر از دسترس ما خارج می شود و برگشت به 
عقب و اصالح او كار سختی است. نسلی كه با ادبياتی 
ــر خود را بر جامعه  ــود در آينده اث خاص تربيت می ش
ــت مجدد و  ــذارد و فرصتی برای بازنگری، برگش می گ
ــت. به همين دليل، اهميت  تجربة دوباره نخواهد داش
و حساسيت كار در زمينة مسائل اجتماعی و فرهنگی 
ــت و نياز به برنامه ريزی و  ــبت به صنايع بيشتر اس نس

مراقبت بيشتری دارد.

بايد بـرای مخاطبان ادبيـات واژگانی تبيين 
کنيم

ــناد تحولی را توليد  ــتان و همكارانی كه اس دوس
ــف تبيين ادبيات  ــد، بايد برای مخاطبان مختل كرده ان
ــند، يعنی افق انتظارات خود را از  ــته باش واژگانی داش
ــند آورده اند، به روشنی بيان كنند. در  ادبياتی كه در س
ــش ادبيات و  ــی ما يك بخ ــر كار تحقيقی و پژوهش ه
ــنی و با ادبياتی  ــم كه اهداف آن را به روش واژگان داري
ــان می كند تا همه درك و  ــل فهم برای مخاطب بي قاب
برداشت واحدی از مفاهيم و دستاوردهای آن پژوهش 
داشته باشند و يقيناً سندی مهم و اساسی مانند سند 
ــيار فراتر از يك پژوهش  تحول بنيادين، جايگاهی بس
ــد در اين زمينه ها خيلی  ــق موردی دارد و باي و تحقي

كامل تر و اساسی تر عمل كند. 
ــوع تحول نرم و  ــو، از ن ــن تحول هم از يك س  اي
ماهوی است و تحول فيزيكی و ساختاری صرف نيست 
ــن كرد؛ به همين دليل،  ــه بتوان آن را به راحتی تبيب ك
ــری از آن به عمل آيد. از  ــير و تبيين دقيق ت بايد تفس
سوی ديگر، تحول مورد نظر از نوع تحول در انديشه و 
نگاه است و يقيناً به ممارست و دقت بيشتری نياز دارد 

تا بتواند اثر گذار باشد. 

ــورای  دبيرش امانی طهرانـی:  محمـود  دکتـر 
ــش و برنامه ريزی  ــازمان پژوه ــی س ــی علم هماهنگ

آموزشی و مؤلف كتاب های درسی

در مدرسة تحولی همة اشيا جان دارند!
ــدارس موجود متفاوت  ــة تحولی قطعاً با م مدرس
ــال، ديوارهای  ــود. برای مث ــا خواهد ب ــر از آن ه و بهت
ــتفاده باشد و  ــة تحولی نمی تواند خالی و بی اس مدرس
ــمند كه در طول دوران تحصيل در  اين تابلوهای ارزش
منظر نگاه و نظارة دانش آموزان كنجكاو است، می تواند 
ــد.  ــی باش تابلويی نفيس برای اهداف تربيتی و آموزش
ــرط اينكه نوشته های تكراری و بدون تفكرو  البته به ش
ــا و مداومت بر آن، ذهن و  ــه و رنگ و رو رفتة م انديش

نگاه دانش آموزان را از ديدن اين ديوارها دور نكند.
ــيا جان دارند و  ــة تحولی همة اش اصاًل در مدرس
ــيا موقعيت  ــوز حرف می زنند. همة اين اش با دانش آم
ــول  ــتند. برای مثال، موقعيت يك كپس يادگيری هس
ــت آن بر ديوار  ــه با موقعي ــانی بر ديوار مدرس آتش نش
ــك پاركينگ تفاوت دارد. بايد در انتخاب جای نصب  ي
ــائل ديگر دقت كنيم تا برای  ــكيل بودن و مس آن، ش

دانش آموز تكراری و چشم آزار نشود. 

مدرسـه به عنوان زيسـتگاه و محل زندگی، 
رشد و نمو دانش آموز و معلم

ــة اين ها وقتی معنی متفاوتی پيدا می كند كه  هم
ما دقت كنيم مدرسه يك زيستگاه است كه دانش آموز 
ــود را در آن صرف  ــت و انرژی خ ــادی از وق ــان زي زم
می كند. با چنين نگاهی، مدرسه نمی تواند از تازه های 
ــه را  ــد. اتفاقاً اگر مدرس ــاوری تهی يا بی اطالع باش فن
زيستگاه و محل زندگی، رشد و نمو دانش آموز و حتی 
معلم تلقی كنيم، هميشه جديدترين اخبار و نوآوری ها 
ــوند و محل وقوع  و اتفاقات خوب در آنجا مطرح می ش

پيدا خواهند كرد. 
برای مثال، اگر شير آب برقی وارد كشور می شود و 
برای صرفه جويی در مصرف آب از آن استفاده می شود، 
از اولين نمونه های آن، بايد حداقل يك عدد در مدرسه 
ــنا شود  ــود تا دانش آموز ببيند، ياد بگيرد، آش نصب ش
ــد. معنی حرف من اين  ــه ديگران توصيه كن و آن را ب
ــيرهای مدارس بايد برقی شود، اما  ــت كه همة ش نيس
ــت جديد يادگيری، بايد  ــرای فراهم كردن هر موقعي ب
نمونه ای از جديدترين نوآوری ها در مدارس جای بروز 

و ظهور پيدا كند. 

همـكاران ما بايـد باور کنند که اين اسـناد، 
مدرسه و شغل آنان را متحول خواهد کرد

ــد  ــناد تحولی از اين جنس باش اگر نگاه ما به اس

محسن باهو

 اگر نگاه برنامه های 
توليد شدة صدا و سيما 

نگاه تحولی نباشد، ما در 
آموزش های غير رسمی 

که تأثير زيادی هم دارند، 
نگاهی ديگر را، غير از 
نگاه اسناد تحولی، به 

مخاطب القا خواهيم کرد
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ــناد قرار  كه به عزيزانمان در مدارس اثبات كنيم اين اس
است مشكالت مدارس، دانش آموزان، خانواده ها و جامعه 
را برطرف كنند و از جنس بخش نامه های اداری و معمول 
ــی و  ــتند و بدون همراهی عوامل گوناگون آموزش نيس
ــوند، حتماً صورت مسئله و موضع  تربيتی محقق نمی ش
ــاد در اين خصوص  ــت زي برخی همكاران كه ممكن اس
توجيه نباشند، تغيير خواهد كرد. تغيير در انديشه و نگاه 
به تعليم و تربيت اساس اسناد تحولی است و همان طور كه 
ــه بدون شناخت حاصل  عرض كردم، تغيير نگاه و انديش
ــود، پس اولين گام، حتی در زمانه ای كه مدتی از  نمی ش
ابالغ آن گذشته، ضرورتی اجتناب ناپذير است. يعنی نگاه 
ــه به عنوان محيط تحولی متفاوت بايد نهادينه  به مدرس
ــق در اين زمينه صورت  ــود تا تحولی بنيادين و عمي ش

گيرد. 
ــت كه در چنين نگاهی،  نكتة مهم ديگر هم اين اس
ــش همة افراد تغيير خواهد كرد و در  درعين حال كه نق
نقش هايی متفاوت با وضعيت فعلی قرار خواهند گرفت، 
هيچ فردی اعم از مدير، معلم، مربی، اوليای دانش آموزان 
ــة عوامل دخيل در امر تعليم و تربيت، بدون تأثير و  و هم
جايگاه نخواهد بود. آيا ما چيزی آرمانی تر از اين موضوع 
می خواهيم كه همة عوامل دخيل در امر آموزش و پرورش، 
ــد و در عين حال بدون كمترين  ــئوالنه نقش بپذيرن مس
مزاحمت و تحميل هزينه و وقت گذاری زمانی فوق العاده، 
بيشترين حاصل را در زمينة تعليم و تربيت فرزندان خود 

دريافت كنند. 
آنچه به شما عرض می كنم رويا و آرزوی پدر يا معلم 
و مؤلف كتاب درسی نيست. همة آرمان ها واهداف بزرگی 
كه در اين اسناد پيش بينی شده است، واقعاً اگر همت و 
ارادة جمعی باشد، قابل دسترسی است، كما اينكه االن 
هم مدارس و مديرانی كه با آگاهی به اين اصول به درستی 
عمل كرده اند، نمونه هايی را فرا روی ما قرار می دهند كه 

بنده به برخی از آن مصاديق اشاره كردم. 

سهيال کسـمايی: مدير مجتمع آموزشی نرگس 
منطقة 1

چشم انداز اين اسناد بايد برای مخاطبان روشن 
باشد

ــم وارد كالس  ــار داريم وقتی معل ــه انتظ ما هميش
می شود هدف های تدريس خود را به عنوان معلم مشخص 
كند. از سويی بايد به گونه ای عمل كند كه دانش آموز هم 
ــورد چه موضوعی صحبت  ــم می خواهد در م بداند معل
كند. به همين قياس، توليدكنندگان اين سند ارزشمند 
ــم انداز  هم بايد اين گونه فكر می كردند كه اهداف و چش
ــند تحولی بايد برای مجموعة مخاطبان از جمله  اين س
ــن باشد.  مديران، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها روش
چون خود ما كمی اهداف را می شناسيم، گمان می كنيم 

ــت، ولی باور بفرماييد كه  ــن اس برای مخاطبان هم روش
خيلی ها می پرسند تغيير چيست و چرا اساساً بايد تغيير 
ــرد و اين كار چه نفعی به حال ما و  و تحولی صورت گي

بچه های ما دارد؟!
ــناس مسئول آموزش نيروی  رويا شهنازی: كارش

انسانی منطقة 4
حاصل 12 سـال آمدن و رفتن به مدرسه برای 

فرزندان ما چيست؟
 شاهديد كه ما به لحاظ توانايی و كارايی افرادی كه 
با اين همه سختی و مشقت تربيت شده اند مشكل داريم. 
ــال مدرسه رفتن و  مثالً دانش آموز دختر ما بعد از 12 س
ــه نوع غذای ساده را  ديپلم گرفتن، حتی نمی تواند دو س
بپزد و مهم تر از آن هيچ مهارتی برای زندگی بزرگ سالی، 
ــويی و خانوادگی ندارد.  ــدن وانجام وظايف زناش مادر ش
ــت كه ايجاد تغيير و تحول بنيادين در وضعيت  اينجاس
آموزش و پرورش الزامی و اجتناب ناپذير است. به نظر بنده، 
ــه همين است كه بتوانيم با  نقش و وظيفة ما در مدرس
واكاوی و تبيين درست صورت مسئله، ضرورت انجام اين 
تحول را برای معلمان، دانش آموزان وخانواده ها به درستی 
ــزرگ همراه كنيم. البته  ــان و آن ها را با اين جريان ب بي
انجام چنين كاری سختی هايی هم دارد، اما شدنی است 
ــمندی درپی خواهد داشت. به نظر می رسد  و نتايج ارزش
خط مقدم ما در آموزش وپرورش مديران محترم مدارس 
ــتند. بنابراين، باور فكری مبتنی بر تحول را بايد از  هس
مديران آغاز كنيم. يعنی هم بايد در انتخاب مديران و هم 
در به كارگيری و تداوم استفاده از خدمات آنان دقت كنيم. 
بايد مديران را در ارتباط با اين سند تحول كه قرار است 
در سند چشم انداز 1404 تحقق يابد، كامالً توجيه كنيم. 
ــانی كه می توانند با ما همكاری كنند بمانند و  آنگاه كس
ــزة خدمت، ماندن و همراهی  ــان كه به هر دليل، انگي آن
بااين سند را ندارند، زمينه ای ديگر برای ادامة كار انتخاب 
ــال پايانی خدمتش است و مانده  كنند. مديری كه دوس
است تا از امتيازات مديريت استفاده كند و انگيزه و توانی 
برای اجرايی كردن اسناد تحول ندارد، فرد مناسبی برای 

اجرای اين سند نيست.
 بايد برای حفظ حقوق و شأن اين گونه مديران فكر 
ــأن و جايگاه مديريت در  ديگری كرد و اجازه نداد كه ش
ــه دار كنند. آيا مديری كه خود  آموزش و پرورش را خدش
ــناد  تحول را باور ندارد، می تواند ديگران را به اجرای اس
تحولی تشويق و ترغيب كند؟ كالم و تأكيد آخر صحبت 
من اين است كه اگر ما حوصله كنيم و اين سربازان خط 
مقدم جبهة آموزش و پرورش را به درستی توجيه كنيم و 
مديران محترم خود تحول را باور كنند، در زمانی كه شايد 
خيلی هم كوتاه نباشد، تحول در آموزش و پرورش شدنی 

و مؤثر خواهد بود.
پايان

الهه حكيمی

اگر سند چشم انداز قله ای 
را به عنوان هدف آرمانی 
به من نشان می دهد، 
من مدير بايد بدانم که 
تا رسيدن به قله چه 
ايستگاه هايی را بر سر راه 
دارم و الزمة عبور از اين 
ايستگاه ها و رسيدن به 
قله چيست؟



13 ـــاره4/    دی 92 13 شمـــ

 مربی پرورشی، دهشير تفت يزد، دبيرستان آيت اهلل خاتمی )ره(
مجيد درخشانی

مديران عزيز، سالم
ــر روز صبح از دانش آموزان  يكی از كارهايی كه ه
می خواهيد انجام بدهند، ورزش صبحگاهی است. من از 
شما می خواهم برای تأسی به اين شيوة پسنديده، چند 
لحظه ای با هم چند حركت ورزشی انجام بدهيم. شروع 

كنيم: بشمار يك، دو، سه، چهار.
ــتن  اِ...؟! چرا ورزش نمی كنيد؟ مگر در فايده داش

آن شك داريد؟
ــا ورزش كردن  ــن لباس ه ــم كه با اي ــه، می دان بل
ــت. چطور كاری  ــكل است ولی چاره ای نيس كمی مش
ــتان نمی آيد، از  ــه خودتان از انجام دادن آن خوش را ك
دانش آموزان توقع داريد كه انجام بدهند؟ ...بله درست 
است. ممكن است شلوار يا پيراهن و كت شما پاره شود 
ــوزان چه؟ مگر لباس آن ها از جنس آهن  ولی دانش آم

است كه همين بال سرشان نيايد؟
ــه ورزش كردن ندارد!  ــی تمايل ب خب، ظاهراً كس
اين مشكل بزرگی است. متأسفانه به آن توجه نمی شود. 
ــتور دين و سيره و سنت رسول)ص(  يعنی برخالف دس
كاری را كه خودمان به سختی می توانيم انجام بدهيم و 
انجام نمی دهيم، از دانش آموزان می خواهيم كه خيلی 
هم خوب انجام بدهند و در غير اين صورت سرشان داد 
ــان می كنيم كه نمرة انضباطشان را  می زنيم و تهديدش
كم می كنيم. اگر حرف ناحساب می زنم، بگوييد. اگر هم 
حرف حساب است، كالهتان را قاضی كنيد و برای اين 

مشكل حاد فكر بكری ارائه دهيد.

خب، ورزش به كنار. اگر تا به حال از دست شويی های 
توی حياط استفاده نكرده ايد، حتماً سری به آن ها بزنيد. 
ــت موقع زنگ تفريح. ببينيد دانش آموزان  آن هم درس
چه می كشند و چطور مجبورند از آن ها استفاده كنند. 
از كثيفی دست شويی گرفته تا آب سرد آن؛ آن هم در 

فصل زمستان.
ــدا، زنگ های تفريح را  ــران محترم، تو را به خ مدي
ــر نگذرانيد. خودتان يا حداقل معاونتان برويد  توی دفت
ــياری از بدآموزی ها، مسخره كردن ها،  داخل حياط. بس
ــا، آزار و اذيت ها، كتك كاری ها، دزدی ها  فحش دادن ه
ــوی اين زنگ های تفريح اتفاق می افتند! اگر قبول  و... ت
نداريد، كاری ندارد، كاله خودتان را قاضی كنيد و يك 
ــه را در نظر بياوريد. بله، قطعاً متوجه منظور  روز مدرس
ــويد. اگر هم نشده ايد از فردا به جای نشستن  من می ش
در دفتر، به حياط مدرسه َسرِكی بكشيد تا ببينيد بندة 
ــت می گويم. بله  ــما هستم، راس حقير كه از جنس ش
ممكن است چيزهايی را مشاهده كنيد كه تا به حال در 

هيچ كتابی نخوانده و در هيچ فيلمی نديده ايد!
ــرتان را درد  ــتر س خب، كالم آخر را بگويم و بيش
نياورم. خودتان را بگذاريد جای يكی از دانش آموزانتان 
ــتيد. اگر دانش آموز درونتان  و تصور كنيد مدير او هس
ــما را پسنديد، به خودتان نمرة بيست  اعمال و رفتارش
بدهيد اما اگر نپسنديد، خودتان را اصالح كنيد. به طوری 
كه او، يعنی دانش آموز درونتان، از شما خوشش بيايد. 

والسالم، ختم كالم.
مخلص شما، يكی مثل خودتان

پنج دقيقه حرف حساب
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نقش مديـــــر در مديـــريت

مديريت تغيير چيست؟
ــت كه در ادبيات  مديريت تغيير از موضوعاتی اس
ــت؛ به ويژه در  مديريت توجه ديگران را جلب كرده اس
ــة 1990 ميالدی، رويداد »تغيير« به صورتی خيلی  ده
مهم در زندگی شخصی و سازمانی نمايان شد. از زمانی 
كه تغيير در سازمان ها ضرورت پيدا كرد و مديران به آن 
ــاس نياز كردند، مديريت تغيير هم ضرورت يافت  احس

)امير كبيری، 1385: 582(.
ــتمر و  ــت از فرايند مس مديريت تغيير عبارت اس
ــر، برنامه ريزی تغيير،  ــاد آمادگی برای تغيي پويای ايج
اجرای برنامة تغيير، و حفظ و نگهداری تغيير )تثبيت و 
پايداری تغيير(. مديری كه نقش او هدايتگری و عمل به 
تغيير است، بايد در هر يك از مراحل مديريت تغيير، از 
ــد تا در ايفای نقش اصلی خود  تبحر الزم برخوردار باش

موفق باشد.
مهارت های مديريت تغيير

ــای مديريت تغيير  ــر2 )2002( مهارت ه از نظر ميل
مهارت هايی هستند كه به وسيلة آن ها مدير بتواند فشارها و 
استرس موجود را كاهش دهد. پس به طور كلی، چيزی كه 

مقاومت در برابــــــــــــــــــر تغيير )مديريت تغيير(

عليرضــــا غالمی
مدير دبيرستان باغبان1، شيروان، استان خراسان

ای
ه ه

ــ
ــ

قال
م

دی
ربر

- کا
می

عل

اشاره
ضرورت  امروز،  تغيير  پر  و  رقابتی  دنيای  در 
تغييرات سريع سازمانی يكی از شرايط اساسی 
موفقيت است. مديريت تغيير، تغيير در تفكر 
و ديدگاه هاست. هر تغيير را می توان با فرصتی 
برای رشد و پيشرفت مترادف دانست، اما اين 
تهديد  اول  نگاه  در  کارکنان  برای  تغييرات 
با  را  تغيير  عمدتاً  کارمندان  می رود.  به شمار 
ترس می پذيرند، اما الزمة مديريت مناسب اين 
تغييرات، هماهنگ کردن نيروی انسانی در يك 
جهت و رمز دستيابی به اين هماهنگی شفافيت 

در ارتباطات است.
به دليل  تغييرات،  اين  سرعت  اين،  وجود  با 
مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغيير، کافی 
نيست و سازمان  های بسياری در اين گونه مواقع 
ايجاد  برای  لوين1  کرت  شده اند.  مشكل  دچار 

تغيير سه مرحله را در نظر می گيرد:
خروج از انجماد، تغيير و سپس انجماد مجدد و 

بازگشت به ثبات و پايداری.
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مديران دارای اين مهارت ها را با ديگران متفاوت می سازد، 
داشتن دانش و مهارت نسبت به تغييرات تحميلی است. 
محققان مركز آموزش مديريت تغيير در پژوهشی با عنوان 
»بررسی الگوی مديريت تغيير« به اين نتيجه دست يافتند. 
ــی وجود دارند كه  ــتاندارد فن كه مجموعه ای از عناصر اس
مديران با استفاده از آن ها احساس آرامش بيشتری می كنند. 
آن ها در بعد مديريت عمومی، رعايت پنج مرحلة كليدی را 
توصيه می كنند: 1. درك نياز به تغيير؛ 2. عالقه مند بودن 
مدير به مشاركت و حمايت تغيير؛ 3. علم چگونگی ايجاد 
تغيير؛ 4. توانايی ايجاد تغيير در هر روز؛ 5. تقويت و تشويق 
كاركنان و معلمان برای حفظ و نگهداری تغيير در سازمان.

هلر3، )1932( و کارنال4 )1947( مهارت های مديريت 
تغيير را در هر يك از مراحل شامل موارد زير می دانند: 

آمادگی برای تغيير، برنامه ريزی تغيير، اجرای برنامة 
تغيير، و تثبيت و پايداری تغيير.

نقش های مدير برای رهبری تغيير
ــی مدير  توجـه به آينـده: يكی از نقش های اساس
اين است كه توان پيشگويی آينده را داشته باشد و بتواند 

طرح های راهبردی را طرح ريزی كند.
اعتماد به نفس: مدير بايد تغيير را با اعتماد به نفس 
كامل، هم خودش قبول كند و هم با قوت قلب به ديگران 

اعالم كند و هيچ ترس و دلهره ای از آن نداشته باشد.
کمك به گروه برای تطابق خود با تغيير: مدير هرگز 
نبايد گروه را در منگنة تغيير سريع قرار دهد. برای تطابق 
با محيط جديد به اعضا وقت كافی بدهيد. مطابقت صحيح 
با تغيير يعنی تضمين اجرای صحيح تغيير )علی اكبری، 

.)43 :1385
موانع و راهبرد مديريت تغيير

مقاومت افراد در مقابل تغيير يكی از مهم ترين مسائل 
سازمان هاست؛ زيرا آن ها تغيير را نوعی تهديد برای خود 
ــد و مقاومت در  ــد. به هر حال، تغيير هرچه باش می دانن
ــدتی كه باشد، به مديريت و راهبری  مقابل آن به هر ش
نياز دارد و مدير بايد افراد را توجيه كند و آگاهی های الزم 

را به  آن ها بدهد.
مقاومت در مقابل تغييرات دو منشأ دارد:

ــد و به  ــردی دارن ــأ ف ــه منش ــی ك 1. مقاومت هاي
ويژگی های شخصيتی افراد مربوط می شوند و عبارت اند 
از: عادت، امنيت، ترس از ناشناخته ها، عوامل اقتصادی و 

بی اعتمادی به خود.
2. مقاومت هايی كه منشأ سازمانی دارند و عبارت اند 
ــط  ــاس تهديد توس ــاختاری، احس ــازوكارهای س از: س

متخصصان، هنجارهای گروه و سرمايه گذاری شغلی.
در ارتباط با تغييرات در مدرسه، نكتة حائز اهميت، 
مقاومت معلمان در مقابل تغييرات است اما اين مقاومت 
و تمايل نداشتن، دليل بر رد مسئلة تغيير و تحول و تأخير 
در آن نيست و انتظار می رود مدير مدرسه با ادارة صحيح 

امور و تدبير و كاردانی خويش، معلمان را به سمت و سوی 
ايجاد تغيير هدايت كند. اينجاست كه مشاهده می شود 
مديريت آميزه ای زيبا و پيچيده از علم و هنر است و مدير 
هنرمند كسی است كه بدون وقفه در فعاليت های قبلی 
سازمان، قادر به انتقال معلمان و كاركنان خود به وضعيت 
جديد باشد. سه اصل بنيادين مديريت تغيير، ارزشيابی 
ــازمان، مشاركت  ــتمر وضعيت )بيرونی و درونی( س مس
ــان )در فعاليت ها و نتايج حاصل  دادن كاركنان و معلم
از آن( و ارتباطات اقناعی )در همة زمينه ها و موضوعات( 
ــت كه بر پاية آن ها می توان بر مقاومت در برابر تغيير  اس

غلبه كرد.

چند راهكار
ــام  ــای نظ ــد پيامده ــه بتوانن ــاخص هايی ك - ش
آموزش وپرورش )آموزش وپرورش اثربخش( را ارزشيابی 
ــاخص های عملكردی و كّمی  كنند تدوين شوند، نه ش

موجود كه عمدتاً بر خروجی ناظرند نه نتايج.
ــبت به  - با توجه به لزوم آگاهی و نگرش مثبت نس
ــش آن در عملكرد آگاهانة مديران،  مديريت تغيير و نق
ــی در اين زمينه برای مديران  برگزاری دوره های آموزش
ــتفاده از روش های  و ايجاد مهارت های الزم در زمينة اس
ــان، می تواند در بازدهی و بهره وری  مديريت تغيير در آن

سازمان نقش مؤثری ايفا كند.
ــازمانی نظام  - وظايف، كاركرد، ظرفيت و هوش س

آموزش وپرورش بازنگری شود.
ــرورش در افق  ــة جامع راهبردی آموزش وپ - برنام
ــور تدوين شود. )آنچه امروز  چشم انداز بيست سالة كش
به عنوان سند ملی آموزش وپرورش مطرح است، تا حدود 

بسيار زيادی مبين آن است(.
- مدير و رهبر موفق بايد از نظر عقالنی و منطقی و 
آگاهی توانمند و نيرومند باشد و كمتر بر احساسات خود 

تكيه كند.
پی نوشت

1. Kurt Lewin
2. Miller
3. Heller
4. Carnal
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به اشخـــــــــــــــــــاص
 صفتی بايسته بدهـــــــــــيد

ــود او رفتار  ــاس حال موج ــانی براس »اگر با انس
ــت كمتر می شود. با او بر پاية آنچه  كنيد، از آنچه هس

می توانست باشد رفتار كنيد، تا همان شود.«
گوته

يكی از بهترين راه های الهام  بخشيدن و برانگيختن 
ــت كه به آن ها نشان  ــاس خوب در مردم اين اس احس
دهيم چه كسی می توانند باشند. سال ها پيش يكی از 
مديران گروه بيسبال نيويورك می خواست به بازيكنان 
تازه كار گروه بفهماند كه بازی در آن تيم چه افتخاری 
است. پس به آن  ها گفت: »بچه ها، پوشيدن لباس اين 
تيم افتخاری است برای شما. پس هرگاه اين لباس را 

می پوشيد، مثل قهرمانان جهان بازی كنيد«.

به انتخاب: شهال فهيمی
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ــی را به صفتی نيك موصوف می كنيم  وقتی كس
ــود بپرورد.  ــا خصيصه را در خ ــد آن صفت ي می كوش
دست او را به جايی بند می كنيم كه تاكنون بند نبوده 

است.
با انگشت گذاشتن بر توانايی اشخاص كمك شان 
كنيد كه مانند بازيكنان بيسبال با سربلندی و افتخار 
ــه مورد احترام  ــی ك بازی كنند. يقين بدانيد اگر كس
ــه ای باالتر صعود  ــت به ما بگويد می توانيم به قل ماس

كنيم، حتماً صعود خواهيم كرد.
ــی را برانگيزيد كه در تعالی خود  ــر مايليد كس اگ

بكوشد به اين نكته ها توجه فرماييد:

برای مردم ارزش قائل باشيد
دكتر لوينگظون، استاد پيشين مدرسة مديريت 
ــبت  ــت كه نظر و عقيدة ما نس هاروارد، بر اين باور اس
به اطرافيان تأثيری ژرف بر آن ها می گذارد. »عملكرد 
ــت كه می پندارند ما از آن ها  آدم ها در همان حدی اس

انتظار داريم«.
ــردم اعتبار و احترام  ــند. در ميان م همه می كوش
ــك نكنيم بر اعتبار  ــدا كنند، پس چرا به مردم كم پي
ــم ارزش دارد و هم  ــی ه ــش بيفزايند؟ هر كس خوي

توانايی. اگر بكوشد به هر دو دست می يابد.

ارزشـی را که برای کسـی قائل هستيد، در 
عمل نيز نشان دهيد

وقتی ارج و احترام خود را در عمل به كسی نشان 
ــودش از بين می رود.  ــبت به خ می دهيد، ترديد او نس
اينكه به فرزند نوجوان خود بگوييد رانندگی اش خوب 
ــت، يك برخورد است و اينكه كليد ماشين را به او  اس
ــتفاده كند، برخوردی ديگر.  ــبانه از آن اس بدهيد تا ش
همين طور اگر می خواهيد مديری جديد كه توانايی اش 
ــتوده ايد عملكردی درخور ستايش داشته باشد،  را س
مسئوليتی مهم به او واگذار كنيد. هيچ  چيز به انسان 
ــد كه ببيند كسی كه  آن قدر اطمينان خاطر نمی بخش
مورد احترام اوست، در عمل از او حمايت می كند. اين 
ــت می كند و راه را بر كاميابی او  امر روحية او را تقوي

می گشايد.

از گذشته ها بگذريد، به آينده بنگريد
ــته،  نام ها، انگ  ها و نام های خودمانی منفی گذش
ــرفت انسان را سد كنند.  می توانند راه بالندگی و پيش
ــت كه در بسياری از فرهنگ ها،  شايد برای همين اس
ــم بزرگداشت اشخاص، نام يا عنوانی نو به او  در مراس

می دهند. نام نو نويدبخش آينده ای نو می شود.
نمونه ای جالب از اين مورد را در فيلم و نمايشنامة 
ــن فيلم بر پاية اثر  »مـردی از المانچا« می بينيم. اي

ــاخته  جاويدان سـروانتس يعنی دون کيشـوت س
شده است. آلونزو، قهرمان داستان، هوای شواليه گری 
ــم در روزگاری كه عصر  ــر دارد، آن ه ــاری در س و عي
ــياب ها را غوالنی  ــت. آس ــواليه گری پايان يافته اس ش
می بيند و ردپای خرگوش ها را ردپای پهلوانان. جالب 
است كه او زنی روسپی به نام الدونزا را نجات می دهد. 
الدونزا را كه به نظر او زيبا می آيد، دولچينا می نامد و 

هنر پهلوانی خود را با او می آزمايد.
زن در آغاز از آلونزو نفرت دارد؛ زيرا تصور می كند 
كه چون الونزو از او و زندگی اش بيزار است مسخره اش 
ــت زمان پندار زن دربارة خودش  می كند، اما با گذش
ــر دلش می تابد. و  ــد و بارقه ای از اميد ب تغيير می كن
ــد، زن از او  ــتر مرگ می افت ــه پيرمرد در بس آن  دم ك
ــرد در او چيزی ديده  ــگزاری  می كند؛ زيرا پيرم سپاس

است كه خودش نتوانسته بود ببيند.

به اشخاص نام يا نام خودمانی تازه ای بدهيد 
که نشانی از توانايی  شان باشد

هاپمـن، يكی از بهترين كاپيتان ها و مربيان تيم 
ــور را به مرتبتی  ــتراليا، تيم تنيس آن كش تنيس اس
ــت. چگونه اين كار را  ــاند كه در دنيا حريف نداش رس
ــويق آميز«  ــه خود، »روش تش ــا تأكيد بر آنچ كرد؟ ب
می ناميد. برای نمونه، بازيكنی را كه كند بازی می كرد 
»موشك« نام نهاد. بازيكنی ديگر را كه بنيه ای ضعيف 
و نيرويی اندك داشت، »پرزور« نام گذاشت. اين نام ها 
ــك«  ــويق كرد كه بهتر بازی كنند. »موش آن ها را تش
ــه هر دو  ــود و »پرزور« ِکـن روز وال، ك رادليـور ب

قهرمان تنيس جهان شدند.

و در پايان
 بر ناكامی های گذشتة اشخاص چشم بپوشيد و 

به توان آينده شان چشم بدوزيد.
ــيد، اين آدم چه ويژگی و توانايی   از خود بپرس
منحصر به فردی دارد و چگونه می توان توانايی او را به 

ديگران شناساند.
 اگر كسی را شايسته می دانيد، اعتقاد خويش به 

شايستگی او را در عمل نشان دهيد.
ــه در توان خود  ــا را از آنچ ــياری از مردم پ  بس
می پنداشته اند، فراتر می گذارند؛ به اين سبب كه كسی 
ــت استعداد و توانايی شان بيش از آن  به آن ها گفته اس

است كه خود می پنداشته اند.

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

عزيز كياوند. سازمان فرهنگي فراتهران.
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به ظاهر ساده اما مهمـ  بخش چهارم
موفقيت كيلويي چند؟!

من اين طوري فكر مي کنم، پس عمل مي کنم!
ــورمان به قدر  ــر چند ادبيات علوم تربيتي در كش ه
ــت و تقريباً درمورد همة مفاهيم تربيتي  كافي غني اس
ــمند  ــث و توجه در مدارس، كتاب هاي ارزش مورد بح
ــود،  فراواني در بازار كتاب هاي علوم تربيتي يافت مي ش
ــاي گوناگون،  ــردن در زمينه ه ــليقه اي عمل ك ولي س
هنوز از مدارس رخت برنبسته است. براي مثال، دربارة 
ــابقه،  ايجاد انگيزه در بچه ها، جايزه دادن، رقابت و مس
ــت مي توانيم  ــي از اين دس ــف موفقيت و مباحث تعري
ــمند  ــع، به كتاب هاي ارزش ــت وجويي در مناب ــا جس ب
ــم. حتي كافي  ــت يابي ــاي قابل اعتنا دس و پژوهش ه
ــت وجوي يك موتور جست وجوگر  ــت در كادر جس اس
اينترنتي )فرض كنيد گوگل( به زبان فارسي بنويسيم: 
»روان شناسي تربيتي + رقابت« يا »روان شناسي  تربيتي 
ــاد انگيزه + كتاب« يا »پژوهش +  ــزه دادن + ايج + جاي
ــه« و مواردي از اين دست، تا با ده ها  موفقيت در مدرس
و صدها منبع گوناگون روبه رو شويم. مضاف بر اين، اگر 

اشاره
ساده  ظاهر  به  مطالب  سلسله  ادامة  در 
در  افتاده  پيش پا  مثاًل  مسائل  که  مهم،  اما 
مي کند،  بررسي  را  آموزشگاهي  مديريت 
از موفق ها و مقولة  به سراغ تجليل  اين بار 
برخورد  چگونگي  و  مدرسه  در  موفقيت 
در  ماجرا  رفته ايم.  مسئله  اين  با  مديران 
چند سناريوي جدا از هم بررسي مي شود و 
نتيجه گيري را به خوانندگان محترم واگذار 

مي کنيم.

مروري بر مسائل مثالً پيش پا افتاده در مديريت آموزشگاهي
ناصر نـــوروزی
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پيشگامان اين مباحث در كشورمان را بشناسيم )براي 
ــناخته شده: دکتر شعاري نژاد و  مثال دو علي اكبر ش
دكتر سيف(، يقيناً جست وجويمان راحت تر به نتيجه 
خواهد رسيد. با وجود اين، بسياري از مديران مدارس، 
ــي و بهره گيري از آن ها، هر  ــدون ارجاع به منابع علم ب
ــا هر طور كه بازار يك چيزي  طور كه فكر مي كنند )ي
ــت به اقدام مي زنند كه ممكن است  ــايع است(، دس ش
درست باشد و نيز احتمال دارد نادرست از آب دربيايد. 
در حالي كه مراجعه به منابع و نظرات صاحب نظران، كار 

ما را راحت تر و علمي تر خواهد كرد.
ــناريوي برخورد با موفقيت را كه  در ادامه، چهار س
در چهار مدرسة واقعي مدنظر بوده است، مي آوريم. لطفاً 
ــش هايي  خيلي زود قضاوت نكنيد. در پايان بحث، پرس
براي بحث و گفت وگو و تبادل نظر پيش بيني شده است. 
البته به رغم واقعي بودن سناريوها، اسامي افراد و مدارس 

تغيير داده شده اند.

سناريوي اول: همه هستند!
ــامي  ــه تازگي تمام و اس ــت اول ب ــات نوب امتحان
ــده بود.  ــخص ش ــوزان برتر تمامي پايه ها مش دانش آم
ــه، براي  ــاري كه آقاي احمدي، مدير مدرس آخرين ب
ــيدن  ــه روز قبل از فرارس دانش آموزان صحبت كرد، س
ــود. آقاي احمدي گفت: »به  اولين امتحان نوبت اول ب
ــزه خواهيم داد.  ــاي اول تا پنجم هر كالس جاي رتبه ه
ــرات آن ها از 2 تا هر چند  ــاني كه نم همچنين، به كس
درس، نسبت به امتحانات ميان ترم نخست افزايش يافته 
ــد، جايزه مي دهيم«. مدير مدرسه، عالوه بر اين ها  باش
ــود: »در هر كالس به دو فعال اخالقي، دو فعال  گفته ب
ورزشي و دو نفر كه در زمينة فعاليت هاي گروهي و فوق 
برنامة مذهبي تالش ويژه داشته باشند، جايزه خواهيم 
داد«. آقاي احمدي به بچه ها گفته بود جوايز نوبت اول 
ــات و هم زمان با ميالد  ــه بعد از اتمام امتحان را بالفاصل
ــول اكرم)ص(، در جشني كه حتماً پدران و مادران  رس

هم در آن حضور خواهند داشت، توزيع خواهد كرد.
گفته هاي مدير مدرسه، ولوله و هيجان خاصي در 
ــان دانش آموزان ايجاد كرده بود. همچنين، برخي از  مي
ــت.  همكاران مي گفتند: »َكَرم آقاي مدير خيلي باالس
عالوه بر پنج نفر رتبة اول تا پنجم، حتماً پنج شش نفر 

يا حتي بيشتر نسبت به امتحانات ميان ترم اول افزايش 
ــش نفر فعال اخالقي،  ــت و وقتي ش رتبه خواهند داش
ورزشي و فعاليت هاي گروهي و فوق برنامه را هم به اين 
ــع اضافه كنيم، به عدد قابل قبولي از جمع اعضاي  جم
ــيم. يعني اينكه شانس جايزه گرفتن  هر كالس مي رس
بچه ها خيلي باالست«. همين همكاران مي گفتند: »اين، 
يعني اينكه آقاي مدير مي خواهد هر كسي ببرد از اين 

گلستان ورقي!« 
و مدير مدرسه در پاسخ اعتقاد داشت: »اگر بچه ها 
ــتعداد خودشان شانسي  ــبت به توان، عالقه ها و اس نس
ــند، به راحتي گوشة  ــته باش براي دريافت جايزه نداش
ــان را در زمرة  ــد و چون خودش ــت اختيار مي كنن عزل
ــاس مي كنند هر تالشي  جايزه بگيران نمي يابند، احس
ــه آن را نخواهد ديد.  ــد، مدرس ــود بروز دهن ــم از خ ه
بنابراين چنين دانش آموزي، در مقايسه با كساني كه با 
ــاي گوناگون دارند، قافيه را خواهد باخت. ما  او تفاوت ه
هر دانش آموز را با خودش مقايسه مي كنيم، ولي چون 
مي خواهيم قدري استرس و هيجان را هم چاشني كار 
كنيم، يك رتبه بندي كوچولوي نامحسوس رقابتي هم 
ــم و به نفرات اول تا پنجم هر كالس نيز  انجام مي دهي
ــم«. آقاي مدير با توضيحاتي كه مي داد،  جايزه مي دهي
ــت اعالم مي كرد و  ــودش را از اين وضعي نارضايتي خ
مي گفت: »اگر دست خودمان بود و اداره ما را با مدارس 
ــه نمي كرد، همين رتبه بندي را هم حذف  ديگر مقايس
ــاس مي كنيم وجود يك جو  مي كرديم. ولي چون احس
رقابتي ساده و مختصر، شايد به ارتقاي وضعيت مدرسه 
در قياس با مدرسه هاي ديگر كمك اندكي بكند، ما هم 

ناخواسته وارد اين وادي مي شويم«.
ــت است كه با  ــه مي گفتند: »درس معلمان مدرس
ــد در فعاليت هاي  ــاي احمدي بچه ها باي ــن روِش آق اي
ــترده اي پايش و فعاالن و برگزيدگان همة بخش ها  گس
برگزيده شوند، ولي حسنش اين است كه همه اميدوارند 
ــدن براي همه فراهم  و فرصت جايزه گرفتن و موفق ش

است«.
مراسم اهداي جوايز فعاالن درسي )رتبه اي و ارتقا 
يافتگان دروس(، اخالقي، ورزشي و فعاليت هاي گروهي 
ــة جوانه ها، هم زمان با ميالد  و فوق برنامه اي در مدرس
حضرت رسول اكرم)ص( برگزار شد. البته آقاي احمدي 
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در آخرين جلسة ستاد تربيتي مدرسه و قبل از آنكه روز 
جشن فرا برسد، پيشنهادي داد كه تعداد جايزه بگيرها 
ــت: »به هر يك از معلمان  ــاز هم افزايش يافت. او گف ب
ــهميه اي بدهيم و بگوييم يك يا دو نفر از هر كالس  س
را با متّصف كردن به يك ويژگي مثبت به دفتر معرفي 

كند«.
ــت به معلمان كمك  ــه خواس او از معاونان مدرس
كنند اين افراد از ميان دانش آموزاني انتخاب شوند كه 

به هيچ روي در گروه هاي ديگر قرار نگرفته اند.
ــن، تقريباً اسم همة بچه ها به گونه اي  در روز جش
ــزة فردي گرفتند و  ــد. عده اي جاي از تريبون قرائت ش
ــته اي از  ــي دريافت كردند. دس ــدادي جايزة گروه تع
ــن جمع  ــا در گروه هاي چندين نفري در روی س بچه ه
ــدند و تعدادي هم  ــته جمعي تشويق ش و به صورت دس
جوايز خودشان را از دست پدر و مادرها دريافت كردند. 
ــود، ولي معموالً بچه ها با خود  هرچند جوايز متفاوت ب
ــراي آن ها مهم اين بود كه در  ــتند، ب جوايز كاري نداش
جمع تجليل مي شوند. ضمن اينكه آقاي مدير قول داد 
ــب هاي دهة فجر، اردوي »شبي در  ــب از ش در سه  ش
ــركت دانش آموزان  ــه«، به صورت تفكيكي، با ش مدرس
پايه هاي گوناگون برگزار شود؛ اردويي كه بچه ها عاشق 
آن هستند و از هر اردويي كه در خارج از مدرسه برگزار 

مي شود، برايشان دلچسب تر است.

سناريوي دوم: مراسمي با حضور 30 نفر!
در مدرسة 10 كالسة خانم شكوفي، مدير آموزشگاه 
ــان ترم اول و دوم  ــس از پايان امتحانات مي آزادگان، پ
ــه مراسم جداگانه،  ــال اول، در س و نيز امتحانات نيم س
ــوم هر كدام از 10  ــه دانش آموزان رتبه هاي اول تا س ب
ــود. خانم  ــي داده مي ش ــزه و تقديرنامه هاي كالس، جاي
ــم تأكيد دارد و با  ــكوفي بر برگزاري دقيق اين مراس ش
تهية جايزه هاي بسيار خوب و تقديرنامه اي بسيار شيك، 
به قول خودش سنگ تمام مي گذارد. او مي گويد: »جايزه 

ــم بيايد و  ــد كه به چش بايد آن قدر بزرگ و نفيس باش
بتواند بقيه را هم ترغيب كند براي رسيدن به آن تالش 
ــه به 150 نفر جايزه هاي كوچولو  كنند. ما به جاي آن ك

بدهيم، به 30 نفر جايزة ارزشمند مي دهيم«.
ولي خانم محرابي، معاون آموزشگاه، كه اجراي اين 
ــت: »اين كار ما  ــم را برعهده دارد، معتقد اس سه مراس
چند عيب بزرگ دارد. نخست آنكه ما بزرگ ترين بخش 
كارمان، يعني تجليل از برگزيدگان آزمون نوبت دوم، را 
ــدن مدرسه فراموش مي كنيم. ديگر  به خاطر تعطيل ش
آنكه در مراسم، مخاطبان اصلي ما فقط همان 30 نفري 
هستند كه قرار است جايزه بگيرند كه آن ها هم غالباً از 
قبل مي دانند جزو برگزيده شدگان هستند. البته به دليل 
ــج، 10-20 نفري هم كه لب مرزند و  معلوم نبودن نتاي
ــت جزو برگزيدگان باشند، به حرف ها گوش  ممكن اس
ــت كه مراسمي  مي دهند. ولي براي بقيه اصاًل مهم نيس
ــچ وقت جزو  ــه. آن ها مي دانند هي ــود يا ن برگزار مي ش
ــد، لذا اصاًل در مراسم نيستند و  برگزيدگان نخواهند ش

تذكرات فراوان ما هم بي فايده است.«
ــزه نمي دهيم، پول،  خانم محرابي مي گويد ما جاي
وقت و انرژي خودمان را دور مي ريزيم. با اين حال، خانم 
شكوفي معتقد است سامانة ايجاد انگيزة مدرسه، علمي 
و به دور از هرگونه شائبه است. او حتي به مدرسة همسر 
خود اشاره مي كند و مي گويد: »حيف كه اينجا مدرسة 
ــرم را پياده مي كردم«.  ــت، واال طرح همس پسرانه نيس
ــر او از اول مهرماه، در مدخل ورودي مدرسه، سه  همس
ــقف آويزان مي كند. بعد آيين نامة  عدد دوچرخه را از س
ــالن روي  ــاز را در همان ورودي س ــت كارت امتي درياف
ــا مي گويد براي  ــباند و به بچه ه ويترين جايزه مي چس
دريافت دوچرخه بايد تا 25 ارديبهشت، فالن قدر امتياز 
بگيريد. بعد رقابت نفسگير بچه ها شروع مي شود و عامل 
ايجاد انگيزه، يعني دوچرخه، زماني به دست دانش آموزان 

مي رسد كه چند روز ديگر مدارس تعطيل خواهد شد.
سناريوي سوم: همه چيز در بيرون از مدرسه!
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ــين،  ــتان ياس ــعاني، مدير دبيرس براي آقاي شعش
ــه و در قالب  ــرون از مدرس ــت در بي ــز موفقي همه چي

پالكاردهاي تبليغي تجلي مي كند:
ــي، بهماني و  ــب موفقيت دانش آموزان فالن ـ كس
ــز هفتگي كاغذچي  ــاري را در آزمون هاي متمرك بيس

تبريك مي گوييم.
ـ دريافت مدال شنا در مسابقه هاي منطقه اي را به 

نور چشم عزيزمان... تبريك مي گوييم.
ــة اول در  ــوزان پاي ــر از دانش آم ــروزي 25 نف ـ پي

مسابقه هاي رياضي دانش پژوهان جوان مبارك باد!
البته بعد از اعالم نتايج كنكور، جلوي اين دبيرستان 
ــته  ــود و ده ها تابلو نوش به معركة كبرايي تبديل مي ش
ــي، آزاد، پيام نور،  ــگاه هاي دولت با ذكر قبولي هاي دانش
ــه را مي پوشاند.  غيرانتفاعي و... تمامي در و ديوار مدرس
وقتي از آقاي شعشعاني مي پرسيم كه حاال چرا همه چيز 
را بيرون مدرسه نصب مي كنيد، در حالي كه بهتر است 
عوامل انگيزشي از جمله پارچه  نوشته ها، داخل مدرسه 
و در فضاهاي مقابل ديدگان بچه ها باشد، مي گويد: بايد 

همه خبردار باشند ما موفقيم!«

سـناريوي چهارم: رودخانه اي پرتالطم در راهروي 
مدرسه!

ــايان،  ــتان پارس ــر دبس ــت، مدي ــاي پاك سرش آق
ــي تربيتي است. او معتقد  ــناس ارشد روان شناس كارش
ــت در مدرسة او بچه ها با يكديگر مقايسه نمي شوند  اس
ــت. با  ــويق، بر انگيزش هاي دروني مبتني اس و نوع تش
ــي از ديوارها  ــه، روي يك ــن حال، در راهروي مدرس اي
ــده كه دقيقاً شبيه يك  ــي ش رودخانة پرتالطمي نقاش
ــون و گياهان و جانوران  ــت با اعماق گوناگ رودخانه اس
ــه ماهي ها. با اين تفاوت كه ماهی هاي  درونش؛ از جمل
ــد و روي هر ماهي،  ــبي دارن اين رودخانه حالت برچس
ــه در اعماق  ــت ك ــده اس عكس دانش آموزي نصب ش
ــف روي آب تا عميق ترين  ــاوت آب قرار دارد؛ از ك متف

ــته به  ــة آن. به گفتة آقاي مدير، دانش آموزان بس نقط
ــن رودخانه به جلو و نيز  ــي كه مي گيرند در اي امتيازات
به عمق حركت مي كنند. وقتي به آقاي مدير مي گوييم 
اينكه انگيزش بيروني است و شما داريد بچه ها را با هم 
ــه مي كنيد و تازه، آن قدر تابلو بازي درآورده ايد  مقايس
ــه را جلوي چشم بچه ها و به  كه همة ماجراهاي مدرس
ــكلي رقابتي به نمايش مي گذارد، ما را متهم مي كند  ش
كه از نظريه هاي انگيزشي چيزي نمي دانيم و بچه هاي 
ابتدايي دوست دارند كه رقابت كنند و اگر به اين رقابت 
ــابقه اي هم بدهيم، به طور  شكل جذاب داستاني و مس
يقين نتيجه را خواهيم ديد. او مي گويد: »عامل موفقيت 

مدرسة ما، همين رودخانه است!«

پرسش هايي براي بحث، گفت وگو و تبادل نظر
1. چهار سناريوي مطرح شده را در جدولي به شكل 

زير مقايسه كنيد.
پيشنهادهاي شما براي اصالحمعايبمحاسنشمارة عنوان سناريو

ــاد انگيزه در  ــاي گوناگون ايج ــورد روش ه 2. در م
ــه كتاب را در اين  ــت وجو و الاقل س دانش آموزان جس

زمينه معرفي كنيد.
ــما نظام نامه اي مكتوب براي  ــة ش 3. آيا در مدرس
جايزه دادن، امتياز دادن، مسابقه گرفتن، مقايسه كردن 

يا نكردن و... وجود دارد؟
4. آيا با مقوله اي به اسم ايجاد رقابت سالم در ميان 
ــالم و ناسالم  دانش آموزان موافقيد؟ آيا واقعاً رقابت به س

تقسيم مي شود؟ بحث كنيد.

ــت موفقيت  ــان را براي پاسداش ــال طرح خودت ح
دانش آموزان مدرسة خود ارائه دهيد. از ديد شما موفقيت 

كيلويي چند است؟
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ارتباط بين انسانی براســـاس مفهــــوم ارتباط از ديدگاه
 »كارل ياسپرس« و اهميت آن در مديريت آموزشی

ارتباط بين انسانی براساس 
مفهوم ارتباط

دانشجوی دكترای فلسفه تعليم وتربيت
روح اهلل مظفری پور

ای
ه ه

ــ
ــ
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م

دی
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- کا
می

عل

اشاره
کارل ياسپرس از فيلسوفان و انديشمندان 
فلسفة هستی )اگزيستانسياليسم( است 
که با توجه به ماهيت اين فلسفه، که به 
می پردازد،  آدمی  وجود  ژرفای  و  هستی 
گوناگون  جنبه های  از  را  انسان  هستی 
مورد تفكر و تأمل فلسفی قرار می دهد. 
چيزهايی  تنها  هستی  فيلسوفان  برای 
به راستی پرسيدنی هستند که با ژرفا و 
معنای زندگانی و سرنوشت انسان پيوند 
داشته باشند. به اين ترتيب، فلسفة هستی 
بيش از هر چيز با هستی انسان گره خورده 
است و به مسائل پيش روی آدمی توجه 
دارد. بنابراين، در حوزة علوم انسانی و برای 
ابعاد آن می توان  و  انسان  بهتر  شناخت 
حوزه  اين  انديشمندان  انديشه های  از 
استفاده کرد. هدف از اين نوشتار بررسی 
اهميت ارتباط بين فردی و جنبه های آن 
از ديدگاه ياسپرس و تأکيد بر بها دادن به 
شكل صحيح به آن در مديريت آموزشی 
است. برای اين منظور، ابتدا مفهوم ارتباط 
از ديدگاه ياسپرس بررسی شده و سپس 
انجام  پژوهش های  و  ديدگاه ها  برخی  به 
شده در تأييد اهميت و تأثير ارتباطات و 
روابط صحيح انسانی اشاره شده است. از 
آنجا که حوزة مديريت آموزشی بيش از 
ساير حوزه های مديريتی با افراد انسانی و 
تربيت افراد سروکار دارد، اهميت ارتباط 
بين افراد بيش از ساير حوزه ها می تواند 
باشد. همان طور که در تحقيقات انجام شده 
مشاهده می شود، اهميت دادن به ارتباط 
صحيح، نتايج مثبتی در برداشته و بازده 

کاری را افزايش داده است.
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اهميت ارتباط از ديدگاه ياسپرس
ــپرس ارتباط را الزمة وجود انسانی می داند و  ياس
ــمارد. برخی  ــف حقيقت ضروری می ش آن را برای كش
معتقدند كه بعد از بوبر، دو فيلسوفی كه بيشترين توجه 
ــپرس و مارسل  ــته اند، ياس را به ارتباط و گفت وگو داش
ــتند (Gordon, 1998). از نظر ياسپرس طبيعت،  هس
ــانند،  ــری و ادبيات می توانند ما را به تعالی برس كار هن
ــت تعالی را برای ما ممكن  ــی ارتباط خوب و باكيفي ول

می سازد.
ــان را موجودی ارتباطی  ياسپرس به طور كلی انس
می نامد و اعتقاد دارد وجود انسان در ارتباط معنی پيدا 
ــتن ارتباط با ديگران، از هستی  ــان با داش می كند. انس
خود آگاه مي شود. من تنها در پيوستگی با ديگری وجود 
ــپرس با اشاره به  ــتم. ياس دارم و به تنهايی چيزی نيس
ــان با  ــان توضيح می دهد كه وجود انس لحظة تولد انس
ارتباط شروع مي شود و ارتباط انسان بر »انسان شدن« 
تقدم دارد (Jaspers, 1932). از نظر ياسپرس، من تنها 
ــتی من در  ــاط با ديگری موجوديت دارم و هس در ارتب
ــت. من بدون آگاهی  ــاط با ديگری گره خورده اس ارتب
ــود آگاه نخواهم بود. وجود من  ــتی خ از ديگران از هس
هميشه در ارتباط ظاهر می شود و تنها در ارتباط است 
ــپرس اعتقاد دارد كه انسان،  كه من خودم هستم. ياس
ــتی واقعی خود را در ارتباط با ديگری پيدا می كند  هس
ــانيت انسان، ارتباط داشتن  و الزمة وجود و تحقق انس
ــال، او تنها بودن و با ديگری  ــت. با اين ح با ديگران اس
ارتباط داشتن را الزم و ملزوم همديگر مي داند و معتقد 
ــت كه اين دو به هم وابسته اند: »من نمی توانم خود  اس
ــدون ورود به يك ارتباط بيابم و نيز نمی توانم بدون  را ب
 (Gordon, »ــوم ــود، وارد ارتباط ش ــی خ درك تنهاي

.1998)

ارتباط بين انسان ها
ياسپرس از ارتباط نامحدود سخن می گويد. ارتباط 
نامحدود به معنای اين نيست كه خود را تسليم و مطيع 
ديگری كنيم، بلكه درك ديگری، شنيدن او و مشاركت 
 (Jaspers, 1955: ــت ــش اس ــرای تغيير خوي ــا او ب ب

ــی مستلزم شادی،  (104. از نظر او، ارتباط اگزيستانس
ــه كار نبودن،  ــؤال كردن، محافظ ــناخت متقابل، س ش
ــازی  تالش نكردن برای غلبه بر طرف مقابل، شفاف س
ــت (Gordon, 1998). آنچه  كامل و مغالطه نكردن اس
ــپرس در مورد ارتباط می گويد، به ارتباطي واقعی  ياس
ــت كه او آن را ارتباط اگزيستانسی می نامد.  مربوط اس
ــپرس، با ارتباط اگزيستانسی فرد از كمبود  از نظر ياس
ــتی خود در هنگام ارتباط آگاه می شود و اين او  و كاس
ــی عميق تر  را تحريك می كند برای ارتباط اگزيستانس
بكوشد: »ارتباط اگزيستانسی به من اجازه می دهد بدانم 

 .(Yare, 2005) چه هستم
ياسپرس اعتقاد دارد كه ارتباط اگزيستانسی در هر 
موقعيتی ويژگی خاص خود را دارد كه قابل الگوبرداری 
ــت و در هر موقعيت دارای شكل منحصر به فردی  نيس
ــز از جزم گرايی در  ــت )همان(. او همچنين به پرهي اس
ــف حقيقت اشاره  ارتباط تأكيد و بر فروتنی هنگام كش
دارد. پيگيری و جست وجوی حقيقت نبايد جزمی باشد. 
حقيقت جزمی، ارتباط را می گسلد و مسلّم فرض می كند. 
ــن خطر برای حقيقت در جهان، ادعای  ويران كننده تري
ــت. در لحظة اطمينان  كلی در مورد حقيقت مطلق اس
ــؤاِل مستمر ضروری است   از حقيقت، فروتنی برای س
ــش كامل  ــت در راه حركت (Gordon, 1918). حقيق
نيست. افراد بايد بدانند كه هر ديدگاهی، هر چقدر هم 
ــت باشد، ممكن است به واسطة حقايق ديگری رد  درس
شود، بنابراين، برای زندگی اجتماعی هنر گفت وگو بايد 

توسعه يابد )همان(. 
ــز در ارتباط  ــتی و صميميت را ني ــپرس دوس ياس
ــه در ارتباط را باعث  ــود و نگرش خصمان يادآور می ش
ــاط می داند: »گفت وگو راهی  ــن رفتن ثمرات ارتب از بي
ــه حقيقت و  ــت و نگرش خصمان ــوی حقيقت اس به س
ــق  ــفی، عش ارتباط را بی ثمر خواهد كرد. معرفت فلس
ــت كه از طريق  ــق به دارا بودن آن اس به معرفت و عش
 (Japers, »ــت ــتن ارتباط آموختنی اس ــت داش دوس
(44 :1962. در ارتباط اگزيستانسی و عقالنی انسان به طور 
ــع صحبت نمی كند. از آنجا كه حقيقت با ارتباط گره  قاط
خورده است، نمی تواند در معنای عميقش جزمی باشد 
ــت. آنچه ضروری به نظر می رسد اين  بلكه ارتباطی اس
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ــرايط ارتباط قرار  ــت كه انسانيت انسان را تحت ش اس
دهيم كه اين، نه سطحی، نه تباه كننده و فريب دهنده، 
بلكه روشنگر است (Jaspers, 1955). ياسپرس مانند 
ــر اين نكته تأكيد دارد كه هنگام ارتباط، ديگری  بوبر ب
ــد. وقتی ديگری به جای اينكه با من  نبايد ابژة من باش
ــي كاماًل ناقص انجام  ــد، ارتباط ديدار كند ابژة من باش
ــود. اگر عمل او »خود بودن« او را تصديق نكند،  می ش
(Gor� ــق نخواهد كرد ــال من نيز وجود مرا تصدي  ععم

(don, 1998. از نظر ياسپرس، مهم است كه در جريان 
ارتباط به تفاوت ها احترام بگذاريم، از غرور و خودبينی 
ــه را مثل خودمان كنيم.  ــعی نكنيم هم بپرهيزيم و س
كسی كه می خواهد خودش باشد، بايد از اينكه ديگری 
نيز مثل او باشد بپرهيزد. همه انسانيتی مشترك دارند 

 .(Jaspers, 1955) ولی تنوع دوست داشتنی است
ــپرس در مورد چگونگی  ــر مواردی كه ياس از ديگ
ــاره دارد، احساس آزادی و عدم تحكم  ارتباط به آن اش
ــش و پاسخ بين دو  ــت؛ به طوری كه پرس در ارتباط اس
طرف با آزادی انجام گيرد. به نظر او ارتباط ميان افرادی 
ــم زندگی می كنند و  ــه در جامعة آزاد و رقابتی با ه ك
ــت؛  ــتراك دارند، امكان پذير اس ــتگی و اش با هم پيوس
ــخ  ــش و پاس يعنی آن هايی كه هيچ چيز را بدون پرس
ــد (Jaspers, 1954). بنابراين، می توان  قبول نمی كنن
ــپرس ارتباط را يكی از جنبه های مهم وجود  گفت ياس
ــان می داند؛ به طوری كه از  ــد و تعالی انس آدمی و رش
ــانيت انسان در داشتن ارتباط صحيح  نظر او حتی انس
ــت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت  با ديگران اس
ــانی از جمله حوزة مديريت، كه به طور كلی  به امور انس
ــان ها محسوب  نوعی زندگی جمعی وهمكاری بين انس
ــازمانی بين افراد  ــود، بجاست كه ارتباط درون س می ش
ــرد؛ به ويژه در  ــی قرار گي ــورد توجه، مطالعه و بررس م
حوزة مديريت آموزشی كه محيطی تربيتی است، به نظر 
می رسد اهميت ارتباط بين فردی و چگونگی آن بسيار 
ــی از پژوهش ها و  ــد. در ادامه به برخ حائز اهميت باش
ــی كه دربارة ارتباط در اين حوزه وجود دارد  ديدگاه هاي

می پردازيم.

ارتباط در مديريت آموزشی
ــد محيط آموزشی با توجه به ماهيت  به نظر می رس
خاص خود بيشتر از هر محيط ديگری نيازمند ارتباط 
ــت. واقعيت اين است كه بعضی محققان  بين فردی اس
ــازمانی، اهميت روابط را در سازمان های امروز  رفتار س
و فردا تشخيص داده اند. برای مثال، گوتك )1997( از 
مطالعة تعامل جفتی بين مشتريان و خدمات دهندگان و 
بين يك سازمان با سازمان ديگر حمايت می كند. اگرچه 
در ادبيات هيچ چارچوب تحقيقی كه تعامالت جفتی را 
بررسی كرده باشد، ارائه نشده است. با توجه به اين نكته 
پيشنهاد می شود كه رابطه گرايی روش شناختی به عنوان 

يك چارچوب تحقيقی بنيادين در انواع تحقيقات به كار 
گرفته شود )چنج، شولی4، 2001(.

آرلستينگ5 )2005( به نقل از گوردن مدعی است 
ــود؛ به اين  ــوب می ش كه صحبت كردن يك كار محس
معنی كه بيشتر وقت و انرژی مدير را می گيرد. اعتماد 
ــتند  ــاده رو بودن و اعتبار يا اصالت، كيفياتی هس و گش
كه بر چگونگی فهم يك پيام تأثير دارند. وجود اعتماد 
ــاز و ضرورتي برای چگونگی فضای ارتباطی باز  پيش ني
و مشاركتی )همكارانه( محسوب می شود. آرلستينگ با 
پژوهشی كه در مورد چند مدرسة موفق انجام داده مدعی 
ــتر وقت خود را در كار ارتباط  است مديران موفق بيش
می گذرانند. اعتماد همچنين بر درستی و صداقتی كه 
معلمان و مديران در گفت وگو نشان می دهند، تأثير دارد. 
ارتباط، انعكاس دهندة اهداف دانش و ارزش های فردی 
فرستندة پيام، هم دربارة محتوا و هم فرايند آن، است. 
اينكه دريافت كننده چگونه يك پيام را دريافت می كند، 
هم به محتوای پيام و هم به روشی كه آن پيام دريافت 
می شود بستگی دارد. ضرورتاً ارتباط بايد عنصري مهم 
ــد. داده های تجربی نشان دهندة  و فراگير از رهبری باش
اين نكته اند كه چگونه فرهنگ مدرسه و روش ارتباطی 
مديران و معلمان بر بافت و زمينه ای كه پيام گفت وگو 
در آن قرار دارد، مؤثر است تا نتايج موفقی داشته باشد. 
ــراری ارتباط مديران بر نحوة ادراك آن ها  چگونگی برق

از نظر ياسپرس، مهم 
است که در جريان 
ارتباط به تفاوت ها 
احترام بگذاريم، از غرور 
و خودبينی بپرهيزيم و 
سعی نكنيم همه را مثل 
خودمان کنيم
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توسط معلمان تأثير می گذارد. همچنين، نحوة برقراری 
ــری تغيير و نيز بر  ــاط در توانايی آن ها برای پيگي ارتب
ــاط متقابل دارند، مؤثر  ــرش افرادی كه با آن ها ارتب نگ
است. ارتباط منعكس كنندة احساسات، دانش و ارزش ها 
به ويژه در گفت وگوهای روزانه است؛ آنجا كه مالقات ها و 

مباحث معمولی اتفاق می افتد. 
ادول6 )2011( نيز در پژوهشی به اهميت ارتباط 
ــی پرداخته و معتقد است كه گشوده  در محيط آموزش
ــه  بودن در ارتباط برای ايجاد اعتماد در محيط مدرس
بسيار مهم و اساسی است. معلمان بايد احساس آگاه و 
ــائل مؤثر محيط كار را داشته باشند.  مطلع بودن از مس
خواستن برای دريافت بازخورد و پيگيری آن، در طرف 
مقابل احساس ارزش ايجاد می كند. گشودگی در ارتباط 
باعث نزديكی عاطفی الزم برای ارتقای همكاری و اتحاد 
بين همكاران می شود و با وجود آن، بسياری از عواطفی 

كه كنترل آن ها مشكل است، بروز می كنند.
ــكاری اما وقت  ــر اهميت هم ــد ب ــه و تأكي مباحث
ــائل،  ندادن برای ابراز نظرات و ديدگاه ها برای حل مس
ــت از زمانی كه محتوای ارتباط و فرايند آن با  مثالی اس
ــران و معلمان هم بر  ــم متناقض اند. اعتماد بين مدي ه
ــت.  الگوهای فرهنگی و هم الگوهای ارتباطی مؤثر اس
اعتماد مطلوب متقابل است، بنابراين، بايد روابطی را بنا 
كرد كه در آن دو طرف مستقل باشند؛ به ويژه اگر بحث 
ــيار مهم است. اهميت  ــد، اعتماد بس دارای تناقض باش
دادن به ارتباط، ارزش های فردی و فرهنگ و پيوستگی 
ــی  ــب نتايج بهتر آموزش و نزديكی آن ها به هم به كس
مي انجامد. برای رسيدن به نتايج مطلوب بايد ارزش های 
 (Arlesting, فردی و ارتباط، جزو اهداف مدرسه باشند

.2005)
ــتينگ در مورد كار  همچنين، نتايج پژوهش آرلس
ــه مديران در  ــت ك ــان دهندة اين اس مدارس موفق نش
ــور مكرر دربارة آموزش و يادگيری با  مدارس موفق به ط
معلمان ارتباط دارند و بحث می كنند. اين مديران بيشتر 
از مديران ساير مدارس با معلمان خود ديدار و گفت وگو 
دارند. تمام مدارس موفق اعالم كرده اند كه ارتباط، يك 
جنبة مهم از كار آن ها محسوب می شود. ارتباط می تواند 
ــيله ای برای رسيدن به مقاصد و اهداف باشد. اعتماد  وس
در روابط مدير و معلم پيش نيازي برای چگونگی تفسير 
و فهم پيام ها محسوب می شود. مديران در مدارس موفق 
از ارتباط به طور آگاهانه برای تمركز بر همكاری و مسائل 
آموزشی و يادگيری استفاده می كنند. ضمناً، مطالعة كار 
ــان می دهد كه اعتماد و ارتباط بسيار به  اين مدارس نش

هم مرتبط و در هم تنيده اند )همان(. 
با توجه به آنچه از ديدگاه ياسپرس بيان شد، به نظر 
می رسد برقراری ارتباط صحيح بين افراد در محيط های 
ــانی كه اعتماد و درك متقابل الزمة آن است، عامل  انس

مهمی در بهبود روند كارها محسوب می شود.

نتيجه گيری
ــد، اهميت ارتباط، بيش  با توجه به آنچه گفته ش
ــپرس بر حياتی  ــن می شود. تأكيد ياس از پيش روش
بودن ارتباط بين فردی بايد مورد توجه باشد و نقش و 
اهميت آن در محيط های انسانی، به ويژه در مديريت 
ــی و تربيتی، در دستور كار مديران  بخش های آموزش
ــه ارتباط صحيح  ــپرس اعتقاد دارد ك قرار گيرد. ياس
ــد و دو طرف، هستی خود  بايد دوطرفه و متقابل باش
ــه كنند تا اعتماد متقابل بين  را به طرف مقابل عرض
آن ها برقرار شود. همان طور كه در پژوهش های انجام 
ــده نيز مالحظه شد، گشوده بودن و اعتماد متقابل  ش
ــت.  ــل مؤثر در ارتباط صحيح و ثمربخش اس از عوام
بنابراين، مديران مدارس بايد ارتباط نزديك و متقابل 
ــورد توجه قرار دهند و  ــا معلمان را در محيط كار م ب
ــای مفيد، هم نظرات و  ــا انجام گفت وگوها و بحث ه ب
ــه قرار دهند و هم  ــای معلمان را مورد توج ديدگاه ه
ــتر و جو صميمی در مدرسه را  ــاركت بيش زمينة مش
ــروزه در مدارس اتفاق می افتد،  فراهم آورند. آنچه ام
ارتباط مدير با معلمان، آن هم به صورت رسمی هر ماه 
يا هر چند هفته در قالب جلسة شورای معلمان است، 
ــطح از ارتباط برای درك  ــت كه اين س ولی واضح اس
ــت و مديران بايد از اهميت ارتباط  متقابل كافی نيس
ــند و از اين عامل مهم در  ــتر آگاه باش بين فردی بيش
بهبود روند كار آموزشی و تربيتی استفاده كنند. نكتة 
ــوة ارتباط و همچنين  ــورد توجه ديگر كيفيت و نح م
ــت. همان طور كه ياسپرس اشاره  نوع نگرش به آن اس
ــتن فروتنی، آمادة  می كند، پرهيز از جزم گرايی، داش
ــناخت  ــر بودن، توجه كامل به طرف مقابل، و ش تغيي
متقابل، از ملزومات ارتباط صحيح است. ضمن اينكه 
معلمان نيز بايد از اهميت ارتباط آگاه باشند و مديران 

را در برقراری ارتباط دوستانه ياری دهند.
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ياسپرس اعتقاد دارد 
که انسان، هستی 
واقعی خود را در 

ارتباط با ديگری پيدا 
می کند و الزمة وجود 

و تحقق انسانيت 
انسان، ارتباط داشتن 

با ديگران است
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ــس، فناوری  ــيوه های نوين تدري کليدواژه ها: ش
اطالعات و ارتباطات )فاوا(، موانع

از اواخر دهة 50 قرن بيستم، تحولی در جهان آغاز 
ــد كه بعدها آن را »موج سوم« نام نهادند. از آن زمان  ش
تاكنون، فناوری اطالعات به عنوان راهبر و هدايتگر اين 
موج پيش گام، هر روز بيش از پيش و با سرعتی بيشتر 
پديده ای نوين را برای بشر به ارمغان آورده است. يكی 
ــی كه بالقوه می تواند تأثيرات فراوانی از اين  از حوزه هاي

اشاره
جوامع  پرشتاب  حرکت  به  باتوجه 
ارتقای کيفيت نظام  توسعه يافته برای 
تعليم و تربيت از طريق توسعة  کاربری 
برنامه ريزی  نيز  ما  کشور  در  فاوا، 
اجرايی  و  پژوهشی  طرح های  و 
بی شماری در زمينة فاوا، از جمله طرح 
آموزش  و  هوشمند،  مدارس  تكفا، 
گذاشته  اجرا  به  معلمان  ضمن خدمت 
سؤال  اما  اجراست،  حال  در  يا  شده 
از  آگاهی  اين  وجود  با  که  اين جاست 
سطح  در  فاوا  تأثيرگذاری  و  اهميت 
اجرای  و  آموزشی  نظام  خرد  و  کالن 
طرح های گوناگون با هزينه های کالن، 
از  نشدن  استفاده  شاهد  هم  باز  چرا 
به عنوان  درس،  کالس های  در  فاوا 
کشورمان،  آموزشی  نظام  مقدم  خط 

هستيم.
برای  است  شده  سعی  مقاله  اين  در 
موانع  پرسش  اين  به  پاسخ گويی 
نيز  پيشنهادهايی  و  شوند  شناسايی 

برای رفع آن ها ارائه گردد.

فناوری بپذيرد، آموزش و پرورش است. استفاده از فاوا 
ــدن به بخش  ــوزش و پرورش در حال تبديل ش در آم
ــت گذاری ها و اصالحات آموزشی است  مهمی از سياس
ــورها، به كارگيری فناوری  ــا1: 2008(. اكثر كش )كوزم
اطالعات را ركن اصلی برنامه های ملی خود برای بهبود 
ــای تدريس  ــای كيفيت روش ه ــی و ارتق نظام آموزش

قرارداده اند.
ــه داليل  ــاوری در مدارس ب ــن فن ــتفاده از اي اس
ــادی، ضرورتی  ــی، اجتماعی و اقتص ــدة تربيت اثبات ش
ــياری از دولت ها به منظور  اساسی تلقی می شود و بس
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كارشناس ارشد مديريت آموزشی
ـادات علوی ليال سـ
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ــعة فاوا در آموزش و پرورش  حمايت از پروژه های توس
اقدام به سرمايه گذاری و برنامه ريزی های عمده و كالن 
كرده اند )پلگروم: 2001(. از آنجا كه بيشترين مسئوليت 
تربيت نسل جديد به عهدة معلمان است، الزم است كه 
ــس و نحوة آموزش آنان  ــريع تر در روش تدري هرچه س
ــب با اوضاع به وجود آمده صورت گيرد  تغييراتی متناس

)آقازاده، 1390(.
ــعه يافته  ــتاب جوامع توس با توجه به حركت پرش
برای ارتقای كيفيت نظام تعليم وتربيت از طريق توسعة 
ــور ما نيز برنامه ريزی در اين راستا  كاربر ی فاوا، در كش
ضرورت اساسی يافته است و مسئوالن آموزش وپرورش 
طرح های پژوهشی و اجرايی بی شماری را در زمينة فاوا 
ــرا دارند كه از جمله  ــته اند يا در حال اج به اجرا گذاش
ــمند، طرح آموزش  می توان به طرح تكفا، مدارس هوش
ضمن خدمت معلمان و غيره اشاره كرد. سؤال اين است 
كه با وجود آگاهی از اهميت و تأثير فاوا در سطح كالن 
ــای گوناگون با  ــی و اجرای طرح ه و خرد نظام آموزش
هزينه های كالن، چرا باز هم شاهد عدم استفاده از فاوا 
در كالس های درس، به عنوان خط مقدم نظام آموزشی 

كشورمان، هستيم.
اين مقاله می كوشد به اين پرسش كه »چرا معلمان 
ــا فاوا خودداری  ــا از تلفيق روش های تدريس خود ب م
ــخ دهد و ضمن شناسايی موانع موجود،  می كنند« پاس

پيشنهادهايی برای رفع اين موانع ارائه دهد.

ضرورت و سـودمندی بهره گيـری از فاوا در 
نظام آموزشی

ــب دانش با  ورود فناوری های جديد، عالقه به كس
ــب با موقعيت های گوناگون  روش های متنوع و متناس
ــروزه می توان  ــت؛ به طوری كه ام ــش داده اس را افزاي
ادعا  كرد ميزان اطالعات بشر هر چهار تا پنج سال دو 
چندان می شود. به عبارت ديگر، مجموع اطالعات قابل 
دسترس برای يك دانشجو در سال 1997 كمتر از يك 
ــت كه در سال 2050 در دسترس  درصد اطالعاتی اس

دانشجوی ديگر قرار می گيرد )عطاران، 1383(.
فاوا توانايی بالقوه ای در بهبود فرايند تدريس دارد 

كه از آن جمله می توان به موارد زير اشاره كرد:
 ايجاد فرصت های برابر آموزشی

 تقويت نقش معلم
 بهبود كيفيت تدريس

 مقابله با مشكالت آموزش جمعی
 فراهم ساختن آموزش مستمر

 انفرادی كردن آموزش؛ 
 تأكيد برجنبه های انسانی آموزش )عطاران، 1383(.

بنابراين، با توجه به تحوالت وسيع و فراگير جوامع، 
افراد برای پاسخگويی به نيازهای پيچيدة جامعه مدرن 
ــتند و اين امر جز  ــد آموزش وپرورش مدرن هس نيازمن

ــرورش و تغيير در  ــول در نظام آموزش وپ ــا ايجاد تح ب
محيط های يادگيری ممكن نخواهد بود.

موانع کاربرد فاوا در تدريس
با توجه به ادبيات و پژوهش های صورت گرفته در 
اين زمينه، شناخت و جست وجوی موانع كاربرد فاوا در 

تدريس در سه محور كلی زير دسته بندی می شود.
 ويژگی های شخصی معلمان )اعتقادات، عادات، 

انضباط، دانش و مهارت(؛
ــود در مدارس )فضا،  ــات و تجهيزات موج  امكان

بودجه، سخت افزار و نرم افزار(
ــانی  ــی و نيروی انس ــزی درس ــيوة برنامه ري  ش
ــود متخصص و  ــی، زمان، كمب متخصص )برنامة درس

ساختار كتاب هاي درسی(.
طبق يافته های پژوهش های سعادت طلب )1388(، 
ايزی )1386(، تقوايی )1384(، پلگرام2 )2001(، الی 
ــن مانع  ــا )2008( عمده تري ــرات3 )2004( و كوزم و پ
بهره گيری از روش های تدريس مبتنی بر فاوا در درجة 
ــب با فاوا، در  ــود امكانات و تجهيزات مناس اول »كمب
مدارس« است. »ناهماهنگی برنامه های درسی، كمبود 
ــخصی  ــص« و »ويژگی های ش ــانی متخص نيروی انس

معلمان« به عنوان موانع بعدی شناسايی شده است.

پيشنهادهايی برای رفع موانع کاربرد فاوا در 
روش های تدريس

ــات و تجهيزات موجود  ــرل و توجه به امكان - كنت
در مدارس

 اقدام به تحقيق بنيادی، گسترده و كنترل شده 
در سراسر كشور مبنی بر شناسايی موانع بهره گيری از 

روش های تدريس مبتنی بر فاوا
ــتفاده از امكانات و  ــر قوانين و مقررات اس  تغيي

تجهيزات مدارس
 نيازسنجی مراكز آموزشی در كوتاه ترين زمان و 
ارائة نرم افزارهای متناسب با آن مراكز و پيگيری مستمر 

نحوه و ميزان استفاده از اين نرم افزارها. 

ــی و استفاده از  ــيوة برنامه  ريزی درس - تصحيح ش
نيروهای انسانی متخصص

ــی و محتوای  ــاختار برنامه ريزی درس  تغيير س
دروس متناسب با فاوا

ــتفادة گروهی از معلمان متخصص در زمينة   اس
ــرای ارائة  ــوای الكترونيكی در هر درس، ب ــد محت تولي
راهكارهای تبديل اين كتاب ها به نرم افزار توليد محتوای 

الكترونيكی آن
 اقدام به تعريف پست سازمانی هماهنگ ساز فاوا 
ــازمانی آموزش وپرورش و مدارس )الی و  در جدول س

پرات، 2004(.
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- در نظر گرفتن ويژگی های شخصی معلمان
ــی هدف دار   اقدام به برگزاری كالس های آموزش
ــنايی معلمان و كاركنان  در زمينة فاوا برای افزايش آش

با فاوا
ــيوه های   ارزيابی و ارتقای عملكرد معلمان با ش

انگيزشی به منظور افزايش انگيزه در كاربرد فاوا
ــوزش ضمن خدمت با  ــای آم ــزاری دوره ه  برگ

موضوع تلفيق روش های تدريس با فاوا.

پی نوشت ها
1. Kozma
2. Pelogrom
3. Lai & Pratrt
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 اين جوری شد؟

ـيد پاك آيين ناهــ
مدير دبيرستان فجر اسالم منطقة 17 تهران
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روز جلسة مديران بود. قرار بود بعد از مدت ها جلسه 
به صورت پرسش و پاسخ برگزار شود؛ يعنی مديران مدارس 
سؤال كنند، مشكالتشان را بگويند، انتقاد كنند و مسئوالن 
ــخگو  ــركار آمده بودند، پاس كه مدت زيادی هم نبود س
ــند. خالصه همة مديران حاضر شدند. مسئوالن هم  باش

منتظر بودند تا سؤاالت مطرح شوند.
ــروع به صحبت كردند.  طبق معمول مديران آقا ش
ــرهم، هر مدير پس از  ــت س ــد به ترتيب و پش قرار ش
ــئوالن  ــؤاالتش را مطرح كند و مس معرفی خودش س
ــخگو باشند. با خودم گفتم اگر  جديد االنتصاب هم پاس
به همين منوال بگذرد، من يك نفر مانده به آخر نوبتم 

خواهد شد.
ــت كرده  من هم مثل بقيه صحبت هايم را يادداش
ــودم و هر كدام را كه همكاران ديگر مطرح می كردند،  ب

عالمت می زدم تا دوباره نپرسم.
ــان را مطرح می كردند،  ــد نفر كه سؤال هاش هرچن
ــخ گويی می كرد. حاال  ــئوالن شروع به پاس يكی از مس

جواب ها چقدر قانع كننده بود، بماند!
مدير كنار دست من كه نفر آخر محسوب می شد، 
ــی وقت ها متوجه  ــی زد؛ طوری كه گاه ــی حرف م خيل
صحبت های دو طرف نمی شدم. تا آنجا كه می شد سعی 
ــايد او هم ديگر حرف نزند،  می كردم جواب ندهم تا ش
اما دست بردار نبود! كم كم داشت نوبت به من می رسيد، 
ــود كه مدير كنار دستی،  يك نفر مانده بود تا نوبتم بش
ــی زد، ورقه ای به من داد  ــان فردی كه زياد حرف م هم
ــن چند موضوع را  ــن خيلی انتقاد دارم! اي و گفت: »م
ــود، گفتم  ــاكت ش تو مطرح كن!« برای اينكه زودتر س
»باشه« و ورق را گرفتم و شروع كردم به خواندن چندتا 
از حرف هايش. حرف  های او مثل خودم بود، اما تعدادی 
انتقاد هم بود كه از حق نگذريم به نظر من هم درست 

می آمد. 
ــد بيشتر از اين قضيه  ديگر نوبت من بود و نمی ش

ــالم و خسته نباشيد«  را باال و پايين كرد! من هم »با س
ــد،  ــی صحبت های خودم تمام ش ــروع كردم و وقت ش
ــتم؛ در  ــه صحبت های مدير بعدی داش ــاراتی هم ب اش
ــمت هايی كه تأكيد داشت،  حالی كه او مرتب روی قس

می كوبيد و اشاره می كرد كه اين را هم بگو! 
ــد و مسئوالن محترم  باالخره صحبت هايم تمام ش
ــابی از اينكه چرا  ــت و حس بعد از يك حال گيری درس
اين همه انتقاد و سؤال مطرح كرده ام، به بعضی از آن ها 
پاسخ گفتند و از كنار برخی هم گذشتند. كمی خجالت 
ــته بودم حرف های خودم و  ــيدم اما از اينكه توانس كش

همكارم را مطرح كنم راضی بودم.
ــی كه زياد  ــاال نوبت مدير بعدی بود. همان كس ح
ــود من مطرح كنم.  ــؤاالتش را داده ب حرف می زد و س
ــؤال دارد و  ــاال ببين او چقدر س ــا خودم می گفتم ح ب
ببين بعد از مطرح كردن سؤاالت و انتقاداتش به او چه 
می گويند! چشمتان روز بد نبيند. ايشان نزديك به يك 

ربع حرف زد، اما چه حرفی! همه اش تعريف و تمجيد!
ــاد كه نه، حتی  ــدم، كلمه ای انتق هرچه منتظر ش
ــی بكند، دريغ و صد دريغ! بعد از صحبت هايش  پرسش
هم مسئوالن كه همه لبخند به لبشان نشسته بود و گل 
از گلشان شكفته بود، چند تا از آن هندوانه هايی را كه 
ــده بود، زير بغل او گذاشتند و  ــان گذاشته ش زير بغلش
چپ  چپ نگاهی به من كردند. من متعجب و حيران به 
او نگاهی انداختم اما او سر از پا نمی شناخت و حسابی 

خود را به كوچة علی چپ زده بود.
ــد كه از آن به بعد از مسئوالن محترم  اين جوری ش
ــوش نديدم. تا می آيم انتقادی كنم، قبل از اينكه  روی خ
گوش كنند چه می گويم، با لحنی نه چندان محترمانه به 
سابقة خرابم اشاره می كنند و می گويند تو را به خير و ما 

را به سالمت!
ــد و... اما من هنوز هم  ــمی ش آن مدير هم كه نورچش

نفهميده  ام چی شد كه اين جوری  شد!
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هدیة مهربانی

ــكوت غمباری بر فضای مدرسه حاكم شده بود.  س
از سر وصدای دانش آموزان و هياهوی آن ها كه زنگ های 
ــيد، هيچ  تفريح حتی تا ته بازارچه هم به گوش می رس
خبری نبود. غصة بزرگی در دل دانش آموزان افتاده بود؛ 
همه از مشكل مدرسه می گفتند و اينكه سال ديگر چه 
ــط محله ای  ــة ما وس كنند و كجا درس بخوانند! مدرس
ــاختمان آن قديمی  ــده بود. س ــهر واقع ش در پايين ش
بود و ديوارهايش كاه گلی. مردم محله از نظر اقتصادی 
ــتند ولی در كنار هم و با مهربانی سر  وضع خوبی نداش

ــه در زمين فردی كه حاج يحيی نام  می كردند. مدرس
ــت، بنا شده بود كه حاال پس از مرگ حاج يحيی،  داش
ــران او  )اميرخان و ساالرخان( ادعای تملك زمين  پس
ــتند. آن ها حتی كارهای قانونی را هم  ــه را داش مدرس
انجام داده و حكم تخليه را به آموزش و پرورش منطقه 
ــه جلسه ای ترتيب داد كه  ارائه كرده بودند. مدير مدرس
ــبان و معتمدان محل شركت كردند. مدير  در آن كاس
ــت و اضافه كرد كه  ــه گف ماجرا را به حاضران در جلس
كشور در حال جنگ است و آموزش و پرورش فعاًل توان 
ساخت مدرسه را ندارد. پس از مدير مدرسه، سيد قاسم 
ــهيد بود ـ بلند شد و رو به حاضران گفت:  ـ كه پدر ش
ــران خدا بيامرز حاج يحيی صحبت می كنم  »من با پس
ببينم می توانم آن ها را منصرف كنم. زمان جلسة بعدی 
بهتر است پس از صحبت كردن با اميرخان و ساالرخان 

باشد«.
ــی در اول  ــم كه مغازة صحافی كوچك ــيد قاس س
ــزد اهل محل  ــرام خاصی ن ــت و از احت ــه داش بازارچ
ــر بزرگ تر حاج  برخوردار بود، به حجرة اميرخان ـ پس
يحيی ـ رفت و به او گفت كه بابت مدرسه چه مشكلی 
گريبان گير مردم محله شده است. اميرخان با تواضع به 
حرف های سيد قاسم گوش داد و در نهايت گفت: »من 
ــاالر را راضی كنيد، من از سهم  ــما س حرفی ندارم. ش
خودم می گذرم. ساالر می گويد بايد اين زمين به فروش 

برسد. او پول می خواهد.«
ــبان محل  ــم به دنبال معتمدان و كاس ــيد قاس س
فرستاد و جلوی مغازه اش جلسه ای برای تعيين وضعيت 
مدرسه تشكيل داد. وقتی همگی گرد آمدند، سيد قاسم 
رو به حاضران گفت: »پسران خدا بيامرز حاج يحيی تا 
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ابراهيم قـاسم نژاد
مدير مجتمع آموزشی و پرورشی ترنم، استان خراسان رضوی
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امروز همكاری كرده اند. دستشان هم درد نكند. اميرخان 
راضی شده سهمش را بدهد ولی ساالر پول می خواهد. 
ــس هرچقدر در  ــت هم بدهيم و هر ك بايد دست به دس
توان دارد كمك كند تا سهم ساالر را بخريم. بايد نشان 
ــم كه محلة   محبت و صفا برای بچه هايش چيزی  دهي
ــت. همه  كم نمی گذارد؛ اين هم نوعی ميدان جنگ اس

بايد كمك كنند تا پيروز شويم«. 
ــد و  ــد. مبلغ خوبی جمع ش ــی كمك كردن همگ
ــابق خودش را به دست آورد.  ــوق س ــه شور و ش مدرس
همه خوشحال بودند و راضی از اينكه مدرسه همچنان 
ــه  ــد، تا اينكه پس از دو س ــرجايش باش ــت س قرار اس
ــم رفت. سيد قاسم  ــاالر خان به مغازة سيد قاس روز س
ــاالرخان گفت: »آقا  ــتقبال كرد اما س به گرمی از او اس
سيد، بدون مقدمه می روم سر اصل مطلب. كارهای شما 
بی فايده است، چون من سهم زمين خود را نمی فروشم. 
ــم. همان طور كه می دانی  ــم آن را تجاری كن می خواه

داخل اين زمين می شود چند مغازه درست كرد«.
ــم زير لب زمزمه كرد: »ال اله اال اهلل« و  ــيد قاس س
ــاالر كرد و گفت: »آخر پسرجان، همه چيز  بعد روبه س
ــرادرت و آن بابای  ــت! كاش كمی مثل ب ــه پول نيس ك
ــاالر با تندی گفت:  خدا بيامرزت فكر می كردی«. اما س
ــيد قاسم را  ــت«. و در مغازة س ــت كه هس »همين اس

محكم به هم زد و رفت.
ــيد قاسم بعد از نماز مغرب، داخل مسجد ماجرا  س
ــدند. موج غم  ــرای مردم باز گفت. همه ناراحت ش را ب
ــه به همه سرايت كرد. ظاهراً  و اندوه بالتكليفی مدرس
ــوزان كم كم از  ــاره ای نبود. امتحانات دانش آم ديگر چ
راه می رسيد ولی بچه ها روحية خوبی نداشتند. به تبع 
بچه ها، مردم محله نيز از لبخند افتاده بودند. تنها چيزی 
ــال و هوا در بياورد، خبر  ــت مردم را از اين ح كه توانس
فتح خرمشهر بود. مردم برای تبريك و شادباش، مرد و 
زن، به مسجد آمده بودند. در آن ميان، سيد قاسم رو به 
ــردم كرد و گفت: »بله، با تالش، فداكاری و جان بازی  م
ــهر از دست بعثی ها آزاد  فرزندان اين مرز و بوم خرمش
ــد. حال به مباركی اين پيروزی يك خبر خوش هم  ش
ــما می دهم: يك فرد خّير قبول كرده است تا  من به ش
اول مهر امسال مدرسه ای در زمين آخر بازارچه بسازد.«

ــحالی مردم دوچندان شد و صدای اهلل اكبر   خوش
در مسجد طنين انداخت. بچه ها با خوشحالی و اميد به 
درس خواندن در مدرسه ا ی نوساز، امتحانات خود را به 
ــاندند. مدرسه در عرض چند ماه به  همت آن  پايان رس

خّير ساخته شد.
 اكنون چند سال از اين موضوع می گذرد. قسمتی 
از ديوارهای مدرسة قديمی خراب شده است و فقط نالة 
جغدی كه در سر در ساختمان مدرسه النه دارد، از آنجا 
به گوش می رسد؛ از همان مدرسة قديمی ساالرخان كه 

روزی سودای معامله و بساز و بفروشی درسر داشت.  
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ايـران و جهـان  نوآوری هـای آموزشـی در مـدارس 
نويسنده:دکتر حيدر تورانی، امير آقايی

ناشر:  انتشارات مدرسه، تهران )021-88800324-9(
سال چاپ: 1391

قيمت: 140000 ريال

ــاس مفاهيم، انگاره ها و بنيان های  اين كتاب براس
ــی تجارب جهانی در  ــی با عنوان »بررس نظری پژوهش
ــی از منظر شيوه های توليد،  زمينة نوآوری های آموزش
ــوزش عمومی ايران« و  ــرش و اجرای نوآوری در آم پذي
به سفارش پژوهشكدة برنامه ريزی درسی و نوآوری های 
آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی تأليف 

شده است.
هدف از تأليف كتاب »شناسايی نوآوری های آموزشی 
ــيوه های توليد، پذيرش و اجرای نوآوری در  از منظر ش
ــه به تجربه های  ــرورش عمومی ايران با توج آموزش وپ
ــت. همچنين، كتاب در پی  جهانی و دانش مربوط« اس
ــخ برای اين سؤال اصلی است كه شيوه های  يافتن پاس
توليد، پذيرش و اجرای نوآوری های آموزشی در آموزش 
ــی آن تركيبی )كمی  عمومی كدام اند«. راهبرد پژوهش
ــناد و  ــت و داده های پژوهش، با مطالعة  اس و كيفی( اس
مدارك داخلی و برخی كشورهای هدف و نيز بهره گيری 
ــتفاده از روش های تجزيه و  ــر صاحب نظران و اس از نظ
ــدی، تحليل و تدوين  ــه، مقوله بن تحليل كيفی، مقايس
شده اند. نمونة  آماری پژوهش پنج كشور »مالزی، هند، 
سنگاپور، استراليا و آمريكا« را در بر می گيرد و ابزارهای 
آن شامل »اسناد و مدارك )به ويژه قوانين و پژوهش های 
انجام شدة مربوط به موضوع پژوهش در كشورهای هدف 
و ايران(، مصاحبه با متخصصان موضوعی، و پرسش نامة 

محقق ساخته« است.
ــرش و اجرای  ــد توليد، پذي ــاب، فراين ــن كت در اي
ــي در كشورهای هدف  با دقت تمام  نوآوری های آموزش
ــی شده است. سپس آن شيوه ها با در نظر گرفتن  بررس
ــده اند.  ــرايط بومی آموزش وپرورش ايران، تبيين ش ش
ــنهادی كه محور و اساس آن مدرسه است  الگويی پيش
ــنجی شده  و قابليت اجرايی آن به روش علمی اعتبارس

است، در بخش انتهايی كتاب مشاهده می شود.
اين كتاب در شش فصل تدوين شده است. مطالعة 
ــرورش و مديران  ــان آموزش وپ آن را به همة كارشناس

مدارس توصيه می كنيم. 


