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كليد تحول مدكليد تحول مدرسه
برنامه ريزي



تلقي سنتي از برنامه ريزي در مدرسه، راهكار تقويم اجرايي است كه فعاليت هاي پرورشي، آموزشي و ... 
در يك زمان بندي تدوين و اجرا مي شوند. اما برنامه ريزي در مدرسه در عمل از تفكر راهبردي شروع و 
تا برنامه ريزي عملياتي ادامه مي يابد. بدون توجه به تفكر راهبردي، تدوين برنامه در مدرسه، چيزي جز 
شكل و نقاشي نيست. چون برنامه محصول انديشه (تفكر راهبردي) است. تفكر راهبردي يعني فهم 

درست از ارزش ها، مأموريت ها، اهداف دوره هاي تحصيلي، ماهيت دوره و...
براســاس اين فهم درست، چشم انداز، مأموريت و راهبردها نوشــته مي شوند. به اين كار برنامه ريزي 
راهبردي گفته مي شود. به منظور پياده سازي برنامة راهبردي، برنامة عملياتي (ساالنه) نوشته مي شود. 
در برنامة ســاالنه سه عنصر بسيار مهم هســتند: تحليل وضع موجود مدرسه (خودارزيابي)؛ تعيين 
وضعيت مورد انتظار؛ اقدامات مؤثر. مؤلف اين كتاب براســاس تجربه هاي کسب شده در اجراي مدل 
تعالي مديريت مدرســه، كتابي با عنوان برنامه ريزي قلب تعالي مدرســه تدوين و نكات فوق را در آن 

تبيين کرده است. مطالعة اين كتاب مي تواند براي تدوين برنامة ساالنه در مدرسه مفيد باشد.

 برنامه ريزی، قلب تعالی مدرسه
 نويسنده: دکتر عظيم محبی 

 سال نشر: ۱۳۹۸
 ناشر: انتشارات مدرسه 

 برنامه ريزی، قلب تعالی مدرسه

امام خمينى (ره) :
«من آمده ام دست اجانب را از اين مملكت كوتاه كنم.»

صحيفه امام، جلد 6، صفحه 40 / سايت جماران
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نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه در تجارب شما 

شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشد و در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.

چند نکتة کلیدی در باب برنامه ریزی / فرید الدین حداد عادل ۲

از عرش تا فرش / دکتر عظیم محبی ۳

تدبیر برای تدبیر / سید محمد طباطبایی ۶

چالش  برنامه ریزی / فاطمه مرادی ۸

كانون مدرسه / دكتر كیومرث جهانگردي 9

در مسیر تعالی / فاطمه مؤمن كیا 1۴

چگونه برنامة ساالنه بنویسیم؟ / دکتر مرتضی مجدفر ۲۰

ویژگی سواد رسانه ای / محمود حدادي ۲۲

برنامه ریزی با اولیا / صفرعلی یازرلو ۳۰

یادگیری معنادار / مریم داودی 1۲

تأملي بر فرایند ارزیابي از مدرسه ها / روح اله رضاعلي 1۶

مدرسه کوچک ما / مهین حیدری 1۸

الفباي تدبیرـ  ۲۴ تعالي شوـ  ۲۶ تفکر راهبردیـ   ۲۸ / گفت وگوكننده: لیال صمدي 

مدیر مسئول: محمدابراهیم محمدی
سردبیر: فریدالدین حداد عادل

مدیر داخلی: مریم موسوي
مدیر هنری: کوروش پارسانژاد

دبیر عکس: پرویز قراگوزلی
ویراستار: کبری محمودی

طراح گرافیک: عبدالحمید سیامک نژاد

نشانی پستی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پالك266 

صندوق پستی 15875/6585
تلفن: 9 -88831161-021 داخلی420
تلفن های امور مشترکین:
021 -88867308 
 صندوق پستی امور مشترکین:
15875/3331
وبگاه:
www.roshdmag.ir
پیام نگار:
 E mail:farda@roshdmag.ir

چاپ و توزیع : شركت افست

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هفدهـــــــــم، 1399
1 3 1 شمـــارة پــى درپــى 
32 صفحه ، 35000 ريال

5
w w w . r o s h d m a g . i r

تحریریه تخصصی این 
شماره با موضوع

«برنامه ریزی مدرسه» :

 دکتر عظیم محبی 
)دبیر(

۲۰



فرید الدین حداد عادل

اگر یک آموزشــکار، یعنی کســی که ذهن و عملش درگیر 
مســائل تربیتــی )اعم از آمــوزش و فعالیت های پرورشــی و 
فرهنگی( اســت، بخواهد به موفقیت دست پیدا کند، نیازمند 
«برنامه ریزی» است. نیازی نیست برنامه حتمًا پیکره اي حجیم 
و بودجه اي هنگفت داشته باشد، صرفًا رعایت اسلوب تغییر در 
موضوع تحول ضروری است. در این مجال اندک چند نکته در 
باب برنامه ریزی تقدیم می شود. باشد که در مسیر مدرسه هاي 

فردایمان به كار بیایند.
1. برنامه ریزی، بیش از بودجه، به شناخت نقطة آغاز و انجام 
نیاز دارد. الزم اســت بدانیم قرار است در چه وضعیتی استقرار 

بیابیم و چه تغییراتی بکنیم.
2. شــروع تفکر در بــاب برنامه ریزی به مبنــای فکری نیاز 
دارد. الزم اســت بدانیم با چه رویکــردی و در چه وضعیتي در 
جست وجوی تغییر هســتیم. امروزه آموزش وپرورش کشور از 
نعمت سند تحول برخوردار است و این می تواند بن مایة فکری 

بسیاري از برنامه ریزی های تربیتی را فراهم كند.
3. آموزشکاران می توانند از این تحول بهره های فراوان ببرند، 
اما به طور مشــخص، سند در شــش عرصه می تواند در مسیر 
تحول کمک یار همکاران باشد: فعالیت هاي مربوط به برنامه های 
درسی؛ منابع انسانی؛ پژوهش و ارزیابی؛ ابعاد مدیریت و رهبری؛ 

منابع مالی؛ تجهیزات، فضا و امکانات.

4. از حق، ســهم و نقــش کلیدی والدیــن در تعلیم وتربیت 
نباید غافل شــد. بدون همراهی خانواده، بسیاري از برنامه های 

مدرسه ای یا تربیتی ناقص خواهند ماند.
5. بخشــی از برنامه ریزی شــامل طراحی ســخت افزاری و 
نرم افزاری برای مستندســازی است. وقتی ســوابق فعالیت ها 
موجود باشــد، اولین گام برای برنامه ریزی ها در کارهای آینده 

فراهم می شود. 
6. خیلی وقت ها برنامه های ما به اهداف نهایی ختم نمي شوند. 
برای پرهیز از سرخوردگی، بهتر است برای خودمان انواع موفقیت 
را تعریف کنیم و میزان دســتیابی به اهداف را با درجه و امتیاز 
مشخص كنیم. براي مثال، وقتی روند تعلیم وتربیت درگیر یک 
اتفاق طبیعی می شود، الزم است در نظر بگیریم که به احتمال 
زیاد سطح موفقیت ما درجة یک نخواهد بود و احتمااًل در سطح 

درجه هاي دو و سه باقی خواهد ماند.
7. در انجام برنامه های مدرسه ای، از اثرات خودآگاهی دانش آموزان 
نباید غفلت کنیم. گاهی برنامه های ما برای دانش آموزان هستند، اما 
ایشان نه تنها با آن ها همدلی ندارند، بلکه روحشان از قرارگرفتن در 
یک روند آموزشی مطلع نیست. در نتیجه مقاومت طبیعی ایشان 
در برابر تحول، به یکی از موانع موفق شدن برنامه تبدیل می شود. هر 
آموزشکار موفق حتمًا باید بتواند در صورت نیاز، دانش آموزانش را با 

برنامة خود هماهنگ کند.

چند نكتة كليدى در باب 

برنامه ريزى
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برنامه ريزىبرنامه ريزىبرنامه ريزىبرنامه ريزىبرنامه ريزىبرنامه ريزى
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برنامه ريزى
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برنامه ريزى
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سید میثم موسویدکتر عظیم محبی
تصویرگر

از عرش تا

فرش
منطق برنامه ریزي در مدرسه

 اشاره
پس از سال ها معاونت در یک مدرسه، ابالغ مدیریت مدرسه 
برای وی صادرشده بود. با شور و اشتیاق وارد مدرسة جدید شد. 
مدیر قبلی که تازه بازنشسته شده بود، به ایشان خوشامد گفت 
و از همکاران مدرسه خواســت برای آشنایی با ایشان، به اتاق 

جلسات مدرسه تشریف بیاورند.
یکی از همکاران مدرســه، به نمایندگی از دیگر همکاران، با 
عبارت های زیبایی، از مدیر قبلی تشکر کرد؛ عبارت هایی مانند:

- ارتباط خوبی با همکاران داشت.
- خوش اخالق بود.

- با اولیا ارتباط خوبی داشت.
- دلسوز بچه ها بود.

- اهل برنامه بود.
مدیر جدید مطالب بســیاری آماده کرده بود تا در این جلسه 
بیان کند، اما با شنیدن این جمالت، نظرش عوض شد. تصمیم 
گرفت خیلی کوتــاه صحبت کند تا برای جلســة بعد مطالب 

جدیدی آماده کند.
بعــد هم یک نیم روز از تجربه های مدیــر قبلی بهره برد و به 

معاون مدرسه گفت هفتة آینده جلســه ای با همکاران داشته 
باشیم.

 تفکر راهبردی
جلســه شروع شــد. پس از ذکر مقدماتی، اعالم کرد تصمیم 
دارم نــگاه خودم را در خصوص تعلیم وتربیت با شــما در میان 
بگــذارم تا با توکل به خدا، تعامــل و همدلی بتوانیم در تربیت 

دانش آموزان قدم برداریم.

 برخی از گفته های وی چنین بودند:
- مدرسه نوعی ســازمان یادگیرنده است؛ سازمانی فرهنگی 
و اجتماعی. عنصر اثرگذار در مدرسه، عنصر فرهنگی است. به 
گونه ای که تربیت بچه ها محصول فرهنگ مدرسه است. )البته 
خانواده و جامعه هم نقش دارند که فعاًل جای بحث ما نیست؛ 

مدرسه به مثابة فرهنگ(.
- اگر در مدرسه ای فرهنگ صداقت، اخالق و احترام 

حاکم شد، کم کم فضای اعتماد و همدلی پررنگ 
می شود. این فضای اعتماد و همدلی کمک 
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مأموریت اساسی 
مدرسه ها، 
زمینه سازی و 
ایجاد فرصت های 
متنوع و جهت 
کسب شایستگی 
در دانش آموزان 
است

خواهد کرد بچه ها احساس کنند در محیطی فرهنگی در حال 
زندگی هستند )مدرسة زندگی(.

- در فضای فرهنگی، زمینة تحقق مأموریت مدرســه فراهم 
می شــود. مأموریت مدرســه، براســاس مأموریت کالن نظام 
آموزش وپرورش، همان تربیت همه جانبة دانش آموزان اســت. 
البتــه نه تربیتی بــا رویکرد تحمیلی و اجبــاری، بلکه تربیت 
براســاس این تعریف: «فرایند تعاملــی، تکوین و تعالی هویت 

همه جانبة دانش آموزان».
- مأموریت اساسی مدرسه ها، زمینه سازی و ایجاد فرصت های 
متنوع و جهت کسب شایستگی در دانش آموزان است تا با درک 
و اصالح موقعیت، زمینة شکل گیری هویت یکپارچة آنان فراهم 

شود.
اسناد  براســاس  مهم ترین شایســتگی ها   -
تحولی، شایســتگی تفکر، اخالق، علم، ایمان و 

عمل )کارآفرینی( است.
- رویکــرد حاکــم بر فعالیت های مدرســه، 
فطرت گرایــی توحیدی اســت. یعنی کارهای 
مدرسه حافظه محوری نیست، انباشت اطالعات 
نیســت، بلکه زمینه ســازی برای شــکوفایی 

استعدادهای فطری دانش آموزان است.
پس از این بیانات فرصت داد همکاران دیدگاه 
خود را بیان کنند. در پایان جلسه هم اعالم کرد، 
برای فهم مشترک از ویژگی های تعلیم وتربیت براساس مبانی 
نظری سند تحول، تالش می کنیم در طول سال نشست هایی 
تخصصی داشــته باشیم. اما هنر ما در این است که این نگاه و 
تفکر را به برنامه تبدیل کنیم. لذا جلسة آینده موضوع جلسة ما 

«برنامه ریزی راهبردی» خواهد بود.

 برنامه ریزی راهبردی
جلسه شروع شد. ابتدا از همکاران خواست برداشت 
خود را از عبارت «برنامه ریزی راهبردی» بیان کنند. 
در عین حال، یکی از معاونان تجربة مدرسه را در این 

زمینه گزارش داد. ایشــان در تکمیل و تأیید نظرات 
همکاران، نکات زیر را بیان کرد:

- برنامه ریزی راهبردی محصــول تفکر راهبردی 
است )یعنی آنچه جلسة قبل بیان شد(.

- در برنامه ریــزی راهبــردی مؤلفه هــای متعددی 
مطرح اند. اما چند مؤلفه در مدرسه کاربرد بیشتری 

دارند:
ارزش ها؛ مأموریت؛ چشــم انداز؛ اهداف؛ 

راهبردها.
این مؤلفه ها در ســند تحول 
آن  مهم  شــده اند.  تبیین 

را  ما آن هــا  اســت که 

خواهد کرد بچه ها احساس کنند در محیطی فرهنگی در حال خواهد کرد بچه ها احساس کنند در محیطی فرهنگی در حال 

- در فضای فرهنگی، زمینة تحقق مأموریت مدرســه فراهم - در فضای فرهنگی، زمینة تحقق مأموریت مدرســه فراهم 
می شــود. مأموریت مدرســه، براســاس مأموریت کالن نظام می شــود. مأموریت مدرســه، براســاس مأموریت کالن نظام 
آموزش وپرورش، همان تربیت همه جانبة دانش آموزان اســت. آموزش وپرورش، همان تربیت همه جانبة دانش آموزان اســت. 
البتــه نه تربیتی بــا رویکرد تحمیلی و اجبــاری، بلکه تربیت البتــه نه تربیتی بــا رویکرد تحمیلی و اجبــاری، بلکه تربیت 
براســاس این تعریف: «فرایند تعاملــی، تکوین و تعالی هویت براســاس این تعریف: «فرایند تعاملــی، تکوین و تعالی هویت 

- مأموریت اساسی مدرسه ها، زمینه سازی و ایجاد فرصت های - مأموریت اساسی مدرسه ها، زمینه سازی و ایجاد فرصت های 
متنوع و جهت کسب شایستگی در دانش آموزان است تا با درک متنوع و جهت کسب شایستگی در دانش آموزان است تا با درک 
و اصالح موقعیت، زمینة شکل گیری هویت یکپارچة آنان فراهم و اصالح موقعیت، زمینة شکل گیری هویت یکپارچة آنان فراهم 

اسناد  براســاس  مهم ترین شایســتگی ها  اسناد -  براســاس  مهم ترین شایســتگی ها   -
تحولی، شایســتگی تفکر، اخالق، علم، ایمان و تحولی، شایســتگی تفکر، اخالق، علم، ایمان و 

عمل )کارآفرینی( است.
- رویکــرد حاکــم بر فعالیت های مدرســه، - رویکــرد حاکــم بر فعالیت های مدرســه، 
فطرت گرایــی توحیدی اســت. یعنی کارهای فطرت گرایــی توحیدی اســت. یعنی کارهای 
مدرسه حافظه محوری نیست، انباشت اطالعات مدرسه حافظه محوری نیست، انباشت اطالعات 
نیســت، بلکه زمینه ســازی برای شــکوفایی نیســت، بلکه زمینه ســازی برای شــکوفایی 

استعدادهای فطری دانش آموزان است.
پس از این بیانات فرصت داد همکاران دیدگاه پس از این بیانات فرصت داد همکاران دیدگاه 
خود را بیان کنند. در پایان جلسه هم اعالم کرد، خود را بیان کنند. در پایان جلسه هم اعالم کرد، 
برای فهم مشترک از ویژگی های تعلیم وتربیت براساس مبانی برای فهم مشترک از ویژگی های تعلیم وتربیت براساس مبانی 
نظری سند تحول، تالش می کنیم در طول سال نشست هایی نظری سند تحول، تالش می کنیم در طول سال نشست هایی 
تخصصی داشــته باشیم. اما هنر ما در این است که این نگاه و تخصصی داشــته باشیم. اما هنر ما در این است که این نگاه و 
تفکر را به برنامه تبدیل کنیم. لذا جلسة آینده موضوع جلسة ما تفکر را به برنامه تبدیل کنیم. لذا جلسة آینده موضوع جلسة ما 

جلسه شروع شد. ابتدا از همکاران خواست برداشت 
خود را از عبارت «برنامه ریزی راهبردی» بیان کنند. 
در عین حال، یکی از معاونان تجربة مدرسه را در این 

زمینه گزارش داد. ایشــان در تکمیل و تأیید نظرات 

- برنامه ریزی راهبردی محصــول تفکر راهبردی 
است )یعنی آنچه جلسة قبل بیان شد(.

- در برنامه ریــزی راهبــردی مؤلفه هــای متعددی 
مطرح اند. اما چند مؤلفه در مدرسه کاربرد بیشتری 

ارزش ها؛ مأموریت؛ چشــم انداز؛ اهداف؛ 

این مؤلفه ها در ســند تحول 
آن  مهم  شــده اند.  تبیین 

را  ما آن هــا  اســت که 
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برنامه ریزی 
بدون توجه به 

رویکردهای آن 
اثربخش نخواهد 

بود

به خوبی درک کنیم و متناسب با اهداف و ماهیت دورة تحصیلی، 
آن ها را بازآرایی کنیم.

 ارزش ها هویت بخش برنامه و فعالیت های مدرسه اند و باید در 
هویت دانش آموزان تجلی پیدا کنند. در سند تحول 30 ارزش 
نوشته شده است که هر دورة تحصیلی باید از آن ها بهره بگیرد.
 مأموریت همان رســالت یا کارکرد اصلی مدرسه است؛ یعنی 
زمینه سازی برای کسب شایستگی که با ماهیت دورة تحصیلی 

متناسب و بازسازی می شود.
 چشــم انداز از جنس هدف و در جهت تحقق مأموریت بیان 
می شود. چشم انداز در درجة نخست همان دغدغة ذهنی ما در 
هدایت درســت دانش آموزان است. چشــم انداز به ما مدیران و 
معلمان کمک می کند هم ظرفیت های مدرســه و هم بیرون از 

مدرسه را برای تحقق آن بسیج کنیم.
- مثال: دســتیابی اکثر دانش آموزان به شــناخت از خود و 
مشاغل و انتخاب درست مســیر زندگی می تواند چشم اندازی 

برای مدرسة متوسطة اول باشد.
اهداف در برنامة راهبردی همان اهداف کیفی هستند که در 

ابعاد هر یک از محورهای اصلی مدرسه دنبال می شوند.
راهبردها، راهکارهای کالن دستیابی به اهداف هستند؛ مانند:
- توانمندســازی معلمان و غنی سازی رویکردهای تدریس و 

ارزشیابی، غنی سازی فعالیت های فرهنگی؛
- نظارت بر عملكرد معلمان و مربیان با رویکرد بالینی؛

- مشارکت دانش آموزان، اولیا، کارکنان و نهادهای محلی در 
ادارة مدرسه؛

 برنامه ریزي عملیاتي براساس شش زیرنظام سند 
تحول

ـ در ادامة جلسات آموزشي، مدیر مدرسه مهم ترین عنوان هاي 
برنامه هاي مدرســه را براساس شش زیرنظام سند تحول در 
راســتاي وظایف مدرسه، به صورت زیرتبیین كرد 
و از همكاران خواســت براساس چارچوب برنامة 
عمل )خودارزیابي و تعیین وضع موجود، تعیین 
وضع مورد انتظــار، اقدامات مؤثــر، زمان بندي، 

اعتبار، و مسئول پیگیري( برنامة ساالنه را بنویسند.
الف ) برنامه هاي مرتبط با برنامة درســي (برنامة 

درسي ملي و حدود ۶۰ راهكار سند تحول)
1. طراحي فرصت هاي یادگیري )طرح درس(

2. مدیریت فرایند یادگیري )تدریس و...(
3. ارزشیابي یادگیري

4. ایجاد فرصت ارائة عملكرد
5. راهنمایي و مشاوره

6. مشــاركت دانش آموزان در ادارة 
مدرسه

7. تحرك و شادابي

8. مطالعه و كتاب خواني
9. برنامة ویژة مدرسه )بوم(

رویكردهای «تلفیقي و مسئله محور، فرایندمحور، 
و خودمدیریتي،  عملكردي، خودمراقبتي، خودارزیابي 

شكوفایي، شناســایي و هدایت استعدادها» باید در تدوین 
برنامه ها مدنظر باشند.

ب ) برنامه هاي مربوط به ُبعد منابع انساني
1. توسعة صالحیت هاي حرفه اي

2. نظارت بر عملكرد معلمان
3. ارزیابي و صدور گواهي صالحیت های حرفه اي

رویكردهاي «تشكیل اجتماع یادگیري، بهره گیري از نظارت 
بالیني و خودارزیابي» باید در این بخش مدنظر باشند.

ج ) برنامه هاي مربوط به ُبعد پژوهش و ارزشیابي
1. مسئله  یابي و اولویت بندي

2. انجام پژوهش
3. اشاعه و كاربست

)اقدام پژوهي،  كیفــي  پژوهش های  رویكرد 
روایت پژوهــي و...( باید در تدویــن برنامه ها 

مدنظر باشد.
د ) برنامه هاي مربوط به ُبعد مدیریت و 

رهبري
1. تفكر راهبردي

2. برنامه ریزي راهبردي
3. برنامه ریزي عملیاتي

4. مشاركت عوامل سهیم و مؤثر
5. اخالق حرفه اي

رویكردهــاي «هویت دوره هــاي تحصیلــي، خودارزیابي و 
پاسخ گویي، تفویض اختیار، مشــاركت محوري، و ایجاد فضاي 

اعتماد و اطمینان» باید در تدوین برنامه ها مدنظر باشند.
ذ) برنامه هاي مربوط به ُبعد منابع مالي

1. جذب منابع مالي
2. استفادة بهینه از منابع

رویكرد مشــاركت محوري و نوآوري باید در تدوین برنامه ها 
مدنظر باشد.

ز) برنامه هاي مربوط به ُبعد فضا، تجهیزات و فناوري
1. تأمین و به كارگیري تجهیزات آزمایشگاهي، كارگاهي و...

2. بهینه ســازي فضاي كالسي و مدرسه )اندازه و رنگ آمیزي 
و ...( 

3. تنوع بخشــي و غني سازي محیط هاي یادگیري با تأكید بر 
فناوري هاي نوین.

رویكرد استاندارد و ایمن بودن باید در تدوین برنامه ها مدنظر 
باشد.

به خوبی درک کنیم و متناسب با اهداف و ماهیت دورة تحصیلی، 
آن ها را بازآرایی کنیم.

 ارزش ها هویت بخش برنامه و فعالیت های مدرسه اند و باید در 
هویت دانش آموزان تجلی پیدا کنند. در سند تحول 

نوشته شده است که هر دورة تحصیلی باید از آن ها بهره بگیرد.
 مأموریت همان رســالت یا کارکرد اصلی مدرسه است؛ یعنی 
زمینه سازی برای کسب شایستگی که با ماهیت دورة تحصیلی 

متناسب و بازسازی می شود.
 چشــم انداز از جنس هدف و در جهت تحقق مأموریت بیان 
می شود. چشم انداز در درجة نخست همان دغدغة ذهنی ما در 
هدایت درســت دانش آموزان است. چشــم انداز به ما مدیران و 
معلمان کمک می کند هم ظرفیت های مدرســه و هم بیرون از 

مدرسه را برای تحقق آن بسیج کنیم.
مثال- مثال- مثال: دســتیابی اکثر دانش آموزان به شــناخت از خود و 
مشاغل و انتخاب درست مســیر زندگی می تواند چشم اندازی 

برای مدرسة متوسطة اول باشد.
اهداف در برنامة راهبردی همان اهداف کیفی هستند که در 

ابعاد هر یک از محورهای اصلی مدرسه دنبال می شوند.
راهبردها، راهکارهای کالن دستیابی به اهداف هستند؛ مانند:

- توانمندســازی معلمان و غنی سازی رویکردهای تدریس و 
ارزشیابی، غنی سازی فعالیت های فرهنگی؛

- نظارت بر عملكرد معلمان و مربیان با رویکرد بالینی؛
- مشارکت دانش آموزان، اولیا، کارکنان و نهادهای محلی در 

ادارة مدرسه؛

 برنامه ریزي عملیاتي براساس شش زیرنظام سند 
تحول

ـ در ادامة جلسات آموزشي، مدیر مدرسه مهم ترین عنوان هاي 
برنامه هاي مدرســه را براساس شش زیرنظام سند تحول در 
راســتاي وظایف مدرسه، به صورت زیرتبیین كرد 
و از همكاران خواســت براساس چارچوب برنامة 
عمل )خودارزیابي و تعیین وضع موجود، تعیین 
وضع مورد انتظــار، اقدامات مؤثــر، زمان بندي، 

اعتبار، و مسئول پیگیري( برنامة ساالنه را بنویسند.
الف ) برنامه هاي مرتبط با برنامة درســي (برنامة 

درسي ملي و حدود ۶۰ راهكار سند تحول)
1. طراحي فرصت هاي یادگیري )طرح درس(

2. مدیریت فرایند یادگیري )تدریس و...(
3. ارزشیابي یادگیري

4. ایجاد فرصت ارائة عملكرد
5
6

مدرسه
7. تحرك و شادابي
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سید محمد طباطبایی
 معاون مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی و دبستانی 

تدبير براى   تدبير

 اشاره
در معاونت آمــوزش ابتدایي، فرایند برنامه ریزي ســاالنه در 
مدرســه، براســاس مدلي با عنوان «تدبیر» دنبال مي شود كه 

چگونگي آن در اینجا تبیین مي شود.

شاخص هاي برنامة تدبیر
شناسایي: بررســي وضعیت موجــود و توصیف آن. 
تحلیــل آمار و اطالعات حاصل كه به تشــخیص نیاز و 

اولویت منجر می شود.
پیش بینی: برنامة مورد نظر براي رفع نیاز، با تعیین اولویت، 
تنظیم و اجرا می شود. لذا به كمك كاركرد پیش بینی می توان 

آیندة مورد انتظار را ترسیم كرد.
اطالعاتي: براي اتخاذ تصمیم منطقي و مبتني بر واقعیات، 
آمار و اطالعات مناسب الزم است. این كاركرد در تصمیم گیری 

مدیران نقش اساسي دارد.
تصمیم  سازي: یعني آماده كــردن اطالعات الزم براي اتخاذ 

تصمیم مدیران در تدوین برنامة عملیاتي ساالنه.
بازخورد: براي توانمندسازی و اطمینان از اصالح فعالیت ها، 
در طول برنامه و همچنین در پایان آن، براســاس نتایج ارزیابي 

بازخورد داده می شود.
اصالح و بهبود: اطالعات حاصــل از فرایند ارزیابي كمك 
می کند برنامه و فعالیت های الزم براي دســتیابي به اهداف در 

نظر گرفته شوند.
مدیر مدرسه با ارزیابي درســت از فعالیت هاي تعیین شده و 
اســتفاده از شیوه های ارزیابي، ضمن شناخت دقیق از وضعیت 
كنونــي مدرســه )خودارزیابي اولیه( با بهره گیــری از نظرات، 
ایده ها و خالقیت فكري تیم ارزیابي )شــوراي مدرسه(، نظارت 

مســتمر بر رونــد اجــراي فعالیت ها 
)خودارزیابی های فرایندی(، تعیین میزان 

تحقق اهــداف و كیفیت اجراي شــاخص ها 
)خودارزیابي پایاني و ارزیابی بیروني(، نســبت به 

هدف برنامة تدبیر كه بهبود و ارتقاي عملكرد مدرسه 
است، اقدام می كند.

فرایند برنامه ریزي براساس مدل تدبیر
١. خودارزیابي اولیه

گام اول: مدیر مدرسه قبل از شروع سال تحصیلي 
ارزیابي اولیه را انجام مي دهد و با توجه به امتیاز کسب شده در 
هــر یك از فعالیت هــا و جمع كل امتیــازات، و ضمن تعیین 
وضعیت موجود مدرسه، برنامة ســاالنه را براي سال تحصیلي 

پیش رو تنظیم می كند.
گام دوم: مدیر نتایج امتیاز نهایي خودارزیابي اولیه و تنظیم 
برنامة ساالنه را حداكثر تا قبل از شروع سال تحصیلي، از طریق 

سامانة مربوطه به منطقه ارسال می  كند.
گام سوم: مناطق آموزشي، پس از وصول نتایج خودارزیابي 
اولیه و برنامة ساالنة مدرسه ها، نسبت به بررسي و تأیید امتیاز 

مدرسه ها در سامانة مربوطه اقدام می كنند.
۲. خودارزیابي فرایندی

با عنایت بــه اینکه ارزیابی مســتمر از ارکان این مجموعه 
است، مدیر مدرسه در طول سال تحصیلي، هم زمان با اجرای 
فعالیت ها و اقدامات، نسبت به جمع آوری برگه های خودارزیابي 
از مسئوالن برنامه ها و فعالیت ها اقدام مي كند و فعالیت هایي 
را كه براساس جدول زمان بندي از نظر اجرا تأخیر یا مشكالتي 
دارند، شناســایي مي كند. ســپس با كمك مسئول مربوط به 

 معاون مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی و دبستانی 

تدبير  تدبيرتدبيرتدبيرتدبيرتدبيرتدبير تدبير براىتدبير براى

در معاونت آمــوزش ابتدایي، فرایند برنامه ریزي ســاالنه در در معاونت آمــوزش ابتدایي، فرایند برنامه ریزي ســاالنه در 
مدرســه، براســاس مدلي با عنوان «تدبیر» دنبال مي شود كه مدرســه، براســاس مدلي با عنوان «تدبیر» دنبال مي شود كه 

مســتمر بر رونــد اجــراي فعالیت ها 
)خودارزیابی های فرایندی(، تعیین میزان 

تحقق اهــداف و كیفیت اجراي شــاخص ها 
)خودارزیابي پایاني و ارزیابی بیروني(، نســبت به 

هدف برنامة تدبیر كه بهبود و ارتقاي عملكرد مدرسه 
است، اقدام می كند.
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هر یك از فعالیت ها و در صورت نیاز مشــورت سایر كاركنان، 
نسبت به مرتفع كردن موارد قابل بهبود اقدام مي كند.

١-٢. خودارزیابي مسئوالن درخصوص فعالیت ها و اقدامات
مسئول هر اقدام یا مجموعه ای از اقدامات پیش بیني شده در 
برنامة ساالنه، برای رصد فعالیت ها و حصول اطمینان از حرکت 
در مســیر تعیین شده، ملزم اســت در بازة زماني توافق شده با 
مدیر مدرسه، نســبت به ارزیابي وظیفه یا تكلیفي كه به عهدة 
وي گذاشته شده است اقدام كند. بدین منظور، نمون برگ ذیل 
برای کمک به انجام این مهم تنظیم شــده است. این نمون برگ 
توســط فرد مسئول تكمیل و در صورت لزوم به تشخیص مدیر 
مدرسه و با هماهنگی وی، با برگزاری جلسه ای پیرامون وضعیت 
انجام اقدام یا اقدامات، بحث و گفت وگو به عمل می آید. در این 
تعامل چهره به چهره، بازخوردهــای الزم برای بهبود یا اصالح 
ارائه می شــوند. چنانچه میزان پیشــرفت در انجام هر اقدام در 
ســطوح ضعیف و انجام نشده قرار گیرد، راهكارهاي پیشنهادي 
ارائه می شود و در غیر این صورت نیازي به ارائة پیشنهاد نیست.

خودارزیابي پایاني
گام اول: مدیــر در پایــان ســال تحصیلــي )خردادماه( با 
حضور مســئوالن فعالیت ها، به بررســي نتایج خودارزیابي ها و 

هدف گذاری های انجام شــده در برنامة ساالنه براي خودارزیابی 
پایاني اقدام مي كند.

گام دوم: نتیجة خودارزیابي پایانی در سامانه ثبت و حداكثر تا 
20 خردادماه به معاونت آموزش ابتدایي منطقه ارسال می شود.

فرایند ارزیابي بیروني
مناطــق آموزش وپــرورش، بــا 
تنظیم برنامة زمان بندی مناسب و 
با كمك افراد مجرب و آگاه در حوزة آموزش 
ابتدایي، به منظــور ارزیابي فرایندي در طول 
ســال تحصیلي، با هدف ارائــة بازخوردهاي 
اصالحــي، ســازنده و توانمندســازی اقدام 

مي كنند. همچنین، در پایان سال تحصیلي نیز به منظور ارزیابي 
نهایــي )حداكثر تا 30 تیرماه( از مدرســه ها بازدید مي كنند 
و براســاس نتایج ارزیابی های فرایندی و گزارش های ارسالی 
مدرســه )خودارزیابي اولیه، ارزیابی فرایندی، ارزیابي پایاني 
و برنامة ساالنه(، نســبت به ارزیابی میزان تالش، پیشرفت و 
موفقیت مدرسه در راســتای برنامة ساالنه، هدف گذاري هاي 

انجام شده و كیفیت اجراي فعالیت ها اقدام مي كنند.

خودارزیابي 
مهم ترین عنصر 
برنامه ریزي در 

برنامة تدبیر است

شیوه هـــای ارزیابـــي در برنامـــة تدبیــــر

ارزیابی
درونی

ارزیابی
بیرونی

خودارزیابی 
ـــه اولیــ

خودارزیابی 
فرآینــدی

خودارزیابی 
پایانــــی

ارزیابی بیرونی 
پایانــــــی

ارزیابی بیرونی 
فرآینـــــدی
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5. یکی دیگر از موارد مهم در تهیة برنامة ســاالنه، ثبات و 

پیش بینی نیروی انسانی است. متأسفانه برخی مواقع، تا چند 

ماه بعد از شروع ســال تحصیلی، هنوز تکلیف معلم کالس 

مشخص نیست. پس باز هم برنامه ریزی مختل می شود.

فاطمه مرادی
مدیر مدرسه ـ  از سوادکوه 

نقش و اهمیــت برنامه ریزی بر هیچ کس پوشــیده نیســت. 
داشــتن نقشــة راه کمک می کند با کمترین هزینه و ایمن ترین 
راه به سرمنزل مقصود برســیم. یکی از ارکان مهم در کشور که 
آینده سازان را هدایت می کند، آموزش وپرورش است. برنامه ریزی 
در این نهاد جایگاهی حیاتی دارد و تدوین برنامة ساالنه برای همة 
مدیران، به خصوص مدیران در سطح مدرسه، مورد انتظار و تأکید 
است. در سال های گذشته، این برنامه ریزی تغییرات زیادی داشت. 
برای مثال، قباًل هر مدیری دفترچه ای داشت که چند هدف عمدتًا 
کوتاه مدت و انگشت شمار را برای مدرسة خود در نظر می گرفت 

و تا پایان ســال برای اجرای آن ها اقدام  می کرد، اما در چند سال 
گذشته، این برنامه ها به نام های «تدبیر و تعالی» تغییر پیدا کرده اند 
که البته بســیار جامع تر و بر اساس سند تحول بنیادین و اهداف 
همه جانبة تربیتی و آموزشی هستند. این برنامه ها شامل برگه هایی 
می شــوند که در آن ها اهداف و هزینه ها و اقدامات مدیر، با توجه 
به شرایط و امکانات هر منطقه و مدرسه، کامل می شود. به عنوان 
مدیر باید بگویم، باعث تفکر و به کارگیری دانش و مهارت در زمینة 
تدوین آن می شود. اما در اینجا می خواهم نقاط قوت و ضعف هایی 

را که تاکنون در تهیه و بازخورد آن ها تجربه کرده ام، بیاورم:

چالش  برنامه ريزى

مشخص نیست. پس باز هم برنامه ریزی مختل می شود.

باز هم می طلبد که مدیر با شــورای مدرسه در همان زمان برنامه ها نیز دچار بی ثباتی و نوسان شدید شده اند. این شرایط مشکل کرده اند. در حال حاضر، با مجازی شدن آموزش، کل مطرح اند. این موارد واقعًا بسیاری از تصمیم گیری ها را دچار ۶. برخی موارد غیرقابل پیش بینی، مانند بیماری کرونا، نیز 
تصمیم بگیرد.

١. امروزه بیشــتر به عنوان یک یا چند پوشة ساالنه به این 

برنامه مراجعه می شود.

٢. بســیاری هنوز با این برنامه ها و نوع طراحی آن ها آشنا 
نیستند و آن را طرحی می دانند که شاید مانند اغلب طرح ها 

بعد از مدتی مختومه شود. لذا به آن کم توجهی می کنند.بعد از مدتی مختومه شود. لذا به آن کم توجهی می کنند.

٣. برای داشتن برنامة خوب، به  پیش بینی بر اساس تجربه 

و دانش نیاز اســت. یکی از مــوارد در پیش بینی ها، برآورد 

هزینه هاســت. متأســفانه از آنجا که چند سالی است سرانة 

دانش آموزی داده نمی شود، باید به مشارکت  اولیا امید داشت. 

این امر نیز با توجه به اقتصاد مردم و کشور، و مانند بازار ارز و 

طال، غیرقابل پیش بینی است و ثبات ندارد؛ طوری که خیلی 

از طرح ها و برنامه های مدیر را ناتمام می گذارد.

یکی دیگر از موارد مهم در تهیة برنامة ســاالنه، ثبات و  5

مدرسه گرفته می شود.باید تابع بخشنامه ها باشــیم. در واقع قدرت مانور از مدیر و مدرســه محوری و اختیار مدیر صحبت می شود، اما در عمل ۴. در بسیاری از سخنرانی ها، مقاالت و دستورالعمل ها، از 

از طرح ها و برنامه های مدیر را ناتمام می گذارد.

رفع تکلیف و بدون توجه به اصل موضوع، فرم ها را از روی هم همة این عوامل باعث می شوند برخی از مدیران، فقط برای 
رونویسی کنند.
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دكتر كیومرث جهانگردي

بســتة تحولي ســال 1399 وزارت آموزش و پرورش در حوزة 
انجمن اولیا و مربیان، «مدرسه، كانون تربیتي محله» نام دارد. 
این بســته به طوركلي بر این باور استوار است: «مدرسه واحدی 
از یک محله محسوب می شــود كه کارکرد اصلی آن آموزشی 
و تربیتی اســت. در بســیاری از محالت، مدرســه ها تافته اي 
جدابافته اندکه چندان ارتباطی با ســایر اجــزای محل ندارند. 
فضای مدرسه به طور انحصاري در خدمت آموزش های کالسی 
و ارتقای پایه های تحصیلی اســت. لذا به غیر از خانواده هایی که 
مجبورند تن به آموزش های اجباری فرزندانشــان در مدرســه 
بدهند، دیگران در محله کاری با مدرسه ندارند. درحالی که هم 
مدرســه ظرفیت هایی دارد که می تواند در خدمت پیشرفت و 
توســعة محله قرار گیرد و هم هر محلــه ای امکانات و منابعی 
دارد که می توانند به ارتقای کیفی و کمی مدرسه کمک كنند. 

مدرسه زیرساخت سرمایة انسانی جامعه را فراهم می کند.»
 به نظر مي رسد، این بســتة تحولي، چنانچه با دقت و رعایت 
مالحظات نظري و اجرایي الزم به  انجام برســد، حتمًا مي تواند 
منشــأ اثرات مثبت فراوانی در ســطح جامعــه و به ویژه نظام 
تعلیم و تربیت كشــور باشد. لذا نوشتار حاضر تالشي است صرفًا 
براي یادآوري مالحظات نظري و اجرایي بستة تحولي «مدرسه، 

كانون تربیتي محله.»
براي بررســي جنبة نظري مترتب بر این بسته، نیازمند آنیم 
كه قدري پیشــینه و چگونگي بروز مفهوم «مدرسة اجتماعي» 
را واكاوي كنیم. این مفهوم در روندي در حدود یک صد ســال 
دستخوش برخي تغییرات ناخواسته شده است. در حال حاضر، 
اكثر برنامه ها و ایده هایي كه به طوركلي با عنوان مدرسه، كانون 
محله و با هدف تغییر کاربری مدرســه از آموزشــی و تربیتِی 
صرف، به محلي براي پیشــرفت و توسعة محله و جامعه تبلیغ 
و ترویج داده مي شــود، بیشتر از همه با عنوان «مدرسه، کانون 

اجتماعی محله» مطرح اســت. به طور نمونــه، غروی )1384) 
در پژوهشــی که به عنوان پایان نامةکارشناســی ارشد خود در 
دانشگاه تهران انجام داده است، می نویسد: «در معماری امروز، 
گرایش به کالبدهای چندعملكردی و چندوجهی مجدداً مورد 
توجه قرارگرفته اســت. مدرسه از جمله عملکردهایی است که 
با ویژگی های خاص خود، نه تنها ظرفیت مناســبی در پذیرش 
عملکردهای متعــدد دارد، بلکه می تواند نقش های متفاوتی در 

زمینة مسائل اجتماعی و فرهنگی ایفا نماید.»
 وی کارکردهای متعددي را برای چنین مدرســه ای در نظر 
می گیرد که برخی از مهم ترین مــوارد آن عبارت اند از: ارتقای 
کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی شــهروندان در محله ها، جلب 
مشارکت شهروندان در ادارة امور اجتماعی محله، تقویت ارتباط 
ساکنان محله با مدیریت شهری، کاهش آسیب های اجتماعی 
و غیره. ســیدحاتمی )1392( نیز در این باره مي نویســد: «در 
سال های اخیر، نیازهای خاص اجتماعی و ارتباط میان مدرسه 
و محیط اجتماعی از مســائل مورد توجه بوده اســت. به وجود 
آوردن ارتباط بین مدرســه و جامعه چندان ســاده نیست، اما 
مدرسه و طراحی آن باید به گونه ای باشد که از یك سو به بچه ها 
کمک كند به صورت شــهروندي مؤثــر و فعال در جامعه نقش 
ایفا كنند و از ســوی دیگر فرصت هایی را برای اجتماع اطراف 
خود، برای بودن در جریان مداوم آموزش و مشارکت اجتماعی، 

فراهم آورد.»
 ســیدحاتمی برای رسیدن به اهداف مذکور، از ایدة «مدرسة 

اجتماعی» به عنــوان الگویی برای تحقق ارتباط فعال و مؤثر 
فضاهای مدرسه ها با اجتماع اطراف خود و همسایگی های 

موجود و ارتقای میزان دســتاوردهای دانش آموزان 
و اجتمــاع به صــورت توأمان، در کنــار حوزة 

روان شناسی محیطی، استفاده می کند.

كانون مدرسه 
سید میثم موسوی

تصویرگر
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با بررسي دقیق این ماجرا مي توان ابراز داشت، شاید نقطة آغاز 
چنین طرح هایي، مقالة اثرگذار جان دیویی )1902( باشــد كه 
با عنوان «مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی» منتشر شد. دیویی 
در آن مقاله ادعا می کند: «بســیاری از نهادهایی که رفتارهای 
نوع بشر را هنجار ســازی می کردند، اثربخشی خود را از دست 
داده انــد؛ به ویژه آن نهادهایی که اقتدارشــان بر مواردی مانند 
رســوم، سنت ها و پذیرش بدون پرسش استوار بود. در چنین 
شرایطی، غیرممکن است که جامعه کاماًل منفعل بماند. باید 

به دنبال نهاد دیگری باشــد تا با آن این فقدان را بازسازی و 
.)Dewey, 1902:73-86( «مرتفع کند

 دیویی در آخرین عبارت مقالة خود می نویسد: «مدرسه 
به عنوان مرکز اجتماعی، به معنی ارتقای سازمان یافته 
و فعال جامعه گرایي در امور نامحسوس هنری، علمی 
و دیگر حالت های مراودة اجتماعی است» )همان، ص 
84(. این ایده تا ســال ها بعد نیز در شکل های دیگری 
در غرب دنبال شــد. به طور نمونه، 70 سال بعد، فاور 

و همکاران در گزارش یونسکو، «آموزش مادام العمر» و 
«جامعة یادگیرنده» را واقعیت های اصلی آموزش و پرورش 

تلقی کردند. در این گزارش، آموزش مادام العمر ســنگ بنای 
سیاســت آموزش و پرورش و جامعة یادگیرنــده راهبردی برای 
مشــارکت جامعه به عنوان شریک و عاملی در 
 Faure. et al,( تعلیم و تربیت دیده شــده است

 .)1972
به تازگی، در جوامع شرقی نیز عده ای به دنبال 
ترویج این نگرش هستند. به طور نمونه، در سایت 
یکی از باشگاه های شغلی بنگالدش، این موضوع، 
آن هم با برداشــت هایی شــاید ناقص از عقاید 
دیویی، ترویج داده می شود. در این سایت آمده 
است: «مدرسه ابرساختار برتر در جامعه است. 
امروزه مدرسه موردتوجه ترین نهاد رسمی آموزش و پرورش است 
که با تغییرات زمان، اهداف خاص آن توســعه می یابد. مدرسه 
نقش های اساســی فراوانی مانند تعامــل اجتماعی، اجتماعی 
شدن، انتقال فرهنگی، شبکه سازی اجتماعی، مسئولیت پذیری 
اجتماعــی و غیره دارد. بنابراین، ما مدرســه را مرکز اجتماعی 
می نامیم. مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی جامعه که ارائه دهندة 
ارزش ها، قوانین، هنجارها و آراي اجتماعی پیشــرو است، عمل 
می کند. ایــن ظرفیت دانش آموزان را آماده می کند که رهبری 
آینده را به دست بگیرند. عالوه بر این، ساختاری مشترک برای 
تعامل اجتماعی فراهم می آورد کــه به ما می آموزد چگونه در 

جامعه زندگی کنیم» )باشگاه پردیس شغل، 2018(.
در تحلیل نظري چنین نگرشــي به آموزش و پرورش باید 
گفت: «شــاید این نگرش هاِی صرفًا اجتماعی نســبت 
به مدرســه، ناشــی از مشکالت و آســیب هایی 
اجتماعی اســت که امروز، هــم پیچیدگی ها 

و گوناگونی های بیشــتری یافته و هم نســبت به قبل رو به 
فزونی نهاده است.» البته چنین سخنی به هیچ عنوان به معنای 
چشم پوشــی از ظرفیت های عظیم مدرســه برای پرداختن به 
جنبه های اجتماعِی رشد شخصیتی فرزندان نیست، بلکه منظور 
ضرورت توجه مســئوالن به پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در 
تأکید بیش از حد بر یکی از جنبه های شــخصیتی فرزندان در 
مدرســه، خانه و جامعه اســت. درواقع، نگاه جامع به موضوع 
این اســت كه نهادهایی تربیتی چون خانواده، مدرسه، مسجد، 
باشگاه هاي ورزشي و بوستان ها و محل هاي بازي و سرگرمي و 
حتي خود جامعه، هر یک، بسته به ظرفیت هایی که در اختیار 
دارند، بر تربیت فرزندان مؤثرند و الزم است در عین تالش برای 
برقراری ارتباط و پیوند سازنده بین این نهادها به منظور تربیت 
فرزند، مراقبت كنیم که نقــش تخصصی هیچ یک از آن ها در 
دنیای پیچیدة امروز دســتخوش تغییرات افراطی بی مورد قرار 

نگیرد.
به باور نگارنده، مدرسه مرکزی تخصصی برای آموزش و پرورش 
فرزندان اســت و الزم اســت نظــام تعلیم و تربیت کشــور با 
برنامه ریزی برای به کارگیری افراد متخصص و برجسته در این 
مرکز تخصصی، زمینة توجه به جنبه های گوناگون شخصیتی 
دانش آموزان را فراهم کند. در این میان الزم اســت مراقب بود 

با بررسي دقیق این ماجرا مي توان ابراز داشت، شاید نقطة آغاز با بررسي دقیق این ماجرا مي توان ابراز داشت، شاید نقطة آغاز 
( باشــد كه ( باشــد كه 
با عنوان «مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی» منتشر شد. دیویی با عنوان «مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی» منتشر شد. دیویی 
در آن مقاله ادعا می کند: «بســیاری از نهادهایی که رفتارهای در آن مقاله ادعا می کند: «بســیاری از نهادهایی که رفتارهای 
نوع بشر را هنجار ســازی می کردند، اثربخشی خود را از دست نوع بشر را هنجار ســازی می کردند، اثربخشی خود را از دست 
داده انــد؛ به ویژه آن نهادهایی که اقتدارشــان بر مواردی مانند داده انــد؛ به ویژه آن نهادهایی که اقتدارشــان بر مواردی مانند 
رســوم، سنت ها و پذیرش بدون پرسش استوار بود. در چنین 
شرایطی، غیرممکن است که جامعه کاماًل منفعل بماند. باید 

به دنبال نهاد دیگری باشــد تا با آن این فقدان را بازسازی و 

 دیویی در آخرین عبارت مقالة خود می نویسد: «مدرسه 
به عنوان مرکز اجتماعی، به معنی ارتقای سازمان یافته 
و فعال جامعه گرایي در امور نامحسوس هنری، علمی 
و دیگر حالت های مراودة اجتماعی است» )همان، ص 
(. این ایده تا ســال ها بعد نیز در شکل های دیگری 
 سال بعد، فاور 
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«جامعة یادگیرنده» را واقعیت های اصلی آموزش و پرورش 

تلقی کردند. در این گزارش، آموزش مادام العمر ســنگ بنای 
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Faure. et al,

به تازگی، در جوامع شرقی نیز عده ای به دنبال به تازگی، در جوامع شرقی نیز عده ای به دنبال 
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مشارکت اولیا 
در برنامه ریزی 
مدرسه  زمینه 
اجرای موفق آن 
را فراهم خواهد 
کرد
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مباحثی که گاه به گفتمــان غالب نظام تعلیم و تربیت و 
حتی کشــور تبدیل می شود و فضایی غیرواقعي از واقعیت های 
نظام تعلیم و تربیت ترســیم می کند، باعث نشود از مسیر اصلی 
فاصله بگیریم. درعین حال، سایر نهادهاي اجتماعي جامعه نیز 
باید بپذیرند كه كانون تربیتي اصلي جامعه، مدرســه است. از 
این  رو الزم اســت تمامي برنامه هاي تربیتي خود را با مدرسه 
هماهنــگ كنند تا اهداف تربیتي آن برنامه با اهداف مدرســه 

هم پوشاني داشته و حتي در جهت تقویت آن باشد.
به لحاظ اجرایي، نكتة مهمي كــه ارزش یادآوري دارد، توجه 
بــه نقش و جایگاه والدین در تربیت اجتماعي فرزندان اســت. 
هیــچ یك از نهادهاي اجتماعي و از جمله خود مدرســه نباید 
از نقش و جایگاه والدین در تربیت غافل شــوند. در کشــوری 
کــه ملت آن به لحاظ تاریخی بر بســتری اجتماعی، مذهبی و 
به معنای واقعــی کلمه فرهنگی، رشــد و بالندگــی می یابد، 
فرزندانمان همواره فرصت تجربــة تعامالت اجتماعی در کنار 
والدین و دیگر اعضای خانواده را دارند و خواهند داشت. به طور 
نمونه، در مناســبت های ملی و مذهبی، با مشارکت دادن فعال 
فرزندان برای مثال در امور مساجد، از اقامة نماز گرفته تا مراسم 
ختم عزیزان از دســت رفته و یا با دعوت مدرسه از والدین برای 
برگزاری اعیاد و مناســبت های فرهنگی که به طور مشــترک 

توســط معلمان، دانش آموزان و والدین 
قابل برگزاري است، می توان ضمن هم فکری 

و مشارکت با والدین در انجام امور مدرسه، زمینة 
رشد همان جنبة اجتماعی شخصیت فرزندان را نیز 

فراهم آورد. از این نظــر، اختصاص فضایی برای حضور 
بــه  دور از ترس و نگرانی والدین در مدرســه، حتمًا مؤثر 

خواهــد بود. از طرف دیگر، به طــور طبیعی امکان ایجاد 
ارتباط و همکاری ســازنده بین نهادهای خانه، مسجد، 
مدرســه و جامعه در فضای فرهنگی کشور وجود دارد 
و خوشبختانه می توان نمونه های موفقی از این دست 
تعامالت ســازنده را در برخی مدرسه ها مشاهده کرد. 
برای مثال مدرسه هایی را در نظر بگیرید که مسئوالن 
آن به ظرفیت های مسجدی در نزدیکی مدرسه توجه 
و تالش می کنند نماز جماعت را به همراه دانش آموزان 
در آنجــا برگزار کنند. چنانچه متولیــان این نهادها براي 
برقراری این ارتباط و همکاری تالش کنند، حتمًا ظرفیت های 

عظیمی را برای همدیگر و از آن مهم تر برای 
کودکان، جوانان و نوجوانان سرزمین عزیزمان 

فراهم خواهند آورد.
كاهــش فاصلة بیــن جامعه و مدرســه، در 
بســتة تحولي «مدرسه، كانون تربیتي محله»، 
به عنوان اولین هدف كلي در نظر گرفته شــده 
است. به نظر مي رسد براي حصول به این هدف، 
توجه به ارتباط سازندة اولیا و مربیان و استفاده 
از ظرفیت هاي تخصصــي والدین براي انتقال 
آموزه ها، تجربه ها و تخصص خویش به فرزندان 

خود، مي تواند مهم ترین ظرفیت در حصول به اهداف كلي چنین 
بسته هایي باشد. لذا نكتة پایاني این نوشتار، تقویت انجمن هاي 

اولیا و مربیان در اجرایي كردن این بستة تحولي است.
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در آموزش مجازی، ایجاد ارتباط معنادار در یادگیری مفاهیم 
پایه برای دانش آموزان دورة ابتدایی چالشی جدی است.

  آموزش مجازی در دنیا از ســال ها قبل شروع شده، اما چون 
خاستگاه آن، آموزش های بزرگ ساالن بوده است، برای کودکان 

چندان کاربردی ندارد.
 در کشورهای دنیا از فناوری های نوین بیشتر برای غنی سازی 
محیط یادگیری، مثل طراحی کتاب های دیجیتال و مدرسه های 
هوشمند استفاده می شود، اما اینکه آموزش مجازی به طور کلی 
جایگزین آموزش حضوری شــود، برای کــودکان، به خصوص 

کودکان سال اولی، چالشی جدی است.
 کودکان در مدرسه از طریق تعامل با معلم و سایر هم کالسان، 
در جنبه های اجتماعی رشــد می کنند. از طــرف دیگر، برای 
دانش آموزان سال اول دبستان، ایجاد ارتباط معنادار در یادگیری 
مفاهیم پایه های خواندن، نوشتن و حساب کردن، چالشی جدی 
است؛ به همین دلیل در بازگشایی مدرسه ها در اکثر کشورهای 

دنیا، ابتدا کالس های پایة اول باز می شوند.
 در دورة ابتدایی دانش آموزان مهارت محورند و از طریق عملی 
یا دستوری آموزش می بینند و آموزش مجازی، به دلیل اینکه 

يادگيرى
معنادار

يادگيرى
معنادامعنادارر

يادگيرى
معنادا
يادگيرى

رمعناداررمعنادار

مریم داودی
 آموزشگاه قرآنی خدیجة کبری )س( 
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 راه اندازی کانال های آموزش مجازی توسط معلمان و پیگیری 
آموزش درس ها نیز مکملی بر آموزش های مجازی سراســری 
شده اســت و در حالی که همگان عزم را برای زمین گیر کردن 
ویروس کرونــا جزم کرده اند، معلمان نیز از وظایفشــان غافل 

نشده اند.
 اکنون با فعال شــدن آموزش های مجازی، از سنگینی هراس 
و دلواپســی خانواده ها برای فرزندانشان کاسته شده  است، چرا 
که در زمانی که در منزل و فضای بهداشــتی به ســر می برند 
و خانوداه هــا از دغدغه و هراس تهدید ســالمتی آن ها آرامش 

خیال دارنــد، آموزش های دانش آموزان 
نیز به موقع انجام می شود و ارتباطی معقول 
بین دانش آموزان و معلمان ایجاد شده است.

 در این بین، برخی معلمان زحمتکش نیز با ابتکاراتی 
قابل توجــه، در تداوم آمــوزش و برقــرای ارتباط مجازی 

هرچه بیشتر با دانش آموزان می کوشند و با ارائة تکالیف و رفع 
اشــکاالت موجود، عرصة تعلیم وتریبت را هرچه بیشــتر فعال 
کرده انــد. از طرف دیگر، برنامه ریزی و تکاپویی قابل تحســین 

برای دانش آموزان ترسیم شده است.
 اگرچــه در این روزها بیماری کرونــا و هراس از ابتال به آن، 
دغدغه ای فراموش نشــدنی بــرای خانواده هاســت، اما حضور 
آموزش های مجازی در سطح خانه های ایرانی و پیگیری تعلیم 
و تربیت، تجربه ای شیرین برای خانوداه ها و دانش آموزان است و 

امید و همدلی را بین اولیا و مربیان گرم تر کرده است.
 ایــن آموزش ها، به عنــوان اولین تجربه ها، خالی از مشــکل 
نیستند و برنامه ریزی های منسجم تری برای رسیدن به کیفیت 
برنامه های آموزشــی نیازمندند. در این میان، ناهماهنگی هایی 
نیز مشهود است، اما آنچه ارزش این آموزش ها را آشکار می کند، 

استمرار و تداوم آموزش در شرایط کنونی جامعه است.
 برخــی از والدیــن معتقدنــد، فشــردگی 
و محدویــت برنامه هــای آموزشــی شــبکة 
آمــوزش ســیما از دیگر مشــکالت طراحی 
این برنامه هاســت که در زمانی محدود، تنها 
برخی درس ها تدریس می شــوند و در برخی 
موارد، حتی ناهماهنگی سرفصل ها در مناطق 
کشور باعث شده  است دانش آموزان نتوانند از 

درس های ارائه شده، بهرة الزم را ببرنند.
 امــا از طــرف دیگر، برخی معلمــان برای 
پوشش این نواقص، با تدریس و ارتباط مجازی 
با دانش آمــوزان، در هماهنگی درس ها برای 

بهره گیری دانش آموزان از آموزش های مجازی می کوشند.
 در این راســتا حضور دانش آمــوزان در کالس های مجازی و 
توجه به آن ها و کیفیت مطالب ارائه شــده حائز اهمیت است. 
خوشبختانه در این زمینه معلمان فداکار دست به کار شده اند تا 
از اتالف وقت فرزندان این مرز و بوم جلوگیری شود. خانواده ها 
و دانش آموزان هم بایــد با همراهی و هماهنگی با معلمان، در 

کیفیت بخشی هرچه بیشتر به این آموزش ها تالش کنند.
معلمی فقط ســر کالس بودن و تدریس و آموزش کتاب ها و 
محتوای درسی نیست. معلم در هر مکان و زمانی برای پیشرفت 
دانش آموزان خود فــداکاری و خدمت می کند. فضای مجازی 
ظرفیت مناسبی  است برای تداوم تحصیل علم و دانش و باید از 

این ظرفیت استفادة بهتری شود.
 لزوم آمادگی آموزش وپرورش و معلمان برای ارائة آموزش های 
مجازی و تولید محتوا برای این گونه شرایط بسیار ضروری است.

توانایی آموزش های مهارت محور را ندارد و نمی تواند مهارت های 
عملــی را آموزش دهد، برای این دانش آموزان چالشــی جدی 

محسوب می شود.
 در پی شیوع ویروس کرونا و ابتالی تعداد زیادی از هموطنان 
به این بیماری، بنا بر اقتضای خانواده ها برای ممانعت از بیرون 
رفتن دلبندانشان از منزل و اصرار بر تعطیلی مدرسه ها، آموزش 
مجازی جایگزین آموزش های مدرسه ها شد و روزبه  روز هم رونق 

می گیرد.

با همه مشکالت 
در بستر آموزش 
مجازی، معلمان 

توانستند با 
تالش و همت 

خود آموزش در 
فضای مجازی را 

به خوبی مدیریت 
کنند
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فاطمه مؤمن كیا 
 فوق لیسانس مدیریت آموزشی، رییس گروه مدیریت آموزشگاهي دفتر متوسه اول 

در مسير
 تعالى

 اشاره
در مدارس متوســطه، برنامه ریزی در سطح مدرسه براساس 
الگوی تعالی مدیریت مدرسه دنبال می شود. این برنامه از سال 
92 اجرایی شــده است. در ســال جدید تغییراتی در این الگو 
ایجاد شــده است که خالصه ای از آن در این مقاله تبیین شده 

است.
بهبود عملکرد مدرســه ها و دســتیابی به اهــداف تربیتی و 
آموزشــی نیازمند مدیریت و راهبری هوشــمندانة برنامه های 
مدرســه، و نظارت و کنترل بر فرایندهای آن اســت. این مهم 
در قدم نخست به هدف گذاری صحیح مبتنی بر اهداف تحولی 
نظام آموزشی و در قدم بعد استفاده از روش های کارآمد و مؤثر 
در ادارة واحدهای آموزشــی بستگی دارد. به کارگیری ابزارهای 
مدیریتــی کارآمد، ضمــن توجه به همة فرایندهــا و اقدامات 
کلیدی و مهم، امکان سنجش و ارزشیابی از میزان تحقق اهداف 

پیش بینی شده را فراهم می آورد.
 یکــی از ابزارهای مهم مدیریتی، مدل های تعالی ســازمانی 
هستند که در چند سال گذشــته، با طراحی برنامه ای بومی و 
متناســب با اهداف نظام آموزشی به نام «برنامة تعالی مدیریت 
مدرســه»، با نگاه تعالی بخشــی به فرایندهــای مدیریتی در 
مدرسه ها اجرا شدند. هم اکنون نیز به منظور تقویت کارکردهای 
آن، با آسیب شناســی و بازمهندســی ابعاد و مؤلفه ها، به عنوان 
الگویی براي توسعه و بهبود سیستم مدیریت مدرسه ها طراحی 
و تدوین شده اســت. این الگو زمینه ســاز اجرای ســند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش و ارتقای بهره وری در مدرســه است. 
بر اســاس نتایج حاصل از آن می توان میزان پیشرفت و فرایند 

بهبود و نتایج حاصل از عملکرد مدرسه را پایش و ارزیابی كرد.

 در این الگو تالش شــده است اســاس منطق رادار١، ضمن 
تأکید بر نتایج، فرایندها و بهبود مسیر مورد توجه قرار گیرد. در 
آن انتظارات از مدرسه در قالبي معیار در دو بخش توانمند سازها 
و نتایج تنظیم شــده اند. در بخش توانمندســاز، مؤلفه های آن 
بر اســاس منطق رادار، نتایج، رویکرد، جاری ســازی، ارزیابی و 

بازنگری تنظیم شده اند.
الگو شــامل هشت معیار اســت. هفت معیار آن از دو بخش 
توانمند ســازها و نتایج تشكیل شده و معیار هشتم به پیامدها و 

نتایج کالن کلیدی و عملکردی اختصاص  یافته است.
تقســیمات درون بخشــی هر معیار از ساختار هرمی تبعیت 
می کند؛ به گونه ای که هر معیار به زیرمعیارها و سپس به نکات 
راهنما و نماگرها شکســته می شــود. عالوه بر این سه بخش، 
قسمت های دیگر زیرمعیارها به حوزة توانمند سازها مربوط است 
كه عبارت است از: منطق استخراج اقدامات؛ مصداق عملکردی 
یا شــواهد اجرا؛ مسئول پیگیری؛ سازوکار سنجش اقدام؛ وضع 

موجود؛ هدف مورد انتظار؛ هدف تحقق یافته؛ شواهد بهبود.
 

 بخش توانمندسازها عبارت است از
زیرمعیارها: راهبردهای اصلی و کلیدی هر معیار را نشــان 
می دهد و مشــخص می کند برای دســتیابی به نتایج مطلوب 
باید چه محورهایی مورد توجه قرار گیرند. این الگو شــامل 10 

زیرمعیارهای زیر است.
نکات راهنما: شامل راهکارهای اصلی است که برنامه ریز را 
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در مسیر دســتیابی به اهداف هر یک از زیرمعیارها راهنمایی 
می کند. در مجموع 107 نکتة راهنما تعیین شده است.

نماگر: هر نکتة راهنما به چندین نماگر شکســته می شود و 
شامل فعالیت هایی است که امکان تحقق موارد مندرج در نکتة 
راهنما را فراهم و مسیر اجرا را شفاف تر می کند. نماگرها عمومًا 
اقداماتي متداول و پایه ای برای اجرایی شــدن هر نکتة راهنما 
هستند. بنابراین، مدرسه ها باید عالوه بر انتخاب این نماگرها، با 
توجه به اهداف مورد انتظار و تحلیلی که از وضع موجود مدرسه 
دارند، نسبت به تعیین و تکمیل اقدامات مدرسه مبادرت كنند.
 منطق اســتخراج اقدامات: در این ستون خاستگاه اقدام 
مورد نظر تعیین و مشخص می شــود. خاستگاه اقدام می تواند 
قوانین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها یا مصوبات شورای 
مدرسه باشد که نشــانگر دالیل منطق پشتیبان اقدام انتخابی 
است. در تعیین اقدامات، که مدرسه به آن اشاره خواهد کرد، باید 
به ادله  و منطق ناشی از ضرورت انتخاب آن اقدام نیز اشاره شود.

مصداق عملکردی: در این بخش که از آن 
به عنوان شواهد اجرا نیز یاد می شود، باید تمام 
فعالیت های انجام شــده به طور دقیق و شــفاف 
به صورت توصیفی روایت شــود. به گونه ای که 
بیانگر تمامی جزئیات اقدامات انجام شده باشد.

 مسئول پیگیری: یکی از رویکردهای اصلی 
برنامه، بهره گیری از مشارکت ذی نفعان است. لذا 
باید متناسب با ارتباط موضوع و انتظارات موردنظر 
در هــر بخش، فردی به عنوان مســئول پیگیری 
تعیین شود. وی ضمن مشارکت در اجرای اقدامات 
با دیگــر همکاران، تا حصول نتیجه، نســبت به 

پیگیری و نظارت بر کیفیت اقدامات انجام  شده، اقدام می کند.
سازوکار سنجش اقدام: در این بخش مشخص شده است 
برای سنجش و ارزیابی عملکرد مدرسه در یک نکتة راهنما چه 

اسنادی بررسی مي شوند.
وضع موجود: پیش از آغاز ســال تحصیلی و تدوین برنامة 
عملیاتی، مدرسه باید نسبت به بررسی و تحلیل نتایج حاصله، 
در هر نکتة راهنما، در سال گذشته اقدام و وضع موجود مدرسه 
را تعییــن كند، پس از آن اقدام به تدوین برنامة عملیاتی کند. 
باید توجه كرد، انتظار می رود مدرسه به هریک از نتایج مندرج 

در ستون، شاخص های سنجش و کارآیی دست یابد.
هدف مورد انتظار: متناسب با نتایج حاصل از سال گذشته 
و تحلیل وضع موجود، نسبت به تعیین هدف مورد انتظار خود 

درطی یک سال اقدام می شود.
هدف تحقق یافته: در این بخش میزان توفیق تحقق هر یک 

از اهداف مورد انتظار ثبت می شود.
شــواهد بهبود: در این بخش مدرســه به طور شــفاف به 
توصیف توفیقاتی که با اجرای برنامه و طی کردن مســیر بهبود 

به دست آمده است، اشاره می كند.

  بخش نتایج عبارت است از
 شاخص ســنجش وکارآیی: در این 

بخش میزان درست انجام دادن کارها )کارآیی( 
و نیز میزان انجام کارهای درســت )اثربخشــی(، 

سنجیده مي شوند.

چگونگی اجرای الگو در مدرسه
 پیش از آغاز ســال تحصیلی و در اواخر مرداد، مدرسه ضمن 
بررســی نتایج حاصل از عملکرد خــود در زمینه های گوناگون 
در ســال قبل، نسبت به تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها 
و تهدیدهــای موجود در آن زیرمعیار و نکات راهنما می پردازد. 
سپس متناسب با اقدامات پیش بینی شدة شورای مدرسه، برنامة 
عملیاتی را تدوین می کند )مطابق با چارچوب برنامة عملیاتی 
ابالغی(. از آن پس برنامة عملیاتی با مشــارکت کارکنان اجرا 

می شود.
 پس از آن، ضمن اجرای برنامه، مدرسه نسبت 
به تکمیل بخش توانمندساز در فرم اجرا و ارزیابی 
اقدام خواهد کرد. به این گونه که ابتدا مدرسه در 
ستون منطق استخراج اقدام، متناسب چارچوب 
قوانین و مقررات و دســتورالعمل ها و ادله هایی 
که برای تدوین اقدامات مدنظر قرار داده اســت، 

نسبت به تکمیل این ستون اقدام می كند. 
پس از آن، تمامی فعالیت های انجام شــده را 
به صورت تفصیلی، در ستون مصداق عملکردی، 
به گونه ای که تمامی شــواهد آن وجود داشــته 
باشــد، می نویســد. این بخش باید با مستندات 
تعیین شــده در ستون ســازوکار ســنجش اقدام همراه باشد. 
ستون های مربوط به وضع موجود و وضع مورد انتظار متناسب 
با همان چیزی که در چارچوب برنامة عملیاتی قید شده است، 
تکمیل می شــود. در ســتون هدف تحقق یافته نیز باید میزان 
هدفی که تا آن زمان محقق شده است درج شود. در این بخش 
مدرســه به منظور اثبات ادعای خود در میــزان هدف محقق 
شــده باید به نتایجی که تا آن زمان نبوده یا تغییر کرده است، 
اشاره كند. این بخش اهمیت بسیاری دارد، زیرا به گونه ای باید 
با نتایجی که در بخش شــاخص ســنجش کارآیی و اثربخشی 

به دست می آید، متناسب باشد.
 ارزیابی حوزة نتایج به صورت سیســتمی و از طریق تکمیل 
پرسش نامه های رضایت ســنجی و نظرسنجی توسط ذی نفعان 

)دانش آموزان، اولیا، کارکنان و جامعة محلی( انجام می شود.

 پی نوشت 
 1.RADAR (Result Approach Deployment  Assesment & 
Refinement)

برنامه ریزی با 
منطق خودارزیابی 
مهمترین عنصر 
در الگوی تعالی 
مدیریت مدرسه 

تلقی می شود
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روح اله رضاعلي

یكي از وظایف مناطق آموزش وپرورش، ارزیابي 
از عملكرد مدرسه است. اما این ارزیابي باید چگونه 
صورت گیرد؟ آیا مؤلفه هاي فرایندي باید ارزیابي 
شــوند؟ یا نتایج و عملكرد مدرسه یا فعالیت هاي 

جاري آن؟
با طرح این ســؤاالت، معلوم مي شــود یكي از 
چالش هاي فعلي نظــام آموزش  وپرورش، موضوع 
ارزیابي از مدرسه هاســت. در ســال هاي اخیر، از 
طریق برنامة تدبیر و تعالي، تجربه هاي اولیه اي در 
خصوص ارزیابي از مدرســه ها حاصل شده اند، اما 
هنوز الگوي روشني براي ارزیابي از مدرسه ها 
نداریم. هنوز انسجام و هماهنگي منطقي 
بین بخش هاي اســتان و مناطق در 

این خصوص وجود ندارد.

با توجه به نــكات قبل، با تبییــن ویژگي هاي 
مدرســه در اسناد تحولي، نشــانگرهاي زیر براي 

ارزیابي از مدرسه ها تدوین شده اند:
ـ طراحــي آموزشــي در كالس درس و خارج 
از آن، با رویكــرد موقعیت محــور و درهم تنیده 

)تلفیقی( تنظیم شده است.
ـ در فرایند تدریس فرصتي فراهم می شــود تا 
دانش آمــوزان از طریق کاوشــگری، تعامل )کار 
تیمــی( و فعالیت های عملی بــه درک و اصالح 

موقعیت بپردازند.
ـ در فرایند سنجش و ارزشیابی )پایانی( عالوه بر 
مهارت های تفکر، عملکرد دانش آموزان سنجیده 

مي شود.
ـ راهنمایی و مشــاوره به صــورت درهم تنیده 

تأملي بر فرايند ارزيابي از

مدرسه ها
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در فراینــد برنامه ها )از جمله تدریس( براســاس 
تفاوت های فردی ساماندهی می شود.

ـ دانش آمــوزان براي درك و اصالح موقعیت، از 
محیط های متنوع خارج از مدرسه بهره می گیرند.
ـ عملکرد دانش آمــوزان به روش های گوناگون 
ارائه و منعکس می شود )نقاشی، نوشتاری، ماکت، 

مدل، داستان، پروژه و پژوهش(.
ـ مدرسه با مشارکت دانش آموزان اداره می شود 

)هر دانش آموز حداقل یک فعالیت(.
ـ با فعال سازی کمیتة چهارگانة شورای انجمن 

اولیا، تمامی اولیا در مدرسه مشارکت دارند.
ـ زمینة ارتباط با نهاد محلی براي ارتقای کیفی 

مدرسه فراهم شده است.
ـ فراینــد تصمیم ســازی و تصمیم گیــری در 
خصــوص اجرای با کیفیت برنامه های درســی و 
تربیتی از طریق شورای معلمان صورت می گیرد.

ـ چشم انداز و رویکردهای کالن مدرسه تدوین 
شده اند و به اطالع ذینفعان مي رسند.

ـ برنامــة عملیاتــی مدرســه براســاس مدل 
خودارزیابي تدوین شده است.

ـ فهرست وارسي شایستگی های حرفه ای معلمان 
و مربیان تدوین شده است.

ـ نشســت های علمــی و دوره های آموزشــي 
به منظور توسعة شایستگی ها صورت می گیرند.

ـ معلمان و مربیان با تشکیل 
جلســات تیمی بــه یادگیری و 

توسعة مهارت های حرفه ای و بهسازی 
فرایند آموزش می پردازند.

ـ نظارت بر عملكرد معلمان و مربیان براساس 
شایســتگی های حرفــه ای )با تأكید بــر رویكرد 

موقعیت محور( انجام می شود.
ـ براســاس نظــارت و ارزیابی ها، متناســب با 
کارآمدی و اثربخشی، گواهی صالحیت حرفه ای 

برای معلمان صادر شده است.
ـ فضا و تجهیزات مدرســه در بعد ورزشــی با 

استانداردهای ابالغ شده متناسب است.
ـ فضا و تجهیزات مدرسه در بعد آزمایشگاهی، 
کارگاهــی، بهداشــتی، کتابخانــه و رایانــه، با 

استاندارهای ابالغ شده متناسب است.
ـ مســائل قابل پژوهش در مدرسه شناسایی و 

اولویت بندی شده اند.
ـ معلمان و مربیان براي حل مسائل مدرسه، از 
پژوهش کیفی )درس پژوهی و اقدام پژوهی( بهره 

می گیرند.
ـ فرصت و زمینة اشــاعة نتایــج پژوهش ها در 

مدرسه و خارج از مدرسه فراهم شده است.
ـ کاربست نتایج پژوهش در برنامه ها به اصالح 

فرایند و روش ها منجر شده است.

معلمان و مربیان 
براي حل مسائل 

مدرسه، از 
پژوهش کیفی 

(درس پژوهی و 
اقدام پژوهی) 
بهره می گیرند
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مهین حیدری

 اشاره
برنامه ریزی در مدرســه یک کار تیمی است. در این کار تیمی، 
همه عوامل سهیم و مؤثر نقش دارند، از جمله اولیا، دانش آموزان، 
معلمان و نهادهای محلی. در این مقاله تالش شده است اهمیت 

کار تیمی در برنامه ریزی و اجرای آن تبیین شود.
من، مهین حیدری، با ســمت معاون دبیــر، دارای مدرک 
فوق دیپلم علوم تجربی و کارشناسی هنرهای تجسمی )نقاشی(، 
در مهرماه ســال 98 بازنشسته شــدم. در حدود دوسوم از این 
30 سال را مسئولیت معاونت و مدیریت داشته ام و در همة این 
سال ها مسئولیتم با تدریس در کالس درس همراه بوده است. 
از ســال تحصیلی 90 که من وارد دبیرستان روستایی کیهان 
یغمایی در منطقة گلبهار شدم، احساس کردم نمی توانم تمام 
کارها و برنامه های مدرسه را اجرایی کنم. در نتیجه سعی کردم 
برای اجرای امور از دانش آموزان، دبیران، اولیا، دهیار و شورای 

روستا کمک بگیرم.
تمام تحوالتی که در این مدرسه به وجود آمد، نتیجة فعالیت 
یک تیم بود. آن موقع بود که من احســاس کردم دیگر تنها 
نیســتم و تنها به صورت گروهی از پس تمام فعالیت های 

مدرسه برمی آییم.
در این دبیرســتان تمام دانش آموزان یک یا چند 
مســئولیت داشــتند. اعضای اصلی شــورای 

دانش آموزی مسئولیت ها را بر عهده گرفتند و بقیة دانش آموزان 
به عنوان زیرمجموعه همکاری می کردند. تعداد اعضای شــورای 
دانش آموزی به نیاز و تعداد مســئولیت ها بســتگی داشت و در 
انتخابات دانش آمــوزی خود دانش آموزان نظــارت 100 درصد 
داشتند؛ چون می خواستم انتخابات سالم و از روی صداقت و مهارت 

درست زندگی کردن را در جامعة کوچک مدرسه یاد بگیرند.
برنامة نظافت مدرسه به عهدة دانش آموزان بود و هر روز صبح، 
با برنامه ریزی، یک ربع مدرسه نظافت و آب پاشی می شد. تمام 
امور مدرسه اعم از مراســم نماز، صبحگاه، بهداشت، انتخابات، 
کتابخانه، ورزش صبحگاهی و نظارت بر رعایت استفاده از تغذیة 
ســالم به عهدة خود دانش آموزان بود. من تالش کردم روحیة 
مسئولیت پذیری، نشاط و امید به زندگی و تالش و پویایی را در 

دل همکاران و دانش آموزانم زنده کنم.
و این امکان ندارد، اگر عشق به کار وجود نداشته باشد.

ساعات زیادی در مدرسه وقت می گذاشتم و شناخت کاملی از 
روحیات دبیران و دانش آموزانم داشتم.

قرار گرفتن این دبیرستان در طرح و بعد از چندسال هم  برنامة 
تعالی با مدیریت آموزشگاهی، باعث شد برنامه ها و چالش های 
مهم تر و ســازنده تری را بر اساس هشــت محور آموزش، برای 

رسیدن به اهداف برتر پیاده کنم.
این برنامه ها عبارت اند از:

 مدرسه كوچك ما
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1. داشتن سمت دبیری و تدریس، عالوه بر مدیریت و برقراری 
تعادل بین روند تدریس و امور مدیریت؛

2. جلــب رضایت همکاران در روند آموزش و جذب همکاری 
آن ها یا مدیریت و فراهم آوردن امکانات الزم؛

3. ارتباط مثبت و مســتمر با اولیــای دانش آموزان از طریق 
برگزاری جلسات توجیهی و رفع چالش های فرهنگی خانواده ها

4. برگزاری ماهانة شــورای دبیــران و دانش آموزان و تعامل 
فکری و پیاده کردن پیشنهادهای مثبت آموزش وپرورش.

5. برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و تشکیل شوراها و 
زیرمجموعه های آن با حضور کلیة دانش  آموزان.

6. نوشــتن و بررسی گزارش  های جلســه و برنامه های شورای 
دانش آموزی در دفترهای مخصوص و اختصاص کارت مسئولیت 
به هر دانش  آموز و بررســی دفترهای ثبت فعالیت ها و تشــویق 

دانش آموزان برتر از طریق ثبت در کارنامة تالش.
7. سپردن مسئولیت های آموزش وپرورش به دانش آموزان، طبق 

آیین نامه های آموزش وپرورش و طرح های پنجگانة 
وزارتی، از جمله: طرح همگام با قرآن، طرح مدام، 
تخصصی شدن کالس ها و برنامه های تعالی مدیریت 
آموزشــگاه ها که البته چیزی جدا از فعالیت های 
دبیرستان نبود و فقط برنامه ها را نظام مند می کرد. 
این همان ویژگی است که موجب شد به پیگیری 

تحقق شاخص های آن راغب تر شوم.
8. رسیدگی مستمر به امور نظافت و بهداشت 

)جسمی و روحی( دانش آموزان.
9. برنامه  ریزی های مناســب بــرای نظافت و 
خدمــات دبیرســتان، با توجه به نبــود نیروی 
خدماتــی و نیز کمبــود بودجة بهداشــتی با 

همکاری دانش آموزان.
10. ارتباط مســتمر و ســازنده با خیرین محترم دبیرستان، 
شورای اسالمی روستا و دهیار محترم و اولیا، و جذب کمک های 

مردمی با رضایت آن ها و برنامه ریزی مستمر.
11. برگزاری جلســات توجیهی و آموزشــی خانواده و رفع 

مشکالت احتمالی دانش آموزان.
12. اجرای مسابقات متعدد و آموزشی، علمی، ورزشی، ادبی 
و پرورشی در سطح دبیرستان و درگیرکردن دانش آموزان برای 
شرکت در مســابقات منظم، که باعث خالقیت و تفکر و رشد 

بهتر روابط اجتماعی آنان می شد.
13. اجرای برنامه های مربوط به مناســبت ها در طول سال، با 

همکاری دبیران، دانش آموزان و اولیا.
14. برگزاری نمایشگاه بازارچه و اردوها و بازدیدهای آموزشی 

و تفریحی و نوشتن گزارش توسط دانش  آموزان.
15. بهره گیری از امکانات فناوری در دبیرســتان )کامپیوتر، 

اینترنت و دیتا(.
16. موضوعــی کردن کالس ها و بهره گیــری از این موضوع با 

برنامه ریزی دبیران و زمان تدریس آن ها.
17. بهینه ســازی فضای فیزیکی دبیرستان، 

چه در بیــرون و چه در داخل، با توجه به بودجه و 
امکانات و کمک های مردمی.

18. پر رنگ ســاختن فرهنگ ملی و آیین های فرهنگی و 
دینی با برگزاری جشن ها، مناسبت هایی مثل یلدا و اعیادی مثل 

نوروز.
19. برگــزاری برنامه های صبحگاهی، نماز و مناســبت های 

روزانه با مسئولیت خود دانش آموزان و ثبت فعالیت ها.
20. توزیع ماهانة مجالت رشد و استفادة مداوم از کتاب های 

کتابخانه و نوشتن گزارش های دانش آموزان برای مسابقات.
21. اجرای برنامه های متنوع و مداوم برای زیباســازی و شاد 

کردن محیط آموزشگاه، استفاده از تنوع رنگ و فضای سبز.
22. توجیــه نســبی برنامة عملیاتی بر اســاس برنامة تعالی 

آموزش طی جلسات برای دبیران و برنامه های مربوط به آن.
23. نهادینه کردن اعتقادات و باورهای دینی 

دانش آموزان از طریق رفتار و عملکرد.
24. آموزش کاربــردی مهارت های زندگی به 
دانش آموزان و ارتباط مؤثر و مناسب با همکاران 
و اولیــای دانش آموزان و ایجاد محبت و احترام 

متقابل به دانش آموزان.
بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که درک و 
تفهیم اهداف کوتاه مدت و بلندمدت این برنامه و 
اجرای برنامه های تنظیم شده بر اساس آن، نتایج 
پرباری در سطح دبیرستان و منطقه و در نهایت 
در سطح سازمان و وزارت داشته است. مدرسة 
کوچک ما بــا روح بزرگش بازدیدهای زیادی از 
وزارت، سازمان و نواحی و شهرستان ها در سطح 
مدیران و معاون دبیران در ســطح استان و کشور داشت. هیچ 
عاملی نمی تواند چنین محیطی را ایجاد کند جز عشق و عالقه 

به کار.
دانش آموزان پس از اجرای برنامه ها و نهادینه شــدن ضوابط،  
برنامه ها و قوانین مدرسه را با خالقیت، ابتکار و شوق بیش تری 

اجرا می کردند.
همچنین، دبیرستان های متوســطة دوم منطقه ما )گلبهار(، 
به خاطر تفــاوت رفتار و نگرش دانش آمــوزان ما، مصر بودند 
دانش آموزان ما را که از دبیرستان متوسطة اول روستایی بودند، 

جذب كنند.
در نهایت، تعامل بین دانش آموزان و مدرسه  اي که قطعًا حکم 
خانة دوم را داشت، باعث به وجود آمدن مدرسه ای شاد، خالق و 
شاخص شده بود؛ مدرسه ای که ما با عنایت یزدان پاک و تالش 

بی وقفة خویش تا سطح قابل مالحظه ای به آن دست یافتیم.
به امید آن روز که کرونا ویروس رخت بربندد و دانش آموزان 

دوباره به مدرسه برگردند.

دانش آموزان پس 
از اجرای برنامه ها 
و نهادینه شدن 

ضوابط، برنامه ها و 
قوانین مدرسه را 
با خالقیت، ابتکار 
و شوق بیش تری 

اجرا می کردند
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دکتر مرتضی مجدفر

برخی از مدیران می گویند، وقتی چشم انداز، هدف راهبردی 
و شعار مدرســة خود را تعیین کردیم )و در مورد مدرسه های 
دولتی، وقتی به طور متمرکز برایمان تعیین کردند(، حال چگونه 
برنامة ساالنه بنویسیم؟ برنامة خودمان را تشریحی بنویسیم یا 
در قالب جدول های سامان یافته درآوریم؟ آیا حجم برنامه مهم 
است؟ آیا برای فعالیت های تکراری هم باید برنامه بنویسیم؟ آیا 
مدرســه هایی که حالت مجتمعی دارند، باید یک برنامه داشته 
باشند یا کافی است هماهنگ باشند؟ چه چیزهایی را باید قبل 
از ورود به متن برنامة ســاالنه )یا راهبردی( آموزشگاه در متن 
ســند برنامه ریزی مدرســه گنجاند؟ چگونه باید شاخصه های 

فرهنگی را در برنامه اعمال کرد؟ و چندین پرسش دیگر.
ما ممکن اســت برنامة خودمان را به صورت انشایی ـ توصیفی 
بنویســیم یا در جدول های مشخصی ارائه دهیم و حتی ممکن 
اســت ادارات آموزش وپرورش منطقه ای یا اســتانی، نگارش 
برنامه را براســاس فرم خــاص و در جدول های از پیش 
تعیین شــده ای از ما بخواهند. همچنین ممکن است 
100 صفحه برنامه بنویســیم، ولی حرفی برای 
گفتن نداشته باشیم. برعکس، در 10 صفحه، 

برنامه ای بنویســیم که حتی الگوی دیگران نیز بشــود. این ها 
مهم نیست، مهم آن است که دوازده نکته و عامل کاربردی در 
برنامة ما مشهود باشد. به عبارت دیگر، ممکن است ما عالوه بر 
اهداف کلی برنامة یک ســالة خود، در طی ســال تحصیلی 80 
زیربرنامه نیز برای مدرســة خودمان پیش بینی کرده  باشــیم. 
البته فعالیت های تکراری فقط یک بار در این 80 بار شــمارش 
می شــوند. برای مثال، برگزاری شوراهای باکیفیت معلمان که 
الاقل در طول 9 ماه ســال تحصیلی 9 بار برگزار می شــود، یا 
مراسم آغازین که حدود 150 بار در طی روزهای دایری مدرسه 
انجام می گیرد، در زیربرنامه ها فقط یک بار محاســبه می شوند. 
حاال چه برنامة ما تشریحی باشد، چه جدولی، باید برای هر یک 
از زیراجزاهــای برنامه به این 12 نکته پاســخ دهیم. به عبارت 
دیگر، اگر برنامة ما 80 زیرعنوان داشــته باشد،80 بار این 12 

نکته باید به صورت تشریحی یا جدولی پاسخ داده شود. 
با یــک مثال که درواقع یکی از همــان 80 زیربرنامة فرضی 
طول ســال تحصیلی اســت، این 12 نکته را توضیح می دهیم. 
فرض کنید مدرسه ای «توسعة روش های تدریس نوین در میان 
معلمــان» را به عنوان برنامه ای برای طی ســال تحصیلی خود 

چگونه برنامة ساالنهچگونه برنامة ساالنه
بنويسيم؟
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برگزیده باشد. 12 نکته به این شرح کامل می شوند:
١. عنوان زیراجزای برنامه: توسعة روش های نوین تدریس 

در میان معلمان.
٢. هــدف نهایی: آشــناکردن معلمان با انــواع روش های 
تدریس، خانواده های تدریس و الگوهای یاددهی- یادگیری. این 
هدف خیلی کلی و گســترده است و امکان اینکه در حین کار 
همة معلمان را به همة ابعاد این هدف برساند، سخت است. لذا 

نکتة سوم مطرح می شود.
٣. هدف مرحله ای: در اینجا بیشــتر گسترة ساالنه مدنظر 
اســت. لذا قدری هدف خودمان را جمع وجور می کنیم و دامنة 
قابل دسترس تری برایش تصویر می کنیم. برای مثال، آشنایی 
معلمان با روش های تدریس مشارکتی که شاید بتوان در طول 
هر ســال تحصیلی و در محدودة مدرســه، در این مورد کاری 

انجام داد.
۴. راهبردها: انتخاب راهبردها از سازوکارهای خاصی پیروی 
می کند و کار ساده ای نیست. به عبارت دیگر، هر چیزی که به 
ذهنمان رسید، نمی تواند راهبرد باشد و پس از طی مراحلی باید 

راهبردها را گزینش کرد.1 
فرض کنیــد راهبردهایی که برای تحقق هدف مرحله ای این 

جزء برنامه به دست آمده است، چنین باشد:
برگزاری کارگاه آموزشــی در طی ســال تحصیلی در درون 
شوراهای معلمان، تشــکیل گروه های درس پژوهی در مدرسه 
برای پژوهــش جمعــی روی روش های تدریس مشــارکتی، 
مشارکت همکاران در جشنواره های تدریس منطقه ای و استانی، 
توزیع فیلم گزینش شــده از روش های تدریس مشارکتی بین 

همکاران و ...
5. هدف های کمی (شاخص ها): در این عامل با عدد و رقم 
سر و کار داریم: «چند روش تدریس؟ چند جلسه؟ چند فیلم؟ 
چند ساعت فیلم؟ چند ســاعت کارگاه آموزشی؟» درواقع، در 
این بخش عدد و رقم های واقعی و محاسبه شده حرف می زنند.

۶. زمــان اجرا: کدام ماه؟ کدام هفته؟ چــرا این ماه و این 
هفته؟ البته باید در نظر داشت، زمان انتخابی ما بهتر است قدری 
انعطاف داشته باشــد. برای مثال، به شیوة برخی از تقویم های 
اجرایی مدرسه ها که مکانیکی تنظیم می شوند، نگوییم برگزاری 
کارگاه آموزشی در 23 دی ماه 99. یقینًا دهة سوم دی انعطاف 
بهتری دارد، به شرط آنکه این انعطاف به فراموشی و کوتاه آمدن 

ما منجر نشود.
٧. مجری (مجریان)، مستندساز (مستندسازان): این 
برنامه را چه کسی یا کســانی اجرا می کنند؟ آیا خود مجریان 
مستندســاز هم هستند یا این مسئولیت به فرد دیگری واگذار 
شده است؟ هنر مدیریت مدیران خوب از این بند بیشتر آشکار 
می شود. بهتر اســت مدیر رهبری کند و خود را فقط مجری و 
مستندساز چند برنامة اصلی و مهم قرار بدهد تا ضمن کمک به 

شکوفایی دیگران، رهبری خود را هم اعمال کند.

٨. بودجه و محل تأمین بودجة اجرای 
برنامه: شاید بگویید خب معلوم است، از حساب 

کمک های مردمی یا ســرانة مدرســه. برنامه ریزان 
می گویند حتی باید هزینة یک جعبه شــیرینی و ســه 

کیلو میوه ای را که برای جلســة درس پژوهی پیش بینی شده  
در بخش راهبردهای این برنامه می خرید، نیز محاسبه و محل 

تأمین بودجة آن مشخص شده  باشد.
٩. کنترل کننده یــا کنترل کنندگان و مراحل کنترل: 
نبایــد بگوییم خب خودم در مقام مدیر کنترل می کنم. ممکن 
است کنترلچی همة برنامه ها مدیر نباشد و دیگر اینکه مشغلة 
کاری مانع کنترل مناســب شود. برای اجرای خوب هر برنامه، 
باید قبل از شــروع به اقدام، کنترل کننده یا کنترل کنندگان و 

مراحل کنترل )قبل، حین و پس از اجرا( مشخص شوند.
١٠. نظام انگیزشی اجرای برنامه: اگر خوب و بد اجراشدن 
برای مــا ارزش دارد، باید پیش بینی کنیم چگونه قرار اســت 
از عوامــل اجرایی )مجریان(، مستندســازان، کنترل کنندگان 
و ... قدردانــی کنیــم و پاداش های ما چگونه اســت؟ )نقدی، 

تقدیرنامه ای، وظیفه ای و ...(.
اولویت  دارای  جایگزیــن  برنامة   .١١
در صورت اجرانشــدن برنامه: برخی از 
برنامه هــا در طی اجرا بنــا به دالیلی محقق 
نمی شــوند. برای مثال، وقتی در اول مهرماه 
1399، بــا برنامة از پیش تعیین شــده وارد 
ســال تحصیلی جدید شــدیم و تا اسفندماه 
همان ســال اجــرای ریزبرنامه هــا را ادامه 
دادیم، با بروز کرونا، برنامة تدوین شــدة ما 

دستخوش تغییر شد و مجبور به اجرای برنامه های جایگزین 
شــدیم. از این رو، در هر برنامة ساالنة مدرسه ای، باید چند 
برنامة جایگزین )در شرایط عادی و بحرانی( تعریف کنیم که 
با برخی از برنامه های ما مشــابه باشند. همچنین باید برای 
آن برنامه ها همین 12 عامل را بشــکافیم. برای مثال، ممکن 
اســت برای 80 برنامه، 6 برنامة جایگزین هم داشته باشیم. 
برنامه های جایگزین الزامًا و در همة موارد اجرا نمی شــوند، 

ولی باید پیش بینی شوند.
١٢. موارد خاص: توصیه ها، پیش بینی های خاص و نکته هایی 
هستند که برنامه ریز تمایل دارد در تدوین برنامه و برای سهولت 

اجرای برنامه به آن ها اشاره کند.
امیدوارم برنامة ساالنه ای پویا، اجرایی و کیفی داشته باشید.

 پی نوشت
1. برای آشنایی بیشتر با چگونگی انتخاب راهبرد، حتمًا دو کتاب دکتر حیدر 

تورانی با نام های «مدیریت فرایندمدار در مدرسه» و «برنامه ریزی راهبردی 
در مدرسه» و کتاب «نگارش برنامة ساالنة مدرسه» نوشتة مشترک اینجانب 
و دکتر حیدر تورانی را مطالعه کنید.( راهبرد، راه های تحقق هدف را نشان 

می دهد.

قدردانی و حمایت 
تیم برنامه ریزی 

مدرسه عامل 
مهمی در 
اثربخشی 

برنامه های مدرسه 
است
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محمود حدادي

«همگرایــي رســانه اي»1 در تعریفــي ســاده، 
درهم آمیختــن رســانه های قدیمــی )كتــاب، 
مجالت، روزنامه ها، رادیو و تلویزیون( با رســانه ها 
و فناوري هاي نوین )مبتني بــر رایانه، دیجیتال 
و فنــاوري اطالعات و ارتباطات( برای رســاندن 
محتوا عنوان مي شــود. بنابراین، امروزه مرزهاي 
مفهومي «سواد رسانه اي»2  با «سواد دیجیتال»3 

درهم تنیدگي دارد.
 وقتي از «سواد رسانه اي» و به دنبال آن از «سواد 

دیجیتال» مي گوییم، باید توجه داشــته باشــیم 
به گونه ای داد ســخن ندهیم كه نوع و سطحي از 
«رسانه  هراســي» یا «ترس از فضاي دیجیتال» یا 
بــه تعبیري «هراس از فضاي مجــازي» را دامن 
زده باشــیم. زیرا براي رســانه و فضاي دیجیتال 
)مجازي(4 نیز مانند بسیاري از دیگر موقعیت هاي 
زندگي، كاركرد و اثرات دو یا حتي چندگانه اي را 

مي توان متصور بود.
آنچه مســلم اســت، عقل و منطــق آدمي در 

ويژگى

 سواد رسانه اى
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بهره جویي از هر محصول یا حضور در هر فضایي، 
نادیــده گرفتن برخي مؤلفه ها را عامل وارد آمدن 
خســارت ها و آســیب هاي احتمالي )جسمي و 
رواني( به خودارزیابی مي كند. بر همین اســاس، 
آدمي تنها زماني خود را مجاز به اســتفاده از یك 
محصول یا حضور در فضایي خاص خواهد دانست 
كه دربارة تأمین مؤلفه هاي مذكور در كنار هم، به 

سطحي از اطمینان دست یابد.
در جریان آموزش ســواد رســانه اي و ســواد 
دیجیتــال )كه به ویژه بر نحــوة حضور و فعالیت 
در فضــاي مجــازي و بهره منــدي از تولیــدات 
رســانه اي موجود در آن ناظر اســت( و با هدف 
اطمینان بخشــي به دانش آموزان، باید سه مؤلفة 
سالم5 بودن، مفید6 بودن و ایمن7  بودن، به میزان 
الزم و كافي مــورد توجه قرار گیرند. هنگامي كه 
چگونگي مواجهة دانش آموزان با انواع رســانه ها و 
حضور ایشان در فضاي مجازي قابل قبول ارزیابي 
شــود، مي توان نتیجه گرفت آموزش و پرورش در 
رســاندن مخاطبان خود به سطحي از اطمینان و 
باور نسبت به سالمت، ســودمندي و ایمن بودِن 
رژیم رســانه اي و قلمروي از فضاي مجازي كه در 
اثر همدلي با والدین، معلمان و مربیان براي خود 

تنظیم و ترسیم كرده اند، موفق عمل كرده است.
به بیــان دیگــر، در زمینــة رویارویي مطلوب 
دانش آموزان با انواع رســانه ها و حضور و فعالیت 
پویاي آنان در فضاي مجازي )كه به میزان و سطح 
بهرة ایشــان از سواد رســانه اي و سواد دیجیتال 
وابسته اســت(، تبیین دقیق مؤلفه هاي سه گانه: 
«سالمت، ســودمندي و ایمني»، نكته اي اساسي 

به شمار مي رود.
 بر اســاس آنچه برشمرده شــد، در این میدان، 
اگر بین دو سوي ناهمطراز ماجرا، یعني «والدین، 
معلمــان و مربیــان» و «دانش آمــوزان»، تعامل 
مناسبي شكل گیرد كه به پیدایش و تكوین نگاه 
و فهمي مشــترك منتج شــود، در نهایت شاهد 
همراهي اثربخش، هم افزایــي و همدلي آنان در 
مسیر ارتقاي سطح سواد رسانه اي و سواد دیجیتال 
خواهیم بود، به نحوي كه دانش آموزان در تنظیم 
رژیم مصرف رســانه اي خود و همچنین چگونگي 
حضور و فعالیــت در فضاي مجــازي، آگاهانه و 

هوشمندانه نقش آفریني داشته باشند.
در همین جــا و بار دیگر بایــد بر این نكتة حائز 

اهمیــت تأكید داشــت كه: 
و  رســانه اي»  «ســواد  پایه هاي 

«ســواد دیجیتال» بر سه گانة «الف( 
توانایــي خواندن، یعني مجهز شــدن به 

مهارت هاي الزم براي تحلیل، تفســیر و درك 
درست و همه جانبة تولیدات رسانه اي، ب( توانایي 
نوشتن، یعني مجهز شدن به مهارت هاي فني الزم 
براي تولید محصوالت كیفي رسانه اي و پ( دانش 

و مهارت هاي ارتباطي» استوار است.
با ایــن اوصاف مي توان انتظار و اظهار داشــت 
كه بار اعظم برنامه ریزي و عملیاتي سازي جریان 
آموزش هاي مرتبط با ســواد رســانه اي و ســواد 
دیجیتال از ســویي بر دوش متولیان برنامه ریزي 
درســي و تولید محتوا و از طــرف دیگر بر عهدة 
معلمــان و مربیان ارجمند اســت. در این میان 

هماهنگي حداكثري این دو حیاتي مي نماید.
یكــي دیگر از نكات قابل تأمــل در این عرصه، 
گزینش و سازمان دهي متناسب محتواي مرتبط 
در برنامه هاي درســي همة دوره ها )سه دوره( و 
پایه هــاي تحصیلي )دوازده پایه( اســت. چرا كه 
سواد رسانه اي یا ســواد دیجیتال تنها با تألیف و 
تدریس یك یا چند كتاب درسِي مشخص یا تولید 
و در دســترس قراردادن تعداد مشخص و معیني 
از دیگر قالب هاي شناخته شدة محتوایي )با عنوان 

بسته هاي تربیت و یادگیري( محقق نمي شود.
 در پایان باید یادآور شــد: آموزش، یادگیري و 
كســب تجربة والدین، معلمان و مربیان در حوزة 
ارتباطات، رسانه و فضاي مجازي و ارتقاي سطح 
آگاهــي، توانمندي و مهارت هاي ایشــان در این 
زمینه ها، اهمیت ویژه اي دارد كه دست اندركاران 
نظام رسمي تعلیم و تربیت باید به طور جدي آن را 

مورد توجه و مالحظه قرار دهند.

 پی نوشت ها
1. Media Convergence
2. Media Literacy
3. Digital Literacy
4. Digital Space / Virtual Space / Cyberspace
5. Health
6. Useful
7. Security

بهره گیری از 
سواد رسانه ای 

یکی از الزامات 
تدوین برنامه در 

مدرسه است

۲۳ رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 5 |  1399 |



لیال صمدي
 تنظیم گفت وگو 

 اشاره
واژه برنامه ریــزی در هر یک از مــدارس ابتدایی، 
متوسطة اّول و متوسطة دوم یکی است، اما در عمل 
این برنامه ها با ماهیت هریک از دوره های تحصیلی 
رابطه ای تنگاتنگ دارد. لذا بر آن شدیم تا با مدیران هر 
یک از دوره های تحصیلی بطور مستقل گفت وگویی 
داشته باشیم ، لذا گفت وگوی خانم صمدی با خانم 
فریده طهماسبي، مدیر مدرسة پسرانة 15 خرداد 

منطقة 6 تهران را با هم می خوانیم.

 تحلیل عملكرد سال گذشتة مدرسه
اولین اقدام این بود که برنامة تدبیر سال گذشتة 
مدرســه را به صورت خیلی عمیق مطالعه کردم. 
برای مــن خیلی مهم بود که مدیر قبلی وضعیت 
موجود را چه متصور شــده بود و نقطة آرمانی و 
وضــع مطلوب خود را چه تصــور کرده بود. حاال 
من براساس وضع مطلوبی که ایشان متصور بود، 
می توانســتم نگاه کنم چند درصد اهداف تحقق 
پیدا کرده بود؟ حتی وضع موجودی که ایشــان 
لحاظ کرده بود، واقعی بــود یا خیر؟ کار خیلی 
سختی بود. جلسه ای را با تک تک همکاران 
عزیزم گذاشتم و بعد کمیتة برنامه ریزی 
را تشــکیل دادم. برای دوســتان 
امسال چه کاری  توضیح دادم 

را می خواهیم انجام دهیم و به چه شکلی. خودم 
خیلی اصرار داشــتم که این برنامه در مدرسه ام 
اجرایی شــود؛ زیرا دو برنامة «تعالی» و «تدبیر» 
واقعًا برای مدیران نقشــة راه هستند. مدیر، حتی 
اگر تازه کار باشد، با هر سبقة کاری، این برنامه ها 
برایش نقشــة راه کامل و روشــنی هستند. زیرا 
پله هایی را که قرار اســت در طول سال تحصیلی 
طی کند، به روشــنی برایش قابل تشــخیص می 

شود.

 چالش هاي برنامه ریزي در مدرسه
 اتفاقی که در تدوین برنامه ها می افتد این است 
که متأســفانه بخشــی از برنامه ها، زمانی که من 
به عنوان مدیر می خواهم آن را اجرایی کنم، خارج 
از حــدود اختیارات بنده اســت. برای مثال، در 
بخش ایمنی، ایمنی مدرسه و ساختمان مدرسه 
در دست من مدیر نیست. مشکل دیگر اینکه، 
با توجه به اینکه مدرسة من دولتی عادی است 
و اولیای من در شرایط مالی 
و مادی خوبی 

الفباي تدبير
را می خواهیم انجام دهیم و به چه شکلی. خودم را می خواهیم انجام دهیم و به چه شکلی. خودم 
خیلی اصرار داشــتم که این برنامه در مدرسه ام خیلی اصرار داشــتم که این برنامه در مدرسه ام 
اجرایی شــود؛ زیرا دو برنامة «تعالی» و «تدبیر» اجرایی شــود؛ زیرا دو برنامة «تعالی» و «تدبیر» 
واقعًا برای مدیران نقشــة راه هستند. مدیر، حتی واقعًا برای مدیران نقشــة راه هستند. مدیر، حتی 
اگر تازه کار باشد، با هر سبقة کاری، این برنامه ها اگر تازه کار باشد، با هر سبقة کاری، این برنامه ها 
برایش نقشــة راه کامل و روشــنی هستند. زیرا برایش نقشــة راه کامل و روشــنی هستند. زیرا 
پله هایی را که قرار اســت در طول سال تحصیلی پله هایی را که قرار اســت در طول سال تحصیلی 
طی کند، به روشــنی برایش قابل تشــخیص می طی کند، به روشــنی برایش قابل تشــخیص می 

شود.

 چالش هاي برنامه ریزي در مدرسه
 اتفاقی که در تدوین برنامه ها می افتد این است  اتفاقی که در تدوین برنامه ها می افتد این است 
که متأســفانه بخشــی از برنامه ها، زمانی که من که متأســفانه بخشــی از برنامه ها، زمانی که من 
به عنوان مدیر می خواهم آن را اجرایی کنم، خارج به عنوان مدیر می خواهم آن را اجرایی کنم، خارج 
از حــدود اختیارات بنده اســت. برای مثال، در 
بخش ایمنی، ایمنی مدرسه و ساختمان مدرسه 
در دست من مدیر نیست. مشکل دیگر اینکه، 
با توجه به اینکه مدرسة من دولتی عادی است 
و اولیای من در شرایط مالی 
و مادی خوبی 
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نیستند، من نمی توانم مشــارکت خاصی داشته 
باشــم و هیچ ســرانه ای هم از اداره برای ما واریز 
نمی شود، پس باید کارهایی را که می خواهیم در 
برنامه هایمان داشته باشــیم، با توجه به ظرفیت 
خودم در نظر بگیرم. وقتی ظرفیت مدرسة خودم 
را در نظر می گیرم، سطح توقعم را تقریبًا پایین تر 

می آورم تا بتوانم به آن برسم.
مــورد دیگــر مربوط بــه کمبود نیروهاســت. 
مدرسه های خاص یا حتی هیئت امنایی، با توجه 
به درامدی که دارنــد، می توانند این نیرو را برای 
خود تأمین کنند، اما مدرســه های دولتی، چون 
تأمین منابع ندارند، در نتیجه با همان کمبود نیرو 
باید همة بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها 

را اجرایی کنند.

 برنامه ریزي در مدرسه با توجه به شرایط 
كرونا و فضاي مجازي

در ابتدای سال، اساس نامه ای را تدوین کردیم و 
در گروه ها قرار دادیم. در اساس نامه، ساعت حضور 
دانش آموزان، شــروع کالس و همین طور ساعت 
پایان آن را اعالم کردیم. حضور 
دانش آموزان الزامی است. 
این  بــه  نظم کالس 
رســیدگی  صورت 
کــه  می شــود 
آموزشــی  معاون 

تا  را نظارت می کند  کالس ها 
ببیند همة دانش آمــوزان آنالین 

هســتند یا خیر. اگر دانش آموزی، بنا 
به دالیلی، نمی تواند در کالس حضور پیدا 

کند، باید در خصوصی به معلم، معاون آموزشی 
و مدیر مدرسه اطالع رســانی کند. در صورتی که 
دانش آموزی ضعف دارد و اولیا تشخیص می دهند 
به آموزش بیشــتر نیاز دارد، به معاون آموزشی و 
معلم اطالع رســانی می کنند و معلم آموزش های 
مکملی را خاص آن دانش آمــوز برایش بارگذاری 
می کند. اعالم کردیم که بچه ها برای نمرة پرورشی 
هم باید حتمًا در یکی از موضوع های هفته مشارکت 
داشته باشند. تصمیم داریم ا ن شاءاهللا بعد از رفتن 
ویروس کرونا، برای بچه های فعال در فعالیت های 
پرورشی تشویقی در نظر بگیریم. اگر هم نشد، در 

زمان ارائة کارنامه به آن ها هدایایی می دهیم.
هنوز زیرساخت ســامانة شاد به صورت اساسی 
طرح ریزی نشده و شاد امکانات الزم برای آموزش 
را ندارد. مشــکل بعدی، ساعت آموزش است که 
دورة ابتدایی را به بعدازظهر موکول کردند و این 
معضل اســت. البته تفویض اختیار کرده بودند. با 
نظرسنجی از اولیا، آن ها نیز به دلیل شاغل بودن، 

با برگزاری کالس در بعدازظهر موافقت داشتند.
متأســفانه امســال معلم های ما تقلیل ندارند. 
نه تنها تقلیل ندارند، بلکه ســاعت کاری شان نیز 
24 ســاعته شد. معلم برای اینکه فیلمی را آپلود 
کند، ساعت دو صبح بیدار می شود تا کار راحت تر 

انجام شود.
وزارت آموزش وپرورش باید تدبیری بیندیشــد 
تا اپلیکیشــن شــاد را به صورت کامل ارائه دهد. 
همچنین، نحوة کار با آن را در رســانه ها آموزش 
دهد. در صحبت ها می شــنویم که شاد امکانات 
زیادی دارد، اما در واقع قابل بهره برداری نیســت. 
در شاد، غیر از نقش مدیر، نقش سایر کارکنان 
مدرســه تعریف نشده است. در نتیجه همة 
نظارت هــا برعهــدة مدیر اســت. این 
کمبودها وجود دارند و آزاردهنده اند. 
اگر اجازه بدهنــد، ما خودمان 
دانســته هایمان  طبــق 
بهترین روش ها را پیاده 

خواهیم کرد.

تحلیل عملکرد 
سال گذشته 

مدرسه و تعیین 
وضعیت موجود 

مدرسه، مهم ترین 
عنر در فرآیند 

برنامه ریزی 
مدرسه تلقی 

می شود

در ابتدای سال، اساس نامه ای را تدوین کردیم و در ابتدای سال، اساس نامه ای را تدوین کردیم و 
در گروه ها قرار دادیم. در اساس نامه، ساعت حضور در گروه ها قرار دادیم. در اساس نامه، ساعت حضور 
دانش آموزان، شــروع کالس و همین طور ساعت دانش آموزان، شــروع کالس و همین طور ساعت 
پایان آن را اعالم کردیم. حضور پایان آن را اعالم کردیم. حضور 
دانش آموزان الزامی است. دانش آموزان الزامی است. 
این  بــه  این نظم کالس  بــه  نظم کالس 
رســیدگی  رســیدگی صورت  صورت 
کــه  کــه می شــود  می شــود 
آموزشــی  آموزشــی معاون  معاون 

طرح ریزی نشده و شاد امکانات الزم برای آموزش طرح ریزی نشده و شاد امکانات الزم برای آموزش 
را ندارد. مشــکل بعدی، ساعت آموزش است که را ندارد. مشــکل بعدی، ساعت آموزش است که 
دورة ابتدایی را به بعدازظهر موکول کردند و این دورة ابتدایی را به بعدازظهر موکول کردند و این 
معضل اســت. البته تفویض اختیار کرده بودند. با معضل اســت. البته تفویض اختیار کرده بودند. با 
نظرسنجی از اولیا، آن ها نیز به دلیل شاغل بودن، نظرسنجی از اولیا، آن ها نیز به دلیل شاغل بودن، 

با برگزاری کالس در بعدازظهر موافقت داشتند.
متأســفانه امســال معلم های ما تقلیل ندارند. متأســفانه امســال معلم های ما تقلیل ندارند. 
نه تنها تقلیل ندارند، بلکه ســاعت کاری شان نیز نه تنها تقلیل ندارند، بلکه ســاعت کاری شان نیز 
24 ســاعته شد. معلم برای اینکه فیلمی را آپلود  ســاعته شد. معلم برای اینکه فیلمی را آپلود 
کند، ساعت دو صبح بیدار می شود تا کار راحت تر کند، ساعت دو صبح بیدار می شود تا کار راحت تر 

انجام شود.
وزارت آموزش وپرورش باید تدبیری بیندیشــد وزارت آموزش وپرورش باید تدبیری بیندیشــد 
تا اپلیکیشــن شــاد را به صورت کامل ارائه دهد. تا اپلیکیشــن شــاد را به صورت کامل ارائه دهد. 
همچنین، نحوة کار با آن را در رســانه ها آموزش همچنین، نحوة کار با آن را در رســانه ها آموزش 
دهد. در صحبت ها می شــنویم که شاد امکانات دهد. در صحبت ها می شــنویم که شاد امکانات 
زیادی دارد، اما در واقع قابل بهره برداری نیســت. زیادی دارد، اما در واقع قابل بهره برداری نیســت. 
در شاد، غیر از نقش مدیر، نقش سایر کارکنان در شاد، غیر از نقش مدیر، نقش سایر کارکنان 
مدرســه تعریف نشده است. در نتیجه همة مدرســه تعریف نشده است. در نتیجه همة 
نظارت هــا برعهــدة مدیر اســت. این نظارت هــا برعهــدة مدیر اســت. این 
کمبودها وجود دارند و آزاردهنده اند. کمبودها وجود دارند و آزاردهنده اند. 
اگر اجازه بدهنــد، ما خودمان اگر اجازه بدهنــد، ما خودمان 
دانســته هایمان  دانســته هایمان طبــق  طبــق 
بهترین روش ها را پیاده بهترین روش ها را پیاده 

خواهیم کرد.
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لیال صمدي
 تنظیم گفت وگو 

 اشاره
واژه برنامه ریــزی در هر یک از مدارس ابتدایی، 
متوسطة اّول و متوســطة دوم یکی است، اما در 
عمل این برنامه ها بــا ماهیت هریک از دوره های 
تحصیلی رابطه ای تنگاتنگ دارد. لذا بر آن شدیم 
تا با مدیران هر یــک از دوره های تحصیلی بطور 
مستقل گفت وگویی داشته باشیم ، لذا گفت وگو 
با خانم قاســمیان، مدیر مدرسة متوسطة اول 
دخترانة رحمانعلی شعبانی، در منطقة 4 تهران را 

با هم می خوانیم.

 فهم درست الگوي تعالي مدیریت در مدرسه
از سال 91-90 كه برنامة تعالی آغاز شد، معاون 
آموزشی مدرسة شــاهد بودم. من در آنجا درگیر 
تعالی شــدم. در جریان همة منابعی که به مدرسه 
ارســال می شــدند، ارزیاب هایی کــه می آمدند و 
محورهایی که برای تعالی تعریف می شــدند بودم 
و خیلــی دقیق کار کردم. ســال اولــی که تعالی 
به صورت اختیاری در ســطح مدرسه ها اجرا شد، 
مدرسه توانست رتبة پویا را کسب کند و من خیلی 
خوش حال بودم. چون من مسئول اجرای تعالی در 
مدرســه بودم و مدرسه، صفر تا صد تعالی را به 
من واگذار کرده بود. برنامه هایی که ما با تیم 
داشتیم، کار گروهی و تیم برنامه ریزی 
مدرســه و اینکه توانستیم برنامة 

مدونی را در قالب برنامة تعالی که در محور تعالی 
انجام می دادیم، در مدرسه داشته باشیم. این تجربه 

را در مدیریت این مدرسه به كار گرفتم.
خدا را شــکر اآلن به مرحله ای رســیده ایم که 
من امســال موافقت نامة اصولی هیئت امنایی را 
دریافت کرده ام. بعد از چهار ســال، مدرســه در 
ســال 97 رتبة برتر خدمات آموزشی در تعالی 
ممتاز شــهر تهران را کســب کرد. امسال تعداد 
دانش آموزان مدرسه از 170 دانش آموز به 356 
دانش آموز رسید؛ طوری که مدرسه های نامداری 
که اطراف مدرســة مــا بودند، االن بــا کمبود 

جمعیت و کم کردن کالس ها مواجه شده اند.
این را مدیــون برنامة تعالی مدیریت هســتم. 
خیلی هم مشتاقم که این برنامه اجرا شود. نقشة 
راهی اســت برای مدیران. مدیران چراغ راه نیاز 
دارند. بــا توجه به تنوع مدرســه ها و با توجه به 
اینکه هر مدرســه با مدرســة مجاور خود، از نظر 
برنامــه، دیدگاه مدیر و تیمی که در آن مدرســه 
هستند، متفاوت است، بنابراین برنامه ریزی خیلی 
مهــم خواهد بــود. همچنین، اصــالح برنامه ها، 
تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، 
کنترل و خودارزیابی مدرسه، همة مراحل بسیار 
مهم اند. خودارزیابی موجب می شود اشکاالت کار 

مدونی را در قالب برنامة تعالی که در محور تعالی مدونی را در قالب برنامة تعالی که در محور تعالی 
انجام می دادیم، در مدرسه داشته باشیم. این تجربه انجام می دادیم، در مدرسه داشته باشیم. این تجربه 

را در مدیریت این مدرسه به كار گرفتم.
خدا را شــکر اآلن به مرحله ای رســیده ایم که خدا را شــکر اآلن به مرحله ای رســیده ایم که 
من امســال موافقت نامة اصولی هیئت امنایی را من امســال موافقت نامة اصولی هیئت امنایی را 
دریافت کرده ام. بعد از چهار ســال، مدرســه در دریافت کرده ام. بعد از چهار ســال، مدرســه در 
ســال 97 رتبة برتر خدمات آموزشی در تعالی  رتبة برتر خدمات آموزشی در تعالی 
ممتاز شــهر تهران را کســب کرد. امسال تعداد ممتاز شــهر تهران را کســب کرد. امسال تعداد 
دانش آموزان مدرسه از 170 دانش آموز به 356

دانش آموز رسید؛ طوری که مدرسه های نامداری دانش آموز رسید؛ طوری که مدرسه های نامداری 
که اطراف مدرســة مــا بودند، االن بــا کمبود که اطراف مدرســة مــا بودند، االن بــا کمبود 

جمعیت و کم کردن کالس ها مواجه شده اند.
این را مدیــون برنامة تعالی مدیریت هســتم. این را مدیــون برنامة تعالی مدیریت هســتم. 
خیلی هم مشتاقم که این برنامه اجرا شود. نقشة خیلی هم مشتاقم که این برنامه اجرا شود. نقشة 
راهی اســت برای مدیران. مدیران چراغ راه نیاز راهی اســت برای مدیران. مدیران چراغ راه نیاز 
دارند. بــا توجه به تنوع مدرســه ها و با توجه به دارند. بــا توجه به تنوع مدرســه ها و با توجه به 
اینکه هر مدرســه با مدرســة مجاور خود، از نظر اینکه هر مدرســه با مدرســة مجاور خود، از نظر 
برنامــه، دیدگاه مدیر و تیمی که در آن مدرســه برنامــه، دیدگاه مدیر و تیمی که در آن مدرســه 
هستند، متفاوت است، بنابراین برنامه ریزی خیلی هستند، متفاوت است، بنابراین برنامه ریزی خیلی 
مهــم خواهد بــود. همچنین، اصــالح برنامه ها، مهــم خواهد بــود. همچنین، اصــالح برنامه ها، 
تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، 
کنترل و خودارزیابی مدرسه، همة مراحل بسیار کنترل و خودارزیابی مدرسه، همة مراحل بسیار 
مهم اند. خودارزیابی موجب می شود اشکاالت کار مهم اند. خودارزیابی موجب می شود اشکاالت کار 

تعالي شو
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فهم درست 
الگوی تعالی 

مدیریت مدرسه، 
پیش شرط اجرای 
موفق برنامه ریزی  

در مدرسه تلقی 
می شود

خارج شــود و ما برای وضعیت بهتر تالش کنیم. 
تعالــی واقعًا چراغ راه مدرســه، مدیر مدرســه و 
تیم مدرسه اســت. در مدرسه هایی که تعالی کار 
نکردند، نیروهای مدرسه ممکن است در برابر هر 
گونه تغییری که می خواهد در مدرسه اجرا شود، 

مقاومت کنند.
 برنامه ریزي در مدرسه با توجه به شرایط 

كرونا و فضاي مجازي
از وقتی بیماری کرونا آمد، فکر مدیران به این سمت 
رفت که برنامه ریزي در مدرسه باید چگونه باشد؟ 
ما از تیرماه یک اتاق فکر از دبیران، اولیا و شــورای 
دانش آموزی تشکیل دادیم. دانش حرفه ای شان را 
بررسی کردیم تا ببینیم در چه سطحی هستند. از 
طرف دیگر، مشکالت شاد را هم می دانستیم. ما در 
دورة متوسطة اول هدایت تحصیلی و انتخاب رشته 
را داریم و به همین دلیل این دوره مهم ترین دورة 

تحصیلی محسوب می شود. از طرف دیگر، 
بچه های هفتم از سیستم توصیفی 

وارد سیســتم غیرتوصیفــی 
می شوند. باید اهمیت نمره 
را به آن هــا توضیح دهیم. 
می دانســتیم وقت زیادی 
از معلم و دانش آموز صرف 
بارگیری و بارگذاری فیلم ها 
به ویــژه در  خواهد شــد؛ 
تخصصی  که  درس هایی 
هســتند و به تعامل بین 
معلــم و دانش آمــوز و 
پرسش و پاسخ و رفع 

اشکال نیاز دارند.
دانش آمــوز وارد 

تمامی  می شــود.  سیســتم 
درس ها تعریف می شــوند. حتی 

کار گروهــی را هم در کالس ها داریم. 
کالس های فوق برنامه چون کالس مکمل 

برای ریاضی، علــوم و همین طور کالس تولید 
محتوا برای دانش آموزان گذاشتیم. مثاًل اگر ساعت 
یازده و نیم فعالیت مدرســة ما تمام می شــود، از 
ســاعت یک ربع به دوازده تا یک ربــع به دو که 
آموزش تلویزیون شروع می شــود، ما دو درس را 
برای دانش آموز تعریف کردیم که کالس هایشان در 

همان نرم افزار LMS تشکیل می شوند.
من در تابســتان برای معلمــان کالس آموزش 
تولید محتوا گذاشــتم. معلمان یکی از محتواها 
را کار و ارائه کردند و مطمئن شــدیم می توانند. 
LMS را بــرای معلمان اجباری نکرده بودم. ابتدا 
گفتند ســخت است و نمی توانیم. اما بعدها وقتی 
دیدند معلم های دیگــر چقدر در آن 
به راحتی تدریس می کنند، همراه 
اآلن  استفاده کردند.  و  شدند 
فقط دو معلم ما در شاد کار 
می کنند. چون در شــرف 
بازنشستگی هستند، من 
از  اســتفاده  برای  هم 
LMS به آن ها اصرار 

نکرده ام.

بررسی کردیم تا ببینیم در چه سطحی هستند. از بررسی کردیم تا ببینیم در چه سطحی هستند. از 
طرف دیگر، مشکالت شاد را هم می دانستیم. ما در طرف دیگر، مشکالت شاد را هم می دانستیم. ما در 
دورة متوسطة اول هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دورة متوسطة اول هدایت تحصیلی و انتخاب رشته 
را داریم و به همین دلیل این دوره مهم ترین دورة را داریم و به همین دلیل این دوره مهم ترین دورة 

تحصیلی محسوب می شود. از طرف دیگر، 
بچه های هفتم از سیستم توصیفی 

وارد سیســتم غیرتوصیفــی 
می شوند. باید اهمیت نمره 
را به آن هــا توضیح دهیم. 
می دانســتیم وقت زیادی 
از معلم و دانش آموز صرف 
بارگیری و بارگذاری فیلم ها 
به ویــژه در  خواهد شــد؛ 
تخصصی  که  درس هایی 
هســتند و به تعامل بین 
معلــم و دانش آمــوز و 
پرسش و پاسخ و رفع 

اشکال نیاز دارند.
دانش آمــوز وارد دانش آمــوز وارد 

تولید محتوا گذاشــتم. معلمان یکی از محتواها تولید محتوا گذاشــتم. معلمان یکی از محتواها 
را کار و ارائه کردند و مطمئن شــدیم می توانند. را کار و ارائه کردند و مطمئن شــدیم می توانند. 
LMS را بــرای معلمان اجباری نکرده بودم. ابتدا  را بــرای معلمان اجباری نکرده بودم. ابتدا 
گفتند ســخت است و نمی توانیم. اما بعدها وقتی گفتند ســخت است و نمی توانیم. اما بعدها وقتی 
دیدند معلم های دیگــر چقدر در آن دیدند معلم های دیگــر چقدر در آن 
به راحتی تدریس می کنند، همراه به راحتی تدریس می کنند، همراه 
اآلن  استفاده کردند.  و  اآلن شدند  استفاده کردند.  و  شدند 
فقط دو معلم ما در شاد کار فقط دو معلم ما در شاد کار 
می کنند. چون در شــرف می کنند. چون در شــرف 
بازنشستگی هستند، من بازنشستگی هستند، من 
از  اســتفاده  برای  از هم  اســتفاده  برای  هم 
LMS به آن ها اصرار  به آن ها اصرار 

نکرده ام.
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 اشاره
واژه برنامه ریزی در هر یک از مدارس ابتدایی، متوســطة دوم 
و متوســطة دوم یکی است، اما در عمل این برنامه ها با ماهیت 
هریــک از دوره های تحصیلی رابطه ای تنگاتنگ دارد. لذا بر آن 
شــدیم تا با مدیران هر یک از دوره های تحصیلی بطور مستقل 
گفت وگویی داشــته باشــیم ، لذا گفت وگو بــا خانم تهمینه 
یزدان پناه سامانی، مدیر مدرســة متوسطة دوم فرهنگ در 

منطقة 13 تهران را با هم می خوانیم.

 شناخت درست از برنامة تعالي مدیریت مدرسه
من در مدل مدیریتی خودم سعی می کنم با روابط انسانی جلو 
بیایم. وقتی نیرو احســاس می کند از باال به او دستور نمی دهی 
و همین طــور در مدل تعالی می بینــد در جایی به او می گویی 
تصمیم سازی کن، من تصمیم نمی گیرم و من قرار نیست برای 
حــوزة تو فکر کنم، و تو فکر کن و برنامه ات را به من بده، طور 
دیگری رفتار می کند. با منابع موجود، وضع موجود، نقاط قوت 
و ضعف، و حرکت به ســمت وضع مطلــوب، چالش های آن را 

بررسی می کنم، موانع را برطرف و وارد مرحلة اجرا می کنم.
ما در تعالی مقاومِت اجرا را شکســتیم. وقتی من احساس 
می کنم خــودم برای ایــن برنامه فکر کــرده ام، وقتی 
می نشینم و ساعت ها و روزها فکر می کنم و برنامه ام 
را می نویسم، فردا نمی گویم به من چه ارتباطی 

دارد یا آن را به شــکل صوری اجرا نمی کنم. من برای هر کس که 
بهترین برنامه را نوشت جایزه تعیین می کنم و به او انگیزه می دهم.
به اولیا نقش دادیم؛ به گروهی از اولیا با ســطح سواد متفاوت؛ 
حتی به کسی که رانندة آژانس بود. در نشستی به آن ها گفتم این 
برنامه ای است که من می خواهم در ضمن سال آن را در مدرسه 
اجــرا کنم. آن را ببرید، بخوانید و در حد خودتان چهار تا برنامه 
هم به ما پیشنهاد دهید. این همراهی ها خیلی قشنگ اند. و همین 
باعث شــد ما در سال تحصیلی 97-96 به مرتبة ممتاز کشوری 
برســیم. به این شکل، میزان رضایتمندی ذی نفعان باال رفت. به 
دانش آموزان گفتیم برای بانشاط سازی مدرسه مسابقه داریم. به 
اندازة 30 تا 40 طرح آمد که مثاًل مدل کتابخانه این طور باشــد، 
در کالس ها گلدان بگذارید، تابلوها این مدلی باشند و ... . گفتند 
بدهید خودمان اجرا کنیم. به این ترتیب نشاط در مدرسه جاری 

و ساری شد. بچه ها احساس بالندگی کردند.

 چگونگي برنامه ریزي ساالنة مدرسه
در برنامة تعالی دو تیم در مدرســه تشــکیل می دهیم: تیم 
برنامه ریــزی و تیم ارزیابی. وظیفة تیم ارزیابی این اســت که 
صادقانه و محوربه محور مدرســه را بررســی کند و ببیند تمام 

لیال صمدي
 تنظیم گفت وگو 

دارد یا آن را به شــکل صوری اجرا نمی کنم. من برای هر کس که دارد یا آن را به شــکل صوری اجرا نمی کنم. من برای هر کس که 
بهترین برنامه را نوشت جایزه تعیین می کنم و به او انگیزه می دهم.

به اولیا نقش دادیم؛ به گروهی از اولیا با ســطح سواد متفاوت؛ به اولیا نقش دادیم؛ به گروهی از اولیا با ســطح سواد متفاوت؛ 
حتی به کسی که رانندة آژانس بود. در نشستی به آن ها گفتم این حتی به کسی که رانندة آژانس بود. در نشستی به آن ها گفتم این 
برنامه ای است که من می خواهم در ضمن سال آن را در مدرسه برنامه ای است که من می خواهم در ضمن سال آن را در مدرسه 
اجــرا کنم. آن را ببرید، بخوانید و در حد خودتان چهار تا برنامه اجــرا کنم. آن را ببرید، بخوانید و در حد خودتان چهار تا برنامه 
هم به ما پیشنهاد دهید. این همراهی ها خیلی قشنگ اند. و همین هم به ما پیشنهاد دهید. این همراهی ها خیلی قشنگ اند. و همین 
97باعث شــد ما در سال تحصیلی 97باعث شــد ما در سال تحصیلی 97-96 به مرتبة ممتاز کشوری  به مرتبة ممتاز کشوری 
برســیم. به این شکل، میزان رضایتمندی ذی نفعان باال رفت. به برســیم. به این شکل، میزان رضایتمندی ذی نفعان باال رفت. به 
دانش آموزان گفتیم برای بانشاط سازی مدرسه مسابقه داریم. به دانش آموزان گفتیم برای بانشاط سازی مدرسه مسابقه داریم. به 
اندازة 30 تا 40 طرح آمد که مثاًل مدل کتابخانه این طور باشــد،  طرح آمد که مثاًل مدل کتابخانه این طور باشــد، 
در کالس ها گلدان بگذارید، تابلوها این مدلی باشند و ... . گفتند در کالس ها گلدان بگذارید، تابلوها این مدلی باشند و ... . گفتند 
بدهید خودمان اجرا کنیم. به این ترتیب نشاط در مدرسه جاری بدهید خودمان اجرا کنیم. به این ترتیب نشاط در مدرسه جاری 

و ساری شد. بچه ها احساس بالندگی کردند.

 چگونگي برنامه ریزي ساالنة مدرسه
در برنامة تعالی دو تیم در مدرســه تشــکیل می دهیم: تیم در برنامة تعالی دو تیم در مدرســه تشــکیل می دهیم: تیم 
برنامه ریــزی و تیم ارزیابی. وظیفة تیم ارزیابی این اســت که برنامه ریــزی و تیم ارزیابی. وظیفة تیم ارزیابی این اســت که 
صادقانه و محوربه محور مدرســه را بررســی کند و ببیند تمام صادقانه و محوربه محور مدرســه را بررســی کند و ببیند تمام 

تفكر راهبردى
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برنامه هایی که در سال گذشته اجرا شده اند، درصد موفقیتشان 
چقدر بوده و به چه نقطه ای رسیده ایم و در کجا قرار داریم. یک 
جا صفر هســتیم. یک جا ده هستیم. در تیم ارزیابی، از اعضای 
انجمن اولیا هم عضوی را تعیین می کنیم. یعنی از خودارزیابی 

شروع می کنیم و وضعیت موجود را تحلیل می کنیم.
این ها به تیم برنامه ریزی داده می شــوند. در هر دو تیم خودم 
هستم. تیم برنامه ریزی باید بگوید ما این امکانات و این کمبودها 
را داریــم. اقدامات را تعریف و مســئول پیگیری را مشــخص 
می کنیم. چک نهایی را انجام می دهیم و هر محور را به یکی از 

همکاران به طور کتبی ابالغ می کنیم.
در بعضی محورها، مثاًل در بحث یاددهی یادگیری، می گوییم 
معاونت آموزشــی پیگیر باشــد. اما در خیلی از حوزه ها یک جا 
به مشاور مربوط می شــود، یک جا به معاون آموزشی و یک جا 
به معاون پرورشــی. برای همین ما می گوییم درست است که 
االن مسئول پیگیری شان را گذاشتیم، اما همه موظفیم در اجرا 

کمک کنیم.
در 13 ســالی که سابقة مدیریت دارم، اتفاق خوبی که تعالی 
به من یاد داد، تعریف چشــم اندازی اســت که قرار است این 

مدرسه در سه ســال آینده به کجا برسد. این خیلی مهم 
است؛ تربیت تمام ســاحتی. ما همة ساحت ها را 
در چشــم انداز، حتی در حد یک کلمه دیدیم و 
تعریف کردیم. مثاًل تربیت دانش آموزانی متوازن، 
خالق، نوآور، فعال، متدین و سالم. همة این ها 
را تعریف کردیم. هر سال هم سعی می کنیم 

آن را به روزرسانی کنیم.

 كرونا، فرصت یا تهدید
ما هر سال برنامه ریزی برای سال آینده 

را از اردیبهشت ماه آغاز می کنیم. امسال 
از امتحانات خردادماه برنامه ریزی را 

شــروع کردیم. اما نمی دانستیم 
کالس هــا صددرصد مجازی 

خواهند شــد. ما اســتفاده 
از فضــای مجــازی را از 
به  مربوط  تعطیلی های 
آلودگی هوا در آبان ماه 
ســال گذشته شروع 
کــرده  بودیم. کرونا 
به مــا فرصتی داد 
کــه شــاید تا 30 

ســال آینده هم این اتفاق در کشور 
ما نمی افتاد. ما شعار مدرسه مان را تمام 

ســاحتی و با به کارگیری فنــاوری اطالعات 
تعریف کردیــم. کرونا این فرصت را به ما داد که 

به دبیــران، دانش  آموزان و اولیا بگوییم حاال بیایید از 
فرصت ها استفاده کنید.

ما به سرعت به سراغ شناسایی امکانات رفتیم. از ظرفیت های 
بیرونی اســتفاده کردیم. مثاًل در آمــوزش جغرافیا از فرزندان 
همکاران، مثاًل کسی که مهندسی کامپیوتر خوانده بود، استفاده 
کردیم، چرا که ممکن است همکار ما نیروی فرسوده باشد. من 
با 32 سال ســابقه، طبیعی است که آن نیرو و انرژی 20 سال 
قبل را ندارم. نیروهای پشتیبان به کمک آمدند. مثاًل از طراحی 
آزمون در گوگل و همین طور از کارســنج اســتفاده کردیم. از 
ظرفیت بچه های فارغ التحصیلمان هم در پشــتیبانی استفاده 

کردیم.
از تمامی امکانات استفاده کردیم. دبیران را هم به روز کردیم. 
برنامة مدرســه محور گام بلندی رو به جلو برداشت. با تفویض 

اختیار به شورای مدرسه در تصمیم گیری، من 
با توجه به شرایط مدرسه ام، دیگر منتظر 
دیکتــة اداره یا منطقــه نبودم و 

خیلی خوب شد.
مجــازی  آمــوزش  در 
نیــروی  فرســودگی 

انســانی پیش می آید. دلسوزانه این را 
به همکاران گفتیــم که 30 دقیقه 
فیلم بگذارید و بعد رفع اشــکال 
کنید. بــه جای اینکه پنج بار 
در هفته یک مبحث را در 
گوناگون  کالس های 

تدریس کنید.

همکاران به طور کتبی ابالغ می کنیم.
در بعضی محورها، مثاًل در بحث یاددهی یادگیری، می گوییم در بعضی محورها، مثاًل در بحث یاددهی یادگیری، می گوییم 
معاونت آموزشــی پیگیر باشــد. اما در خیلی از حوزه ها یک جا معاونت آموزشــی پیگیر باشــد. اما در خیلی از حوزه ها یک جا 
به مشاور مربوط می شــود، یک جا به معاون آموزشی و یک جا به مشاور مربوط می شــود، یک جا به معاون آموزشی و یک جا 
به معاون پرورشــی. برای همین ما می گوییم درست است که به معاون پرورشــی. برای همین ما می گوییم درست است که 
االن مسئول پیگیری شان را گذاشتیم، اما همه موظفیم در اجرا االن مسئول پیگیری شان را گذاشتیم، اما همه موظفیم در اجرا 

کمک کنیم.
13در 13در 13 ســالی که سابقة مدیریت دارم، اتفاق خوبی که تعالی  ســالی که سابقة مدیریت دارم، اتفاق خوبی که تعالی 
به من یاد داد، تعریف چشــم اندازی اســت که قرار است این به من یاد داد، تعریف چشــم اندازی اســت که قرار است این 

مدرسه در سه ســال آینده به کجا برسد. این خیلی مهم 
است؛ تربیت تمام ســاحتی. ما همة ساحت ها را 
در چشــم انداز، حتی در حد یک کلمه دیدیم و 
تعریف کردیم. مثاًل تربیت دانش آموزانی متوازن، 
خالق، نوآور، فعال، متدین و سالم. همة این ها 
را تعریف کردیم. هر سال هم سعی می کنیم 

آن را به روزرسانی کنیم.

 كرونا، فرصت یا تهدید
ما هر سال برنامه ریزی برای سال آینده 

را از اردیبهشت ماه آغاز می کنیم. امسال 
از امتحانات خردادماه برنامه ریزی را 

شــروع کردیم. اما نمی دانستیم 
کالس هــا صددرصد مجازی 

خواهند شــد. ما اســتفاده 
از فضــای مجــازی را از 
به  مربوط  تعطیلی های 
آلودگی هوا در آبان ماه 
ســال گذشته شروع 
کــرده  بودیم. کرونا 
به مــا فرصتی داد 
کــه شــاید تا 30

کردیم، چرا که ممکن است همکار ما نیروی فرسوده باشد. من کردیم، چرا که ممکن است همکار ما نیروی فرسوده باشد. من 
با 32 سال ســابقه، طبیعی است که آن نیرو و انرژی 20 سال  سال 
قبل را ندارم. نیروهای پشتیبان به کمک آمدند. مثاًل از طراحی قبل را ندارم. نیروهای پشتیبان به کمک آمدند. مثاًل از طراحی 
آزمون در گوگل و همین طور از کارســنج اســتفاده کردیم. از آزمون در گوگل و همین طور از کارســنج اســتفاده کردیم. از 
ظرفیت بچه های فارغ التحصیلمان هم در پشــتیبانی استفاده ظرفیت بچه های فارغ التحصیلمان هم در پشــتیبانی استفاده 

کردیم.
از تمامی امکانات استفاده کردیم. دبیران را هم به روز کردیم. از تمامی امکانات استفاده کردیم. دبیران را هم به روز کردیم. 
برنامة مدرســه محور گام بلندی رو به جلو برداشت. با تفویض برنامة مدرســه محور گام بلندی رو به جلو برداشت. با تفویض 

اختیار به شورای مدرسه در تصمیم گیری، من 
با توجه به شرایط مدرسه ام، دیگر منتظر 
دیکتــة اداره یا منطقــه نبودم و 

خیلی خوب شد.
مجــازی  آمــوزش  در 
نیــروی  فرســودگی 

انســانی پیش می آید. دلسوزانه این را انســانی پیش می آید. دلسوزانه این را 
به همکاران گفتیــم که 30 دقیقه  دقیقه 
فیلم بگذارید و بعد رفع اشــکال فیلم بگذارید و بعد رفع اشــکال 
کنید. بــه جای اینکه پنج بار کنید. بــه جای اینکه پنج بار 
در هفته یک مبحث را در در هفته یک مبحث را در 
گوناگون  گوناگون کالس های  کالس های 

تدریس کنید.

داشتِن چشم انداز 
روشن، زمینه ساز 
موفقیت مدرسه 

خواهد بود
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صفرعلی یازرلو
 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی 

برنامه ريزى با
 اوليـا

مدرسه به عنوان واحد اجرایی و عملیاتی نظام آموزشی کشور، 
مکانی اســت که تعلیم وتربیت رسمی در آن جریان دارد. پس 

نیازمند برنامه ریزی عملیاتی برای هر سال تحصیلی است.
 اگر بخواهیم گروه های ذی مدخل در تربیت را برشــماریم، از 
حوصلة این بحث خارج خواهد بــود. بنابراین، صرفًا به عوامل 
سهیم در تربیت كه در ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
آمده اند، اشــاره می کنیم که هم مستند باشد و هم از حوصلة 

بحث خارج نشود.

 عوامل سهیم در تربیت
عوامل اصلی جریان تربیــت در اجتماع عبارت اند از: 
مدرسه، خانواده، رسانه، مســجد و دیگر نهادهای 

فرهنگی.

 مدیر مدرســه به عنوان نمایندة دولت و حاکمیت باید بتواند 
از ظرفیت های عوامل سهیم در تربیت به صورت بهینه استفاده 
كنــد تا اهداف متعالی در نظر گرفته شــده را محقق كند یا در 
راستای تحقق آن ها گام بردارد. اما چگونگی این کار به قوانین و 

بسترهای الزم در مشارکت عوامل سهیم وابسته است.
 با مراجعه به اســناد مرتبط با نظام تعلیم وتربیت، به خصوص 
مبانی نظری ســند تحــول بنیادین، درمی یابیم کــه خانواده 
به عنوان یکی از عوامل ســهیم در تربیت، بلکه مهم ترین عامل 

آن، قلمداد شده است.
 چنان که مظاهری )1396( هم در پژوهش خود بر آن تأکید 
و بیان مي كند: اثرگذاری خانواده و نقش کلیدی آن در تربیت 
دانش  آموزان از گذشته تاکنون مطرح بوده است، ولی در اسناد 
تحــول بنیادین آموزش وپرورش )ســند تحول، مبانی نظری و 
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برنامة درســی ملی( بر این مؤلفة اساسی 
تأکید مضاعفی شده است. چنان که در تبیین 

تعریف تربیت آمده است: «تحقق شایستة تربیت، 
مستلزم مشارکت فعال تمامی عوامل اجتماعی سهیم 

و مؤثر در آن، به ویژه پشتیبانی مؤثر عناصر اصلی اجتماع 
و ارکان این فرایند )شامل خانواده، دولت و رسانه( در دوران 
معاصر است )مبانی نظری سند تحول بنیادین، 139:1390(. 
همچنین، در تأکید بر مشــارکت خانــواده در تعلیم وتربیت 
فرزندان آن ها آمده اســت «خانواده نه تنها در پشــتیبانی و 
اجرای طرح های تربیتی، بلکه در سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و به خصوص ارزشــیابی از برنامه ها و اقدامات فرایند تربیت 
باید مشارکت فعال داشته باشد». بنابراین، مشارکت والدین 
در فراینــد تربیت )در همة انــواع آن( هم حق و هم تکلیف 
آن هاست و دولت اسالمی موظف است در استیفای این حق 
و کمک به ادای این تکلیف بکوشــد و سازوکارهای ضروری 

آن را فراهم آورد.
 نتایج پژوهشی با عنوان «نقش خانواده در فرایند برنامه ریزی 
درسی از منظر اسناد تحولی» نشان می دهد بیش از 70 گزاره 
در ضرورت مشارکت خانواده در برنامه های درسی )طراحی، 
تدوین، اجرا و ارزشــیابی( و همچنین همراهی در مدیریت 
و راهبری مدرســه بیان شــده اند )مظاهری، 1396(. بر پایة 
همیــن گزاره ها، خانواده به عنوان یکی از عناصر اصلی برنامة 
درسی در دورة ابتدایی مطرح شده که به تأیید صاحب نظران 

نیز رسیده است.
بنابراین، اثربخش بودن رابطة خانواده و مدرســه بر کسی 
پوشیده نیســت، اما این رابطه نیازمند تقویت و بسترسازی 
اســت. از منظر اســناد، دالیل ایجابی این ارتباط وجود دارد 
و بســتر حضور خانواده ها در تربیت مهیاســت، چنان که در 
بخش «مدرسه در افق چشم انداز 1404 » بر «کانون تربیت 
محله» بودن مدرسه تأکید شده است و مدرسه را «برخوردار 
از قدرت تصمیم گیــری و برنامه ریزی در حوزه های عملیاتی 
در چارچوب سیاســت های محلی، منطقه ای و ملی» می داند 

)سند تحول بنیادین، ۱۳۹۰: ۱۸(.
 همچنیــن، بر اتکای مدرســه بــر ارکان تعلیم وتربیت و 
بهره مند از ظرفیت عوامل سهیم و مؤثر و مبتنی بر مشارکت 
ذینفعان، با تأکید بر مربیــان، دانش آموزان و خانواده تأکید 

می كند )همان، ص ۱۹(.
 چنان که در موارد پیش گفته عنوان شــد، مدرسه می تواند 
از ظرفیت خانواده بهره مند شــود. ایــن بهره مندی صرفًا در 
امور مالی و مادی نیســت، بلکه در طراحی های آموزشــی و 
برنامه ریزی های درســی و اجرایی هم باید نقش مؤثر والدین 

به وضوح مشاهده شود.
 اما برنامه ریزی نیازمند داشــتن اطالعات کافی از وضعیت 
موجود است؛ یعنی براساس معیارهای مشخصی باید وضعیت 
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موجود مدرســه تبیین شــود و پس از تعیین نقطة هدف یا 
وضعیــت مطلوب، برنامــة الزم برای ترمیــم فاصلة بین دو 

وضعیت موجود و مطلوب، تدوین و اجرایی شود.
 مدیر مدرســه به عنــوان راهبر آموزشــی و تربیتی باید با 
تشکیل تیم برنامه ریزی که نمونة بارزی از مجموعة ذینفعان 
و ارکان ســهیم در تربیت هســتند، هوشــمندی خود را در 
راهبری و برنامه ریزی آموزشی مدرسه نشان دهد و با استفاده 
از ظرفیت این عوامل، برنامة ساالنة مدرسة خویش را تدوین 
كند و به اجرا درآورد و برای هریک از عوامل نیز با مشــارکت 

خود آنان، نقش ها و وظایفی تعیین كند.

بنابر آنچه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت:
ê قوانین و اســناد باالدســتی آموزش وپرورش، مشارکت 
والدیــن را در برنامه ریزی مجاز دانســته و بر آن تأکید كرده 

است.
ê  خانواده مهم ترین سهام دار تربیت و مؤثرترین بال حرکت 
به ســوی اهداف تربیتی است و سخاوتمندانه ظرفیت خود را 
در اختیار آموزش وپرورش قرار می دهد، چون از فایدة تربیت 

صحیح بهره مند خواهد شد.
ê برنامة ویژة مدرسه )بوم( نیز برنامه ای است که با اعتماد 
به صالحیت و توان مدرسه، مجوز برنامه ریزی درسی، اجرا و 
ارزشــیابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش را به مدرسه 

واگذار می کند.
ê مدرسه نقطة اتکای دولت و ملت و کانون تربیت محله و 
دارای ویژگی مشارکت پذیری است. بنابراین می تواند با ایجاد 
بســترهای مشــارکت صحیح خانواده، در حدود انتظارات و 

اختیارات گام های مؤثری بردارد.
پس اگر خانواده و مدرســه با هم افزایی و هم اندیشی برای 
تدوین برنامه های ساالنه اقدام كنند، توفیق حداکثری حاصل 

خواهد شد.
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تلقي سنتي از برنامه ريزي در مدرسه، راهكار تقويم اجرايي است كه فعاليت هاي پرورشي، آموزشي و ... 
در يك زمان بندي تدوين و اجرا مي شوند. اما برنامه ريزي در مدرسه در عمل از تفكر راهبردي شروع و 
تا برنامه ريزي عملياتي ادامه مي يابد. بدون توجه به تفكر راهبردي، تدوين برنامه در مدرسه، چيزي جز 
شكل و نقاشي نيست. چون برنامه محصول انديشه (تفكر راهبردي) است. تفكر راهبردي يعني فهم 

درست از ارزش ها، مأموريت ها، اهداف دوره هاي تحصيلي، ماهيت دوره و...
براســاس اين فهم درست، چشم انداز، مأموريت و راهبردها نوشــته مي شوند. به اين كار برنامه ريزي 
راهبردي گفته مي شود. به منظور پياده سازي برنامة راهبردي، برنامة عملياتي (ساالنه) نوشته مي شود. 
در برنامة ســاالنه سه عنصر بسيار مهم هســتند: تحليل وضع موجود مدرسه (خودارزيابي)؛ تعيين 
وضعيت مورد انتظار؛ اقدامات مؤثر. مؤلف اين كتاب براســاس تجربه هاي کسب شده در اجراي مدل 
تعالي مديريت مدرســه، كتابي با عنوان برنامه ريزي قلب تعالي مدرســه تدوين و نكات فوق را در آن 

تبيين کرده است. مطالعة اين كتاب مي تواند براي تدوين برنامة ساالنه در مدرسه مفيد باشد.

 برنامه ريزی، قلب تعالی مدرسه
 نويسنده: دکتر عظيم محبی 

 سال نشر: ۱۳۹۸
 ناشر: انتشارات مدرسه 

 برنامه ريزی، قلب تعالی مدرسه

امام خمينى (ره) :
«من آمده ام دست اجانب را از اين مملكت كوتاه كنم.»

صحيفه امام، جلد 6، صفحه 40 / سايت جماران

kh
am

en
ei.

ir 
س:

عک



IS
SN

:1
73

5-
49

19

تفكــر 
راهبردى

تدبير براى   
ــر تدبيـ

تعالى
شــو

الفباى
تدبير

تهمينه يزدان پناه سامانیقاسميانفريده طهماسبيسيد محمد طباطبايی

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هفدهــــــــم ، 1399
1 3 1 شمـــارة پــى درپــى 
32 صفحه ، 35000 ريال

5
w w w . r o s h d m a g . i r

كليد تحول مدكليد تحول مدرسه
برنامه ريزي


