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رهبران 
آموزشی
در مدارس آینده

عصر جدید مدیریت
فرمانده سرباز

آیندۀ آموزش و پرورش



مدیر و رهبر همـانند باغبانی عمل می كند 
كه در یک دست آب پاش و در دست دیگر 
كیسۀ كود دارد. او پیوسته به تغذیۀ گیاهان 
خود ســرگرم اســت. بی تردید، مدیران 
گاهی ناچار به وجین برخی علف های هرز 
هستند، ولی عمدۀ توانشان را باید صرف 

پرورش گیاهان کنند.
 به نقل از كتاب: برد )2005( اثر جک ولش

حرف اول 

در بحران فرصتی است 
که در خوِد فرصت نیست.

# شهید سردار قاسم سلیمانی# شهید سردار قاسم سلیمانی
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و  مورد  حسب   1-3 و   3-3 بندهای  در 
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عصر جدید مدیریت

یادداشت 
سردبیر 

 مدرسه های امروز را نمی توان شبیه مدرسه های قدیم، 
بلكه حتی مدرسه های یک سال قبل )پیش از بیماری 
كرونا( مدیریت كــرد. چرا كه نحــوه و طریق فعالیت 
مدرسه ها متفاوت شده و در آستانة دگرگونی های متعدد 
و متنوعی است. با تداوم سبك و مدیریت سنتی، ممکن 
اســت بدون هیچ عالمت و نشانة مشخصی از رشد، در 
وضع موجود ماند و یا بخشی از راهبردهای دیگران شد. 
طی سال های اخیر، مدیران مدرسه ها به دالیل عدیده، 
از جمله تنگناهای مالی، تجهیزاتی و فناوری، تدارکاتی و 
حجم سنگین امور اجرایی، بیشتر به کارپرداز، اداره کننده 
و کنترلگر امور جاری شباهت یافته و به میزان زیادی از 

رهبری آموزشی فاصله گرفته بودند.
اما روزگار تغییر کرده اســت و نوع جدیدی از رهبری 
آموزشــی در عصــر دیجیتال و عصر مفاهیــم و زمانة 
تغییــرات پی درپی مورد نیاز اســت. این نیــاز هر روز 
ضروری تر و مهم تر رخ می نمایاند و همة ما و همة نظام 
را به چالش و مبارزه می طلبد. این نوِع جدید از رهبری 
آموزشــی می تواند بسیار متمایز از سبک و روشی باشد 
كه اكنون با آن خــو گرفته ایم. یقینًا ادامة این روال در 
آینده، هزارتوی جدیدی را بیرون از هزارتوی خویشتن 
تجربه خواهد كرد كه در صورت بی توجهی به آن، نظام 
آموزشی را دچار شکاف ها و حفره های عمیقی می کند 
كه برون رفت از آن ها بسیار ناگوار، ناخوشایند، پیچیده و 

پرهزینه خواهد بود.
به نظر می رسد به نوعی از رهبری نیازمندیم كه بهترین 
چیزی که می شناسیم را با بهترین چیزهای آینده ادغام 
کند. یكی از متمایزترین ویژگی های رهبری مورد انتظار، 

بی اعتنایی آشکار به غیرممکن ها و نمی شودها، به منظور 
آماده کردن همة دانش آموزان برای آینده است؛ نوعی از 
رهبری که نقش یادگیرنده داشته باشد. چرا كه معلمان 
و دانش آموزان به شــدت نیاز دارند كه رهبران آموزشی 
بیشتر مطالعه كنند و بیشتر بیاموزند. وقتی مدیران یاد 

می گیرند، معلمان و دانش آموزان نیز یاد می گیرند.
رهبــر آموزشــی در ســال 1410 فردی اســت كه 
متفاوت می اندیشد. او قالب های سنتی و چارچوب های 
عادت شده و ایِنرسی های تلنبارشده در ذهن را كنار زده 
است. شجاعت دارد تا متمایز از دیگران و متفاوت با وضع 
موجود و با نگاه به آینده و فرصت های بی بدیِل ناشی از 
فضای مجازی و دیجیتالی، نوآورانه وارد میدان شــود و 
با شــوق و ذوق وصف ناپذیــر و نوآورانه همراه با رعایت 
مناسبات انسانی و همراهی و همكاری اخالق مدارانه و 
مدارای عمیق با معلمان، دانش آموزان، والدین و ســایر 
دســت اندركاران و ذی نفعان آموزش وپرورش، رهبرِی 
نوین را در عصر دیجیتال به منصة ظهور برســاند. این 
کار مستلزم تعهدی محکم برای ارتباطات و چشم اندازی 

روشن از یک آموزش جمعی و نوآورانه است.
بنابراین، با توجه به ورود ایران به آســتانة سدة 15 و 
تأثیراتی که در این راســتا متوجه همة کشــور، به ویژه 
آموزش وپرورش شده است و آن را متأثر خواهد ساخت، 
و نیــز تغییرات جهانی متأثــر از عصر دیجیتال و عصر 
مفاهیم در همة ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاســی و 
تقابل آن با وضعیت ما، ترســیم چشم انداز و تصورات، 
تدویــن چالش ها و بیان تعهدات رهبری آموزشــی در 

سال هاي پیش روي از مسائل مهم این شماره است.



سید محمد نوروزیان امیری، دكترای مدیریت آموزشی

سواد 
فضایی

 خوانش فضای مدرسه
لوفــور )1397( فضــا را بــه منزلــة 
اجتماعی  روابــط  موجــود  تعامــالت 
می داند، نه ماحصل آن تعامالت. با این 
است  »فرایند«  مدرسه  فضای  توصیف، 
نه »محصول«. فضای مدرســه قلمروی 
اســت که »زندگی فرهنگی مدرســه« 
در آن هدایــت می شــود. ولی این فضا 
»ظرفی خنثی« نیســت کــه هر چه را 
در آن ریخته شــود، بپذیــرد. به نوعی 
می توان گفت، فضا به وســیلة ســاكنان 
مدرسه تولید می شــود و خودش را بر 
ســاكنان تحمیل می کند و در نتیجه به 
مدرســه شکل می دهد. بر اساس نظریة 

لوفور، در تولید فضا یك مدل سه وجهی 
از فضای مدرسه می توان پیشنهاد كرد: 
فضــای دریافتة مدرســه ای )عمل های 
فضایی(، فضای پنداشــتة مدرســه ای 
)بازنمودهــای فضــا( و فضای زیســتة 

مدرسه ای )فضاهای بازنمودی(.
به نظر می رسد پیشنهاد لوفور می تواند 
برای آشــتی دادن همة  تالشی مناسب 
تفاوت هــای درون سیســتم مدرســه، 
به نحوی ماهرانه و دیالکتیکی، باشــد. بر 
پایة واكنــش كیچن )2009( به نظریة 
لوفور، اگر ما قدرت و در نتیجه ســاخت 
و بازســاخت روابط اجتماعی مدرسه را 
آفریننده و نه ســرکوبگر بدانیم، واضح 

اســت که اندیشــیدن دربــارة قدرت، 
مستلزم اندیشیدن به مسائل فضاست. به 
همین شکل، اندیشیدن به فضا مستلزم 
فهم مسائل قدرت است، از آن رو که فضا 

دربارة تعامل، تعیین و کنترل است.
به زعِم لوفور، تغییــر زندگی و تغییر 
جامعه هیچ معنایی ندارد، مگر اینکه در 
این میان بتوانیم فضای زندگی و جامعه 
و همان وضع موجــود را تغییر دهیم و 
در نهایِت فضای خودمان را تولید کنیم. 
در واقــع، تغییر دادِن زندگــی، تغییر 
دادِن فضــا و تغییر دادِن فضا هم همان 
تغییــر دادِن زندگی اســت. این همان 
درهم تنیدگــی امر ذهنی بــا امر عینی، 

مبانی
یت مدیر

قرنطینگِی حاصل از كرونا انسان را با »فضاهایی جدید« مواجه كرده است كه در آن ها مكان و زمان اعتبار خود را از دست داده اند. 
فضایی »دیگر« که در آن هویت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی دگرگون شــده و یا حتی رنگ باخته اند. فضای قرنطینگی حالتی 
»آستانگی« را به ما تحمیل كرده که در آن هویت ما از شکلی ایستا خارج شده و به هویتی سیال تبدیل شده است. جستارگشایی های 
بدیع هانری لوفور1، فیلسوف فرانسوی، در باب »مطالعات فضا«، زمینه ساز شكل گیری این پرسش است كه چرا ما برای مدیریت فضای 

مدرسه »ساختارمند« عمل می کنیم و اصواًل اگر بخواهیم مدرسه های امروز را »فضامند« مدیریت كنیم، چه باید كرد؟
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هستی سوبجکتیو2  با هستی اجتماعی3، 
اندیشه با عمل و همان به هم گره خوردِن 
عاملیــت با فضاســت که راه به ســوی 

خودگردانی4 دارد )یزدانیان، 1399(.

 مدرسه به مثابۀ فضا
هر مدرســه می توانــد واجد دو فضای 
متمایز باشد: اول، »فضای سیطره5«؛ دوم، 
»فضای اقتضایی6«. فضای ســیطره در 
واقع وجه سیستمی، ساختاری و رسمی 
مدرســه و فضای اقتضایی ظرفیت های 
پنهان ضمنی منتشــر در فضاســت که 
ساكنان مدرســه آن را در متن زندگی 
مدرسه ای خود کشــف وخلق می کنند. 
فضای ســیطره آن گونه طراحی شــده 
است كه بتواند كنترلگر ساكنان مدرسه 
باشد، اما به مرور زمان و با نفوذ تدریجی 
تجربه ها و آگاهی ها، فضاهای اقتضایی بر 
آن مسلط می شوند و »مدرسة نامریی« از 
»مدرسة مرئی« پیشی می گیرد. فضای 
كلی مدرسه حاصل دیالكتیِك خاموِش 
فضاِی ســیطره و فضای اقتضایی است. 
فضای ســیطره میل به فضای سلســله 
مراتبــی، هرمــی، متمرکــز، متقارن، 
مرزبندی شــده و طبقه بندی شده دارد، 
اما فضای اقتضایی میلش به چنگ آوری 
اســتقالل،  آگاهی یابــی،  فرصت هــا، 
كنشــگری، دیده شــدن و ابراز آزادانة 
سخن اســت. فضای مدرسه یك مكان 
)place( نیســت كه هندسی و دارای 
ابعاد فیزیكی باشــد، بلكه »شاكله« ای 
ادراکی، ارتباطــی، عاطفی و اجتماعی 
و برساخت نحوة زیســت و مناسبات و 
اعمال ساكنان مدرســه است. در واقع 

.place است نه space یک

 مدیریت ریزوماتیک
از جنس مدیریت  مدیریت فضامنــد 
ریزوماتیك اســت. مدیریت ریزومی در 
تفاوت بــا مدیریت درختــی، فضاها و 
ارتباطات افقی7 و چندگانه و همه جانبه 
را تداعی می کنــد، اما مدیریت درختی 
با ارتباطــات خطی و عمودی8  و گوش 
به فرمان سروکار دارد. مدیریت ریزومی 
»مدیریت فضای ارتباطی« اســت. ضد 
تمرکز، انســجام و نظم معمول است و 
زندگــی ایلیاتی و کوچ دائمی کولیان را 
که با محدودیت و ســکون نمی سازند، 
 )1995( دلوز  ژیــل  می کند.  تداعی 
معتقد اســت، هر تفکر ریزومی پایانش 
آغاز تفکر دیگری است و نمی توان برای 
آن آغاز یا پایانی قائل شــد. این تفکر، 
هویتی »چند شــبکه ای« برای انســان 
مدرن بــه ارمغان آورده اســت؛ هویتی 
که خود را بســیار و به تکرار می شکند 
و دوباره پیوند برقــرار می کند. در واقع 
ریزوم هــا مابیــن تفکرات خطــی قرار 
گرفته و آن ها را به هم مرتبط می کنند 
و حرکتــی ناهمگــن و فضایــی دارند. 
درهم تنیدگی  بــا  ریزوماتیک  مدیریت 
می کند  حرکت  مدرســه  فضایی مکانی 
و درپــِی ایجــاد اتصال و پیوســتن به 
شــبکه های ارتباطی مدرســه ای است. 
طــرح این ایده در مدرســه می تواند با 
تمركــز و میدان دهی به فضای عمومی، 

بین رشــته ای،  افقــی،  حرکت  مقــوم 
به  متمایل  و  غیرمتمرکــز  نهادگریــز، 
فضای ســیال و روان باشــد. این گونه 
از مدیریــت، مدیر مدرســه را به مثابة 
»كنشــگر مــرزی« معرفــی می کند. 
»کنشــگری مرزی« نظریه ای است که 
مقصود فراستخواه )1398( آن را از 
مطالعات تاریخ معاصر ایران به دســت 
آورده و توســعه داده اســت. كنشگری 
مرزی نوعی عمل فضایی است كه طبق 
آن، مدیــران با آمد و شــد به فضاهای 
خاكســتری مدرســه در تالش هستند 
»فضاهایی نوپدید« تولید كنند. مدیران 
مرزی، فضای رسمیت و کنترل مدرسه 
را به فضایی اقتضایی و قابل تردد تبدیل 
می كننــد و فرم تــازه ای از »حكمرانی 

مدرسه ای« را به میان می آورند.

 تیپولوژی مدیریت فضامند 
مدرسه

با اقتباس از ســّنت توضیــح امور در 
چارچوب فضا، می توان نوعی تیپولوژی  
سه تایی از فضای مدرسه و مدیریت آن 

ارائه کرد:
مدیریت فضای کالبدی:

 مدیریــت ســطح اول مدیریت ابعاد 
فیزیکی مدرسه است. کالس ها، محوطه، 
سالن اجتماعات و دفتر مدرسه. در این 
فضا، مــراد از مدیریت، تبلور مفاهیمی 
چون قابلیت زیست9، سرزندگی10، حس 
مکان11 و شــکل گیری خاطرات جمعی 
مدرسه ای است. مدرسه به طور مستمر 
نیازمند تعامل با نیازهای جدید اســت 
و نیازهای جدیــد هم نیازمند چیدمان 
جدید کالبــدی در تطابق بــا کیفیات 

فضای مدرسه یک مكان 
نیست كه هندسی و 

دارای ابعاد فیزیكی باشد، 
بلكه »شاكله« ای ادراکی، 

ارتباطی، عاطفی و اجتماعی 
و برساخت نحوۀ زیست و 
مناسبات و اعمال ساكنان 

مدرسه است
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مدرسه ای هستند. پس مدیریت مدرسه 
در ایــن ســطح، مدیریتی مســتمر و 
پویاست که پایداری کیفیت آن مستلزم 
مدیریت مستمر و طرح محور با مشارکت 

گروه های ذی نفع مدرسه ای است.
مدیریت فضای گفتمانی: مدرســه 
برای معلم یک معنا دارد و برای والدین 
معنایی دیگر. مدرسه برای مدیر و معلم 
فضای قدرت اســت و بــرای خانواده و 
دانش آمــوز فضایی هنجــاری. در این 
میان، مناســبات هژمونی و سرمایه هم 
برای خود گفتمانی را به مدرسه تحمیل 
می کنند. با وجود این ، فضاهای متعدد 
گفتمانی، متشــکل از گفتمان انتقادی، 
آموزشــی،  گفتمان  انضباطی،  گفتمان 
سیاســی،  گفتمان  مطالبه گر،  گفتمان 
گفتمــان ســرمایه، گفتمــان قدرت و 
گفتمان های صنفی بر مدرســه ســایه 
انداخته اند. از این رو، مدیران مدرسه ها 
ناخواسته با مداخالت و تنظیمات رسمی 
و غیررسمی بی شــماری مواجهند که 

باید بر آن تسلط یابند.
مدیریت فضـــای نامرئی: فضـای 
نامرئی منتج از تجربة زیســتة ساکنان 
مدرسه، اعمال و فرایندهای مدرسه ای، 
ایماژها، احساســات، انگیزش ها، معانی، 
تخیالت وآگاهی های پنهان مدرســه ای 
است. این سطح از مدرسه فضایی سیال 

و خاموش ولــی مســتمر و تأثیرگذار 
اســت. فضــای نامرئــی واجــد کلیت 
زیست مدرســه ای اســت و به شدت در 
مدرسه »منتشــر« و فضایی سرشار از 
میل به رهایی، خودابــرازی، ارتباطات 
و تنوعات ســرکش اســت. این فضا از 
مدرسه، به دور از چشم مدیران، »فضای 
همسایگی ها،  غیررســمی«  نمایندگی 
محله هــا، صنوف و احزاب می شــود و 
ارتباطات کدبندی نشدة ساکنان مدرسه 
در هر دو طرف شــکل می گیرند. پس 
مدیــران مدرســه ها بــا مجموعه ای از 
مدرســه ای  ضمنی  میکروقدرت هــای 
مواجهند که سرشتی ادراکی، هنجاری 
وعاطفی دارد. مدیریت این فضا از پایین 
به باال، نامتقارن و شبکه ای است و میل 

به خودتنظیمی دارد.
 

 بحث
خوانش فضای مدرسه نیازمند رهایی 
از نگاه دم دســتی، غیرانتقادی، خنثی 
و بی طرف اســت كــه اگر ایــن گونه 
نشــود، نه تنهــا »تولید فضــا« محقق 
نخواهد شــد، بلكه با »مصــرِف فضا« 
مواجــه خواهیم شــد. تحلیلگــران و 
مدیران مدرسه نیازمند »سواد فضایی« 
از آنچه در  متفاوتی هســتند؛ متفاوت 
قلمرو بازنمایی هــا و در نظام دانش به 

ما تحمیل می شــود. چراکه اگر خوانش 
و زیست مدرســه ای »فضامند« نشود، 
از فضای  گرفتار »خوانشــی خنثــی« 
مدرســه خواهیم شــد كــه تضادهای 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، 
در دل مدرسه نهفته باقی خواهند ماند.

پی نوشت ها
1. Henri Lefebvre
2. Subjective Being
3. Social Being
4. Autogestion
5. dominated space
6. appropriated spaces
7. rhizomatic urban theology
8. arborescent urban theology
9. Viability
10.Vitality
11. lace of Sense
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دکتر علی خلخالی، دانشیار مدیریت آموزشی

فرمانده سرباز

مبانی 
یت مدیر

1 به طور کالســیک، »کار فرمانده« 
ترسیم چشــم انداز و مأموریت، طراحی 
عملیات همــراه با تقســیم کار، تعیین 
وظایف و صدور دستور است. »کار سرباز« 
هم انتظار برای صدور فرماِن آغاز عملیات، 
و ســپس اقدام و عمل عین اوامر ابالغی 
است. معمواًل این دوگانگی فرمانده سرباز، 
مهم ترین چالش برای موقعیت هایی است 

که نیازمند کاهش »شکاف بین تصمیم و 
اقدام« هستند. 

امــا سپهبد شهید قاسم سلیمانی، 
به عنوان فرمانده یک نیــروي فرامرزی و 
بین المللی، توصیه می کند که وی را برای 
همیشــه، فقط به عنوان سرباز بشناسند. 
او چشم انداز، مأموریت و عملیات طراحی 
می کرد و پیــش از همه، خود عملیات را 

بــه اجرا در می آورد و آنــگاه دیگران را به 
مشارکت دعوت می کرد. او فرماندهی بود 
که هیچ گاه به نیروهاي تحت امرش نگفت: 
»بروید!« همیشه خود جلو می افتاد، پیش 
می رفت، اقدام می کرد و بعد به رزمندگان 
می گفت: »بیایید.« این الگویی اســت که 
باید به طــور مکرر و بــرای موقعیت های 
متنوع، شبیه ســازی و روایت کرد تا بین 
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نسل ها تکثیر شود. شهید قاسم سلیمانی، 
مبدع مدل مدیریتی و ســاختار سازمانی 
»فرماندِه ســرباز« اســت. متــن حاضر، 
تکاپویی نظری با هدف استنتاج آموزه هایی 
بــرای آموزش و پــرورش ایــران، به ویژه 
مدیریت مدرسه، بر اساس مکتب مدیریتی 
سلیمانی، در آستانة ورود به سدة پانزدهم 

هجری شمسی است.
 

آموزش و پــرورش  ادارة  ســامانة   2
ایران، در ســدة گذشــته، بــر مبنای 
»مدل مغزمرکزی« طراحی و مســتقر 
شــد. تجربة این سده نشان می دهد که 
اساســًا »آموزش و پــرورش در وضعیت 
مغزمرکزی« نمی تواند کارآمد باشد، زیرا 
وقتی ساختار، دارای ماهیتی مقید شود، 
هرچند ظاهراً کنترل پذیرتر است، لیکن 
دامنة حرکتی محدودی خواهد داشت. 
محدودیــت در دامنة حرکتی که پیامد 
طبیعی تبعیت از مــدل »مغزمحوری« 
اســت، فرصت تحول بنیادی را از نظام 
می گیــرد.  براینــد چنیــن وضعیتی، 
بالتکلیفی مزمِن قاطبة عناصری اســت 
کــه در ناحیــة خارج از محــدودة مغز 
تصمیم گیرنده قرار دارند. در عین حال 
با کمترین آســیب و یا اغتشاش نظری 
در مغز مرکزی، عمــاًل همة ارگان های 
عمل کنندة تابعه مختل می شــوند. مثاًل 
وقتــی در وضعیت های نســبتًا بحرانی، 
مجموعة ســاکنان مدرســه ای تا پیش 
از رســیدن دســتورات مرکزی، به طور 
مکرر، مردد و حیران به نظر می رســند، 
و یا نســبت به عمــل مطابق با تقاضای 
تحــوالت گســترده احســاس ناتوانی 
می کنند، نمونه هایــی از پیامدهای یک 

سامانة مغزمرکزی است. 

3 ســرپایان موجوداتی هســتند که 
در مســیر فرگشــت، مي تواننــد با یک 
سیستم عصبی بسیار بزرگ، پیچیده، و 
منتشرشده در سراســر ارگان های خود، 
رابطة مستقیم بین مغز و بدِن مبتنی بر 
مغزمرکزی را دگرگون ســازند. در واقع 

در چنین سامانه ای، همة ارگان ها دارای 
سیستم عصبی و مغز جداگانه ای هستند 
و به طور مســتقل تصمیــم می گیرند و 
عمل می کنند. البته برای مغزهای ساده 
توانایی استقالل عمل  و توســعه نیافته، 
ارگان ها پدیده ای بحرانی تلقی می شود. 
مقیدنبودن اندام ها به مغز مرکزی، همراه 
با هم زمانــی و هم مکانی سیســتم های 
امکان  عمل کننــده،  و  تصمیم گیرنــده 
حرکت و تحول را بی نهایت می سازد. در 
عین حال، بی نهایتی درجة آزادی ارگان ها، 
منشأ پیچیده سازی مغزی سیستم است. 
البته پدیده ای با این درجة آزادی، کنترل 
و هماهنگی اش بسیار دشــوار است. لذا 
تالش مســتمر برای هماهنگــی نیز، به 
پیچیده تــر شــدن مغز مرکــزی کمک 
می کند. این »مغز توســعه یافته«، دیگر 
تمایلی بــه کنترل مرکزی ندارد و تا حد 
ممکن آن را کمینه می ســازد. ارگان های 
رهایی یافته از کنترل مغزمرکزی، به درکی 
دگرگون از هســتی دســت می یابند که 
در وضعیت محدودیت ســاختاری تحقق 
چنین درکی، شدنی نبود. همچنین تکامل 
سیستم های عصبی ســرپایان، ناخواسته 
توانایی های تازه ای را با خود به همراه آورده 
اســت. به این امر »پیامدهای ناخواستة 

تکامل« اطالق می شود.
 

4  تبعیت تام و تمام نهاد آموزش و پرورش 
از یک سامانة مغزمحوری، با ماهیت امر 
تعلیم و تربیت در تضاد است. بخش حیاتی 
نهاد آموزش و پرورش، تالش برای تسهیل 
پدیدآیی چیزی اســت که فعاًل نامعین 
اســت. ادارة سامانه ای که قرار است مولد 
امر نامعین باشد، با ســامانه های معین، 
شــدنی نیســت. با پذیرش این گزاره ها، 
بدون تردید در ســدة پانزدهم، ادارة نهاد 
آموزش و پرورش، مســتلزم شکل گیری 
روش مدیریتی مرتبط تری است. به زعم 
نویســندة متن حاضر، برای ادارة سامانة 
مدارس ایران، و نیز فاصله گرفتن از سامانة 
مغزمحوری کنونی، »مدل فرماندِه سرباز 
ســلیمانی« می تواند تجربه شود. مطابق 

این مدل و بر اســاس یافته های تجربی 
حاصل از مطالعه روی ســرپایان، نوعی 
از مدیریت مدرسه پیشنهاد می شود که 
در آن، »توانایی تصمیم و عمل«، به یک 
موقعیت انتقال می یابد. این مدل، چیزی 

فراتر از مدیریت مدرسه محور است. 
جوامعی که مدیریت مدرســه محور را 
دنبال کرده اند، شواهدی دال بر استقالل 
از مدل مغزمحوری را گزارش نکرده اند. اما 
»مدل فرمانده سرباز«، در تجربة زیستة 
قاســم ســلیمانی، از طریق زایش مکرر 
عمل کنندگان تصمیم ساز، و تصمیم سازان 
عمل کننده، درکی توسعه یافته تر نسبت 
به وضع موجود می آفریند. در این مدل، 
هر یــک از واحدهای نهاد تعلیم و تربیت، 
به طــور مســتقل و بی نیــاز از رجوع به 
مغز مرکزی، در نظرورزی و عمل هم زمان، 
سهیم می شوند. چنین امری سطحی از 
پیچیدگی نهادی را ایجاد می کند که پیامد 
هماهنگ سازی  فرصت های  آن،  طبیعی 
هوشیارانه اســت. این نوع هماهنگی، با 
است.  متفاوت  فعلی  مغزمحوری  کنترل 
مطابق مدل فرمانده سرباز، تعلیم و تربیت 
را می توان در منطق »پیامدهای ناخواستة 

تکامل« تعریف کرد.

5 چندان دشوار نیست که تصور کرد، 
اگر شهید قاسم سلیمانی قرار بود در قلمرو 
آموزش و پرورش فرماندهی کند، احتمااًل 
بر اســاس مدل فرمانده سرباز، ابتدا خود 
اندیشه ورزی هایی  با  متناسب  مدرسه ای 
که یقینًا برآمده از باورهایش بود، تأسیس 
می کرد و اجازه می داد تا در یک بازة زمانی 
معتبر، در عمل دســتاوردهایش آشکار 
شوند. آنگاه به بقیة دست اندرکاران امور 
مدرسه ای پیشــنهاد می کرد: »بیایید!« 
این مدل با سامانة مغزمحوری فعلی که 
ابتدا اســنادی توسط افرادی خاص تهیه 
می شوند و ســپس به مدیران مدرسه ها 
گفته می شود: »بروید اجرا کنید«، کاماًل 
متفاوت اســت. امید است سدة پانزدهم 
هجری، دورة توسعة »فرمانده سربازی« 

در نهاد آموزش و پرورش ایران باشد.



ائلدار محمدزاده صدیق 

آیندۀ آموزش و پرورش

میزگرد

 بخشی از برنامۀ دیگران نباشیم
دکتر حیــدر تورانی، ســردبیر مجلة 
رشــد مدیریــت مدرســه، در ابتدای 
این میزگــرد گفت: »عصــر دیجیتال 
و ســرعت باالی فنــاوری ارتباطات و 
اطالعــات، هم بســتگی زیاد انســان ها 
به یکدیگــر و موقعیت هایی که روز به 
روز نقششــان تغییــر می کند، از جمله 
عرصه هایی هســتند که نشان می دهند 
آموزش و پــرورش ما چگونه آینده ای در 

پیــش خواهد داشــت«. تورانی با بیان 
اینکه »آینده به ســوی ما می آید، باید 
دید چه انتظاری از این نقش های جدید 
می رود«، ادامــه داد: در عصر دیجیتال 
شاهد آن هســتیم که نقش ها در حال 
تغییرند. خیلی وقت ها بعضی از نقش ها 
نیز جابه جا می شــوند، مشارکت و خرد 
جمعی بیشــتر و ارتباطات گسترده تر و 
عمیق تر می شــوند. همــة این عوامل و 
موضوعاتی از قبیل مدرســه ها و عدالت 

تمرکززدایی،  و  مدرســه ها  آموزشــی، 
مدرســه ها و خصوصی سازی، مدرسه ها 
و تنــوع و تكثر، مدرســه ها و انتخاب 
والدین، مدرســه ها و اســتلزامات عصر 
دیجیتــال و همچنیــن مشــترکات و 
تمایزهایی که با دنیای پیشرفته داریم، 
نظام آموزشی را تحت تأثیر خویش قرار 
می دهد. به هر حال باید خودمان را پیدا 
و تكلیف و جایگاهمان را مشخص کنیم. 
تا خودمان ندانیم کجا هســتیم و کجا 

میزگرد اعضای شورای برنامه  ریزی مجلۀ رشد مدیریت مدرسه

میزگرد برخط اعضای شــورای برنامه ریزی مجلة رشــد مدیریت مدرســه با حضور دکتر حیدر تورانی، دکتر علی خلخالی، دکتر 
مرتضی مجدفر، ابراهیم اصالنی، مهندس صادق صادق پور و دكتر محمد علی شامانی برگزار شد. در این میزگرد با نگاهی به صدسال 
اخیر، فعالیت آموزش و پرورش در کشــور نقد و بررسی شــد و دربارة لزوم برنامه ریزی و چاره اندیشی برای سال های پیش روی نظام 

آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر شد.
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می خواهیم برویم، قطعًا بخشی از برنامة 
دیگران خواهیم شد. الزمة اینکه بخشی 
از برنامه دیگران نشــویم، این است كه 
بتوانیم در زمین خودمــان بازی کنیم 
و بر مبنای اعتقــادات و اصول تربیتی 
خودمان حرکت کنیم. خوشبختانه سند 
تحول این مهم را برای ما فراهم ساخته 

است«.
 وی همچنین گفت: »آینده به سمت 
مــا می آید، بیش از اینکه ما به ســمت 
آینده برویم. اگر قرار است موفق باشیم، 
باید دورتر، ســریع تر و بیشــتر ببینیم. 
این ها را فرهنگ سازی کنیم و در قالب 
ظرفیت مجلــه، گفتمان ســازی کنیم 
تا موضوع در ســطح مدرسه و خارج و 
باالتر از آن، طرح شــود و مورد استفاده 

قرار گیرد«.

 الزمۀ دنیای امروز تعامل است

دکتر حیدر تورانی با بیان اینکه دنیای 
امروز دنیایی با سبك و روش حكمرانی 
جدید است، معمواًل استانداردها، بایدها 
و قوانینی بین المللی تعیین می کند كه 
هر كس یا هر كشوری با آن استانداردها 
و بایدها و قوانین پیش رود و ســازگار 
شــود، امتیاز می گیرد، اگــر نه حذف 
می شود. نمونه های آن را از سازمان ها و 
مراكز علمی جهانی و بین المللی )مانند 
یونسكو(، ورزشی )مانند فیفا( و سیاسی 
)ســازمان ملــل( مشــاهده می کنیم. 
بنابراین، نمی توان با دنیای امروز بدون 
تعامــل و تضارب فكــری و علمی فعال 
پیش رفت. اگر بخواهیم و بتوانیم در این 
تعامل دســت برنده داشته باشیم، باید 
داشته  روشنی  راهبردهای  و  چشم انداز 
باشــیم و بدانیم چــه می خواهیم و چه 
می کنیم. اما اگر چراغ خاموش و تنها در 
خلوت و عزلت پیش برویم، نه تنها اتفاق 
مثبتی در مســیر پیشــرفتمان نخواهد 

افتاد، بلكه پسرفت نیز خواهیم داشت. 
او گفت: »اگر امروز برخی از كشــورها 
در ادارة مدرسه هاشان موفق ترند، به این 
دلیل است که از قبل ترها شروع کرده اند 
و زیرساخت های نرم و سخت مورد نیاز 
را آماده كرده و آینده را زودتـر دیده اند. 
عصـر امــروز عصر دیجیتال است و ما 
موقعی می توانیم مؤثر و موفق باشیم که 
آموزش و پرورش را نهادی سرمایـــه ای 
بــاور كنیــم و آینـــده را به درســتی 

بنگاریم.«

 ارتباطات و تعامالت را جدی 
بگیریم

ابراهیم اصالنـــی در این نشسـت 
تخصصی گفت: »وقتــی نگاه به آینده 
داریم، طبیعی اســت باید گذشــته را 
نیــز مرور کنیم. تجارب گذشــتة نظام 
آموزشــی نشــان می دهد کــه ما در 
زمینة نگاه به انســان، زندگی و تربیت 
نتیجه اش  که  داشــته ایم  اشــتباهاتی 
امــروزه در زندگی شــخصی مردم  را 
و نیــز رفتارهای اجتماعـــی - تربیتی 
می بینیم«. اصالنی ادامه داد: »ده سال 
اســت که ســند تحول به طور جدی 
مطرح اســت. اما واقعــًا در حد حرف 
است. همه اصرار می کنیم همه با سند 
آشنا شــوند. اما در عمل نظام آموزشي 
و حاكمیتي کشــور، اقدام عملِی مؤثر و 
جدی برای تحقق ســند نکرده اســت؛ 
ســند به عنوان چشــم اندازی است که 
صرفًا چراغ هاي آرزوها را روشــن کرده 
اســت«. عضو شــورای تحریریة مجلة 
رشــد مدیریت مدرسه ادامه داد: »بهتر 
است نظام آموزشی، متوجه شود که در 
سال های گذشته نارسایي هاي جدی در 
آموزش داشته است و نگاهش به انسان 
و تربیت جامع نبوده است. بدون ارتباط 

با دنیا نمی  توان زندگی کرد.«

 ترسیم آینده با نیم نگاهی 
به گذشته

سردبیر مجلة رشــد مدیریت مدرسه 
بــرای ســهولت در ادامــة گفت وگو، با 
ذکر مثالی توضیح داد: »شیشــة جلوی 
ماشــین بزرگ است. باالی شیشة جلو، 
یک آینة کوچک قــرار دارد که راننده 
از طریــق آن عقب را هــم می بیند. به 
عبارت دیگر، عقب را با یک آینة خیلی 
کوچــک و جلو را با یک شیشــة خیلی 
بــزرگ می بیند. در واقع نــگاه به جلو 
باید بزرگ تر و وســیع تر باشــد و البته 
نیم نگاهی هم باید به گذشــته داشت. 
اجازه دهید رو به جلــو گفتمان كنیم. 
جلو که برویم و مطلوب ها و استانداردها 
که مشخص شــوند و نرم های پیشرفت 
خود را نشــان دهند، خود به خود نارسا 
بودن یــا معیوب بودن روش های حال و 
گذشته مشــخص خواهند شد. به جای 
اینکه بگوییم گذشــته این گونه بوده و 
خود را در مظــان اتهامات بی ربط قرار 
دهیم و متوقف شــویم، آینده را ترسیم 
کنیم و بگوییم بر اساس آموزه های ملی 
و دینی و نیز چشم انداز دنیای پیشرفته، 
آموزش و پرورش موفق این است و آیندة 
ایران نیز باید این گونه باشــد. لذا وقتی 
مطلوب هــا را بیان کنیــم و بگوییم که 
مطلوب این گونه است، آن گاه خودبه خود 
وضع گذشته و موجود محك می خورد 
و زیر ســؤال می رود. این رویكرد رو به 
جلو، گفت وگویمان را بهتر پیش خواهد 

برد«.

 لزوم غیرخطی شدن 
برنامه ریزی ها

 دكتـر مرتضــی مجدفـــر در این
نشســت تخصصی با تقســیم یک قرن 
گذشــتة آموزش و پــرورش کشــور به 
دو بخــش، گفت: »یک بخش تا ســال 
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1345 و بخــش دوم از ســال 1345 
که اصالحات آموزشــی با تأسیس دورة 
راهنمایــی در اجالس رامســر شــروع 
شــد.« عضو شــورای تحریریــة مجلة 
رشــد مدیریت مدرسه گفت: »45 سال 
ابتدای قرن گذشــته، به صورت باری به 
هر جهت گذشــت. اما از ســال 1345 
به این ســو، ما شــاهد تغییــر حیات 
مکرر نظام آموزشــی بودیــم«. مجدفر 
ادامــه داد: »ما در دوره های تحصیلمان 
در تربیــت معلم درســی داشــتیم با 
عنوان برنامه ریــزی، برنامه ریزی خطی 
کرونا  تجربة  غیرخطــی.  برنامه ریزی  و 
به ما نشــان داد، اتفاقی کــه در تولید 
صنعتــی رخ داده، این اســت که تولید 
صنعتی از غیرخطی بودن خارج شــده 
است و الجرم آموزش هم در قرن جدید 
از خطی بودن خارج خواهد شــد. نمونة 
کوچک این شرایط را در ماجرای کرونا 
دیدیم. در واقع برنامة ســاالنه ای را که 
مدیران مدرسه ها می نوشتند و برنامه ای 
خطی بود، مجبور شــدند جایگزین دار 
بنویســند. یعنی برنامه ای بنویسند که 
چند شقه و چند ســناریو را پیش بینی 
کند و چــون ادارات و آموزش و پرورش 
کل ما با این تفکر تربیت نشــده بودند، 
در ابتدا اختیــار دادند که هر چه مدیر 
مدرســه گفت پیاده شــود. ولی چون 
این ها با این تفکر تربیت نشــده بودند، 
بالفاصله حرف هایشان را پس گرفتند و 
روی آوردند به اینکه دوباره آن را خطی 

و ابالغی  کنند. 
می خواهم بگویم، یکی از الزامات قرن 
برای آموزش و پرورش ما غیرخطی شدن 
برنامه ریزی هاسـت. به واسـطة سرعــت 
فراوانی که خواهیم داشــت، به واسطة 
تغییرات مکرری که داشتیم و خواهیم 
داشت و به واسطة تجربة کرونا و اتفاقاتی 
که افتاد و به ما نشــان داد برنامه ریزی 
خطی جــواب نمی دهد، مــا باید روی 
بیاوریــم بــه برنامه ریزی در شــرایط 
نامطمئن، و برنامه ریزی با شرایط نابرابر. 
در واقــع ورود ما به قــرن جدید باید با 
نگاه جدیدی باشد. این را به عنوان یک 
شــاخصه در قرن جدید عنوان می کنم، 
مبنی بر اینکه اولین تفاوت قرن جدید 
با قرن گذشته، در نوع برنامه ریزی است. 

برنامه ریزی  از  برنامه ریزی می تواند  این 
راهبردی شروع شــود و به برنامه ریزی 
عملیاتی مدرســه ای و حتــی به برنامة 

درسی و کالسی معلم برسد«.
 مجدفــر توضیــح داد: »امــروز و در 
شــرایط کرونا، چندین جایگزین برای 
معلم ایجاد شده اســت. در واقع، معلم 
ما هیبریدی یا چندگانه سوز شده است! 
هم باید برخــط تدریس کند و هم باید 
آمادگی تدریس انفرادی داشته باشد. و 
هم آمادگی داشته باشد نسخة کاغذی 
به منزل بچه ها بفرســتد. در حالی که 
قبــاًل فقط یک روش تدریس داشــت. 
به اعتقــاد من، مهم تریــن عنصر قرن 
جدید در آموزش و پرورش، تغییر در نوع 
برنامه ریزی و نگاه به برنامه ریزی اســت 
برنامه ریزی  برنامه ریزی خطی به  از  که 

در شرایط نامطمئن پیش برود«.

 ابتدا چشم  انداز را مشخص کنیم

مهنـدس صادق صادق پـور در این 
جلسه یکی از ضرورت های عصر حاضر 
را تمرکز از نقاط منفی به سمت قوت ها 
و فرصت ها عنوان کــرد و گفت: »باید 
بتوانیم نگاهمــان را تغییر دهیم. امروز 
در جامعــه کاســتی ها و تهدیدها را به 
خوبــی می بینیم. اما فرصت ها و قوت ها 
را کمتر می بینیــم. پیتر دراکر جملة 

معروفی دارد که می گوید: به فرصت ها 
غذا دهید، به مشکالت گرسنگی. اما ما 
خیلی وقت ها برعکــس عمل می کنیم. 
لــذا پیشــنهاد اول من بــرای ورود به 
چشم انداز  مشخص کردن  آینده،  دنیای 
است؛ اینکه می خواهیم کجا برویم. دوم 
اینکه برای رســیدن به آن چشم انداز، 

مهارت های الزم را فرا بگیریم«. 
ورود  »مهارت های  گفــت:  صادق پور 
به آینــده خیلی متفاوت از مهارت هایی 
نقلی  تاکنون داشــته ایم.  هســتند که 
اســت که می گوید، مدرسه های آینده 
اولین  شــش ضلع خواهنــد داشــت. 
ضلــع خودآمــوزی و یادگیری اســت 
و بعد به ســراغ بازی و نشــاط، قصه و 
داستان سرایی، طراحی و معنا می روند. 
در همین جا می خواهم پیشــنهاد کنم 
مدیران محتــرم دو کتــاب پنج ذهن 
بــرای دنیای آینده و ذهــن کامل نو را 

بخوانند«. 
صادق پور این دو کتاب را برای مدیران 
مدرسه ها مؤثر دانست و گفت: »گاردنر 
در کتــاب پنــج ذهن بــرای آینده، به 
ذهن های منظم، منسجم، خالق، مؤدب 
و اخالقی اشــاره می کند و معتقد است 
آرامــش نتیجة ذهن مؤدب اســت. اگر 
ذهن مؤدب نباشــد، آرامش هم نیست. 
الزمة مدرســه های آینده این است كه 
مدیران حتمًا پنج شــاخصه را داشــته 
باشند: 1. فکر بکر؛ 2. ترسیم آینده؛ 3. 
شوق تغییر؛ 4. صداقت؛ 5. بزرگواری«.

 ترس مانع خالقیت است

دکتر محمدعلی شــامانی چنین 
شــروع كرد: »تا از ترس ها عبور نکنیم، 
هیچ آینده ای امــکان وقوع ندارد. ما به 
و آن ها  ترس هایمان سنجاق شــده ایم 
را رفتار مصلحت گرایانه و برخاســته از 

دکتر تورانی: 
اگر امروز برخی از 
كشورها در ادارۀ 

مدرسه هاشان موفق ترند، 
به این دلیل است که از 
قبل ترها شروع کرده اند 
و زیرساخت های نرم و 

سخت مورد نیاز را آماده 
كرده و آینده را زودتر 

دیده اند
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عقالنیت تعریف می کنیم. ترس با عقل 
در تقابل است. عاقل ترسو نیست. عاقل 
شجاع و رو به آینده است. ما برای اینکه 
نشــان دهیم آدم های صاحب احتیاطی 
هســتیم، ترس ها را برجسته می کنیم و 

خودمان را پشتشان گم می کنیم«.
 شــامانی الزمة تفکر دربارة آینده را 
عبور از ترس ها دانســت و گفت: »ابتدا 
بایــد از منطقة ترســناک ذهن بیرون 
بیایید. چون شــما را بــه هم می ریزد. 
منطقة امن را از شما می گیرد و خواب 
راحت را دریغ مــی دارد. ترس ها هیچ 
وقت فرصــت خالقیت و اندیشــه های 
جســورانه به شــما نمی دهنــد. فردا 
مستلزم نگاهی جســورانه است. ما در 
نگاهمــان به آینده نیــز خیلی با مدل 
ســابق حرف می زنیم. فــردا از جنس 
رشــدی نبوده است که دیروز ما تجربه 
کرده ایم. نرخ این رشــد به مراتب قابل 
پیش بینی نیســت. فردا در ابهام به سر 
می برد. اگر می خواهیــم از فردا حرف 
بزنیم، باید امروز را بفهمیم. سخن فردا 

از اکنون آغاز می شود«. 
تحریریة مجلة رشــد  عضو شــورای 
مدیریت، با تأکید بر اینکه نمی خواهیم 
از خالقیت ها و نوآوری ها استفاده کنیم، 
گفت: »هنوز، همان طور که پدرانمان به 
شــالیزارهایمان می رفتند، می رویم. در 
واقع نمی خواهیم از دســتاوردهای روز 
بهــره ببریم. بعد هــم توجیه می کنیم. 
االن عصر نانو اســت. در عصر نانو الزم 
نیست صدها تن مصالح مصرف کنیم. ما 
آدم هایی هستیم که برای بستن سوراخ 
موش، ده ها كیســه گچ خالی می کنیم. 
امــروزه بچه هــا از مــا جلوترنــد و به 
حرف های مدیر و معلم گوش نمی کنند. 
مدیر باید خودش هم پای متربی با جهان 
نو شود، نه اینکه بایستد و آدرس دیروز 
را بدهد. ما نباید پشــت گذشته پنهان 
شــویم. این گونه ما بــه تهدید تبدیل 
می شــویم. بنابراین، الزم است بگوییم 
لطفــًا مدیراِن اینگونة مــا کنار بروند تا 
تعلیم و تربیت نفس بکشد. تا وقتی نگاه 
سنتی داریم، حتی با وجود کسانی هم 
که نو می اندیشــند، باد تازه ای نمی وزد. 
ما باید جنســمان را بــرای آینده آماده 
کنیم. جنس ما جنــس آدم هایی برای 

نوستالژیک  آدم های  ما  نیســت.  آینده 
هستیم. بپذیریم که اگر از فردا صحبت 
می کنیم، فردا همین اکنون است و اگر 
اکنون ذهن ما بدون رسوب است، فردا 
هم می تواند حرف های تازه داشته  باشد. 
نگاه ما بــه آینده به بازخوانی، ریکاوری 
و پرت شــدن در اقیانوســی نیاز دارد 
که در آن دســت و پا بزنیم. شــاید اگر 
بیماری کرونا نمی آمــد، حاضر نبودیم 
شــکل مدرســه ها را از ســنتی تغییر 
دهیــم. همان طور که گفتید، االن معلم 
ما چندگانه ســوز شده است. و این اتفاق 

منحصر به فردی است«. 
شــامانی با تأکید بر اینکه بازگشت به 
گذشــته امکان پذیر نیست، گفت: »اما، 
از آنجا که ما آدم های دیروز هســتیم، 
سد می ســازیم تا بگوییم دیروز بهتر از 
امروز است. اما هیچ دیروزی بهتر از فردا 

نخواهد بود«.

 تحلیل نهادی آموزش و پرورش

دكتـر علی خلخالی، عضـو دیگــر 
شــورای تحریریة مجلة رشد مدیریت، 
گفت: »جامعة متعادل یا نرمال جامعه ای 
اجتماعی  است که کمترین آسیب های 
و حد بهینــه ای از کارآمــدی را دارد. 
جامعة متعادل پیامد استقالل نهادهای 
نهادهای  اگر  اســت.  بنیادی  اجتماعی 
نداشته باشند،  کافی  استقالل  جامعه ای 
آن جامعه دچار آنومی می شود و آنومی 
با خودش انواع آسیب های اجتماعی، از 
جمله ناکارآمدی مزمن، را ایجاد خواهد 
کرد. اگــر در آینده چشــم اندازمان به 
است،  متعادل  ایجاد جامعه ای  ســمت 
بایــد تالش کنیــم نهادهــای بنیادی 
جامعه، استقالل نهادی خود را به دست 

آورند«.
 خلخالی بنیادی ترین نهادهای بشر از 
دیرباز تاکنون را نهاد خانواده، آموزش، 

اقتصاد، سیاســت و مذهب دانســت و 
گفت: »در طول تاریخ هر موقع یکی از 
این نهادها نتوانســت کارکردهای خود 
را داشــته باشد، آن جامعه دچار آنومی 
شد. امروز تمرکز بحث ما روی آموزش 
اســت. به زعم من، یکی از بزرگ ترین 
دشــواری هایی که از گذشــته بر نهاد 
آموزش و پــرورش ایران تحمیل شــده 
اســت، گرفتن استقالل نهادی این نهاد 
اســت. یعنی اجازه داده نشد این نهاد 
روی پای خود بایســتد و مستقل عمل 

کند«. 
او با بیــان اینکه اســتقالل نهادی از 
ســه بعد قابل مطرح کردن اســت، این 
سه استقالل را شــامل استقالل مالی، 
استقالل سیاسی و استقالل دانشگاهی 
دانســت و گفت: »در اســتقالل مالی، 
جوامعــی که توســعه یافته هســتند، 
توانســته اند از طریق سیستم حمایتی 
منابع  آموزش و پرورش  برای  مناســب، 
مالــی تأمین کننــد. امــا در آموزش 
دخالت نداشته باشــند. جامعه ای مثل 
جامعة ما معتقد است چون منابع مالی 
آموزش و پرورش را نهاد و نظام و سیستم 
تأمیــن می کند، بنابرایــن حق دارد در 

آموزش و پرورش مداخله کند«. 
خلخالی توضیح داد: »یکی از اسنادی 
که اخیــراً مرکــز پژوهش های مجلس 
نشــر داده است، می گوید در بسیاری از 
کشورها از جمله کشور ما، متولی اصلی 
آموزش و پرورش رســمی دولت اســت 
و عمــدة هزینه هــا از آموزش و پرورش 
تأمین می شــود و بر این مبنا، ارزش ها 
نیز  و اهداف نظام آموزش و پــرورش را 
دولت و نظام تعیییــن می كنند. چون 
دولت هزینه ها را تأمین می کند. از این 
حال  عین  در  آموزش و پــرورش  منظر، 
که مولد ارزشــمندترین ســرمایه های 
اجتماعی و زمینه ســاز توســعه است، 
تلقی می شــود.  نهــادی مصرف کننده 
خلخالی با اشاره به این سند گفت: »در 
ساختار سیستم ما آموزش و پرورش یک 
نهاد مصرف کننده اســت و بر آن اساس 
سیاســت های دیگری وضع شده است. 
دنیای آینــده دنیای تنزل حکومت های 
مرکزی است و دامنة قدرت حکومت های 
مرکزگرا کم می شود. به دلیل گسترش 
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قدرت شــبکه های اجتماعی، ما با نوعی 
قدرت شــبکه ای مواجــه خواهیم بود. 
اگر هرچه زودتر اســتقالل  بنابرایــن، 
نهادهای بنیادی مان را ســامان ندهیم، 

بقیة امور محقق نخواهند شد«.
 او ادامه داد: »نهاد آموزشــی وابسته، 
قادر نیست کارکرد بنیادی خود را انجام 
دهد. در هدایت تحصیلی به دانش آموز 
می گوینــد رشــته ای را انتخــاب کن، 
می گوید ببینیم بازار چه می طلبد. این 
خودش یک سم است و شما کارکردهای 
اصلی خــود را، بدون ایجاد اســتقالل 
)استقالل  آموزش و پرورش  برای  نهادی 
مالی، استقالل سیاســی و دانشگاهی( 

نمی توانید انجام دهید«. 
خلخالی استقالل مالی آموزش و پرورش 
را اداره کــردن خودش از طریق خودش 
تعریف کرد و دربارة استقالل دانشگاهی 
آموزش و پــرورش گفت كه خــود نهاد 
بایــد بگوید ما چه چیزی را چگونه باید 
بخوانیم. او دخالت دولت در این موضوع 
را دخالت در نهاد آموزشــی دانســت 
و گفت: »در آینده، به دلیل کم شــدن 
دامنة قــدرت حکومت های مرکزی، به 
دلیل گسترش قدرت در سطح جامعه، 
نهاد  باشــند  نتوانســته  جوامعی کــه 
آموزشی شان را مســتقل کنند، آسیب 

خواهند دید«. 
او بــه لــزوم حســاب پس دهــی در 
جوامعــی که می خواهنــد همه چیز را 
تحت کنترل داشته باشند، اشاره کرد و 
گفت: »با فرض اینکه یک نظام سیاسی 
می خواهد همــه چیز را در کنترل خود 
داشته باشد و دولت فراگیر باشد، باید از 
یک مدل پاسخ دهی در آینده برخوردار 
باشــد. قراردادی حقوقی بین مدرسه و 
خانواده بسته شده است. مدرسه مدعی 
این است که کتاب درسی دارد و به پدر 
و مادر اطمینان می دهد دانش آموز را به 

این اهداف می رساند«. 
او دربــارة چگونگی حسابرســی این 
سیستم گفت: »کار سیستم حسابرسی 
این اســت که در قــوة قضاییــه باید 
شــعبه ای ایجاد شــود تا بــه دعاوی 
آموزشی رســیدگی کند. اگر آخر سال 

شــد و بچه زبان انگلیســی یاد نگرفت 
یا نمازخوان نشــد، می توان در دادگاه 
این گونه  بــود  نهــادی که مدعــی  از 
خواهد شــد، شــکایت کــرد. اگر نهاد 
دهد  انجام  نهادسازی  می خواهد  دولت 
و دولــت نهادگرا باشــد، آیندة موفقی 
نگهداری  اگر می خواهد  خواهد داشت. 
و تضمیــن کیفیــت انجام دهــد، باید 
نهادی برای پاسخگویی هم ایجاد شود 

که پیگیر این نوع دعاوی باشد«.

 تربیت در فضای تنش زا 
شکل نمی گیرد

در بخش پایانی، هریك از حاضران در 
جمع بندی سخنان كوتاهی به این شرح 

داشتند:
ابراهیم اصالنی گفت: »نکته اینجاست 
که ما جاده را اشتباه می رویم. بنابراین، 
هر چــه در جاده می بینیم نیز اشــتباه 
اســت. ما باید جاده را عــوض کنیم و 
خیلی از چیزهای قبلی را دور بریزیم«. 
شامانی نیز با اشــاره به فرمایشی از 
امام صادق )علیه السالم( گفت: »وقتی 
در مسیر درست نیستی، هرچه سرعت 
گام هایت را بیشتر کنی، جز دور  شدن 
از مقصد چیزی نصیبت نخواهد شــد. 
آموزش و پرورشی که پیش روی ماست، 
در حال تبدیل شدن به آموزش و پرورشی 
رقابتی اســت. آموزش و پرورش رقابتی 
از یک سو می تواند فرصت خوبی باشد 
و از ســوی دیگر تهدیدی بالقوه است 
و تربیــت در فضای رقابتــی و تنش زا 
می خواهیم  ما  نمی گیرد.  شــکل  اصاًل 
آدم ها در عیــن رقابت در کنار یکدیگر 
هم زیستی و کنار هم بودن را بیاموزند. 

در پاســخ به این ســؤال که مدرســه 
برای چه الزم است باید گفت: مدرسه 
عمدة  بخش  تأمین کننــدة  بتواند  باید 
نیازهــای تربیت جمعی و هم زیســتی 
مســالمت آمیز باشــد. اگر قرار باشــد 
کارکرد مدرسه کارکرد قرن پیش باشد 
و مدرســه فقط در انتقال دانش نقش 
داشته باشــد، سال هاست این اتفاق از 
دست رفته است و کســی بر این مبنا 
بچه اش را به مدرســه نمی فرستد و اگر 
هم بفرســتد خالف عقالنیت است. ما 
نیازهای دیگری را باید برای بچه هایمان 
تأمیــن کنیم تا راحت تر زندگی کنند و 
از همه مهم تر انسان هایی باشند که در 
کنار خودشــان تمامی ادیان، مذاهب و 
نژادهــا را تحمل کنند و با هم زیســتی 
مسالمت آمیز، جهان را به فرصت مناسبی 

برای زندگی تبدیل کنند«.
صادق پور نیز با اشــاره به فرمایشــی 
از حضــرت امــام علی )علیه الســالم( 
کــه می فرمایند: »هر کــس دو روزش 
برابر باشــد، مغبون است« )بحاراالنوار، 
را  زمان  »بایــد  ج7،ص327(، گفــت: 
بشناسیم و ببینیم آینده به کجا می رود 
تا خودمان را متناســب با آن شــرایط 
آماده کنیم. لذا مــن دوباره بر می گردم 
به همان بحــِث فرصت ها را قدر بدانیم 
و فرصت هــا را بشناســیم. فرصت ها و 
انگیزه ها به هم پیوند خورده اند و افرادی 
را می بینند.  فرصت هــا  با انگیزه اند،  که 
فرصت هــا خــود را در موقعیت هــای 
منتظر  اگر  نمی کننــد.  عرضه  بی نقص 
شویم همة چراغ ها ســبز شوند، هرگز 
جایی را که هستیم ترک نخواهیم کرد. 
پس باید بپذیریــم که ما یک مجموعه 
مشــکالت داریم، اما فرصت های بسیار 

زیادی پیش روی ماست«.
خلخالـــی اســــتقالل نهــــادی را 
آینده  آموزش و پــرورش  نجات بخــش 
دانست و گفت: »شــکل کنونی تربیت 
معلم و شکل فعالیت مدرسه ها درست 
نیســت. معتقدم باید نهــادی در نظام 
نهادی  اســتقالل  و  آموزش و پــرورش 
بازنگــری صورت گیــرد و به نظرم این 

می تواند راه حل درستی باشد«.

دکتر خلخالی: 
یکی از بزرگ ترین 
دشواری هایی که 
از گذشته بر نهاد 

آموزش و پرورش ایران 
تحمیل شده است، گرفتن 
استقالل نهادی این نهاد 

است
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تجربه هاى جهانى در فضاى مدرسه
سیدرضا میرقاسمی، مدیر دورۀ اول متوسطۀ مفید، منطقۀ 2، تهران - عکاس: انسیه سادات حسینی

چشم انداز

تابستان فرصت خوبی برای مطالعه است. 
فرصتی فراهم شد تا کتاب »مدیران برجسته 
ســخن می گوینــد« را بخوانــم: مجموعه 
مصاحبه های تام پیترز با مدیران شرکت ها 
و سازمان های برجستة دنیا. برای اینکه این 
مطالعه کاربردی باشــد، تصمیم گرفتم در 
حین مطالعه به این ســؤال پاسخ دهم که: 
حرف هــای این افراد به چه درد مدرســه و 
مدیــر آن می خورد؟ بعضــی از آنچه را که 

فهمیدم، می نویسم.
از طرف دیگر، کرونا شرایط ما را تغییر داده 
و ناپایدار کرده اســت. به طوری که بسیاری از 
صاحب نظران معتقدند حتی پس از کرونا هم 
انتظارات جامعه از مدرسه تغییر خواهد کرد. 
لذا پیشنهاد می کنم شما این نکات را با توجه 

به ایام کرونا و پس از آن بخوانید:
 باید اجازه داد دبیران در مدرسه طرح های 
جدید را امتحان کنند. به هرحال شــروع هر 
طرح جدیدی با نقص های آن همراه اســت. از 

شکست خوردن نترسیم و نترسانیم.
 مهم تریــن نقش مدیــر، مدیریت منابع 
انسانی و ارزشمندترین کار، وقت گذاشتن برای 
آن هاست. البته در حین وقت گذاشتن هم، به 
جای دخالت در جزئیات کارشــان، الزم است 
آن ها را به نقش آفرینی بیشتر برای پیشرفت 
تشویق کرد. سؤال کلیدی مدیر این است: در 
این زمینه برای آینده چه برنامة ویژه ای داری؟

 تشــویق مادی و معنوی یکــی از ارکان 
اساســی کار مدرسه باید باشــد و صد البته 
معیارهای مشخص و روشن هم رکن اساسی 

تشویق است.
 ارزش های ســازمان باید روشن باشند. 
اهداف عوض می شوند، اما ارزش هایمان خیر. 
این جمله یعنی امکان دارد بنا بر شرایط خاص، 

روال کار مدرسه و برنامة مرتب قبلی اش تغییر 
کند، اما چیزی که تغییر نمی کند، ارزش های 

مدرسة ماست. 
 گفت وگو و صحبــت در مورد اهداف باید 
زیاد و روشــن باشد. باید مطمئن شد که همه 

می دانیم چه می خواهیم.
 مشتری، مشتری و مشتری. اولویت یکم 
ما باید توجه به مشــتریان )بچه ها، اولیا و بعد 
خــود همکاران( و بر طرف کردن مشــکالت 
آن ها در بهره گیری از خدمات باشد. بنابراین، 

نظرسنجی، نظرسنجی و نظرسنجی!
 تنها چیزی که تغییر نمی کند خود اصل 
تغییر اســت. همه باید آمادة تغییر باشــیم 
و تغییر هم الزم اســت که با ســرعت الزم و 
قاطعیت همراه باشد. )هر کدام که نباشد، بقیه 

به تردید می افتند.(
 اینترنت باید کارهای افراد را آسان تر کند. 
یک ســؤال اساسی: چگونه خدمات با کیفیت 
بهتر، با سرعت بیشتر، زحمت کمتر و هزینة 
پایین تر برای همة مدرسه فراهم کنیم؟ پاسخ 
را باید در استفاده از اینترنت و فضای دیجیتال 
پیدا کرد. امسال نســبت به پارسال چه قدم 

جدیدی در این زمینه برمی داریم؟
 امروز همه )دانش آموز، والدین و همکار( 
حق دارنــد مــا را ارزیابی کننــد. بنابراین 
گزارش دهی باید در رأس کار باشد. نام دیگر 
گزارش در این دوره و زمانه تبلیغات اســت. 
تبلیغات بــا هنر همراه اســت. باید یادمان 
باشد، تبلیغات انتقال اطالعات نیست، بلکه 

برانگیختن احساسات است.
 مدیران وقت آزاد می خواهند تا با دیگران 
گپ بزنند، ســر کالس هــا و برنامه ها بروند، 
محصول کار و فعالیت دیگــران را از نزدیک 
ببینند، افراد متفــاوت با ایده های مختلف را 

مالقات کنند، و در فضای بیرون از مدرســه، 
به صورت مجــازی و حقیقی قدم بزنند تا راه 
ورود ایده های نو همیشه باز باشد. نباید اسیر 
نامه ها، ایمیل ها، امضاها و ... شد. باید بیرون از 
مدرسه را مشاهده کرد. رفتار رقبا و همکاران 
بیرونی را دید، امــا نه برای تقلید، بلکه برای 
الهام گرفتن. تقلید محکوم به شکست است، 

اما الهام و طرح جدید انرژی بخش است.
 نیروی جوان، باانگیزه و خالق حتمًا باید 
در چرخه و گروه مدیریت مدرسه وجود داشته 
باشد. هم به نسل بعدی نزدیک اند، هم انرژی 
دارند، و هم برای آینده تربیت می شوند. البته 

مدیریت نیروهای جوان و خالق سخت است.
 جلسات بیشترین کارایی را در انتقال ایده 
و حرف دارند. بنابراین بیشتر جای گپ وگفت و 
شوخی هستند تا دعوا که گاه به خاطر توجه 
بیش از حد به جزئیات بــه وجود می آید. در 

جریان شوخی، الهام ها بیشتر می شوند. 
 همة نفرات سازمان ارزش دارند و صاحب 
ایده هســتند. بنابراین در مورد مشــکالت و 
طرح های آینده با همه باید صحبت کرد و از 

همه باید ایده خواست.
وظیفــة اصلی مدیــر هنگام ســختی، در 
مرحلة اول آرامش بخشــی و ایجــاد امید و 
انگیزه است. البته رعایت صداقت و قاطعیت 
در تصمیم گیــری دو رکن مهم در این زمینه 

محسوب می شوند. 
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ابراهیم اصالنی، روان شناس تربیتی

تغییر با مسئولیت محدود!

چشم انداز

 ذره بین به جای تلسکوپ!
فکــر می کنم برای خیلی ها تلســکوپ 
وسیلة جذابی باشد. تلســکوپ می تواند 
جاهایی را نشــان بدهد که خیلی خیلی 
دورند و حداقل با شــرایط موجود امکان 

دسترســی به آن ها وجود ندارد. تلسکوپ 
بزرگی ها و شگفتی ها را در دوردست هایی 
نشــان می دهد که دیدنشان لذت بخش 
است، اما فقط می توان دید و کار دیگری 

نمی توان کرد.

در دنیای آمال و آرزوها، برای رســیدن 
به شــرایط بهتر و به ویــژه تحول خواهی 
برای عموم مردم و جامعه، شاید بد نباشد 
با تلسکوپ اوضاع را رصد کنیم و ببینیم 
در دوردســت ها چه خبر اســت. اما برای 

فال بینی در کارش خیلی معروف شده بود. می گفتند همه چیز را درست پیش بینی می کند. کسی برای رفع یک گرفتاری پیش فال بین 
رفت. بعد از کلی رمل و اسطرالب و ورد خواندن، باالخره جواب داد: »یا می شود یا نمی شود!« در هر صورت، جوابش درست بود. 

این ماجرا همان حکایت ما در انتظار برای تغییرات بزرگ است. آن گاه که گفته می شود تحولی رخ خواهد داد، همه می دانیم که »یا 
می شود یا نمی شود!« و معمواًل هم نمی شود!

مرور سوابق تاریخی و فرهنگی کشور ما نشان می دهد، یکی از دالیل عمدة موفق نبودن تغییرات فردی و اجتماعی، تحول خواهی در 
سطح بزرگ است. ما یا تغییر نمی خواهیم یا تغییری می خواهیم که اساسی باشد و البته هیچ کدام هم ثمری ندارد. این سخن به معنای 
آن نیست که دنبال تحوالت بزرگ و بنیادی نباشیم. بحث بر سر این است که انتظار برای تغییرات بزرگ و تحوالت اساسی، نباید باعث 
شود دست روی دست بگذاریم. مسئولیت ما همیشه ایجاد تغییرات بزرگ و نامحدود نیست. گاهی همین که مسئولیت محدودی را 

گردن بگیریم و به سرانجامی برسانیم، کار بزرگی کرده ایم.
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آنکه کاری بکنیم و تأثیری بگذاریم، شاید 
ذره بین به دردمان بخــورد. امروز، یافتن و 
دیدن مسائل با ذره بین و برنامه ریزی و اقدام 
برای تغییرات جزءجزء بیشتر به کار می آید. 
اگر شــعار تغییر می دهیم و ادعا می کنیم 
اهــل اصالح و تحول هســتیم، نمی گویم 
تلسکوپ را کنار بگذاریم، اما توصیه می کنم 
ببینیم در عمل چه کارهایی ممکن است. 
خوب است گاهی داستان کسانی را به یاد 
بیاوریم که هدفی را با آگاهی از همة موانع 
و مشکالت، با جدیت و مداومت و جزءجزء 
دنبال کردند تا باالخره اتفاقی افتاد؛ اتفاقی 
که گاهی دامنة آن وســیع تر شــد و واقعًا 
تحولــی ایجاد کرد. حتمــًا در وجود من و 
شما هم زمینه هایی وجود دارد که می توانیم 
در حیطــة کار خودمان تغییرات کوچک و 

بزرگی را رقم بزنیم.

 من رویایی دارم!
مدیران و معلمان بسیار زیادی بوده اند که 
کمک کرده انــد عدة زیادی از دانش آموزان 
به جایی برســند و آرزوهایشان را محقق 
کنند. داستان هایی شــنیده ام و شنیده اید 
که با آمدن یک مدیر به مدرسه ای، یا آمدن 
یک معلم به کالســی، خیلی چیزها تغییر 
کرده و مســیر زندگی و سرنوشت بسیاری 
از دانش آموزان عوض شــده است. مدیر و 
معلمی که موفق به تغییر و تحولی می شود، 
رؤیایی در ســر دارد و به انگیزة تحقق آن 
تالش می کند. بنابراین، نه بزرگی و کوچکِی 
تغییر موضوع مهمی اســت و نه ســطح و 
گســترة تحولی که مدیر یــا معلم ایجاد 
می کند. مهم راضی نبودن به وضع موجود و 

میل به تغییردادن است.
تغییرات بزرگ می توانند خیلی مهم باشند 
و به اتفاقات بزرگــی هم دامن بزنند، اما از 
طرف دیگر مســتلزم منابع انسانی، مالی و 
زمانی زیاد و خاص هســتند؛ منابعی که یا 
جور نیستند یا به درستی مورد استفاده قرار 
نمی گیرند. در دنیای امــروز هم نمی توان 
منتظر ماند. تغییرات پی درپی روی می دهند 
و اثربخشی هر تغییر هم ممکن است بسیار 
محدود باشد. خالصه آنکه، جنس رویاهای 
امــروز باید امروزی باشــد؛ یعنی متغیر و 
سریع. اگر آرزو و رویایی برای آینده و تربیت 
داریم، همین اآلن هم دیر است. اگر زمانی 
جبار باغچه بانی بود تا با صبر و حوصله ای 
برای چند دهــه، بتواند آموزش جدیدی را 
بنیان کند، امروز باغچه بانی باید باشــد که 
با موقعیت شناســی و حساسیت و البته با 

سرعت، کاری را که باید، انجام دهد.

مدرسه های امروز به مدیرانی نیاز دارند که 
به جای غرق شدن در تغییرات یا عقب ماندن 
از تحوالت، در همان محدودة مدرســه، به 
سرعت شرایط را مطالعه کنند، دیدگاه های 
مشورتی بگیرند، در صورت لزوم نیازسنجی 
کنند، منابع را بشناسند، مشارکت ذی نفعان 
را جلب کنند، برنامه ریزی کنند و دست به 

اجرا بزنند.  

 چند یادآوری برای تغییر در مقیاس 
میکرو

1 یــک نکتــة مهــم در تغییرخواهی 
خودمان هستیم. تغییر از اندیشه و نگرش 
من و شــما شروع می شــود. بسیار دیده ام 
کســانی را که دم از تغییر می زنند، اما اواًل 
خود مســبب وضعیت نابســامان موجود 
بوده اند و ثانیًا هنوز همان آدم قبلی هستند 
با حرف های جدید! عده ای فقط بلدند از باِر 
مفهومی تغییر بهره ببرند، وگرنه، در اصل، 
نه اهل تغییرند و نه اجازه می دهند تغییری 
شــکل بگیرد. بنابراین، با ثبات و اصرار در 
یک اندیشــة قدیمی و ناکارآمد نمی توان 
مدعی تغییر بود. ســنجش اینکه خودمان 
چقدر روزآمد، خواهان تغییر و تحول خواه 
هستیم، همیشه کار راحتی نیست. خیلی 
جاها وقتی تغییر مورد انتظار رخ نمی دهد، 
دنبال دالیل می گردیم، غافل از اینکه دلیل 
اصلی موفق نبودن، اندیشــه و باور خودمان 

بوده است.
2 یافتن نقطة کلیدی برای شروع تغییر 
هم بسیار مهم است. همه می گویند دنیای 
امروز دنیای تغییرات ســریع است. همین 
نکته می تواند باعث ســردرگمی ما بشود. 
گاهی آن قدر موضوع برای تغییر وجود دارد 
و به قدری دربارة بعضی سوژه ها اطالع رسانی 
و گاه بزرگ نمایی می شود که فکر می کنیم 
اگر بــرای آن ها کاری انجــام نگیرد، امور 
پیش نمی رود. بنابراین، یافتن نقطة کلیدی 
مســتلزم آن است که اواًل مراقب جوگیری 
باشیم و ثانیًا بررسی و مطالعه ای انجام دهیم 
تا ببینیم مســئلة اصلی و واقعی خودمان 

چیست.
3 آرمان گرایی و بلندپروازی خوب است، 
به شرطی که به شکل ترمز عمل نکند. اگر 
می خواهیم همه چیز جمع شــود و همة 
شــرایط و مقدمات فراهم باشــد تا کاری 
بکنیم، بعید است اتفاقی بیفتد. اگر دیدید 
بزرگ فکر کردن باعث آن شــده است که 
فقط به انتظار بنشینید و حرکتی نکنید، به 

بازنگری در افکار و برنامه هایتان نیاز دارید.
4 گاهی وقتی از کســی می پرسیم چرا 

برای تغییر کاری نمی کند، از زمین و زمان 
توجیه می آورد که هیچ چیز فراهم نیست و 
امکانی برای فعالیت و تغییر وجود ندارد. بارها 
دیده و شنیده اید که کسی در سخت ترین 
و محدودترین شرایط کاری کرده که همه 
انگشــت به دهان مانده انــد، در حالی که 
کســان دیگری هم بوده اند که فقط حرف 
زده اند و برای کارهای نکرده، دلیل آورده اند. 
بنابراین، طبق معمول، یک نکتة بسیار مهم 
انگیزش است. آن ها که کاری می کنند، لزومًا 
دستشان پر نیست؛ احتمااًل مغز و قلبی دارند 
که پر از شــور و انگیزه است. آن ها هم که 
بهانه می آورند، حتی ممکن است به امکاناتی 
دسترسی داشته باشند که به دلیل ضعف، 
انگیزه و بی رغبتی برای تالش نمی بینند و 

توجهشان جلب نمی شود.
5 امروزه مد شــده است همه در نقد و 
آسیب شناســی آفت هــای حافظه پروری، 
نمره گرایی، آموزش های یکطرفه، کنکور و 
امثال آن، حرف بزنند. شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی پر اســت از نوشــته ها و 
سخنرانی هایی در نقد و تحلیل نقاط ضعف. 
عده ای می گویند و می نویسند و تعداد خیلی 
بیشتری هم تأیید می کنند. نتیجه چیست؟ 
مطابق بند اول همین قسمت، خیلی هایی 
که می گویند، می نویسند و تأیید می کنند، 
خودشــان هم یا نقشی کم وبیش در ایجاد 
چنین شرایطی دارند، یا چه بسا می توانند 
کاری بکنند، اما نمی کننــد! اگر به عنوان 
مدیر مدرســه بر این باورید که مدرسه ها 
حافظه محورند، حداقل در مدرسة خودتان 
ســعی کنید شــرایط این طور نباشد! اگر 
روش آمــوزش معلمان را نقد می کنید، در 
مدرسه ای که مدیر آن هستید، به آموزش 
جــدی و کارآمد معلمــان همت بگمارید. 
کســی که دردی را می شناسد، بهتر است 
کاری بکند، به جــای آنکه فقط نقد کند 
و ایراد بگیرد. در همین شــرایط رونق نقد 
و تحلیل، هســتند مدیران و معلمانی که 
طرحی نو ریخته اند و شرایط را بهتر کرده اند.

 امید به آینده
شما چه نکاتی را می توانید به موارد فوق 

اضافه کنید؟
كم كم وارد قرن 15 خورشیدي و دنیای 
جدید مي شــویم.  این دنیــا، دنیای تغییر 
اســت، نه الزمًا تغییرات بــزرگ؛ تغییرات 
کوچکی که شــاید جزءجزء به هم متصل 
شوند و تغییر بزرگی را رقم بزنند. شما هم 
می توانید بخشــی از این تغییرات باشید؛ 

تغییر با مسئولیت محدود!
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تنظیم گفت وگو: ائلدار محمدزاده صدیق

سونامی چاقی

گفت وگو

تربیت بدنی از جمله معاونت های موفق آموزش وپرورش اســت که در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین 
عملکرد خوبی داشته است. همچنین در شرایط تعطیلی مدرســه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، توانسته است با 
طرح ریزی برنامه های تئوری و عملی مانع آسیب جدی دانش آموزان در این بخش شود. از جملة این برنامه ها می توان 
به »طرح کوچ« اشاره کرد که کنترل وزن دانش آموزان را در دستور کار دارد. این در حالی است که خانه نشین شدن 
دانش آموزان بر اثر شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدرسه ها سبب اضافه وزن و چاقی 30/1 درصد بچه ها شده است. از 
طرف دیگر، شش درصد دانش آموزان ما الغر و خیلی الغر هستند. به گفتة دکتر حمیدی، اگر شرایط کنترل و اصالح 
نشود، 36 درصد کودکان و نوجوانان ما شانسی برای عضویت در تیم های ورزشی ندارند و افتخارات ورزشی کشور 

ما به شدت سقوط خواهد کرد.

گفت وگو با دکتر مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش
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 با توجه به وضعیت کنونی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدرسه ها 
از حیث رفت و آمد، طبیعتًا شــما نیز با 
چالش مضاعفی مواجه شده اید. حضور و 
تحرک بچه ها در مدرسـه مالک عمــل 
فعالیت هــای تربیت بدنی بود. در مدت 
همه گیری کرونا، چــه کردید و چگونه 

برنامه ها را دنبال کردید؟
کرونا ما را به زیست بوم جدیدی پرتاب 
کرد. پیش بینی شــده اســت که تا چند 
ســال شــرایط به همین ترتیب باشد. 
بنابراین باید فکر می کردیم که در شرایط 
تغییریافتــه و متحــول جدیــد چگونه 
می توانیم به اهداف سازمانی دست یابیم. 
چگونه می توانیــم تغییراتی در روش ها، 
محتوا و پروژه هــا انجام دهیم. بالفاصله 
جلسات بارش فکری با معلمان، مدیران 
و همکاران به صورت حضوری و مجازی 
شکل گرفت و چارچوبی را برای شرایط 
جدید در نظــر گرفتیم که خوش بختانه 

زود هم اجرا شد.
بعد از تعطیلی مدرسه ها در بهمن ماه 
ســال 98، اولین کار ما ارتباط با صدا و 
سیما بود. تربیت بدنی در سالن ورزشی 
و حیاط مدرسه اتفاق می افتد که این ها 
تعطیل شــده بودند. ورزش صبحگاهی، 
ورزش هــوازی و برنامه های متفاوتی را 
تولید کردیم و کارشناســان مختلفی را 
به صدا و سیما معرفی کردیم. این گونه 
آموزش های ماندگاری توســط معلمان 
تربیت بدنی در صدا و ســیما داده شــد 
و اثرات خوبی هم گذاشــت. برای تولید 
محتواهای تربیت بدنی، استودیو درست 
کردیــم و هفت اســتان را قطب تهیة 
محتــوای تربیت بدنی قــرار دادیم. دو 
استان هم قطب تهیة محتوای بهداشت 
و سالمت شدند. به این ترتیب 9 استان 
درگیر کار شــدند که انصافًا محتواهای 

فاخری برای ما تهیه کردند.
در همان اسفند سال 98 یک میلیون 
و 500 هزار دانش آموز ســفیر سالمت 
به عرصة تربیت بدنی معرفی کردیم. در 
این راســتا، 40 ساعت درس با موضوع 
»پیشــگیری از بیمــاری«، هــم برای 

»آنفوالنــزا« و هم بــرای »کووید 19« 
در سراســر کشور گذاشــته شد. حدود 
500 هزار معلم در این کالس ها شرکت 
کردند و گواهــی آموزش ضمن خدمت 
گرفتند که آن هــم کمکی به آموزش 
عمومی برای رعایت مســائل بهداشت و 

سالمت بود.
در »شــبکة شــاد«، در صفحة اصلی 
تربیت بدنی و ســالمت، چنــد جایگاه 
وجود دارد: در جایــگاه اصلی محتوای 
درس تربیت بدنی قرار دارد که مخصوص 
دوره های ابتدایی و متوسطه است. روی 
هر کــدام کلیک کنیــد، روی محتوای 
درس می رود. در صفحة اصلی شــبکة 
شــاد کانالی وجود دارد که موضوع آن 
کانون های ورزشی است. در آنجا هشت 
رشــتة آموزشــگاهی قابل اجرا داریم. 
مثاًل مهارت های والیبــال از ابتدایی تا 
پیشرفته آموزش داده شده اند. از این ها 
گذشته، ما فدراســیون  دانش آموزی را 
داریــم که کانال های خــودش را دارد. 
ایــن فدراســیون تاکنون چنــد دوره 
مسابقات مجازی برگزار کرده و از جمله 
مسابقات مجازی شــطرنج را در سطح 
کشور داشته است. همچنین برنامه های 
متعدد دیگری که در این فرصت کوتاه 
مجال پرداختن به آن ها نیست. اما یکی 
دیگر از این برنامه ها برنامة کوچ اســت 
که به کنترل وزن و چاقی دانش آموزان 

اختصاص دارد.

گفت وگوی  اصلــی  موضوع   
لطفًا در  نیز طرح کوچ اســت.  ما 

این باره توضیح بدهید.
حــدس ما این بود کــه بچه ها به طور 
متوســط روزانه هفت هــزار قدم کمتر 
از ســال گذشــته راه می رونــد. حال 
میزان کالــری مصرفی آن را حســاب 
کنید. از طــرف دیگر نشســته اند و از 
طریــق گوشــی تلفن همــراه در حال 
آموزش دیدن هستند. این روزی هفت 
تربیت بدنی  تعطیلــی درس  قدم،  هزار 
تعطیلی  میدانــی،  و  عملــی  به صورت 
فعالیت هــای محلــی دانش آمــوزان و 

افزایش ریزه خواری کــه در خانه انجام 
می دهند، همگی بر این موضوع داللت 
داشتند که دانش آموزان به سرعت چاق 
می شــوند. امروز میزان چاقی و اضافه 
وزن دانش آموزانمان نســبت به ســال 
گذشته ســه درصد افزایش یافته است 
)بهمن ســال گذشــته تا مهر امسال(. 
بر اســاس »وضعیت ترکیــب بدنی«1 
گذشــته 27  در  دانش آموزان   ،)BMI(
با  امســال  اضافه وزن داشــتند.  درصد 
اجرای طرح کوچ بــرای 13 میلیون و 
290 هزار دانش آموز معلوم شد، 30/1 
درصــد از دانش آموزان در ترکیب بدنی 

)نسبت قد و وزن( اضافه وزن دارند.

استخراج شــده  گـــزارش   
نشان دهندة چه موضوعی است؟

گزارش استخراج شــده یک هشدار در 
سطح کشــور بود. هشدار اول این است 
که ما در آینده با ســونامی بیماری های 
غیرواگیر یعنی چاقی و اضافه وزن مواجه 
خواهیم بود کــه هر قدر پول در بخش 
درمــان بریزید، پاســخ گو نخواهد بود. 
هشدار دوم این اســت که وقتی 30/1 
درصد بچه های ما اضافــه وزن و چاقی 
دارند و شش درصد دانش آموزان ما الغر 
و خیلی الغر هســتند. یعنی 36 درصد 
کــودکان و نوجوانان ما شانســی برای 
عضویت در تیم های ورزشــی ما ندارند 
و افتخارات ورزشــی کشور ما به شدت 
سقوط می کند. 36 درصد دانش آموزان 
ما اگر هم بخواهند نمی توانند عضویت 
فعالی در حوزة دفاعی کشــور داشــته 

باشند.
یک پیام دیگر هــم اینجا وجود دارد. 
دختران مــا در داشــتن وزن طبیعی، 
هشت درصد از پسران ما جلوتر هستند. 
چــون می دانیــم کــه میــزان تحرک 
دختــران ما کمتر اســت، بنابراین این 
ســؤال برای ما مطرح می شود که چرا 
خودشان  حتمًا  متناسب ترند؟!  دختران 
و خانواده هایشان کنترل و خودمراقبتی 
می کننــد که اگــر این باشــد، خیلی 
خوب است. اما اگر دختران ما به دلیل 
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»خوردن هراســی« وزنشان را متناسب 
نگــه دارند، در حــال از بین بردن بنیة 
خودشان هستند. با توجه به این موضوع   
و در شــرایطی که داریم سیاست های 
افزایــش جمعیت را دنبــال می کنیم، 
دختــران ما در آینده چند بار می توانند 
وضع حمــل کنند و در واقع بدنشــان 

چقدر اجازة این کار را می دهد؟

 مهرماه سال 99، رئیس جمهور 
نیز  را  آینده  اعالم کردند که سال 
اینکه  به  توجه  با  ببینید.  کرونایی 
درس تربیت بدنی یک درس نظری 
و عملی است، آیا برای بخش عملی 

برنامه ای دارید؟
در اجرای طرح هایی که معرفی کردم، 
مدیران مدرسه ها نقش زیادی داشتند. 
از مدیران مدرســه های سراســر کشور 
تشــکر می کنم که راهبــری و هدایت 
آن ها بســیار مهم بود. پیش بینی ما این 
اســت که در وضعیت بازگشایی مدرسه 
که اگــر اختیاری هم باشــد، ما درس 
تربیت بدنی را از حالــت مهارتی خارج 
کنیم و به صورت آمادگی جســمانی در 
حیاط مدرسه برگزار کنیم. ما به شدت 
نیاز داریم که در بخش آمادگی جسمانی 
و ورزش های هــوازی کار کنیم. امروزه 
ورزش های همگانی فراموش شــده اند. 
برای لیگ فوتبال مجــوز می دهند، اما 

برای ورزش همگانی برنامه ای نداریم. 
آمادگی  شــاخص  باالتریــن  امــروز 
جســمانی شــاخص هــوازی اســت. 
می گویند اگر کســی قلــب و عروقش 
هماهنگ باشــد و آمادگــی هوازی اش 
باال باشــد، بهترین نوع آمادگی را دارد. 
هم کنترل وزن می شــود، هم عضالت 
درگیرش تقویت می شوند و هم وضعیت 
اتفاق نمی افتد.  انباشت چربی در خون 
برنامة ما برای ســال تحصیلی جدید به 
میدان آوردن دانش آموزان در شــرایطی 
اســت که بتوانند به صورت گروهی در 
حیاط مدرسه آمادگی های هوازی خود 

را تقویت کنند.

 تا چه میـزان امکان استـفاده 
از میدان های ورزشی در شهرها و 
مأموریت  آیا  دارد؟  روستاها وجود 
تربیت بدنی  معلمان  برای  جدیدی 
به  بتوانند  تــا  می شــود  تعریف 
یا  و  به جنگل  دانش آموزان  همراه 

کوه نوردی و غیره بروند؟
در ایــن زمینه نیز اقدامــات مؤثری 
انجام شــده اند. وزارت ورزش و جوانان 
در تمام کشــور مقرر کرده اســت که 
سالن های ورزشی اش تا ظهر در اختیار 
دانش آموزان قرار گیرد. در روستاها نیز 
چهار هزار ســالن ورزشی وزارت ورزش 
به شــورایاری های روستایی واگذار شد. 
مقرر شد که دانش آموزان مدرسه ها به 
این ســالن ها بروند و آمادگی جسمانی 
خــود را تقویــت کنند. ایــن یکی از 
اقدامات انجام شــده اســت. چهار هزار 
ســالن آموزش وپــرورش نیــز همگی 
مدیر و مســئول دارنــد و آماده اند که 
دانش آموزان و مربیانشان را بپذیرند. اما 
برگــزاری اردو و رفتن به جنگل و غیره 
مسائل حقوقی دارد که سبب شده است 

با تأمل بیشتری به آن ها بپردازیم. 

کاذبی  ترس  دیگر  مســئلة   
اســت که در خانواده ها نسبت به 
کرونا وجود دارد. برای فرونشاندن 
و  دارید  برنامه هایی  چه  ترس  این 
چه انتظاری از ستاد مبارزه با کرونا 
دارید؟ امروزه شاهد آن هستیم که 
تمام بخش های شــغلی و حرفه ای 
مدرســه هاتعطیل  تنها  و  فعال اند 

هســتند. در حالی که در بسیاری 
از کشــورهای دنیا، با وجود اینکه 
اما  ماســت،  از  بدتر  وضعشــان 

مدرسه هایشان باز است.
بازگشایی  در این خصوص جلسه های 
پلکانــی مدرســه ها با میزبانــی ما و با 
حضــور معاونت هــای متفــاوت وزارت 
آموزش وپرورش برگزار می شود. مطالعة 
تطبیقی وضعیت مدرســه ها که در سال 
2011 صــورت گرفتــه، مطالعة خوبی 
اســت که توســط »مرکز پژوهش ها و 
اســت.  انجام شــده  بین الملل«  روابط 
در ایــن خصوص تعریــف معاونت ها از 
بازگشــایی پلکانی گردآوری شده است 
و به دنبال آن هســتیم کــه در همین 
مدرسه ها  بازگشــایی  تحصیلی  ســال 
صورت گیرد. مخالفت وزارت بهداشــت 
با بازگشــایی مدرسه ها ســبب شد که 
)اســفندماه( مدرسه ها  پایان ســال  تا 
باز نشــوند. اما برای ســال آینده، طرح 
بازگشــایی پلکانی مدارس آماده شــده 
است و اجرایی خواهد شد. من به عنوان 
دبیر کمیتة آموزش وپرورش در ســتاد 
ملی کرونا مسئولیت دارم که این موضوع 

را با وزارت بهداشت هماهنگ کنم.

بیشترین  امروز  در شــرایط   
چیـزی که مدرســه ها به آن نیـاز 
دارند، اختیار اســـت. مدرسـه ها 

چقدر اختیار خواهند داشت؟
در جلسة اخیر شورای معاونان، حدود 
12 نفر از مدیران کل اســتان ها همگی 
به اتفاق یک حرف مشــترک داشتند و 
آن داشــتن اختیار در شــرایط و نحوة 
بود. در جمع بندی  بازگشایی مدرسه ها 
نیز نظر آقای وزیــر همین موضوع بود. 
ما در چارچوب پروتکل های بهداشــتی 
که از وزارت بهداشــت می گیریم عمل 
می کنیــم، اما نحــوة اجــرای آن ها با 
هماهنگی مدیر مدرسه صورت می گیرد.

پی نوشت
1. body Math Index

ما در آینده با سونامی 
بیماری های غیرواگیر 

یعنی چاقی و اضافه وزن 
مواجه خواهیم بود که 
هر قدر پول در بخش 
درمان بریزید، پاسخ گو 

نخواهد بود
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 در این کتاب، اسطوره وارگی »مدرسه« روایت شده  است. رویدادنگاری، بازیابی 
زمــان پیدایش پدیده هــا، و چینش دقیق آن هــا، برمبنای زمان پدیدآیی اســت، 
به گونه ای که روایت به نســبت معنی داری برای خواننده بازنمایی شود. محور کانونی 
این رویدادنگاری، »مدرسه های ایرانی« هستند. در این کتاب، مدرسة ایرانی در پنج 

عصر مفهوم سازی شده است:
- عصر بی مدرسه ای، از بی نهایت تا سال 60 شمسی، یعنی 681 میالدی؛

- عصر مدرسة مقدس، از 92 تا 1168 شمسی، یعنی 713 تا 1790 میالدی؛
- عصر مدرسة نجات، از 1170 تا 1317 شمسی، یعنی 1792 تا 1938 میالدی
- عصر مدرسة هژمونیک، 1317 تا 1377 شمسی، یعنی 1938 تا 1998 میالدی

- عصر مدرسة کاغذی، 1377تا 1398 شمسی، یعنی 1998تا 2020 میالدی

روایت مدرسۀ ایرانی

در مدار هزاره!

 نویسنده: دکتر علی خلخالی
 سال نشر: 1399

 ناشر: پژوهش مدار
 تلفن ناشر: 021-۸۸3۴5217

 »روایــت مدرســة ایرانی بــر مدار 
به  اشــاره  برای  اســتعاره ای  هــزاره«، 
رویدادهای تکراری در مداری به نســبت 
بسته اســت. َمدار، در فیزیک، مسیری 
است که در آن جســمی در اثر نیرویی 
مرکزگرا )مانند گرانش( به دور جسم یا 
نقطه ای دیگــر در فضا می گردد. به نظر 
با تعلیم وتربیت  می رســد وقایع مرتبط 
ایرانی، به طور مســتمر در طول هزاره ها 
در حال تکرارند. ایــن موضوع تا حدی 
است که در شــرایط اجتناب از مغالطة 
اگر  حتی  آناکرونیسم،  یا  زمان پریشــی 
رویــدادی مجــدد، در قطبــی متضاد 
هــم روی داده باشــد، باز هــم به طور 
اینرسی  اســت!  همان  شــگفت انگیزی 
متراکم حاصل از این تکرار َدَورانی، مانع 
از قرار گرفتن در مداری متفاوت اســت. 
خروج از این مدار بسته، مستلزم نیروی 

گریز از مرکزی قدرتمند است.

 خوانندة این کتاب می تواند روی هر 
رویداد متمرکز شود، الیه های عمیق تری 
از آن را جســت وجو کند، فهرســتی از 
تأثیرگذارتریــن رویدادهــا بر مدرســة 
ایرانی را تفکیک كند، رویدادها را تا حد 
تربیتی دسته بندی  استنتاج جریان های 
و تصویری شــخصی از مدرسة ایرانی را 
بازآفرینــی کند؛ تصویری کــه با هر بار 

خوانش می تواند واژگونه شود!

 مطالعة مکرر ایــن رویدادنگاری به 
همة عالقه مندان علوم تربیتی پیشــنهاد 

می شود.

کتابخانه

 در آســتانة پایــان یــک هــزاره، 
روایت  »کتاب  پژوهش مدار  انتشــارات 
مدرســة ایرانی در مدار هزاره«، تألیف 
دکتر علی خلخالی را به بازار نشر افزود. 
خوانندة این کتــاب خیلی زود متوجه 
می شــود با اثر متفاوتی روبه روست. این 
کتاب را یکباره نمی تــوان خواند، بلکه 

باید با آن زندگی کرد.

مدرسه ها  اســت،  معتقد  نویسنده   
تبلور آرزوها و امیال مطلوب و نامطلوب 
مؤسســان و گردانندگان آن ها هستند، 
اما حاصل آن، الزامًا با این آرزوها انطباق 
ندارد. وقتی مدرسه ای تأسیس می شود 
و به فعالیــت می پردازد، نظام بســیار 
پیچیده و درهم تنیده ای شکل می گیرد 

که ماورای ارادة گردانندگان آن است.

 به زعم نویسنده، رویدادنگاری و رویدادخوانی کارکردی همانند روان تحلیل گری 
اجتماعــی دارد. بازخوانــی انتقادی رویدادها این فرصت را بــرای ضمیر ناخودآگاه 
جمعی مهیا می سازد تا گره هایی که آسیب زا بوده اند اما در ناهشیاری جمعی پنهان 
شده اند، آشکار شــوند. تصویر کلی حاصل از رویدادخوانی تحلیلی و انتقادی، سطح 
اندیشــه ورزی تصمیم گیرنده را در موقعیتی هشیارانه تر قرار می دهد تا به واسطة آن 

در شرایط سالم تری تحلیل و تصمیم های بعدی اتخاذ شود.
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تحوالت
جهانی

مدیریت آموزشــی از دهة نخست قرن 20 تا دهة نخســت قرن 21، موجی از موفقیت را به 
همراه داشت. »شورای ملی استادان مدیریت آموزشی«1 در سال 19۴7 تأسیس شد و در همان 
سال اولین نشست استادان مدیریت آموزشی برگزار شد. دستور اصلی نشست که اكنون نیز 
موضوعیت دارد، عبارت بود از: »چگونه حرفة مدیریت آموزشــی می تواند به درک بهتری از 
مشکالت رهبران آموزشی در حال توسعه نائل آید و رویکرد مشترکی را در خصوص روش ها و 

فنون مؤثرتر آماده سازی مدیران در زمینة آموزش ارائه کند؟«
برنامة درسی مدیریت آموزشی در قرن 20، توسط استادانی تدریس می شد که حامی مدیریت و 
کارایی نظام مدرسه های بزرگ بودند؛ به همان شیوه ای که غول های صنعتی، مزایای کارایی اداری 
و رهبری باال به پایین و اقتصاد کالن را ترویج می کردند. استادان مدیریت آموزشی مروج نوعی از 
تعلیم و تربیت بودند که مهارت های مدیریتی، کارایی عملکرد، توانایی کنترل محدودیت های مالی 
و تصمیم گیری بوروکراتیک را ارتقا می داد. قدرت ایده هایی مانند استانداردسازی، کارایی، هزینة 
واحد، مطالعات زمان و حرکت برای تعیین نرخ نیروی کار و رهبری توسط افراد آموزش دیده و 
نه افراد شایسته، به ظهور الگوی اولیة آموزشی منجر شد و بر ایده آل آموزش وپرورش مدرن، 
تحصیل مدرن و رهبری آموزشــی مدرن اواخر قرن بیستم ســایه افکند. استادان مدیریت 
آموزشی، دست در دست مدیران صنعتی در راستای تربیت مدیران مدرسه ها کار می کردند تا 
مدرسه ها را شبیه کارخانه ها اداره کنند. در طول قرن بیستم، استادان حوزة مدیریت آموزشی، 
رهبران آموزشی مشتاقی تربیت کردند تا یک مؤسسة آموزشی در حال توسعه را مدیریت کنند 
که از یک منطقة روستایی به منطقة حومه شهری، از مقیاس کوچک به مقیاس بزرگ و از ساختار 

سازمانی ساده به پیچیده تغییر یافته باشد.

رهبــران
آموزشی
آینــــــده

ب. اله داد
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 برنامه ریزی مدیریت آموزشی 
به مثابه ابزاری برای اصالحات 

آموزشی
»حوزة مدیریت آموزشــی« در طول 
قرن بیسـتم یک بنیان معرفــتی را در 
مورد آنچه رهبر مدرســـه باید بداند و 
به عنوان یــک رهبر عملگرا انجام دهد، 
به وجود آورد. مبانی »برنامة درســی 
آماده ســازی مدیریــت آموزشــی« بر 
دانــش علمی، حرفه ای و دانشــگاهی 
استوار شده بود که نمایانگر ترکیبی از 
عرف و فوت وفن ســنتی، دانش دنیای 
مــدرن و مطالعــة نظریه هــا و اصول 
رهبری و مدیریت بود. نظام آموزشــی 
از  قرن 21، صرفًا گونة بســط یافته ای 
نظــام آموزشــی بوروکراتیک قرن 20 
است. تالش هایی که در اواخر دهه های 
1960 و 1970 بــرای اصــالح نظــام 
به ویژه تحت عنوان »جنبش  آموزشی، 
مدرســه های اثربخش« صورت گرفت، 
بر فنون اساســی آموزش – یادگیری 
محدودی  تأثیــر  جهان  مدرســه های 
داشت. برنامة آماده سازی رهبری برای 
یادگیری در  بر  تأثیر معنادار  داشــتن 
مدرســه ها، به بازنگــری محتوا، نحوة 
ارائه و تمرکز بر رهبری برای یادگیری 

نیاز دارد.
اصالحات در نظام آموزشی، همان طور 
که اشاره شــد، بر آموزش و یادگیری 
متمرکز اســت. تا زمانی که برنامه های 
اساســی  فنون  به  آموزشــی  مدیریت 
نپردازند، همچنان  یادگیری  و  آموزش 
برنامة  پرســش های متعددی دربــارة 
درســی وجود دارند که بنیان آن ها در 
ایده ها و اصول منسوخ مدیریت صنعتی 
ریشه دوانده اســت. مدیریت آموزشی 
باید آینده را پیش بینی کند و در محور 
از این برنامه های درســی،  هر کــدام 
درک درســتی از چگونگــی بهبــود و 
نتایج یادگیری برای تمام دانش آموزان 
داشــته باشــد. تالش ها بــرای بهبود 
با  باید  آموزشــی،  مدیریت  برنامه های 
تأکید بر آمــوزش و یادگیری به عنوان 

فنون اساســی رهبری آموزشــی آغاز 
شوند. نظام بوروکراتیک مدرسه در قرن 
21 به طور کامـل حذف نمی شــود، اما 
دچار تغییر و تحوالتـــی می شــود که 
یادگیری را شکل خواهند داد. مدیریت 
آموزشی باید توســعة محیط یادگیری 
ایجادشــده در بوروکراســی مجازی را 
رهبــری کنــد. مدیریت آموزشــی بر 
اســاس آموزش وپرورش قرن 20 که با 
فنون یادگیری قرن 21 سازگاری یافته 

است، بنا نهاده خواهد شد.
شــرف  در  آموزشــی  ســازمان های 
تبدیل شدن به یک نظام ترکیب شده از 
»آجرها و کلیک ها«2 هستند. مدیریـت 
آموزشـــی باید آیندة تدریـس، رهبری 
و یادگــــیری در یک نـــظام مجـازی 
بوروکراتیک را كه به سـختـی می توان 
تصــور کــرد، پیش بینی کنــد. رهبر 
آموزشــی آینده نیازمنــد مهارت هایی 
خواهــد بود کــه صرفــًا در نظام های 
آموزشی مدرسه های عصر حاضر هویدا 
می شــوند. اگر برنامة مدیریت آموزشی 
با تغییرات ســریع  خواهــان هم گامی 
اســت، باید در اتخاذ رویکردی متفاوت 
نســبت به فرایند آمــوزش و یادگیری 

پیشرو باشد.
برنامة مدیریت آموزشــی آینده، یک 
دارای محدودیت  بوروکراتیــک  نظــام 
زمانی و مکانــی را منعکس می کند که 
با یک ســاختار دیجیتالی ایجادشده در 
اینترنــت تکمیل خواهد شــد. در این 
نظام بوروکراتیــِک در حال ظهور، گونة 
ارتقایافته ای از فرایند آموزش و یادگیری 
مجازی، به عنوان جریان اصلی یادگیری 
شــکل خواهد گرفت. رهبری آموزشی 
مســتلزم داشتن درک و دانش عمیق از 
فرایند آموزش و یادگیری اســت. رهبر 
آموزشی تربیت محور نه تنها در خصوص 
یادگیــری آگاهی دارد، بلکــه از فنون 
تدریس نیز همانند یک متخصص ماهر 
اطالع دارد و آن هــا را درک می کند. او 
تعامل پیچیدة بین معلم و فراگیرندگان 
را درک می کنــد و ایــن آگاهــی را به 

واســطة یک برنامة رهبری آموزشی با 
کیفیت ارتقا خواهد داد.

 مدرسه های آینده
در قرن جــاری، کــودکان و جوانان 
دیجیتالــی بزرگ خواهند شــد. آن ها 
بــه اصطــالح »نســل نت« هســتند. 
پیچیده ای  ســواد جدیــد، مجموعــة 
از مهارت هــای شــناختِی درهم تنیده 
را منعکــس می کنــد که بســیاری از 
بزرگ ساالن نسل کنونی، فاقد هر گونه 
درکی از آن هستند. بسیاری از جوانان 
نوشتن را بر حرف زدن ترجیح می دهند. 
در این راستا، مدیران مدرسه های آشنا 
با فناوری، از طریق فناوری و بهره گیری 
از گروه هایــی کــه می داننــد چگونه 
یادگیری دانش آموزان را ارتقا بخشــند 
و امنیت سایبری برقرار کنند، به شکل 
موفقیت آمیزی برای مدرســه های خود 

ظرفیت ایجاد می کنند.
رهبران مدرسه ها تا اواسط قرن جاری، 
احساسات و رویدادهای مجازی را دقیقًا 
دنیای  در  آنچــه می خواهنــد  همانند 
آن ها  تجربه می کننــد.  باشــد،  واقعی 
به طــور اغراق آمیزی، بین احساســات، 
دوستی ها و تجربه های واقعی و مجازی، 
به شــکلی که امروزه آن هــا را تجربه 
می کنیــم، تمایــزی قائل نمی شــوند. 
امروز تمایز بیــن دنیای واقعی و دنیای 
بیمــاری همه گیر  واســطة  به  مجازی 
جهانی )کووید 19( فروپاشیده و شرایط 
کامــاًل نوینی پدیدار شــده اســت که 
طبق آن، آنچه مجازی است واقعی نیز 
هست. افراد بر این باورند که می توانند 
الکترونیکی هم احترام، توجه  به صورت 
و احساســات عمیق خود را به دیگران 

ابراز کنند.
به یقین تغییرات شگفت انگیز در سواد، 
رهبری آموزشی را بازسازی خواهد کرد. 
رهبران آموزشــی تا اواسط قرن جاری، 
فرزندان خــود را از همان زمان کودکی 
برای درک، پذیرش و ارزش  قائل شــدن 
برای تنوع، آموزش می دهند. بســیاری 
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از رهبران آموزشــي، عدالت اجتماعی و 
مشــکالت پیش روی جامعه را به شدت 
مورد توجه قرار می دهند. نســل آینده 
نســل نت یا نت زادگان، برای آزادی در 
تمامی ســطوح، از جمله آزادی انتخاب 
گزینه هــای دلخــواه )برنامة درســی، 
فناوری و فراورده هــا( ارزش و اهمیت 

قائل هستند.
رهبران آموزشی آینده، الگوی تدریس 
عصــر صنعتــی را که در مدرســه های 
سلسله مراتبی مشــهود است، به شدت 
رد می کنند. آن ها مدرســه های خود را 
توســعه خواهند داد و به جوامع جهانی 
مبدل می سازند. این کار بیشتر از طریق 
مشــارکت مدنی و برنامه های آموزشی 
بــرای فراگیرندگان متبــوع به اجرا در 
می آید. الگوی روش تدریس، از رویکرد 
معلم محور مبتنی بر دســتورالعمل، به 
یک الگــوی دانش آموزمحور مبتنی بر 
همــکاری تغییر خواهد کرد. نت زادگان 
معلمانی خواهند بود که از ســواد کامل 
رایانه ای برخوردارند. رهبران آموزشــی 
رهبــری  کاری،  گروه هــای  به مثابــه 
می کنند، رشدشــان با اینترنت در هم 
تنیده شــده است و کشــفیات آن ها بر 
مبنای دانش و یادگیری های ســایبری 

انجام می گیرد.
مدرســه های آینده به عنوان بخشــی 
از یادگیــری در عصر فنــاوری رهبری 
می شــوند. البته شــرایط جدید حاصل 
از همه گیــری ویروس کرونــا این روند 
رســانه های  است.  بخشــیده  را شدت 
اجتماعی برخــط )آنالین( ابزار ادغامی 
از  بســیاری  بــرای  اجتماعی ســازی 
مدرســه ها، جوانان و نیز بزرگ ســاالن 

خواهند بود.
مدیــران مدرســه ها در حمایــت از 
پشــتیبانی  در  معلمــان  و  معلمــان 
از  اســتفاده  بــرای  دانش آمــوزان،  از 
سخت افزار و نرم افزار و در جهت ترویج 
معنادار و متناســب یادگیری رسانه ای 
موضوع هــای درســی، بســیار فعال تر 
خواهند بــود. حمایــت از راهبردهای 

»یادگیری  ماننــد  ابتــکاری  یادگیری 
خودمحور« و »یادگیــری پروژه محور« 
جزء الینفــک کار کالس درس معلمان 
و مدیران مدرســه ها خواهد بود. بستر 
اجتماعــی فناوری کــه در آن رهبران 
آموزشی جدید فعالیت خواهند داشت، 
به طور هم زمان سیال و ثابت است. رهبر 
آموزشــی در آینده، مدرسه  را به عنوان 
قرار  اجتماعی چندبعدی مدنظر  فضای 

.(Bourdieu,1985) می دهد
آینده  مدرســه های  آموزشی  رهبران 
تا اواســط قرن جاری، بــرای پذیرش 
مسئولیت سیاســت گذاری در خصوص 
توســعه، تفســیر و اجرا آماده خواهند 
شــد. آن ها تصمیمات سیاســی مهمی 
را در ارتبــاط با فنــاوری که در تمامی 
جنبه های آموزش بازتاب خواهد داشت، 
اتخاذ می کننــد (Lackney, 2011). از 
جمله، در اســتفاده از فناوری های نوین 
مانند وبــالگ، نرم افزارهای کاربردی و 
ابزارهای »وب«، توسعة حرفه ای معلمان 
در عرصــة فنــاوری و ابزارهای برخط، 
ارزشــیابی متعادل از کار دانش آموزان، 
الگــوی  از  آموزشــی  رهبــران   ،... و 
»اجتمــاع یادگیری« بهــره می گیرند. 
کمبود  دارای  و  بزرگ  ســاختمان های 
بودجه، با شور و شــوق به اجتماع های 
یادگیــری کوچک تــری تغییر شــکل 
خواهنــد داد. در محیط جدید )اجتماع 
یادگیــری( رؤســای مناطــق، رهبران 
مدرســه ها و دیگر افراد به »نمایندگان 

ارشد فناوری«3 تبدیل خواهند شد.

 فضای آموزشی آینده
طریق  از  یادگیــری  اجتماعی  فضای 
را  ســاختمان ها  ســاختار  فنــاوری، 
تغییــر می دهد. فضاهــای یادگیری و 
پایگاه های  به عنوان  مدرسه های »سبز« 
اصلی طراحی می شــوند کــه جوامع، 
کتابخانه هــا و خانه ها  می توانند در آنجا 
فعالیت داشــته باشــند. ممکن اســت 
ساختمان های مدرســه به »پایگاه های 
اصلی« یادگیــری تبدیل شــوند و نه 

مؤسسه هایی که در آن ها همة یادگیری 
اتفــاق می افتد. بر اســاس ایــن روند، 
ساختمان ها کوچک تر و سبزتر خواهند 
شد و برنامه های هفتگی تغییر می کنند 
تا افراد بیشــتری در خــارج از فضای 
مدرســه نیز بتواننــد در آن ها فعالیت 
داشته باشند. همچنین، در مدرسه های 
دارای ســطح عملکرد بــاال، معلمان و 
دانش آموزان بیشــتری به طور مستقیم 
در اجتماعــات حاضر و یا در اجتماعات 
آتی، به یادگیری های پروژه محور که در 
دنیای واقعی انجام می شــود )همچنین 
به عنوان یادگیــری تجربی، خدماتی و 

مدنی( می پردازند )پیشین(.
یادگیری در مدرســه بیــش از پیش 
از  خــارج  )در  غیرســنتی  به صــورت 
صــورت  درس(  کالس  و  ســاختمان 
می گیرد. تا اواسط قرن جاری، رهبران 
آموزشــی آشــنا با فناوری به مفاهیم 
مبتنی بر شبکه، مانند گردش، همکاری 
و پویایی، اجازه خواهند داد، در تنظیم 
مجدد کالس هــا در انطبــاق با اصول 
یادگیــری موثق قرن 21، آن ها را یاری 
دهند. فناوری ممکن اســت به هنجار 
جدیدی برای تمایز آموزش مبدل شود 
که مشارکت در فعالیت های یادگیری را 
با سبک های یادگیری فردی و فرهنگی 

سازگار سازد.

 آماده سازی رهبران آموزشی
آماده سازی رهبران آموزشی و فعالیت 
بهینة آن ها در مدرسه ها، نیازمند بهبود 
و توســعة برنامة درســی و آموزشی در 
»آموزش عالی« اســت. از موضوع های 
درســی،  برنامة  واحدهــای  در  مهــم 
معرفت شناســی عدالت اجتماعی است. 
اســتادان نیز بایــد دانشــجویان خود 
را به عنــوان فعــاالن آینــده و رهبران 
یادگیری محور تجســم کننــد. چرا که 
دانشــجویان نه فقط بــرای مدیریت یا 
اصالح جوامع آموزشــی، بلکه باید برای 
خلق جوامــع عادالنه به لحاظ اجتماعی 

تربیت شوند.
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در دورة تحصیلــی کارشناسـی ارشـد، 
دانشجویان )رهبران آموزشـــی آینده( 
بایــد در مورد رهبری بــرای تدریس و 
یادگیری، حقــوق معلم، ارزیابی و ابعاد 
فرهنگی، سیاســی و پرورشی، آموزش 
ببیند. در دورة دکترا، دانشــجویان باید 
مســائل مربوط به نژاد، طبقة اجتماعی 
و پویایی های جنســیتی و اخالقیات و 
ارزش ها را آموزش ببینند و مدرسه ها را 
به عنوان مراکز مردم ساالری و پژوهشی 
درك كننــد. اولویت هـــای آمـــوزش 
»فن ســاالرانه« یا »تکنوکراتیک«، امور 
مالی، مدیریت و آزمون نیز نباید نادیده 
گرفته شوند. همچنین درک دانشجویان 
)رهبران آموزشی آینده( باید در امور و 
مفاهیم اجتماعی، سیاســی و پرورشی 
گســترش یابد و کارآمــوزی الزم را در 
مدرســه های شــهری و حتی روستایی 

تجربه کنند.
از آنجــا که رهبران آموزشــی آینده 
تعریف مجدد  روزافــزون  پیچیدگی  با 
استانداردهای  آموزشی مواجه هستند، 
بایــد بــر پایة  آمــوزش و تحصیــل 
برابری و فرهنگ اســتوار باشند. برای 
مثــال، دانشــجویان باید یــاد بگیرند 
که مشــارکت والدیــن به خصوص در 
مدرســه های در معرض خطر، به آسانی 
به مسائل مدیریت منابع انسانی مربوط 
نمی شــود. رهبران باید زمینه و اساس 
رابطة مدرســه و خانواده، مشورت های 
مدنــی در زمینــة آموزش وپرورش، و 
نیــز نقش مدرســه ها در تغییر جامعه 
را فراهم سازند. دانشــجویان به عنوان 
رهبران فعال باید اخالق محور باشند و 
اســتانداردها را برای استدالل اخالقی 
در خود نهادینه کننـــد. در نتیجه اگر 
جهت گیری  دارای  مدرســه  رهبــران 
عدالــت اجتماعی باشـــند، می توانند 
مســائل فرهنگــی مربوطـــه را درک 
باید در درک  کنند. این جهت گیــری 
 اصول پاسخ گویی و مردم ساالری ریشه 

داشته باشد.
دیدگاه های عدالت اجتماعی، از جمله 

و  توزیعی  رهبری  ارزشــیابی،  نوآوری، 
فناوری، عمومًا باید در مســائل مربوط 
بــه حقــوق انســان ها، و در انــگاره و 
نگرش رهبران آموزشــی شــکل بگیرد 
و اولویت هــای رهبــری در چارچــوب 
عدالــت اجتماعی اخالق محور توســعه 
یابد. معرفت شناســی عدالت اجتماعی 
می توانــد حمایت و مســئولیت پذیری 
رهبری آموزشــی را افزایــش دهد. به 
عکس، فاصله گرفتــن اولویت ها از این 
عدالت  )معرفت شناســی  کانونی  هدف 
اجتماعی(، باعث افزایش بی عدالتی ها و 
نابرابری هایی می شــود که به مدرسه ها 

سرایت می کنند.
آموزشــی  تربیت رهبران  پداگــوژی 
مبتنی بر پیشــبرد یادگیــری به مرکز 
ثقل دادن مســئولیت بیشتر یادگیری 
به فراگیرندگان اســت. برنامة درســی 
رهبری آموزشــی، به معنــی فعالیت ها 
و عملکردهــای معنی داری اســت که 
تجربه هــای روزانه را تکــرار می کنند. 
الزم است جوانب حرفه ای و نظریه محور 
مدیریت آموزشی، به عناصر کاربردی تر 
رهبری و مدیریت سازمان های آموزشی 
پیوند بخورد. در این راســتا، تشخیص 
یادگیری تجربی  و  ســازگاری عملکرد 
رهبران  آمــوزش  برنامه های  در  بایــد 

آموزشی لحاظ شود.
اســتادان،  آموزشــی،  در طول دورة 
آینده(  آموزشی  )رهبران  دانشــجویان 
را آمــوزش می دهنــد و در این فرایند، 
هــم از یکدیگــر می آموزنــد و هم به 
یکدیگــر می آموزند تا همه به ســطوح 
بــاالی یادگیری فناورانه و اســتفاده از 
فناوری دســت یابند. دانشجویان ملزم 
به یادگیری از طریق پادکست، ساخت 
فیلم ویدیویــی، گفت وگوهای برخط و 

ارزیابی بعد از اتمام دوره هستند.
دانشــجویان جوان،  که  نماند  ناگفته 
به عنوان رهبران آموزشی آینده، با توجه 
به فنــون و زیرســاخت های فناورانه و 
بیشتری  انگیزة  دیجیتالی،  آموزش های 
برای رشــد و موفقیت دارند. در نهایت، 

رهبر آموزشــی آینــده به عنوان فردی 
دیجیتالی  فنــاوری  با  که  نوع دوســت 
ســازگاری دارد، تصور می شود؛ فردی 
که بــرای رویارویی با چالش های آیندة 

مدرسه ها آماده شده است.
بــر ایــن باوریــم کــه برنامه هــای 
آماده ســازی دانشگاه محور نقش مهمی 
در آماده ســازی معلمــان و مدیــران 
مدرسه ها ایفا می کنند و اینکه بسیاری 
از آماده ســازی های رهبران آموزشــی، 
مســتلزم تمرکز بر یادگیری در فناوری 
به عنوان یک اســتاندارد فرهنگی جدید 
برای تعالــی و برابــری در محیط های 

مدرسه هستند.

  جمع بندی
رهبــری آینــدة مدرســه ها متفاوت 
می اندیشـــد. او قالب هـــای ســنتی، 
چارچوب های عادت شده و ایِنرسی های 
تلنبارشــده در ذهن را كنــار می زند. 
جسارت و شــجاعت می یابد تا متمایز 
از دیگــران و متفاوت بــا وضع موجود، 
با نگاه امیدوارانه به آینده ای روشــن و 
فرصت هــای بی بدیِل ناشــی از فضای 
مجــازی و دیجیتالــی، نوآورانــه وارد 
میدان شــود و با اعتمادبه نفس و شوق 
و ذوق وصف ناپذیــر و نوآورانه، همراه با 
رعایت مناسبات انســانی و همراهی و 
همكاری اخالق مدارانه و مدارای عمیق 
با معلمان، دانش آموزان و والدین و سایر 
دســت اندركاران و ذی نفعان مدرســه، 
رهبــری تأثیرگــذار و اثربخشــی را به 

منصة ظهور برساند.
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حسین معافی، دکترای برنامه ریزی درسی

برنامه های درسی 
سازگار با فضای مجازی

با توجه به گسترش بیماری کووید 19 
و ترس از شــیوع آن، روزبه روز بر تعداد 
مدرســه های هوشــمند برای استفاده 
از ســامانه های آموزش برخــط افزوده 
مدرسه  ای  هوشــمند  مدرسة  می شود. 
اســت که با داشــتن امکانات ارتباطی 
کافی و اتصــال به شــبکه های ملی و 
جهانی، دسترسی معلم و دانش آموز را به 
منابع عظیم علمی و محتوای آموزشــی 
فراهم می کند. شــواهد به دست آمده از 
بررسی های تحقیقاتی نشان از آن دارد 
که فنون تدریــس و نوع تفکر معلمان، 
الکترونیکی  آمــوزش  به کارگیــری  بر 
در مدرســه ها و در نتیجــه پیشــرفت 

دانش آموزان تأثیر بسزایی دارد.

اکنون که در شرایط کرونایی »آموزش 
مجازی« جایگزین آموزش های حضوری 
شــده و ممکن است در سال های آینده 
نیــز این آموزش ها ادامــه پیدا کند، به 
نظر می رســد باید محتوا و برنامه های 
آموزشــی نیز در مدرسه ها و دانشگاه ها 

به طور اساسی تغییر کند.
از آنجا که انعطاف پذیری از اصول اولیة 
برنامه های درســی است، ضروری است 
در حــال حاضر نوعــی بازنگری کلی و 
اصولی در برنامه های درسی و محتواهای 
یادگیرنده،  پذیــرد.  ارائه شــده صورت 
دانش و جامعه ســه منبع اصلی تعیین 
هستند.  درســی  برنامه های  در  اهداف 
برنامة درسی باید با توانایی های ذهنی و 

عقالنی یادگیرنده متناسب و با عالقه ها 
و نیازهای او نیز هماهنگ باشد. تناسب 
برنامه با توانایی ذهنی یادگیرنده، در او 
شــناخت به وجود می آورد و هماهنگی 
برنامه با عالقه ها و نیازها، در او گرایش 
ایجاد می کند. اهداف برنامة درسی باید 
با وضعیــت و امکانــات یادگیرنده نیز 
هماهنگ باشــد و با توجــه به نیازهای 

آنی و آتی او تعیین شود.
اهداف خاص هر رشــتة علمی باید در 
اهداف برنامة درسی آن مورد توجه قرار 
گیرد. در تعیین اهداف برنامة درســی 
باید از نظر متخصصان و دانش مورد نیاز 
استفاده شود و در آن به شرایط زندگی 
روزمرة فراگیرندگان توجه شود. یکی از 

چالش های
یتی مدیر
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وظایف برنامة درســی، کمک به تأمین 
نیازهای جامعه است. در بررسی جامعه، 
باید هم به نیازهای آنی و هم به تغییرات 
و تحوالت مستمر، به ویژه تحوالت ناشی 
از پیشــرفت علوم و فناوری، توجه کرد 
و اهداف برنامة درســی را در ارتباط با 
تغییرات اساسی در حال وقوع در جامعه 
انتخــاب کرد و همواره آن را با نیازهای 
گوناگون زندگــی اجتماعی انطباق داد. 
لذا اهداف برنامة درســی باید متناسب 
با شرایط و امکانات جامعه و با توجه به 

نیازهای آنان تعیین شود.

بنابراین:
 با توجه به اینکه شــرایط آموزش 
به طور کلی تغییر کرده و به سوی آموزش 
الکترونیکی رفته اســت، بــه دنبال آن، 
نیازهای فراگیرندگان و جامعه نیز دچار 
تغییر شــده اند. با وجــود این، محتوای 
برخی از کتاب های درســی مانند سواد 
رسانه ای، کار و فناوری، مدیریت و سبک 
زندگــی، تفکر و پژوهــش و ... ضرورت 
خود را بیــش از پیش نمایان ســاخته 
 است و این محتوا در آموزش های مجازی 

اهمیت بسزا دارد.
 با کاهش زمان آموزش در تدریس  
مجــازی، معلم نیز بــرای آموزش تمام 

محتــوای کتاب وقت کافی نــدارد. لذا 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
می تواند بر اساس ســند برنامة درسی 
ملی و ســند تحول بنیادیــن آموزش 
قســمت های  از  برخــی  پــرورش،  و 
غیرکاربردی و انتزاعی کتاب های درسی 
و همچنیــن مطالبی را که برای مطالعة 
آزاد ارائه شــده اند، حــذف کند تا معلم 
بتواند بــا توجه به مشــکالت تدریس 
مجــازی، مفاهیم را با عمق بیشــتری 
تدریــس کند و از اضطراب و اســترس 

دانش آموزان نیز کاسته شود.
 در برخی موارد، برنامه های درسی 
عملی  آزمایشــگاهی،  درس های  مانند 
و تربیــت بدنی نیز بایــد تغییرات کلی 
داشــته باشــند و به جای آن ها برخی 
محتواهــای جدیــد و کاربــردی برای 

آموزش های مجازی جایگزین شوند.
در  می تواننــد  جدیــد  محتواهــای 
راستای آشــنایی بیشتر فراگیرندگان با 
فضای مجازی و نرم افزارهای آموزشــی 
و کاربردی باشــند. در برخی موارد هم 
می توان درس ها یا محتواهایی را دربارة 
آســیب های فضای مجــازی و راه های 

استفادة صحیح از رسانه ها اضافه کرد.
 از آنجا که در آموزش های مجازی 
آموزشــی  تنهــا منبع  کتاب درســی 

نیست، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی می توانــد در صــورت ادامة 
آموزش هــا به صورت مجــازی، در کنار 
محتوای  درســی،  کتاب هــای  چــاپ 
الکترونیکی نیز تولیــد کند و آن را در 
اختیــار دانش آموزان قرار دهد. با تولید 
محتواهای آموزشی الکترونیکی می توان 
گام مهمی در تولید محتوای آموزشــی 
محلی برداشــت و برخی از محتواهای 
درس هــا را با توجه به شــرایط محلی 
هر منطقه و اســتان تألیــف کرد. این 
امر می توانــد جذابیت های الزم را برای 
فراگیرنــدگان به دنبال داشته باشــد و 
شرایط را برای آموزش های زمینه محور 

فراهم کند.
امید اســت که مســئوالن آموزش و 
پرورش با توجه به شرایط خاص آموزش 
در مدرســه ها که به علت بیماری کرونا 
به صــورت مجــازی و از راه دور انجام 
می شــود و تداوم این شرایط و استفاده 
از آموزش های مجازی و الکترونیکی در 
دوران پساکرونا نیز پیش بینی می شود، 
تصمیمــات الزم و ضــروری را اتخــاذ 
کنند و بــرای تغییر، اصالح، حذف و یا 
با  برنامه های درسی،  برخی  اضافه شدن 
توجه به اسناد باالدستی و پژوهش های 

مناسب، اقدامات الزم را انجام دهند.
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عبور از عادت ها در سدۀ جدید

گفت وگو

گفت وگو با دكتر محمدعلی شامانی
متخصص تعلیم وتربیت و عضو شورای کارشناسی رشد مدیریت مدرسه

همزمان با انتشار این شــماره از مجله، آخرین سال قرن چهاردهم آغاز شده است و در آستانه فرا رسیدن سدة 
جدید خواهیم بود. به همین دلیل محتوای مجله در بهار 1۴00 به مطالبی اختصاص یافته است که در طلیعة قرن جدید 
و در خصوص آیندة تعلیم  وتربیت در جامعة ایرانی به نگارش درآمده اند. در این ارتباط، دکتر مرتضی مجدفر، عضو 
شورای کارشناسی رشد مدیریت مدرسه، با حضور در دفتر کار دکتر محمدعلی شامانی، دیگر عضو شورای مجله در 
»مجتمع آموزشــی رفاه تهران«، دربارة موضوع محوری رشد مدیریت مدرسه، یعنی »آیندة تعلیم وتربیت در جامعة 

ایرانی« با وی گفت وگو کرده است. توجه شما خوانندگان گرامی را به این گفت وگو جلب می کنیم. 

 مالقــات امروز ما به قــول موالنا 
می تواند به نوعی خودمشت مالی ما دو نفر 
به مثابه دو عضو شورای کارشناسی رشد 
مدیریت مدرسه تلقی شود. ولی این بار از 
شما خواهم خواست از منظر یک متخصص 
تعلیم وتربیت و با یــک نگاه خاص با من 

گفت وگو کنید. 
می دانید که ما در آغاز ســدة پانزدهم 
شمســی هســتیم. اولین پرسشم این 
اســت كه به نظر شما آموزش  وپرورش ما 
آمادگی ورود به این سده را دارد؟ یا اصاًل 
ورود به این ســده و بود و نبود آن برای 
آموزش  وپرورش فرقی خواهد داشــت یا 

خیر؟ 
زمانی كه انســان با اهل فضل گفت وگو 

می کنــد، هــم می آموزد و هــم فرصت 
آموختن را برای دوستانش فراهم می کند. 
به نظر مــن یکی از مهم ترین چالش های 
امروز ما »درک فناوری های نوین« است؛ 
فناوری هایی کــه در حال ایجاد تغییری 
بنیادین در نســل نو هستند. به نظر من، 
اینکه آیا هاضمة  آموزش وپرورش ما درست 
کار می کند و می تواند بــا این فناوری ها 
کنار بیاید و آن ها را هضم کند، اصاًل خارج 
از ارادة آن اســت. یعنی چه بخواهد و چه 
نخواهــد، این فناوری ها خودشــان را در 
دل آموزش وپرورش جا می کنند. منتظر 
نمی مانند و از کسی هم اجازه نمی گیرند. 
این ما هســتیم که با تأخیــر در ورود و 
پذیرش، راه خودمان را دشوارتر می کنیم. 

مسیر بســیار پرسرعت و پرشتاب است 
و هر چه که مــا کندتر برویم، راه را برای 
آیندگان دشوارتر می کنیم. آیا می توانیم 
مقابلــه کنیم؟ بی تردید نــه! فناوری ها و 
آینده آمده اســت و می آید و با ســرعت 
و گســتردگی بیشــتری هم خواهد آمد. 
آموزش وپرورش ما بهتر اســت خودش را 
مهیا کند. مهیاکردن هم به این نیست که 
فقط بگوید ما منتظر آینده ایم. به نظر من 
فهم آینده، فهم فناوری های نوین و فهم 
جریان یادگیری اساسًا اتفاق تازه ای است 
که گاهی وقت ها در تصور بسیاری از امثال 

ما به صورت جدی نمی گنجد.

  توضیح یــا واقعیتی را عرض 
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كنم و شــما براساس آن صحبت را 
ادامه دهید. ببینید من و شما تقریبًا 
هم سن و حدوداً 60 ساله ایم. می شود 
گفت از سدة چهاردهم که امسال در 
آخرین روزهای آن هستیم، 60 سال 
را تجربه کرده ایم. حاال اگر از چند 
از  بیش  بگذریم،  سال کودکی خود 
نیمی از این ســده را تجربة زیسته 
داریم و بیش از 50 سال یا سه چهارم 
یا بیشتر آن را در آموزش وپرورش و 
در کار تعلیم وتربیت بوده ایم. نکته ای 
که می خواهم به ادامة همین پرسش 
ارتباط  دادید،  پاســخ  که  نخست 
دهید این اســت که من معتقدم در 
که  برجسته ای  اتفاق  سال،  این 60 
از  مثاًل کالس های ســال 1332 را 
کند،  متمایز  سال 1392  کالس های 
به نــدرت دیدیم. البتــه نمی گویم 
ندیدیــم، ولی در گفتــن به ندرت، 
تردید ندارم. با این تصور و تصویر، 
آیا آموزش وپرورش ما می تواند وارد 
قرن جدید شود و از این اتفاق طرفی 

ببندد؟ 
هرگز. شــما نمی توانید بــا عادت های 
مألوف خودتان، یعنی با عادت هایی كه با 
آن ها انس گرفته و آشنایید و با طمأنینه 
در تاروپود شما نشسته اند، فاصله بگیرید. 
یکی از ویژگی های اتفاقات امروز سرعت 
است. گاهی وقت ها فكر می كنم كه انگار 
بعضی از افسانه ها دارند محقق می شوند. 
شــاید من دارم به ماجرا غلوشــده نگاه 
می کنم، ولی واقعًا گاهی احساس می کنم 
برخی از افســانه های کودکی ام در حال 
محقق شدن هســتند و امیدوارم آن قدر 
زنده باشــم که پاره ای از آن ها را ببینم و 
ببینم كه چه اتفاقاتی در آموزش وپرورش 

ما خواهند افتاد. 
ما اگر بخواهیم با همان روشــی که تا 
دیروز و در این 60 ســال بــه آن عادت 
كرده ایم، به ایــن دوره نگاه کنیم، مانند 
آن اســت که بقالی ما در بهترین شرایط 
یك سوپرمارکت بزرگ و از سوپرمارکت 
بزرگ تبدیل به هایپرمارکت شده است. 
اما همان بقالی اســت، فقط وسعت پیدا 
کرده و ســرعت انتقال و تنــوع ارائة کاال 
به مشــتری بیشتر شده اســت. در واقع، 
ما بقالی وسیع تری داریم که فقط نام آن 

عوض شده است و نه نوع خدمات آن. در 
حالی که گاهی وقت ها همان بقالی كوچك 
ممکن بوده اســت کارکردهــای ویژه ای 
داشته باشد. گاهی وقت ها همة تالش های 
مربیان بــزرگ این بوده که روی یک نفر 
سرمایه گذاری متفاوتی کنند و همان یک 
نفر می توانسته کارهای بسیار بزرگی انجام 
دهد. به نظر من االن ما فقط کمی بزرگ تر 
شــده ایم، کمــی تابلوهایمــان را عوض 
کرده ایم، به جای میز و صندلی سنتی، میز 
و صندلی جدیدتری گذاشته ایم و به جای 
تخته ســیاه یا وایت بردهای خودمان، ُبرد 
هوشمند گذاشــته ایم و اتفاق خاصی در 

جریان یادگیری ما نیفتاده است. 
می گوینــد وقتــی روس هــا اولین بار 
»اســپوتنیك« را هوا کردند، سؤالی که 
برای آمریکایی ها و انگلیسی ها مطرح شد 
این بود که چه چیزی سبب شد که آن ها 
توانســتند به فضا بروند و ما نمی توانیم؟ 
وقتی دالیل را بررسی کردند، دلیل را در 
آموزش وپــرورش و اتفاقاتی دیدند که در 
این نهاد رخ داده اســت. مهم ترین اتفاقی 
که بعد از این ماجرا افتاد، این بود که میز 
و صندلی هایی را که تا قبل از این به زمین 
پیچ شــده بودند، برداشــتند و چیدمان 
کالس را عوض کردند تا بچه ها روبه روی 
هم گفت وگو کنند. امروز آموزش وپرورش 
ما به بچه هــا و معلمــان، هرگز فرصت 

گفت وگو نمی دهد.

 پــس با این حســاب، خیلی 
نباید روی فناوری مانور داد. تبدیل 
تبدیل آن  و  وایت برد  به  تخته سیاه 
به تختة هوشــمند مثال خوبی بود. 
از تخته ســیاه هم  حاال من قدری 
عقب تر می روم و به غارنوشــته ها و 
دیوارنوشــته ها می رسم و در حالت 
متوقف  تخته سیاه  همان  یا  بینابین 
می شوم. ۴0 ســال پیش، در دورة 
تربیت معلم، زنده یاد ترقی، استاد ما 
بود. مهارت اصلی ایشان استفاده از 
تخته سیاه بود. چنان تخته را مرتب 
تنظیــم می کرد که هر وقت شــما 
می توانستید  می شدید،  وارد کالس 
بدون اینکه به ســاعت نگاه کنید، 
از تخته ســیاه حدس بزنید که االن 
دقیقة چندم تدریس اســت. یعنی 

برای 90 دقیقه، تخته را به شــش 
قسمت مســاوی تقسیم و از سمت 
راست شــروع به نوشتن می کرد و 
قسمت ششــم را برای چرک نویس 
یا  کلمات  برخــی  نگارش التین  و 
فرمول ها می گذاشت. البته ششمین 
قســمت هم در 15 دقیقة آخر پر 
می شد. االن استاد یا معلمانی داریم 
که از پاورپوینت و تختة هوشــمند 
استفاده می کنند، ولی قادر به ایجاد 
هیچ تعاملی نمی شوند. در مورد تقابل 
فناوری و تعامل چگونه می اندیشید؟

اساســًا تربیت یك جریان تعاملی است 
و بدون تعامل اصاًل امکان وقوع ندارد. در 
جریان گفت وگوها، کنار هم نشستن ها و 
تبادل آرا و افکار اســت كه تربیت شكل 
می گیرد و دانش تبادل می شــود. ما فکر 
می کنیم باید مخزنــی از اطالعات را در 
قالب یک کپســول به دیگران بدهیم که 
بخورند. فناوری خیلی بهتر از ما كل این 
داده ها)دیتاها( را جمع آوری و ذخیره سازی 
می کند و با سرعت و به شکلی راحت تر در 
قالب کپســول هایی کوچک به مخاطبان 
ارائه می دهد. اما آیــا واقعًا این فرصت را 
می دهد؟ خیر. فرصتی از جنس تعامل و 
از جنس اینکه تربیت شکل بگیرد، فراروی 
فناوری حاضر نیســت. فنــاوری گاهی 
وقت ها ما را تنهاتر می کند، در حالی که 
جریان تربیت با تنهایی آغاز نمی شود. از 
این نظر فرمایش شما متین است. اما آیا 
فناوری واقعًا نمی تواند تسهیل كننده باشد؟ 
به نظر من بسیار تسهیل کننده است؛ هم 
در ســرعت و هم در كیفیت. وقتی همه 
رقــم به آن نگاه می کنیم و می خواهیم با 
همة آدم هــای دنیا، اعم از دانش آموزان و 
معلمان راحت ارتباط برقرار کنیم، این کار 
با شبکه ای از دانش و تولید محتوا می تواند 
افراد متعددی را در تمام ســرزمین ها در 
کنار هم بنشاند. این یک ویژگی بی بدیل 

است. 
پیــش از این، بــرای اینکــه بتوانیم یا 
بخواهیم با یک معلــم در آن طرف دنیا 
صحبت کنیم، چقدر دشواری می کشیدیم. 
اما االن این اتفاق به راحتی می افتد. ابزارها 
آمدند و این کار را تســهیل کردند. االن 
شکل جدیدی از شبکه های اجتماعی در 
حال پدیدآمدن است که به راحتی می تواند 
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به عنوان تولیدکننده و ذخیره كنندة دانش 
و فرصت اســتفاده از دانش تولیدشــدة 
جمعی، وارد عمل شــود. این یک فرصت 
است. اصاًل شبکه های اجتماعی می توانند 
در آینده، نقش مدرسه هایی با شکل جدید 
را به خودشان بگیرند. ما یادمان رفته که 
همه چیز را همــگان دانند. یعنی وقتی 
همگان بدانند، بنابراین به اشتراک گذاری 
این دانایــی، یك فرصت یادگیری جدید 
است. از این رو حتمًا شبکه های اجتماعی 
می توانند فرصت هــای جدیدی را خلق 

کنند.

 پس شــما مثــل بعضی ها، از 
آمدن فناوری جدید نگرانی ندارید 
و این اتفــاق را موجب حذف معلم 

نمی دانید؟ 
هیچ ابررایانه ای نمی تواند جای معلم را 
بگیرد. چون نمی تواند مانند معلم تعامل 
برقرار کند. شــاید بگویید فضای مجازی 
انتخابگِر هوشمند شده است. یعنی هوش 
مجازی یا هوش مصنوعی آمده و به راحتی 
جایگزین معلم شده اســت. این درست 
نیست. ابزارها نمی توانند ما را از آن نگاه و 
درک نقطه به نقطة معلم بی نیاز کنند. شما 
هیچ وقت نمی توانید این حس را از آن ها 
دریافت کنید، چون شما كه فقط به داده، 
تبادل داده و آنالیزشدن داده نیاز ندارید! 
ما انسان هستیم و با قلبمان، احساسمان و 
تک تک سلول هایمان جریان تربیت شکل 

می گیرد.

تأکید  نکته ای  روی  می خواهم   
کنم که ذوق و عالقة شما به آن گره 
خورده است. معلمان امروزی در حال 
مکانیکی و ماشینی شدن هستند و 
جای عناصر زیبایی شناختی در حیات 
معلم خالی است. اگر از من بپرسند: 
معلم خوب چه كسی است؟ می گویم 
معلمی است که بداند در این اواخر 
چند رمان خوب یا چند شعر خوب 
چاپ شده است. به خاطر دارید كه 
و شصت،  پنجاه  دهه های  در  زمانی 
شعرهایی مانند شعر کوچة مشیری 
و زمســتان اخوان و ... ورد زبان ما 
بود. االن اگر شما از معلم تازه کاری 
بخواهید چند شعر حسی بخواند، یا 

چند قصه بگویــد، به یاد ندارد! من 
یکی از الزامات ورود به قرن جدید 
بــرای معلم ها و حتــی مدیران را 
داشتن حس زیبایی شناختی می دانم 
و اینکه در تعامالتشان راه به راه از 
این حس استفاده كنند. آیا موافق 

این نظر هستید؟
نکتة دقیقی است. رمان فرصت بازخوانی 
تجربة زیستة مردم جهان را به آدم می دهد 
و انســان ها با تجربة زیسته شان متفاوت 
می شــوند. آنچه که مثاًل مرتضی مجدفر 
را متفاوت می کند، تجربة زیســتة او در 
حیطة معلمی، آموزش، نگارش، تحریریه، 
نوشتن و از همه مهم تر شاعری است که 
در زمان هاي مختلف از او ســر می زند و 
همچنیــن رمان هایی که می خواند. ما به 
کســب تجربه های تازه نیاز داریم و هیچ 
وقت بی نیاز از آن نیستیم و ادبیات، سینما 
یا موســیقی جهان این فرصــت را به ما 

می دهد. 
من گاهــی وقت هــا در مصاحبه برای 
انتخــاب معلمان، از آن هــا می خواهم از 
آخرین کتــاب و رمانی کــه خوانده اند، 
حــرف بزنند. یا از شــاعری، شــعری از 
حفــظ بخوانند و بگویند چــرا و به دلیل 
چه ویژگی هایی دوســتش دارند. حتی از 
آن ها دربارة دستگاه های موسیقی ایرانی 
می پرسم. گاهی آن قدر پاسخ ها تلخ اند که 
حال انســان بد می شود. وقتی صحبت از 
دستگاه موسیقی می کنید، انگار از ادوات 
یا ابزارهای موســیقی پرسیده اید و آن ها 
بــه ویولن و پیانو اشــاره می کنند. وقتی 
می پرســی دستگاه شور و بیات ترک چه 
تفاوتی با هــم دارند و چگونه می توانی از 
هوش موســیقیایی در موسیقی استفاده 
کنی، متأســفانه نمی دانند. موســیقی را 

می شــنوند، ولی نمی دانند كــه چه کار 
می کند و از آن لذت نمی برند. 

خوانشی که بزرگان ما از ادبیات داشتند، 
خوانش »غنی« بود. اگر اثر فردوسی را 
می خواندند، در کنار آن نگاه حماســی، 
ریتم، ملودی، واژه و از همه مهم تر بازخوانی 
هویت خودشان را مطابق با »شاهنامه« پی 
می گرفتند. اما معلم االن حاضر به خواندن 
نیســت و نمی داند در اطراف او دارد چه 
اتفاقاتی می افتد. فکر می کنم کسانی که 
بتوانند طعم متفاوت یک ســیب را درک 
کنند، گاز زدنشــان به یک سیب هزاران 
طعم دیگر را در خیالشــان زنده می كند. 
کسی که بتواند سوار یک ابر شود و با تکه 
ابری، بازیگوشی و در آسمان گرگم به هوا 
بازی کند، حتمًا می تواند نگاه دیگری به 
زندگی داشته باشد. کسی که یک قطرة 
بــاران را برای خودش بیشــتر از هزاران 
اقیانوس تصور کند، می تواند در آن شناور 
شود و احساس کند که فرشته های خدا با 
هر قطره می آیند. آن وقت است كه فوج 
فرشــته ها را در آغوش می گیرد و با آن ها 
بازی و رقص با فرشته ها را تمرین می کند. 
معلم یعنی کســی که هر صبح، وقتی 
به درخت روبه روی خانه ســالم می کند، 
با تک تــک برگ ها به طور متفاوت ارتباط 
بگیرد. چون یاد گرفته اســت که همة ما 
متفاوتیــم و نمی گوید ایــن یک درخت 
اســت. باور دارد، هر برگ و هر رگبرگی 
متفاوت است. وقتی شما این گونه دیدید، 
جریان زندگی خیلی تغییر می کند و هر 
روز برای شما نو، لذیذ، جذاب و از جنس 
دیگری می شــود. آدم ها وقتی خســته 
می شــوند كه پرتکرار می شــوند. تکرار 
محصول نگاه ُکند و ســرد ما به هســتی 
اســت. یک جریان گــرم می خواهد که 
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زنده و پویا باشد تا درک متفاوتی داشته 
باشــد. آن وقت تک تک کتاب هایی را که 
در قفســه می بینید، جــان دارند و برای 
شما داســتان و روایتی نقل می کنند. هر 
بار كه عکاســی شاتر را می زند، در هر بار 
آن، جریانی در حال شــکل گیری  است و 
این عکس با قبلــی خیلی فرق می کند؛ 
چون نگاه او خیلی فرق کرده است. الزم 
اســت این اتفاق در آموزش وپرورش هم 
رخ دهــد، و اگر رخ ندهــد، ما همچنان 
در دیــروز جا خوش کرده ایــم و داریم با 
گذشتگان عکس یادگاری می گیریم و با 
این نوع عکس گرفتن، هیچ آینده ای برای 

ما متصور نیست.

 بــا این اوصــاف، حتمًا تغییر 
ســرفصل درس هــای دانشــگاه 
را هم  معلمان  آموزش  و  فرهنگیان 
توصیه می کنید. برای مثال اگر قرار 
باشد شما متولی برنامه ریزی درسی 
را اضافه  باشــید، چه عنوان هایی 

می کنید؟
من سال هاســت كه همیــن کارها را 
می کنم. در آموزش معلمان، با نوشتن و 
مؤثر،  ارتباط  نوشتن، سخنوری،  مهارت 
نقد و گفت وگو و فیلم دیدن آغاز می کنم. 

اصاًل مدرســه و آموزشــی کــه در دل 
طبیعت شکل می گیرد، خیلی متفاوت تر 
از آمــوزش در چارچوب هــای بســته 
اســت. خیلی وقت ها با دانشــجویانم به 
رودخانــه ای می رویم. از آن ها می خواهم 
کفش هایشــان را در بیاورنــد و در کف 
رودخانه راه بروند تا آن را احساس کنند. 
خیلی ها فقط می روند و رودخانه را نگاه 
می کنند. اغلب آن ها سنگ ریزه های كف 
رودخانــه را ندیده اند و روی آن ها ســر 
نخورده اند، جلبک زیر پایشان را احساس 
نکرده اند، ســنگ را در دست خود لمس 
نکرده انــد، به صــدای آوازی که در آن 
نکرده اند.  داشــته، گوش  سنگ جریان 
وقتی جریان معلمی می آید، کاًل نگاه ها 

را تغییر می دهد. 
بنیادی ترین کار این اســت که نگاه ما 
به جریان تربیت معلم عوض شــود. این 
دانشگاه فقط به شما می گوید که چگونه 
تدریــس کنید، ولی به نظــرم در آینده 
این شــما نیستید که تصمیم می گیرید، 
چگونه تدریــس کنید. ایــن مخاطب، 
دانش آموز و یادگیرنده است که به شما 
تحمیل می کند، چگونه باشــید و از چه 
ابزاری اســتفاده کنید و شك نكنید كه 
شــما را پس می زند. اوســت كه تعیین 

می کند چگونــه تدریس کنید و چگونه 
باشید. اگر کسی این گونه نباشد، به نظرم 

از دایرة معلمی بیرون می رود.

  شعر، ادبیات، سخنوری و هنر، 
شاید اولی تر از تجربه های حرفه ای 
معلمی باشد که کسب کردنی است. 
در این زمینه نیز نظرتان را بفرمایید. 
زندگی در این روزها به شعر و ادبیات و 
هنر نیاز دارد. هیچ كدام از ما نباید جا را 
برای دیگری تنگ كنیم. اواًل جهان آن قدر 
بزرگ اســت كه جا برای همــة ایده ها و 
همة نگاه ها هست. وقتی از قبل می آییم 
و مشخص می كنیم كه همة آدم ها در این 
دو تا »گاردریل« بسته حركت كنند، هیچ 
اتفاقی نمی افتــد. آموزش وپرورش ما دو 
طرف جاده اش بســته شده است و ته آن 
هم معلوم نیست كجاست. تا وقتی كه این 
گاردریل را نشكنیم و از جاده خارج نشویم، 
هیچ اتفاقی در آموزش  وپرورش نمی افتد. 
به نظرم فناوری ها می توانند این فرصت را 
به ما بدهند. اصاًل چه كســی گفته است 
كه این مسیر با این گاردریلی كه انتخاب 
كرده ایم، ما را به مقصد می رساند. اگر به 
مقصد رســیده بودیم كه االن وضعیت ما 

این نبود.

آموزش وپرورش  كه  چیزی  پنج   
ما باید در قرن چهاردهم جا بگذارد 
و با خود بــه قرن پانزدهم نبرد، چه 

چیزهایی هستند؟ 
 اولین چیزی كــه در آموزش وپرورش 
باید با آن خداحافظی كنیم، این است كه 
دیگر مثل دیروز اطــالق یادگیرنده برای 
دانش آموز و معلم به عنوان یاددهنده غلط 
است. ما همه در حال یادگیری هستیم. اگر 
آدم ها بفهمند كه همه در حال یادگیری اند، 

قصه عوض می شود. 
 دوم، این تفکر را که ما هستیم كه فرصت 
یادگیری را به دیگــران می دهیم، باید جا 
بگذاریم. جهان دارد به ما فرصت یادگیری 
می دهد. جهان دارد نو و متفاوت می شود، 
دارد حرف های تازه تری بــرای ما می زند. 
اینكــه گفتم انگار دارد افســانه ای محقق 
می شــوند را باور كنیم. االن فناوری دورة 
كودكی اش را طی می كند. تصور دورة بلوغ 

آن بسیار سهمگین و وحشتناك است.

 ســومین چیزی که باید جا بگذاریم، 
تــرس از خارج شــدن از ســرمایه های 
دیروزمان است. چرا می گویم سرمایه های 
دیروزمان؟ به خاطر دانشــی است كه از 
تجربه هایمان  براســاس  و  کتاب هایمان 
گرفته ایم. بایــد بزنیم زیر این میز و زیاد 
خودمان را به گذشــته مان نچسبانیم. از 
این ترس فارغ شویم كه اگر جدا شویم، 
از دســت می رویم. چیزی كه ما باید در 
گذشــته بگذاریم، این اســت كه دیگر 
افتخــار نكنیم به ســرمایة دیگران و به 

اكنون خودمان افتخار كنیم. 
 مورد چهــارم و مهم تر این اســت  كه 
مــا به عنوان كــودكان فــردا، در كهولت 
می خواهیم رفتن را آغاز كنیم. نترســیم. 
فردا از آن كســانی اســت كه ترس را وا 
می نهنــد و به ترس پشــت می كنند. ما 
معلمان انسان های محافظه كاری هستیم. 
باید با محافظه كاری خداحافظی کنیم و 

آن را جا بگذاریم. 

 و در نهایت اینکه ما باید رسوب زدایی 
كنیم و تمــام آنچه را كــه در ذهن ما 
رسوب كرده اســت، به دیروز بسپاریم. 
ما به یك »بازســازی« )ریكاوری( نیاز 
داریم، برای اینكه ذهــن خودمان را نو 
كنیم. گذشــته را به گذشــته بسپارید. 
فردا هنوز نیامده و زیبایی های آن هنوز 
آشكار نشــده اســت. به نظر من آینده 
می تواند بســیار زیباتر از گذشته باشد. 
االن وقتــی می بینم ســهم ما و ســهم 
كودكان و نوجوانان ما در خلق این دنیا 
چقدر متفاوت اســت، بسیار خوش حال 
می شوم. البته اگر آموزش وپرورش بتواند 
تا حــدی خودش را با ســرعت فناوری 
هم پا كنــد، می تواند فضــای آموزش و 
یادگیری را از آن نگاه های خوب تربیتی 
كه دنیا را سرشار از صلح، مدارا، تحمل، 
هم زیستی، دوست داشــتن و عشق به 
زندگی می کند، آکنده سازد. چنین فضا 

و نیروهایی در اختیار ماست. 
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علمی-
بردی کار

دکتر مرتضی مجدفر، عضو شورای تحریریۀ رشد مدیریت مدرسه

گسل های تاریخی در فالت تعلیم وتربیت

وقتی سال 1300 شروع می شد، اغلب ما نبودیم و اکنون که 1۴00 آمده است، شاید بتوان به سختی 1300 یا 1۴00 نفر 
صدساله پیدا کرد که به راحتی توانایی سخن گفتن و استدالل داشته باشند و بتوانند در مورد آنچه در یک صد سال 
اخیر گذشــته است، به ویژه دربارة فراز و نشیب های آموزش وپرورش کشورمان در این سده، تجزیه وتحلیل جامعی 
ارائه دهند. ولی به یمن ثبت و ضبط آنچه گذشته است و تحلیل های کم عمق یا پرمایه ای که در مقاطع زمانی گوناگون 
گردونة تعلیم وتربیت در سدة جدید شویم. از رویدادها، اتفاق ها، خرابکاری ها و اتفاق های نوآورانة این صد سال ارائه شده است، می توانیم با چشمانی باز وارد 
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از دوران محمدشاه تا مشروطیت و 
سال های پس از آن:

قاجار و به طور مشــخص تا دوران صدارت مدرسه های مدرن تا زمان ناصرالدین شاه زمانه پیدا نکردند و گشــایش و توســعة سرنوشــتی جز تعطیلی از سوی نابخردان هر دو مدرسة باز شده در دوران محمدشاه، نظامیه ها و مکتب خانه های قدیمی نیست. می دانیم که منظور، مدارس معروفی چون به ســبک  و ســیاق امروزی است و نیک وقتی از مدرســه سخن می گوییم، مدرسه محمدشاه قاجـار شروع به کار کرده انـد.1 چــه پســرانه و چــه دخترانــه، در زمان اکنون آشکار شده است که اولین مدرسه ها، در ایران، به دوران های دور برمی گردد، ولی اگرچه سابقة تعلیم وتربیت و مدرسه داری  می جی و امیرکبیر!
کوتاه مــدت بخشــی از دوران حکومــت 50 ســالة امیرکبیر به تعویق افتاد. و صــدارت  ناصرالدین شــاه خود عازم سفر شد، آن هم را برای مطالعه به فرنگ گســیل داشــت، در مقابل رویــة امپراتور ژاپن که گروهی این برنامه هر چند سال یک بار به روز شود.تجهیزات، باید به مدرسه ها اختصاص یابد و زیربنایی کشــور از لحاظ خلق تأسیسات و معطوف شود. همچنین بزرگ ترین فضاهای توسعه باشد و نگاه همه، ابتدا باید به این نهاد ژاپنی این بود: »آموزش وپرورش باید محور ژاپن آمده و توصیة مسافران از اروپا برگشتة بزنیــم ـ ولی ترکیب نظرگاه اروپایی های به مســتقآًل از آموزش وپــرورش ژاپن حرف و مرتبط بودن برنامه ها، شاید درست نباشد نداریم ـ اگرچه به دلیل جامع و درهم تنیده ژاپن را ارائه دهند. با حوزه های دیگر کاری را با فرهنگ ژاپنی تطبیق و برنامة خود ویژة امپراتور این بود که نسخة ژاپنی این برنامه ها بی قید و شــرط آن به ژاپن نبود. دســتور که در کشورهای اروپایی می گذرد و انتقال گرفته اند، ولی هدف گرته برداری هر آنچه بعد از دوران نوگرایی، در مسیر پیشرفت قرار کرد. او می دانست که اروپایی ها، آن سال ها، متفاوت تخصصی روانة کشورهای اروپایی نفره از متخصصان ژاپنــی را در گروه های بعد از دریافــت نظرات آن ها، گروهی 100 در رشته های گوناگون را به ژاپن فراخواند و گروهی بالغ بر 500 نفر از متخصصان اروپایی قدرت رسیدن، برای نوسازی و اصالح کشور، هم زمانــی دارد. امپراتور ژاپن، به محض به امپراتور تاریخ ســاز ژاپن، می جی)1868(، امیرکبیر، از لحاظ زمانی با به قدرت رسیدن ناصرالدین شــاه 

آن روس ها بود. دستاورد ناصرالدین شاه برای بانک دولتی که ســرمایه اش در دست و از نه یک بار، بلکه دو بار و با استقراض از تنها 
و استفاده از ملحفه و تخت و ابزارهایی که - تغییراتی در دکوراسیون داخلی حرم سرا تغییرات، سه چیز بود: 

دســتاوردهای این بخش از ســفر اروپایی در دربار و ســپس غضب شاهی به وی، از بــه خدمــت گرفته شــدن کمال الملک افراد خاص و به دور از نیازهای اولیة انسانی(. حاشیه اند، نگارخانه ای در داخل کاخ، برای مردم گرسنه و مریض و نیز افراد عادی در تا دید ز یبایی شناسانة آن ها افزایش یابد )باز و بازدید شاهزادگان و امرا از این نمایشگاه در درون محوطة کاخ شــاهی برای این امر گذاشتن تابلوهای نقاشی و اختصاص مکانی - راه انــدازی نگارخانه بــرای به نمایش قلم از نگارش آن شرم می کند؛ 
به جای مانده از آن دوران، نتیجة این دستور روزهای فرانسوی ها بود و الاقل عکس های گرفتن دوربین عکاســی کــه اختراع آن - و در نهایــت تالش بــرای به خدمت ناصرالدین شاه بود.

نمی دانستند، در خون خود غلتیده و شهید دسیســه های اطرافیانش که آگاهی را روا شاه سرمســت از قدرت و خودخواهی و با این مدرسه گشایش یافت، به دستور همین است. هر چند خود امیرکبیر، هنگامی که مــدرن در ایران، اکثراً هم پــای دارالفنون به طوری که قدمت بســیاری از مدرسه های می شوند( ادامه می یابد، از نظر دور داشت، تبریز، قم، مشــهد و تهران به آتش کشیده در مقاطــع زمانی گوناگون هفــت بار در تأسیس شده توسط میرزا حسن رشدیه، مخالفت های تنگ نظران )تنها مدرسه های آن در سراسر کشــور رخ می دهد و به رغم »دارالفنون« و نهضتی که بعد از گشــایش تالش مجدانة امیرکبیــر را برای راه اندازی حال رشد رقم می خورد. در این میان، نباید در قیاس با دیگر کشــورهای مشــابه و در »شکاف آموزشی« است که برای کشورمان همان طور که مالحظه می کنید این اولین بود.
را در زمینة طلــوع آموزش وپرورش مدرن سال های بعد از آن، اتفاق برجستة دیگری سبک جدید، به ویژه در دورة مشروطیت و کشیده شــدن و بسته شــدن مدرسه های 1300، بــه غیــر از تأســیس و به آتش آغاز قرن جدید، یعنی فرارســیدن ســال از ذکر ایــن واقعة تاریخی که بگذریم، تا شده بود. 

شمار می آوریم: »شکاف آموزشی دوم!«که ما با اغماض آن ها را فقط یک شکاف به صنایع مستظرفه قرار دارد ـ ایجاد شده است آمــوزش زیر نظر وزارت معــارف، اوقاف و در آموزش وپرورش ایران ـ کــه البته ادارة آستانة ســال 1300، الاقل دو درة عمیق نیز در همین سال ها رخ می دهد. اینک در شاهد نیستیم و »شکاف آموزشی« دیگری 

از یک ماه مانده به سال 1300 
تا 20 سال بعد:

برایــش »انگ«های گوناگونی دســت و پا برای آنکه سخن گفتن کودکان را نبینند، باز می کرد، »ساحر« و »شیاد« می گفتند و زبان کودکان کر و الل را با ســخن گفتن و سپس در تهران، با شیوه های ابداعی خود، می زدند و به جبار باغچه بان که در تبریز مدرسه های گشوده شده توسط او را آتش هنوز رشــدیه از رو نرفته بــود و هنوز هم هوس پادشــاهی داشــت. در این سال ها، سر، ابتدا سودای ریاست جمهوری و سپس، و خود را قزاقی ساده می دانست که البته در شــروع کردیم که »حکم« و »امر« می کرد روبه رو شــد و قرن جدیــد را با رضاخانی کشورمان با تالطمات سیاسی گسترده ای یک مــاه مانده به آغاز قــرن چهاردهم،   یک دره یا چند درة دیگر
یادگیری و تربیت، اثربخشی بیشتری داشته بر دســتان و پاهای کــودکان خطاکار در خیس می خوردند تا هنگام نواخته شــدن که در حوض یا سردابة زیرزمین مدرسه ها نوین تعلیم وتربیت، ترکه های آلبالویی بود خانواده ها از کفر ابلیس بدتر بود. روش های هنوز مدرســه فرســتادن دختــران نزد می کردند. 

برای فروبســتن آزادگان و دم کــردن قهوة قجری و مهیا خوزســتان بگذرد و زنداني كردن برخي جای خود نشــاندن شــیخ خزعل در خان پســیان و البته رام کردن و ســر و زبان از کام کشــیدن کلنل محمدتقی روحانی خوش فکر شیخ محمد خیابانی آغازین آن، با خفه کردن مرام آزادستانی نخســت قرن چهاردهم، به ویژه سال های در کشــور ریشــه می دواند که 20 سال سیاست و قلع و قمع مخالفان، آن چنان باشند.  آمپول هــوا  الگوگیری و اجرای بدون تغییر و تطبیق افــرادی به خارج بــرای درس خواندن و گذشــته، چشــم دوختن به اعزام صرف دهان مخالفــان اختصاص یابــد. از این ســاختن 
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از ایران و توجه بــه کمیات و ظواهر، بدون مثاًل مــدرن در این گوشــه و آن بخش نیز ظاهرســازی با گشایش مدرسه هایی فرهنگــی آنچه آموخته اند در کشــور، و  ایران با کشــورهای توسعه یافته پدید آمد: ســومین دورة فاصلــه ای آموزش وپرورش پایان رسیدن دورة قاجار و دورة مشروطیت، گرفت، به اندازة دیگر کشورها نبود و پس از به 20 ســال 1300 تا 1320 در ایران صورت از انصاف اســت، ولی باید پذیرفت آنچه در مثبتی را در این سال ها نادیده بگیریم، دور البتــه این که به کل رخداد هرگونه اتفاق سراسر ایران، به ویژه شمال، گسترش داد.2روزبه روز امالک و مســتغالت خود را در و دهان دوزی«هــا روزگار ســپری کرد و تمــام بــا »پدرســوخته«گویی ها و »لب جای همــان جوان را گرفت و 16 ســال قزاقی که بــا اقتــدار دیکتاتورمآبانه اش، در خیابان هــای پاریــس را برگزیــد، با کشــاند و کافه گــردی و روشــنفکربازی بی عرضگی سلســلة قاجار را به انحطاط حاصل مشارکت شــاهی جوان بود که با چهاردهــم به وقوع پیوســت. این اتفاق، اتفاقاتی بود که در بیســت سال اول قرن همراهی با تحوالت جهانــی آموزش، 
»شکاف آموزشی سوم!«

دومین بیست سال قرن چهاردهم:
آموزشی و غیرآموزشــی خود پرداختند و سپس نوسازی ســخت افزارها و مکان های کشــورهای درگیر جنگ، به بازســازی و بازســازی می پرداختند. از ایــن رو، اغلب شــده بود و قبل از هر کاری، ابتدا باید به و تجهیزاتشان، خاکشان هم درگیر جنگ اروپایی و نیز شوروی سابق، عالوه بر نیروها گرفت. چرا که انگلیس و دیگر کشــورهای جای دیگر کشــورها، از جمله انگلستان را جنگ شــده بود، در مقام ابرقــدرت اول عالم گیر، تنها با نیروها و تجهیزاتش درگیر عوض شــد و آمریکا، که در دومین جنگ جنگ که تمام شد، ورق ابرقدرتی در دنیا نمی توانست محلی از اعراب داشته باشد.اصاًل مقوله ای به نام »توجه به تعلیم وتربیت« بودیم، چنان آتشی به جانمان انداخت که جنگی که مثاًل در آن اعالم بی طرفی کرده شمال و جنوب اشغال شد و پنج سال پیاپی، حکم کند و امر کردند که برود. کشورمان از جنگ جهانی دوم، رضاخان نتوانست دیگر تالطم سپری شد. شهریور 1320 با شروع دومین بیست سال قرن چهاردهم هم با  تکرار، تکرار و باز هم شکافی دیگر!

به ایران، از جمله به آموزش وپرورش برسد، کمک هایی کــه مثاًل قرار بود از این پروژه وقــت آمریکا، دوختــه بودند تــا از ِقَبل تأثیرات اصل چهار ترومن4، رئیس جمهور در آن ســال ها، چگونه چشمان خود را به ســازمان برنامه و بودجة تازه شکل گرفته از نظر بگذرانیم تا متوجه شویم، متولیان کافی است اسناد »پروژة ماورای بحار« را آموزشی« را برایمان به ارمغان آورد. فقط را به حاشــیه برد، و »چهارمین شــکاف جاری و ساری ســاخت، باز تعلیم وتربیت بعد از کودتا، رعب و وحشــت را در کشور کودتای آمریکایی 28 مرداد و اتفاقاتی که چرا که ادامة این بحران تا ســال 1332 و آموزشی شماره داری را نسبت نمی دهیم، به این ســال ها هم با اغماض شــکاف ساله ای بودیم که مرتب بحران می آفرید. سیاسی و خیابانی به شــاه جوان 28-27 اســتمرار اعتراض های مکتوب رســانه ای، از جنگ، به ویژه در آذربایجان و کردستان، این ســال ها، ما کماکان درگیر تبعات پس خاکستر جنگ دوم جهانی اعالم کرد.3 در این کشــور شکســت خورده و برخاسته از 8500 ســمینار آموزشــی در اقصا نقاط ســال 1946)1945 تــا 1951( را حدود زمینة »مدیریت مدرســه« بعد از نوسازی خود، تعداد ســمینارهای آموزشی ژاپن در آموزشــی ایران، در یکی از سخنرانی های از اســتادان پیشین و پیشکسوت مدیریت زنده یاد، دکتر محمدعلی طوسی، یکی برنامه های آموزش وپرورش روی آوردند. سپس به تغییر در ســاختارها، درس ها و 
)27 ســاله بودن(، به شدت شعاری است، کتاب اگرچه به دلیل ســن کم مؤلف آن نوشــتة صمد بهرنگی اشــاره کرد. این کتاب »کندوکاو در مسائل تربیتی ایران6«، چشــم می خورد که از جملــه می توان به دور می ماند و به انتشــار می رسد، نیز به که جســته گریخته از چشــم رژیم حاکم این وضعیت در نوشتارهای دیگر انتقادی آن سال ها را به درســتی می نمایاند. البته عمــق فاجعة جــاری در آموزش وپرورش در آموزش وپرورش اســت، نوشــته شده، انتقادی دارد، و از سر تصادف، خود شاغل صاحــب قلم و صاحب ســبک که نگاهی سال های میانی دهة 1330 و توسط فردی آموزشــی اســت، ولی به دلیل اینکه در جالل آل احمد، اگرچه صرفًا یک داستان کتاب روایی »مدیریت مدرسه«5، نوشتة طرفی ببندند. 

ولی غیرواقعی نیست. 

 شکاف های آموزشی دیگر 
خاتمه و یادداشــت خود را به شکلی دیگر جزئیــات تورق کرد، به چنــد دلیل اینجا اول قرن چهاردهم را بدون وارد شــدن به شــتاب زده را که آموزش وپرورش 40 سال اســتمرار می دهیم و این ارزیابی نادقیق و ورود به دهة پنجم قرن چهاردهم)1340( رخ نمایی چهارمین شکاف آموزشی را تا و باقی قضایا

کتاب »مــدارس در مدار هزارة ســوم« را خود در زمینة تاریخ آموزش وپرورش ایران، خوانندگان می توانند برای تکمیل اطالعات هم الزاماتی دارد که من فاقد آن ها هستم. نیســتم و تحلیل تاریخی آموزش وپرورش نخســت( من تاریــخ دان و تاریخ نویس ادامه می دهم:
آموزش وپرورش کشورمان، اسناد و مدارک وقایع و رویدادهای ثبت و ضبط شدة تاریخ تحلیل های شش دهة باقی مانده را بر اساس دســترس اند. پس ، از این به بعد می توان به دهه های پیشین، به شکل مستندتری در کشورمان بوده ام و نیز اسناد و مدارک، نسبت دغدغه منــد در کنــار آموزش وپــرورش مقام دانش آموز و چه در مقام آموزشــکار ســال قرن چهاردهم، 58 سالش را چه در من نیز چون بســیاری دیگر، الاقل از صد دست آورد و آن ها را دسته بندی کرد. ولی و حافظة تعلیم وتربیتی دارند، اطالعاتی به از میان افــرادی از این جمع که دغدغه ها می توان با اندکی ســماجت و وقت گذاری، نفری نیســتم که صدســاله هستند، ولی دوم( هر چند من جزو آن 1300 یا 1400 بخوانند7.

در گســترة آموزش وپرورش را به این شرح شش دهة باقی ماندة قرن چهاردهم شمسی ســوم( برای راهنمایی پژوهشگران، من و نیز تجربه های زیسته ارائه داد.
وقوع انقالب اســالمی، با بــروز »پنجمین رامسر( شروع شــده تا سال 1357 و زمان مرتبط با اصالح و نوسازی آموزشی )نشست الف. از ســال 1345 کــه اولین جریان طبقه بندی می کنم:
و شکاف آموزشی!« ســردرگمی  و  بالتکلیفــی  از  یادگیری، انقالبــات آموزشــی در زمینة توســعة گــذر از رفتارگرایی به شــناخت گرایی، متخصصان انتشــار یافت. در این سال ها، نظام آموزشــی برای اظهار نظر توســط تــا 1364 که کلیات اولین ســند تغییر تغییــرات مکرر برنامه ها از ســال 1357 ب.  یاددهی -  راهبردهای  گستردة 
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این ســپس از سال 1371 تا 1390، یعنی آغاز تغییر نظام ســاختاری آموزش متوسطه، و زمانی ســال 1364 تا 1371 و آغاز اجرای پ. دوره ای نسبتًا طوالنی، شامل مقطع آموزشی!« را در این سال ها شاهد بوده ایم. با دیگر کشــورها(، »ششــمین شــکاف فاصله گذاری توسعه ای نهاد تعلیم وتربیت عقب گرد به گذشته و شکافی دیگر به دلیل اختصاص دهیم )یک شــکاف به ســبب کنیم و دو شکاف آموزشی را به این سال ها ... را شاهد هســتیم و اگر نخواهیم اغراق تدریس، نضج رشتة برنامه ریزی درسی و توسعة وسایل آموزشی مورد استفاده در  از طــرف دیگر، هفته ای یــک نفر را راهی درس و فرایند تدریــس را غدغن کردیم. نیز اســتفاده از تلفن همراه در کالس های مشــخصات آن را در اختیار اداره بگذارند و راه اندازی وبالگی را دارند، حتمًا گذرواژه و معلمان بخشنامه صادر کردیم که اگر قصد همراه بچه ها را ضبــط کردیم، خطاب به کماکان دم در ورودی مدرسه ها، تلفن های یادگیری دانش آموزان تبدیل شــد. ولی ما درس بردند و این وســیله به شــریکی در و معلمان تلفن های همراه را به کالس های ابزارهای فاوا، توســعة شگرفی را شاهد بود به واســطة توسعة شــبکه های اجتماعی و و نظریه های نوین مدیریت آموزشــگاهی، جهان، عالوه بر تغییر در نوع ادارة سازمان ها چهاردهم. در ایــن دوره، آموزش وپرورش ت. دورة 10ســالة 1390 تــا پایان قرن کفایت کند:»هفتمین شکاف آموزشی!«هم شــاید با تک ماده، یک شکاف آموزشی تغییر نظام حضور داشته اند. برای این دوره در قید حیات انــد و در یک یا چند فرایند در صالحیت کسانی باشد که خوشبختانه می رسد اظهارنظر دربارة این دورة 26 ساله، زمینة یادگیری الکترونیکی می گیرد. به نظر زیرساخت های فنی و آموزشی مناسب در 98، گریبــان و دامنمان را بــا آماده نبودن گرفته نمی شود و به یکباره در دوم اسفند الکترونیکی اســت که از طــرف ما جدی در امر آموزش و حرکت به سمت یادگیری آموزش فراشناخت، استفادة گسترده از رایانه می شود. این سال ها، حرکت دنیا به سمت با ناهمگونی هــای چالش برانگیزی رودررو وزارتخانه و مدرســه ها، آموزش وپرورش ما آموزشی و سیاســی بودن بینش حاکم بر مکرر مسئوالن و تغییر پی درپی سیاست های در حوزة آموزش هستیم، ولی کماکان تغییر سال ها، اگرچه شاهد برخی اتفاقات مثبت سندمحور شــدن آموزش وپرورش. در 

قابل محاسبه ای 180 درجه چرخش عوض کردیم. به نظر »کوویــد 19«، همة این سیاســت ها را با بدهند که به ناگاه با ورود ویروس منحوس فضاهای مجازی و آســیب های آن هشدار مدرســه ها کردیم که در مورد اســتفاده از  ســنجه های  اگر  سازد: »هشتمین، نهمین و دهمین شکاف دو و حتی سه شکاف آموزشی را از آن خود استخراج شوند، این دوره می تواند، به راحتی می رسد 
آموزشی!«

وجود نداشته اند؟ با وجود این، پیشنهادهای چیزهایی را بنیان بگذاریم که پیش از این چه چیزهایی را تغییر دهیم و بیاوریم و چه بگذاریم، چه چیزهایــی را با خود بیاوریم، خودمــان را باید در قــرن چهاردهم جای نمی دانیم چه چیزهایی از آموزش وپرورش وارد قرن پانزدهم شــده ایم که به درستی -  اســالمی خود حرکت کنیم. ما در حالی دیگر کشــورها و مبتنی بر فرهنگ ایرانی در 150 ســال اخیر، بایــد بتوانیم هم پای 10 شکاف آموزشی مورد ادعای این جانب پانزدهم خورشیدی هستیم، عالوه بر جبران اســت. اکنون که در نخستین ماه های قرن بر دانش شــهودی و تجربه های نگارندة آن این مقاله، یک استنباط شخصی و مبتنی  نتیجه گیری و پیشنهادها
در مدرســه و اداره گرفته تا مسائل کالن، تغییر یک برنامة درسی و تغییر ساختاری نظام آموزشی کشور، از مسائل خرد مانند  تمامی تجربه های تلخ و شیرین اصالح یک پروپوزال اولیه مدنظر قرار گیرد. این منظور، نوشتة حاضر می تواند به مثابه گیرد و فراز و فرودهای آن استخراج شود. به 150 سال اخیر کشورمان، مورد بازبینی قرار و ... تاریخ آموزش وپــرورش 100 یا حتی صاحب نظران تعلیم وتربیت، جامعه شناسان  توسط یک گروه متشکل از مورخان، زیر ارائه می شوند:

تغییراتی دست بوده اند، استفاده نشود. چرا که اغلب انجام پژوهش هــا و تغییر نظام هایی از این است: از افرادی که در سال های اخیر متولی برای عملیاتی ســاختن دو بند اخیر چنین با کمال شــرمندگی، پیشنهاد تکمیلی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرند.  نامبردگان مدافع پژوهش هــا و 
درسی، فناوری آموزشی، فناوری اطالعات، )برای مثال: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی و مباحــث موجود در نظــام تعلیم وتربیت  چند پژوهش ثانویه بر اساس محورها خواهند بود که خود انجام داده اند. 

ســابق و الحق وزارتخانه ارائه دادیم، ولی مقاله و نیز پیشنهاد حضوری به مسئوالن مصوب وزارتی است. این مورد را به صورت بودند، داشــتن ساختاری برخالف ساختار مدرســه هایی که جامعة آمــاری پژوهش انجام دادیم، مشــخص شد: دلیل موفقیت ملی رویکرد اسالمی در مدیریت آموزشی« این جانب و دوستانم به سفارش »همایش پیشنهاد دهند. برای مثال، در پژوهشی که عملیاتی شــدن به مســئوالن و مدرسه ها درنیامده اند، ، شــکل اجرایی بدهند و برای ســهواً یا عمداً نادیده گرفته شده و به اجرا پیشــنهادهای آن هــا، بخش هایــی را که ضمن مطالعة این پژوهش ها، به ویژه بخش تجهیــزات و ســاختمان، و ... ( طراحی و 
تلقی  ســند تحول بنیادین و ســایر اسناد مورد توجه قرار نگرفت.  »مقدس«  تصویب شــده،  موقعیتی، الاقل در مقاطع زمانی مشخص، امکان تغییر برای آن ها، در هر لحظه و هر نشوند و چون محصول تفکر بشر هستند، باالدستی 

متخصص فناوری اطالعات دارند، بر خود چهاردهم از اینکه فقط مدرسه های خاصی حدس زده بودیم، در واپســین سال قرن جهانگیری مثل کرونا را پیش بینی یا حتی ارائه دهد. برای مثــال، اگر وقوع بیماری که مرتب دراین باره تحقیق کند و رهنمود آینده پژوهی« در آموزش وپرورش پدید آید سطح جهانی بسیار کم است. باید »واحد آینده نگری آموزشی در این میان، حتی در آمد و ... منتشر می شــوند که البته سهم خواهند ریخت، مشاغلی که پدید خواهند دربــارة آینــدة جهان، مشــاغلی که فرو  امروزه کتاب ها و پژوهش های فراوانی پیش بینی شود.
نمی لرزیدیم. 

آغاز نوگرایی تا پایان عصر رضاشاه. دانشنامة واحد علوم و 1. ترابی فارســانی، ســهیال )1387(. روند آموزش زنان از منابع
در نخستین ســمینار مدیریت آموزشی، دی ماه 1371، 3. برگرفتــه از ســخنان زنده یاد دکتر محمدعلی طوســی، قاجار تا دوران رضاشاه )ده جلدی(. نشر علمی. تهران.2. مکی، حسین )1360(. تاریخ بیست سالة ایران، از افول تحقیقات. شمارة 3، پاییز. 

ترومن/ هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران. نشر 4. همراز، ویدا )1381(. بررسی ابعاد و عملکرد اصل چهار آموزش وپرورش منطقة 16 تهران. 
5. آل احمد، جالل )1360(. مدیر مدرسه)رمان(. انتشارات وزارت امور خارجه. تهران.

7. خلخالی، علی )1399(. مدارس در مدار هزارة ســوم. ایران. انتشارات شمس)تجدید چاپ بعد از انقالب(.تبریز.6. بهرنگی، صمد )1358(. کندوکاو در مســائل تربیتی زوار )تجدید چاپ بعد از انقالب(. تهران.
انتشارات پیشگامان پژوهش مدار. تهران.
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 فردوس خجسته، دانشجوی دکترای برنامۀ درسی

برنامه ای برای 
هویت ملی

گفت وگو

ســند تحول بنیادین، هویت را برایند مجموعه ای از بینش ها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی می داند. از این رو، 
هویت نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه حاصل تالش و توفیق شخص و تا حدودی متأثر از شرایط 
اجتماعی اســت. برنامة درسی یکی از مؤلفه های مهمی است که در تقویت هویت دانش آموزان، به ویژه هویت ملی 
آنان، نقش بسزایی دارد. برنامة درسی فقط کتاب درسی نیست. هر آنچه در مدرسه باعث تغییر در رفتارها، نگرش ها 
و پندارهای دانش آموزان می شــود، در دل برنامة درسی جای می گیرد. برنامة درسی و برنامة آموزشی هر دو را باید 

توأمان در نظر داشت و بین آن ها، به ویژه در این مقوله، فاصله ای نیست.
آنچه مالحظه می کنید، حاصل مصاحبه ای است که با دکتر حیدر تورانی، به عنوان متخصص مدیریت آموزشی، انجام 

شده است. 

 كتاب های درسی در رشد و پایداری 
ارزش های هویت ملی در دانش آموزان چه 

نقشی دارند؟
در ســطح مدرســه، کتاب های درسی 
به عنوان یكی از اجزای مهم برنامة درسی، 
نقش پررنگــی در هویت بخشــی دارند. 
کتاب های درسی را می توان اولویت بندی 
كرد، چرا كــه بعضی کتاب ها مثل تاریخ، 
علوم اجتماعــی و ادبیات و شــعر، زبان 
فارســی، خانواده و سبك زندگی، محیط 
زیســت، تفكر و پژوهــش، كار و فناوری 
تأثیر بیشتری دارند. كتاب های درسی در 
همة كشورها و از جمله كشور ما، هنوز هم 
در تقویت هویت ملی دانش آموزان نقش 
بی بدیلی دارند، زیرا بخش عمده ای از زمان 
رســمی حضور دانش آموزان در مدرسه و 
كالس درس را پوشش می دهند و بر افكار 
آن ها تاثیر می گذارند. کتاب درسی حجم 
محدودی دارد. نمی تــوان همه چیز را به 
صورت متن درآورد و در اختیار دانش آموز 

گذاشت، بلکه بسیاری از ارزش ها را باید از 
طریق برنامة درسی، برنامه های آموزشی و 
تربیتی و فرهنگی در دانش آموزان پرورش 
داده و نهادینه کرد. تقویت هویت ملی به 
نگرش و اقداماتی همه جانبه و سیستمی 
نیاز دارد و تنها از طریق کتاب های درسی 

شدنی نیست.

 نقش مدیر و معلم را چه اندازه در 
مؤثر  دانش  آموزان  ملــی  تقویت هویت 

می دانید؟
آن قدر کــه عملکرد معلم در کالس به 
عنوان عنصری اثرگــذار از اجرای برنامة 
درســی در فهم مطالب تأثیر دارد، متن 
تأثیر ندارد. اگــر از متن، انگیزه و آهنگ 
طنین انداز و دلنشــین معلم را بگیرید، 
چیــزی از آن باقی نمی ماند. اگرچه متن 
تأثیرگذار اســت، اما به تنهایی کارســاز 
نیست. وقتی معلم ســر کالس از ایران 
و ایرانیــت می گویــد و از نمادهای ملی 

صحبت می کند، آهنگ صدای معلم، باور 
در صدای معلم، عشــق معلم به کشور، 
ازخودبیگانــه نبودن معلــم و باورش به 
آرمان های ملی بسیار راهگشا و اثربخش 
است. اما معلمی که خودش را باور نداشته 
باشــد، تأثیر كالمش از دســت می رود. 
روش تدریس معلم هم مهم است، چون 
اگر معلــم به هویت ملی اعتقــاد و باور 
داشته  باشد ولی بلد نباشد آن را بیان کند 
و قادر نباشــد برای بچه ها با مثال و شعر 
و داستان این مفاهیم را بیان کند، تأثیر 

کارش می کاهد. 
آموزش وپرورش تقریبًا معلم را رها کرده 
و بیشــتر به کتاب های درسی دل خوش 
كرده اســت و می خواهــد همه چیز را از 
طریق متــن آموزش دهــد. اگر ما صد 
صفحه در مــورد موضوعی مثل مدافعان 
حرم یا شهدای جنگ تحمیلی بنویسیم، 
اما معلم به آن اعتقاد نداشته باشد، هیچ 
اتفــاق خوبی نمی افتــد و حتی ضد آن 
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ارزش می شــود. یادمان باشــد، معلم در 
بستر فرهنگی مدرســه زندگی می کند 
و این بستر فرهنگی بســیار مهم است. 
آمــوزش هم در بســتر فرهنــگ اتفاق 
می افتــد و بســتر فرهنگــی و فرهنگ 
ســازمانی در مدرسه بسیار كارساز است. 
گاهی معلم با باور و اعتقاد بســیار باالی 
هویتی خویش وارد مدرســه ای می شود 
که در آن بستر بی هویتی فراهم است. در 
اینجا نمی تواند از هویت ملی حرف بزند. 
در برخی مدرسه ها همة توجهات فقط به 
کنکور و مباحث علمی است یا جو مدرسه 
تحت تأثیــر بچه های مرفهی اســت که 
فرنگی مآب اند، و یا برعکس، بچه ها آن قدر 
دچار فقر فرهنگی و سوء تغذیه هستند 
کــه باز نمی توانیــد از هویت ملی حرف 
بزنید. بعضی مدرســه ها فقط به دانش و 
کنکور و قبولــی در کنکور و المپیادهای 
علمی دل خوش کرده اند که اصاًل صحبت 
از هویت ملی و از این جور حرف ها برای 

آن ها معنی ندارد!
یادمان باشــد، نمی توان هویت ملی را 
جدا از عدالت اجتماعی و عدالت سازمانی 
و فرهنگ عمومی کشــور بررسی کرد و 
انتظار داشت فقط از طریق برنامة درسی 
محقق شود. اگر این ها را متمایز نکنیم، به 
غلط خیلی از موفق نبودن ها متوجه برنامة 
درســی و کتاب های درسی و در نهایت 

آموزش و پرورش می شود.

 نظام رایج ارزشیابی و پاداش دهی 
مدرســه های ما در تقویــت هویت ملی 
دانش آموزان و همچنین معلمان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
 ارزشــیابی بســیار مهم اســت، چون 
دانش آموزان آن گونه یــاد می گیرند که 
ارزشیابی می شــوند. این ارزشیابی است 
که به دانش آموز می گوید چه چیزهایی 
را بخوان و به چــه نكاتی توجه کن. اگر 
در ارزشــیابی، برای هویــت ملی یا هر 
صفت و هر ارزش دیگری بها قائل شویم 
و به آن پــاداش بدهیــم، بچه ها به آن 
توجه می کنند. بنابرایــن، بچه ها داخل 
مدرســه آن گونه رفتار می کنند، آن گونه 
و  آن گونه درس می خوانند  می اندیشند، 
آن نوع تغییرات را در خود ایجاد می کنند 
که برای آن ارزشیابی می شوند و پاداش 
می گیرند. دانش آموزان نگاه می کنند که 

معلم و مدرســه به چه چیزهایی پاداش 
می دهند تا آن را انجــام دهند. بنابراین 
بســیار تاثیرگذار اســت و به عنوان یک 

متغیر مستقل عمل می کند.

 چگونــه می تــوان از فعالیت های 
فوق برنامــة مدرســه ها در راســتای 
هویت بخشــی به دانش آمــوزان كمك 

گرفت؟
 مــا در مدرســه فقط نبایــد از طریق 
آموزه های کتاب درســی دانش آموزان را 
هدایت کنیم. انجام فعالیت های پرورشی 
از قبیــل اردو و بازدید در تقویت هویت 
ملی دانش آموزان بسیار مهم است. اینکه 
بچه ها را می بریم راهیان نور، مشــهد و 
قم و مانند آن، بســیار هم خوب اســت، 
حال آنکــه آرامگاه های سعدی و حافظ 
و فردوســی، و تخت جمشــید، طاق 
بستان، بیستون، مسجد امام، سی و سه پل، 
و موزه ها را هــم باید ببینند. باید بدانند 
که گذشته ای هم داشته اند. باید ریز علی 
فداکار، حســین فهمیده و محسن 
حججی را با هم ببینند تا فکر نکنند که 
این جامعه و این مردم بدون هویت ملی 
بوده اند! اگر شما می بینید حججی هست، 
او فرزند همان ریزعلی فداکار است. سردار 
عزیز شهید ســلیمانی به نوعی فرزند 
رســتم و آریوبرزن و آرش کمانگیر 
اســت. اگر قله می بینیم، این کوهپایه ها 
هستند که آن را نگه داشته اند. ما باید به 
همة این ها با هم بپردازیم تا هویت ملی 

بچه ها بیشتر تقویت شود.
 هویت ملی باید به عنوان یک اصل در 
مدرســه مورد توجه قرار گیرد. از جهاد و 
شــهادت، و از ایران و نمادهای آن سرود 
بسازیم. مانند شــعری که مرحوم نوری 
می خواند یا ساالر عقیلی. هرکس گوش 
می کند تحت تأثیر قــرار می گیرد و لذت 
می برد. در هر کــدام از این برنامه ها باید 
به بوم مدرسه و به قهرمانان محلی توجه 

شــود؛ هرجایي نمادهای ملی خودش را 
دارد. ما کشــوری چندفرهنگی هستیم. 
باید به زبان و فرهنگ و قهرمانان منطقه 
و بوم خود هم توجه داشــته باشیم. اگر 
زبــان و فرهنگ محلــی و قومی تقویت 
شود، هویت و انســجام ملی هم تقویت 
می شود. داشــتن فرهنگ های چندگانه، 
ارزش گذاری  و  منطقــه ای  فرهنگ های 
به این فرهنگ ها هویــت ملی را در کل 
می سازد. داشته های ما برای غنا بخشیدن 
به قوام و انسجام فرهنگ ها در کشور بسیار 
فراوان است و می توانیم به خوبی در نظام 
آموزشی مان آن را توسعه دهیم و تحكیم 
بخشیم. خیلی وقت ها بچه ها خیلی چیزها 
را نمی دانند. مثاًل فکر می کنند همه چیز 
خوب در آن ســوی مرزهاســت. باید به 
دانش آمــوزان واقعیت هــا را گفت. علم 
وآگاهی را فقط از طریق کتاب نمی توان 
آموخت. به دانش آموزان بیاموزیم كه آن 
خانه زیباســت، اما خانة تو نیست. بدانند 
خیلی از نامالیماتی که در ایران هست، در 

کشورهای دیگر هم وجود دارد.
البتــه هویت ملــي ما جــدا از هویت 
اســالمی و هویت جهانی نیست. اگر چه 
بحث من در مورد هویت ملی اســت، اما 
توصیه می کنم در جایی و در مصاحبه ای 
به هویت اسالمی هم پرداخته شود؛ چرا 
كه هویت ایرانی و اسالمی در هم آمیخته 
شــده اند و نمی توان آن هــا را از هم جدا 
کرد. هویــت جهانی را هــم نمی توانیم 
نادیده بگیریــم؛ چون روی هویت ملی و 
دینی تأثیرگذار است. این هویت ها همه با 

هم در تعامل اند.

 و سخن آخر
هویــت ملــی را می تــوان از راه های 
دیگری غیــر از برنامة درســی، مثاًل از 
طریق کارهای فرهنگی و اجرای درست 
عدالت ســازمانی و اجتماعی هم تقویت 
کــرد. در جامعه ای کــه در آن عدالت 
اجتماعی تهدید یا بســیار کمرنگ شده 
اســت، صحبت از هویت ملی و تقویت 
آن، به ویــژه نــزد نوجوانــان و جوانان، 
بســیار دشوار و کم اثر اســت. وقتی در 
جامعــه عدالت اجتماعی و در مدرســه 
عدالــت ســازمانی ضعیف یــا كم رمق 
می شود، بچه ها در کالس درس سؤاالتی 
می پرسند که معلم برایشان جوابی ندارد.

اگر زبان و فرهنگ 
محلی و قومی تقویت 

شود، هویت و انسجام 
ملی هم تقویت 

می شود
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صبحانه اى با طعم  یادگیری

به تجر

محسن قنبری شهواری، نصرت ساالری نژاد، مدیر و آموزگار دبستان وحدت زهوکی میناب

مدرسه می تواند محیطی پویا و اثرگذار 
باشــد، به شــرط آنکه درک صحیحی 
از برنامة درســی داشته باشــیم و نیاز 
اســت که طرح درس ها و طراحی های 
آموزشی دیده شوند. یکی از برنامه هایی 
که در مدرســه اجرا کردیم، از آن دسته 
فعالیت هایــی بود که چندیــن برنامه و 
هــدف آموزشــی را در دل خود جای 
داده اند. در ایــن برنامه کالس درس به 
رســتوران تبدیل شد و دانش آموزان در 
قالب آن، مبحــث »تأثیر گرما بر مواد« 
درس علوم را یاد گرفتند. نشــان دادیم 
کــه آب در چند درجه به جوش می آید 
و مفاهیمــی همچون میعــان، تصعید 

و تبخیــر و اهدافی همچــون توجه به 
اهمیت صبحانه، روحیة نشاط و همدلی، 
محیــط زیســت، برخــورد اجتماعی، 
مســــئولیت پذیری، قانـون مــــداری، 
شکرگزاری و ساده زیستیـ  که همگی از 
مصداق های ساحت های شش گانة سند 
تحول بنیادین هستند ـ را با اجرای این 
برنامه آموزش دادیــم. به همین خاطر 
کالس درس به یک رستوران مبدل شد. 
میز و نیمکت ها کنار هم چیده شــدند، 
پروانه کســب و گواهی ســالمت صادر 
شد، دست ها شسته شدند، مدیر مدرسه 
آشپز، معلم مدرسه کارشناس بهداشت 
محیط و یکــی از دانش آموزان به عنوان 

کمک آشپز و دیگری به عنوان پیشخدمت 
انتخاب شدند که لباس مخصوص به تن 
کردند و بقیة دانش آموزان نیز مشتریان 

این رستوران شدند.
عبارت  برنامه  ایــن  اجرای  هدف های 

بودند از:

 توجــه به اهمیــت صبحانه 
ضعف  بدنی(:  ـ  زیســتی  )ساحت 
جســمانی و کســالت بچه ها حاکی از 
نخوردن صبحانه بود که متأســفانه هم 
دانش آموزان و هم اولیا در این امر مقصر 
بودند. اولیا توجهی به این امر نداشتند و 
فقط با دادن پول توجیبی بچه ها را روانه 

رشد مدیریت مدرسه | دورۀ ۱۹ |  شمارۀ ۳ | بهار ۱۴۰۰ 36



مدرســه می کردند. بچه ها هم پول خود 
را صــرف تنقالت در بیرون از مدرســه 
می کردند. در این رستوران سعی کردیم 
صبحانه هایی ســالم مغذی، شامل نان و 
پنیر، خیار، شیر، نخود آب پز، گردو و ... 

ارائه دهیم. 

 توجه به محیط زیست )ساحت 
زیســتی بدنی، علمی و فناورانه(: 
استفادة زیاد از ظرف های یک بارمصرف 
به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده 
است، به گونه ای که حتی مواد داغ را هم 
در همین ظرف ها ســرو می کنند. برای 
تشریح جنبه های منفی این کار با توجه 
بــه درس مورد تدریس کــه تأثیرگرما 
بر مواد بود، ابتدا یک دماســنج میله ای 
بلنــد را که شســته و ضدعفونی شــده 
بــود، درون دیگ نخود گذاشــتیم که 
دماســنج درجة حرارت 100 را نشــان 
 داد. کارشناس بهداشت که معلم کالس 
بود، توضیحات الزم را برای بچه ها ارائه 
داد که شــامل میعان، تصعید، تبخیر و 
تأثیر گرما بر مواد می شــد. سپس تأثیر 
دما را روی ظرف یک بارمصرف نشــان 
داد. نتایج حاکی از تأثیر نامطلوب گرما 
روی ظرف های یک بارمصرف بود و معلم 
خطرات انســانی و زیست محیطی آن را 
به بچه ها، آشپز و پیشخدمت یادآور شد.

اجتماعی )ســاحت  برخورد   
سیاسیـ  اجتماعی(: فرهنگ برخورد 
با مردم در جامعه را باید از کودکی، چه 
در خانــواده و چه در مدرســه آموخت 
که از ضروریات برنامة درســی و تربیتی 
است. ابتدا بچه ها خواسته های خود را با 
کلمات نامناسب بیان می کردند. یا مثاًل 
دیگران را با کلمــه ای مثل »آی« مورد 

خطاب قــرار می دادند. تالش کردیم که 
بچه ها جمالت مؤدبانه مثل ببخشــید، 
معذرت می خوام، اگه ممکنه، بی زحمت، 
و ... را به جای کلمة »آی« به کار ببرند.

 روحیة نشاط و همدلی )ساحت 
مهم  ویژگی های  از  بدنی(:  ـ  زیستی 
این برنامه شادی و نشاطی بود که بچه ها 
با تغییر کالس به شــکل رســتوران به 
دست آورده بودند. دورهم بودن، همدلی 
و خنده هایی که رضایت  دانش آموزان را 
نشان می دادند، حاکی از تأثیر مثبت این 

برنامه بود.

 قانون مــداری )سیاســی ـ 
اجتماعی(: نصب پروانة کســب، تهیة 
کارت بهداشت، و اســتفاده از روپوش و 
کاله مناسب، از جمله مواردی بودند که 
در حوزة قانون مداری آموزش داده شدند. 
دانش آموزان آموختند که برای ایجاد یک 
واحد صنفی باید مجوزهای الزم را داشت 
و در غیر این صــورت از طرف قانون آن 

واحد صنفی تعطیل خواهد شد.

 ساده زیســتی )اعتقــادی، 
زیباشــناختی(:  اخالقی،  عبادی، 
رســتوران یــک کالس ســاده بــود با 
موسیقی سنتی و صبحانه  های معمولی. 
اما بچه ها با هم از خوردن صبحانه لذت 
بردنــد و غرق در دنیای کودکی خویش 
شــدند. آن ها  فهمیدند که ساده زیستن 

و همین خند ه هــای کودکانه می توانند 
جلوه های زیبای زندگی باشند. 

)اعتقــادی،    شــکرگزاری 
عبادی، اخالقی(: شروع کار با نام خدا 
بــود و قبل از تدریس نــام خدا بر زبان 
جاری شد تا بچه ها بدانند که تنها با یاد 
خداست که دل ها آرام می گیرد. در پایان 
هم همگی خدا را شــکرکردیم، به سبب 
نعمت های زیادی که به ما داده اســت؛ 
ازجمله ســالمتی، پدر و مادر، معلمان و 

این سفره ای که بر پا شده است.

 کار و کســب و روزی حالل 
اعتقادی،  و حرفــه ای،  )اقتصادی 
عبــادی و اخالقی(: معرفی شــغل 
رستوران داری و تالش برای کسب یک 
روزی حــالل از هدف هــای دیگر این 
برنامه بود که سعی کردیم این موضوع را 

یادآوری کنیم.

)سیاسی  مســئولیت پذیری   
ـ اجتماعــی(: بچه ها در ایــن برنامه 
ایفاگر نقش هــای اجتماعی بودند. آن ها 
دریافتند، چه پیشخدمت و چه مشتری، 
همه نســبت به افراد جامعه مســئول 
هســتند و در جامعه باید رفتار مناسبی 
داشته باشــند. در پایان همة بچه ها در 
شســتن ظرف ها، تمیزکــردن کالس و 
برگرداندن کالس به شکل اولیه همکاری 
کردنــد و هرگروه از بچه ها مســئولیت 

کاری را بر عهده گرفت. 
  

مدرســه مکانــی تک بعدی نیســت. 
جایی اســت بــرای ســاده زیســتن، 
خندیدن، شکرگزاری، مسئولیت پذیری، 

قانون مداری و زندگی.

بچه ها فهمیدند ساده 
زیستن و همین 

خند ه های کودکانه 
می توانند جلوه های 
زیبای زندگی باشند
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مجید درخشانی، مربی پرورشی مدرسه شاهد دهقانی، تفت یزد

زندگانی مدیر

داستان

خبر کوتاه و تلخ بود. مثل توپ توی شهر 
پیچید و همه را متعجب و شگفت زده کرد: 

»امراهلل مدیر مرد!«
با شنیدن این خبر اکبِر بزاز که سر میدان 
مغازه داشت، زودتر از همیشه از خانه بیرون 
زد و به مغازه اش رفت. باد سردی می وزید 
و به صــورت در و دیوار شــالق می زد. از 
سرما پشت اکبر لرزید. گیج و سردرگم بود. 
نمی دانست چرا صبح به این زودی به مغازه 
می رود. غم بزرگی را روی دلش احســاس 
می کرد. به مغازه که رسید، قفل را باز کرد، 
به داخل رفت و بخاری گازی را روشن کرد. 
اما حال خوشی نداشت. نمی توانست توی 
مغازه بنشیند. بیرون رفت. صندلی کهنه و 
قدیمی اش را کنارِ دیوار توی آفتاب بی رمق 

دی ماه گذاشت و روی آن نشست.
کم کــم هم چراغی های اطرافــش از راه 
رســیدند و بعد از بازکــردن مغازه نزدش 
رفتند. ســالم و احوال پرســی آن ها مثل 
روزهای پیش نبود. انگار مرگ امراهلل نفس 
همــه را کوتاه کرده بــود. همه غمگین و 

گرفته به نظر می رسیدند.
اکبر بزاز دســتش را روی پیشــانی اش 
گذاشت و با بغض گفت: »باورم نمی شود 
مدیر مرده باشد! خدا رحمتش کند. دیروز 
نیم چاشت آمد و دو متر پارچه خرید. هر 

چه گفتم می نویسم به حساب قبول نکرد. 
گفت کرونا هســت. کی می داند فردا زنده 
است یا مرده؟ پولش را نقد داد و رفت. انگار 

بهش برات شده بود که می میرد.«
حسن قصاب که آستین هایش را ورمالیده 
بود و بوی گوشت می داد و نگاهش به دم 
مغازه اش بود، دستی به ماسک سیاه جلوی 
صورتش کشــید و گفت: »سکته که خبر 
نمی کند ... من مدیون خدا بیامرز هستم. 
الحق و االنصاف سه تا پسرم را خوب تربیت 
کرد. نور به قبرش ببارد. بهتان بگویم دیگر 
امثال مدیر توی شهر ما کم پیدا می شود.«

همه سرشــان را تکان دادند. فرهاد که 
سال ها فراش مدرسه بود و حاال توی مغازه 
رجب کار می کرد، ناراحت و پکر ابرویش را 
باال انداخت و گفت: »ابهتی داشت که نگو. 
همین که سروکله اش جایی پیدا می شد، 
بچه ها انگار برق بگیردشــان، خشکشان 
می زد. همه از کوچک و بزرگ از او حساب 

می بردند.«
با تأســف ســرش را تکان داد و گفت: 
»حاال برای مدیرهای امروزی تره هم خرد 

نمی کنند.«
ماسکش را کشید روی بینی اش و دستش 
را گذاشت روی چشمش و با گریه گفت: 
»هوای مرا هم داشــت. ازم کار می کشید، 

ولی دست بده هم داشت. کمکم می کرد. 
من تو عمرم مثل امراهلل مدیر ندیدم.«

جواد که رانندة  آژانس بود و تازه خودش 
را به جمع رسانده بود، هیکل درشتش را به 
صندلی سبزرنگ تکیه داد، ماسکش را از روی 
بینی پایین آورد و با غیظ گفت: »چه فایده؟! 
بندة خدا بچه ای نداشت که اقال ًنامش را زنده 
نگه دارد. همه اش به فکر بچه های مردم بود. 
معلوم نیست دلش را به چی خوش کرده بود 

و برای کی زندگی می کرد؟!«
اکبر بزاز دســت هایش را به هم مالید و 
گفت: »بچه نداشــتنش حکمت خدا بود. 
وقتی بهش گفتند یــک بچه بگیر بزرگ 
کن، گفت: کی مثل من این همه بچه دارد؟ 
منظورش دانش آموزانش بود. خدایی و پیر 
و پیغمبری هم راســت می گفت. از پدرها 
دلســوزتر بود. آن قدر حواسش به محسن 
من بود که نگو. محسن محکم ایستاده بود 
که ترک تحصیل کند. من هم شــل شده 

بودم. می خواستم بیاورمش مغازه ...«
بغضش ترکید و گفت: »مدیر نگذاشت!...«
فرهاد اشک چشمش را پاک کرد و همان 
طور که ســرش پایین بود، پرسید: »حاال 

تشییع جنازه کی است؟«
محمد کفش فروش گفت: »ای بی معرفت! 

تو که مدیرت بوده خبر نداری؟«
فرهاد هیکل الغــرش را جابه جا کرد و 
گفــت: »من خبرش را حاال فهمیدم. مثل 
شماها موبایل جدید ندارم که فرت و فرت 

خبرها برایم بیاید.«
جواد آژانســی گفت: »ساعت چهار بعد 
از ظهر. توی حســینیه نمازش می دهند 
و یکراســت می برندش گلزار. چه فایده؟ 
کسی نمی تواند برود تشییع جنازه. کرونای 

بدمصب همه چیز را بهم ریخته.«
اکبــر بزاز به او خیره شــد و گفت: »چه 
می گویی؟! مدیر متشخص بود، سرشناس 
بود. اینکه کرونا است، اگر بدتر از کرونا هم 
باشد، مردم می آیند. حداقل توی نمازش 
شــرکت می کنند. شــما او را دســت کم 

گرفته اید.«
محمد کفاش همان طور که دستش توی 
جیب شــلوارش بود، هیکل چاقش را به 
دیوار تکیه داد و به جواد گفت: »شما سن 
و سالت اقتضا نمی کند. توی همة شهر یک 
مدیر بود و آن هم امراهلل بود. حرف و کار و 
کردارش روی حساب و کتاب بود. ببینم، تو 

شاگردش نبودی؟«
جواد دســتش را جلو آورد و گفت: »من 
تا پنجم توی ده درس خواندم و دیگر هم 
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مدرسه نرفتم. ولی آوازة مدیر را شنیده ام.«
محمد کفاش بــا تعجب گفت: »خب خدا 
پدرت را بیامرزد، پس اینجا نبودی که مدیر 
را نمی شناسی. ساعت چهار بیا تشییع جنازه 
تا ببینی مدیر چه قرب و منزلتی پیش مردم 

داشت.«
جواد گفت: »می آیم، ولی شــما اشــتباه 
می کنید. با وجود این کرونا کی می آید تشییع 
جنازه؟ یک مدیر مدرســه که تازه چند سال 
است بازنشسته شده و دیگر کاره ای نیست و 

بچه مچه ای هم ندارد ... واال به خدا...«
فرهاد کاله بافتنی اش را تا روی گوشــش 
پاییــن آورد و گفت: »مــردم می آیند. حاال 

ممکن است کمتر بیایند.«
محمد کفاش گفت: »تــو چی؟ می آیی یا 

می روی خانه می خوابی؟«
فرهاد اخم کرد و با صدایی خش دار گفت: 
»چــرا نیایم؟ اگر همة خلق عالم نیایند، من 
می آیم. مگر هر ســال عید مرا نمی فرستاد 
پیشــت که یک جفت کفش به من بدهی؟ 

مگر خوبی های مدیر یادم رفته؟«
محمد کفاش به همه نگاه کرد و رو به فرهاد 
گفت: »یادت هســت یک سال آمدی و من 
بهت کفش ندادم؟ بعد از عید خبرت کردم و 

آمدی آن را گرفتی؟«
فرهاد ســرش را کج کرد و گفت: »بله، من 

هیچی یادم نمی رود.«
محمد گفت: »بگویم چرا این طور شــد؟ 
می خواهی تنهایی بهت بگویم یا همین جا؟«

فرهــاد به همه نگاه کــرد و گفت: »این ها 
خودی هستند. راســتش را بگو. سر به سرم 

نذاری ها؟ دل و دماغ ندارم.«
محمد کفاش ماسکش را روی بینی قرمز و 
بزرگش کشید و گفت: »خطایی ازت سر زده 
بود جناب فرهادخان. خیال می کردی مدیر 
حالی اش نشده است. ولی کی می توانست سر 

امراهلل مدیر کاله بگذارد.«
فرهاد آب گلویش را قورت داد و با چشم های 
کوچک ورقلمبیده اش گفت: »چی؟ من سر 

مدیر کاله گذاشتم؟«
همه به محمد کفاش نگاه کردند. اکبر بزاز 

گفت: »چکار کرده بودی فرهاد؟«
فرهاد با تلخی گفت: »کفاش ســرصبحی 

شوخی اش گرفته؟ ...«
محمد رو به اکبر کرد و گفت: »نه بابا! چه 
شــوخی ای؟! چند ســال پیش 15-10 روز 
مانده به نوروز، یکی از دانش آموزان به مدرسه 
نمی آید. مدیر از فرهــاد می خواهد که برود 
دنبــال بچه و او را به مدرســه بیاورد. فرهاد 
چشمی می گوید و می رود توی آبدارخانه و در 

را قفل می کند. یک ساعت بعد می رود پیش 
مدیر و می گوید بچه فرار کرده و نتوانسته او را 

به مدرسه بیاورد.«
فرهاد رنگش پرید و ســاکت اطراف را نگاه 
کرد. اکبر بزاز از او پرسید: »مرد حسابی چرا 

دروغ گفتی؟!«
فرهاد که هول شــده بود، گفت: »آن روز 
مریض احوال بودم. بی صاحب ســرما بود. از 
سرما سنگ می ترکید و راه زیاد بود. حوصله 

نداشتم بروم. زد به کله ام کلکی جور کنم.«
محمد کفاش گفت: »کــور خوانده بودی. 
مدیر مثل عقاب زیر نظرت داشت. گفت: من 
فهمیدم فرهاد چه کلکی ســوار کرده است. 
برای همین امســال بهش کفش ندادم. ولی 
بعد آمد مغازه و گفت درســت است که خطا 
کرده، اما کفش را بهش بده. البته با قسم و آیه 
مدیر را راضی کردم قضیه را برایم تعریف کند، 

وگرنه مدیر راز نگه دار بود.«
بعد رو کرد به فرهاد و گفت: »این طور شد 

که کفش را دیرتر بهت دادم.«
فرهــاد با بغض گفت: »خدا رحمتش کند. 
نادانی کردم. خدا رحمتش کند. کینه ای نبود. 

چه می دانستم متوجه می شود؟«
محمد کفاش آهی کشــید و گفت: »حاال 
که مرده، بد نیست بگویم، از همان روزی که 
مدیر شد، چند روز به عید مانده سفارش 50-
40 جفت کفش می داد برای بچه ها. آن ها را 
می فرستاد مغازه. نمی دانم خودش پول می داد 
یا پول دولت بــود. به هرحال این کارش هم 

خوب بود. به ضعیف ضعفا کمک می کرد.«
اکبر بزاز با مهربانی گفت: »بچه ها را پیش 
من هم می فرستاد. حواله بهشان می داد. من 
فکر کنم از پول خودش مایه می گذاشــت. 
چون این ســه چهار سالی هم که بازنشسته 

شده بود، کارش را ادامه می داد.«
همه زیر لب گفتند: »خدا رحمتش کند.«

ناگهان ابر روی خورشید را گرفت. اکبر بزاز 
از سرما خودش را جمع کرد. چشم هایش را 
بست. حسن قصاب که مواظبش بود، پرسید: 

»درد داری اکبر؟«
اکبر مثل چوب خشک شده بود. به زحمت 
از روی صندلی بلند شد. سرفه ای کرد وگفت: 

»دارم یخ می زنم. باید بروم خانه.«
هم چراغی ها نگران شــدند. در مغازه اش را 
بســتند و از جواد خواستند او را به خانه اش 

برساند.
  

سرما بیداد می کرد. ابرهای سفید، آسمان 
خــدا را پوشــانده بودند. صدای نــوار قرآن 
عبدالباسط حسینیه را در غم و ماتم فرو برده 

بود. مرد و زن اطراف میدان و کنار ماشین های 
پارک شده شان ایستاده بودند.

ســرانجام ســر و کلة آمبوالنس پیدا شد. 
نزدیک میدان پر از کاج ایستاد. مردم به طرف 
وانت هجوم بردند. صدای گریة چند نفر بلند 
شد. راننده پیاده شــد و در عقب را باز کرد. 
جمعیت در یک لحظه تابوت را از توی ماشین 
در آوردند و روی شــانه ها گذاشتند و الاله اال 

اهلل گویان به داخل حسینیه بردند.
حسینیه مثل روزهای محرم پر از زن و مرد 
بود. همه ماسک به صورت داشتند. بلندگو را 
جلوی سیدحسین گذاشتند. او گفت: »صف ها 
را درست کنید.« بعد »الصاله الصاله« گفت و 

نماز را قامت بست.
بعد از نماز پرسید: »مردم حاج امراهلل مدیر 

چطور آدمی بود؟«
صدای گریه با جواب درهم ریخت: »خوب ... 

خیلی خوب بود ... خدابیامرزدش!«
سیدحســین رو به مردم کرد و از پشــت 
بلندگو گفت: »مــن از طرف خانوادة مرحوم 
از همة شما که زحمت کشــیدید و در این 
دوران کرونای منحوس به نماز آمدید، تشکر 
می کنم. خانــوادة مرحوم از همه می خواهند 
که به خانه بروند. هیچ کس سر خاک نیاید. 
می ترسند خدای نکرده مریضی انتقال پیدا 
کند. درســتش هــم همین اســت. اما یک 
نکته خدمتتان عــرض کنم. به قول معروف: 
»عاش ســعیداً و مات ســعیداً. می دانید که 
مدیر مرحــوم فرزند نداشــت. البته به قول 
خودش همة بچه مدرسه ای ها بچه اش بودند. 
به هرحال او باغی را ارث برده بود. قســمتی 
از آن را فروختــه و زمینی خریده بود. دلش 
می خواست مدرسه ای بسازد که عمرش کفاف 
نکرد. اما حاجیه خانمش قرار است با فروش 
مال و اموال خود، مدرسه را بسازد. از خداوند 
می خواهیم که به ایشان طول عمر بدهد. البته 
مدیر کارهای خیر بســیاری کرد که مناسب 
نیست من اینجا نقل کنم. شادی روح امراهلل 

مدیر الفاتحه مع الصلوت.«
صدای صلوات حســینیه را پــر کرد. باران 
رحمت خدا نم نم شــروع شــده بود. تابوت 
روی دست ها به سمت آمبوالنس رفت. جواد 
آژانســی که دیر رسیده بود، دم در حسینیه 

مات و مبهوت به جمعیت زل زد.
شنید کسی گفت: »عجب تشییع جنازه ای! 

بارک اهلل به مدیر!«
و کسی پاسخ داد: »باورم نمی شود! آن هم 

در دوران کرونا!«
آمبوالنس که راه افتاد، بقیة ماشین ها پشت 

سرش به سمت گلزار راه افتادند.
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مدیریت سفر است نه مقصد

گفت وگو

»توجه ویژه به زیرنظام ارزشــیابی، جلوگیری از ایجاد اختالف و تبعیض بین مدرسه ها، مستندسازی تجربه های 
ســازنده و طالیی، دوری از طبقاتی کردن آموزش وپرورش، اصالح برنامه ریزی درسی، فهم و درک و بهره برداری از 
دوران کرونا و پســاکرونا، تأکید بر پژوهش محوری در آموزش، و در نهایت اینکه تا آموزش  وپرورش مطالبه و مسئله 
مردم نباشد، مسائل آن حل نخواهد شد«، از جمله محورهای اصلی سخنان بهجت الملوک کبیری، مدیر دبیرستان 
دورة دوم شهید دکتر صادقی منطقة ۴ آموزش وپرورش تهران بود که در گفت وگویی صمیمی و صریح با نشریة رشد 

مدیریت مدرسه عنوان کرد.
وی كارشناس ارشد جامعه شناسی فرهنگی است و امسال سی امین سال خدمت آموزشی اش را می گذراند. دو دهه 

است که مدیریت این دبیرستان را بر عهده دارد. متن کامل گزارش این گفت وگو را پی می گیریم.

 ضرورت همگرايى و همراهى در 
آموزش وپرورش

اصلــی  مشــکل  مــن،  نظــر  بــه 
نبــود همگرایــی و  آموزش  وپــرورش، 
همراهــی اســت. یعنــی در واقــع کار 
نمی شــود.  انجام  مشــارکتی  به صورت 
البته ساختار نظام آموزشی ما اشکاالت 
دارد. مثاًل مهم تریــن زیرنظامی که باید 
به آن پرداخته شــود، زیرنظام ارزشیابی 
اســت. در واقع، نوع ادارة مدرسه های ما 
بــر نوعی تحكم مبتنی اســت و این در 

آموزش  وپرورش موضوع مهمی است.
ما بچه ها را چطــور تربیت می کنیم؟ 
می گوییم شــاگرد زرنگ! شاگرد زرنگ 
چه کســی اســت؟ یک بار در مدرســه 
همــة بچه های دارای معدل 19 به باال را 
تشویق  کردیم. بعد بچه های اول تا سوم 
را به صورت ویژه تشویق كردیم. نفر اول با 
معدل 19/96، نفر دوم با معادل 19/95 
و نفر سوم 19/94. این ها مثاًل می شدند 
اول تا ســوم. بعد از آن، یک روز نفر دوم 
آن قدر روی صحنه گریه کرد که حال ما 

بد شــد. ناراحت بود که چرا او به خاطر 
چند صدم كمتر، نفر دوم شده است؟ با 
خود گفتم، ما داریم با این بچه ها چه کار 
می کنیم؟ یعنی ما در نظام ارزشیابی مان، 
وقتی رتبه بندی و یک، دو و سه می کنیم، 
بچه هــا را تخریب می کنیم و آن ها را در 
یک قالب قــرار می دهیم. به این ترتیب، 
خالقیت ها رشــد نمی کننــد و خودمان 
داریــم اختالف بي منطق را در مدرســه 
آمــوزش می دهیم. وقتی ســر جلســة 
امتحان مراقبت می کنیم کســی تقلب 

هوشنگ غالمی
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نکنــد، یعنی اینکه تــو راه دیگری پیدا 
کن و امروز با وجود دنیای مجازی، واقعًا 

نمی توان امتحان را کنترل کرد.
وضعیــت  نمی توانــد  تعلیم وتربیــت 
ایســتایي داشــته باشــد، چون شما با 
موجودی هوشــمند ســر و کار دارید و 
با موجود هوشــمند، در هــر موقعیتی، 

نمی شود رفتار یکسان داشت. 

 مدیریت سفر است، نه مقصد
بــه قولــي »مدیریت آموزشــی یک 
سفر است، مقصد نیســت«. اینکه باید 
جست وجو کنیم و هر روز باید شیوه های 
متفاوتی را کشــف و راه انــدازی و ثبت 
کنیم. واقعًا، به نظر من، باید در مدرسه، 
وظیفه ای به نام »مستندســازی« لحاظ 
شــود که وقایــع روزانه به عنــوان یک 
بار تربیتــی ثبت، مرتــب، جمع بندی، 
و  بازنگــری  و  بایگانــی  جمــع آوری، 
دوباره منتشــر شــوند، چرا كه هدف از 

مستند سازي یادگیري است.
درســت اســت که ما به تعلیم وتربیت 
دینی با کارهای پیشــتازانه ای که انجام 
می دهنــد نیاز داریم، ولــی بومی کردن 
آن دانش، با توجه به شــرایط فرهنگی 
کشور و آموزه های دینی و مذهبی، یک 
ضرورت اســت. اما واقعًا آموزش وپرورش 
چقدر برای نشــر تجربه ها و انتقال آن ها 
به عنوان ذخیره های ارزشــمند کار کرده 
اســت؟ ما نمی توانیم به این ســرعت، 
عادت ها و روش های کهنه و نادرســت را 

تغییر بدهیم. 
این تغییر باید در باورها اتفاق بیفتد تا 
رویداد و تجربه ای اصالح شود. پس کار 
بسیار سختی اســت و آموزش وپرورش 
واقعًا اساسی ترین و مهم ترین وزارت خانه 

است.
اگر آموزش وپرورش مطالبه و مســئلة 
مردم نباشد، مســائل آن حل نمی شود. 
یعنی آموزش وپرورش باید مسئلة مردم 
باشد تا حل شود. کار فرهنگی واقعًا یک 
کار علمی اســت. در مبانی سند تحول 
بنیادین، به نکات خوبی اشاره شده است؛ 
هرچند شاید یک جاهایی نیاز به اصالح 
باشد، ولی اگر همان سند هم اجرا شود، 
خوب اســت و بهتر از بی برنامگی است. 
منتها مدیران و معلمان باید با ســند و 

مفاهیم آن آشــنا باشند و شناخت پیدا 
کنند و برای اجرای آن به مفاهمه برسند.

 اصالح ساختار برنامۀ درسی
مهم ترین مشکل نظام آموزشی را 

در چه می دانید؟
آموزش وپرورش یک سیســتم است و 
همة اجزای سیســتم باید مناسباتشان 
را تســهیل و جایگاه خودشان را داشته 
باشند و کار خود را درست انجام دهند. 
من نمی توانــم بگویــم به تنهایی کدام 
مهم تر اســت. مثــاًل برنامة درســی به 
اصالح و ساختار درست احتیاج دارد. به 
نظر من، بیشتر مشکل به برنامة درسی 
برمی گردد. در پــی آن، واقعًا نمی دانیم 
معلم را بر چه اساسی باید آموزش دهیم. 
نخســت باید برنامة درسی اصالح شود. 
ما بچه هــا را وادارکرده ایم فقط مطالب 
را حفظ کنند و امتحان بدهند. ساختار 
برنامة درســی ما نیز که مجموعه ای از 
محفوظات و بودجه بندی اســت، به این 
موضوع دامن می زند. در حالی كه برنامة 
درسی باید پژوهش محور تعریف و تدوین 

شود نه حافظه محور.

بچه هایی که به لحاظ هوش نظری 
برجسته باشند، کمتر در مدرسه های 

دولتی می مانند
متأسفانه مدرســه های خاص و ویژه، 
مدرسه های عادی و دولتی ما را كم رنگ 
کرده اند، چرا که در مدرســه های عادی 
دیگر كمتر دانش آموز معدل باالیی مانده 
اســت. به یاد دارم، وقتی استاد مطهری 
به شهادت رســید، از عالمه طباطبایی 
خواستند دربارة شهید مطهری صحبت 
کند. چنــد دقیقه دوربیــن روی چهرة 
عالمه تمرکز کرده بــود. با وجودی که 
عالمه به خاطر ســن زیاد نمی توانست 

به خوبی صحبت کنــد، فقط یک جمله 
گفت. این جمله بر جان و دل من نشست 
و به عنوان سرمشق معلمی در من رسوخ 
کرد، چون هم قدر استاد را نشان می داد 

و هم قدر متعلم را.
عالمه طباطبایی فرمــود: »آنچه ما به 
ایشان می گفتیم، هدر نمی رفت«. یعنی 
لذت معلم این اســت که کســی حرف 
او را بفهمد. آن کیســت که بفهمد من 
چه گفتم؟ در کالس های مدرســه های 
دولتــی، دیگر این بچه ها کم هســتند. 
بچه هایی کــه به لحاظ هــوش ذهني 
برجسته باشــند، دیگر در این مدرسه ها 
نمی مانند. هر کس، هر جا دستش برسد، 
خودش را بــه آن مدرســه های خاص 
می رســاند. این رقابت هــا را ما به وجود 
آوردیم، یعنی نظام آموزشــی به وجود 
آورده اســت. قرار بود مدرسه های نمونه 
 دولتی تشکیل بشوند در مناطق محروم، 
و اول هــم این جــور بــود و در مناطق 
پایین تر فعالیت خود را شــروع کردند. 
بعد قرار بود تیزهوشــان بــرای نخبه ها 
تشکیل شود. االن در هر منطقه ای یک 
تیزهوشان هست، یک نمونه دولتی هست 
و غیردولتي های زیادی که اجازة فعالیت 
دارند و ســرمایه گذاری کرده اند و معدل 
باالها را جذب می کنند. طبیعی اســت 
همة بچه های دارای معدل باال را این جور 
مدرســه ها می برنــد. می خواهم بگویم، 
ســاختار طبقاتی جامعه بر می گردد به 
نظام آموزشــی. ما این نظام طبقاتی را 
عادی سازی و فرهنگ کردیم. این صدمه، 
سال ها باقی خواهد ماند، چون فرهنگ و 
باور می شــود و نمی توان آن را از ذهن و 

فکر مردم خارج كرد.

 کرونا، مأمور خدا!
مــن معتقدم کرونا به نوعی مأمور خدا 
بود! وقتی آمد، مــن گفتم همان ابابیل 
اســت که تغییر ســاختاری عظیمی در 
همة ســطوح ایجاد کرد. اصالح فرهنگ 
مصرف، تغییر و اصالح در میزان سوخت 
و دوری از تجمــالت را ســبب شــد و 
ســبک زندگی و دیگر امور زندگی مردم 
تغییر کردند. واقعًا چه کسی و پدیده ای 
می توانست این همه تغییرات و دگرگونی 
ایجاد کنــد؟ و در جهان این همه تغییر 

مشکل اصلی 
آموزش وپرورش، 
كاهش همگرایی و 

همراهی است
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فرهنگــی به وجود آورد؟ کرونا اگر ادامه 
پیدا کند، می تواند سبک زندگی را کاماًل 

تغییر دهد.
 شــاید به دلیل آموزش اجباری بتوان 
بچه هــا را به مدرســه برگردانــد، چون 
مــدرک و دیپلم نمی دهند، ولی بچه های 
ساختارشکن میل چندانی به برگشت به 
مدرســه ندارند. همین اآلن هم برگشت 
بعضی بچه ها به مدرسه قدري دشوار است.

در دورة کرونا، با خستگی و کاهش 
روحیــة معلمــان و دانش آموزان 
آموزشی  انگیزة  و مشــکل ضعف 
چگونه برخورد کرده اید؟ عوارض و 
و  غیرحضوری  آموزش  آسیب های 

مجازی را چگونه کاهش داده اید؟
ما نمی توانیــم بــرای معلمانمان کار 
خاصــی انجــام بدهیم، چــون در یک 
مدرســة دولتی، منابع محدود است. اما 
در دو مرحله هدایای ناچیزی به رســم 
قدرشناســی به معلمان دادیم. ســرانة 
مدرسه را که می دانید بسیار اندک است. 
مثاًل سال قبل، ســرانة جاری را در کل 
پنج میلیون تومان بــه ما دادند. این در 
حالی است که در طول ده ـ دوازده سال 
گذشته، ما هیچ پولی و سرانه ای دریافت 
نمی کردیم. ما امســال حتی نتوانستیم 

پول بیمه را از بچه ها بگیریم. 
گروهی را با مشارکت »همیار معلمان« 
تشــکیل دادم. من به پتانســیل گروه 
هم ساالن معتقدم. کاًل ذخیرة واژگان و 
ادبیات آن ها و کلیدواژه هایی که بچه ها 
دارند، بسیار در یادگیری گروه هم ساالن 

تأثیر دارد.

 بچه ها، بهترین معلمان
بچه هــا بهتریــن معلــم هســتند و 
می تواننــد آنچه را بچه هــاي باهوش تر 
دریافــت کرده انــد، به دیگــر اعضای 
گروهشــان منتقــل کنند. بــا اعضای 
مجازی  طریــق  از  معلمــان«  »همیار 
ارتباط گرفتم. آن ها مطرح می کردند که 
ما خسته ایم و نتوانسته ایم همة درس ها 
را برســانیم. فرصتی می خواســتند که 
مرور کنند و یاد بگیرند. به آن ها گفتم 
یکــی از مهم ترین راه هــای یادگیری، 
آموزش دادن اســت؛ دیدن، شــنیدن، 
انجام دادن، و یکــی از بهترین راه های 

یادگیری، یاد دادن است. یعنی اگر شما 
بــه بقیه یاد بدهید، خودتان بیشــتر و 
بهتــر یاد می گیرید. کنتــرل از راه دور 

بچه ها هم خیلی سخت است. 
مــا آمدیــم و به جــای تعطیل کردن 
کل کالس ها برای برگــزاری امتحانات، 
جدولی نوشــتیم و گفتیم هر کالســی 
به هفت هشــت گروه کوچک تر تقسیم 
شود و یک سرگروه داشته باشد و معلم 
به کار این ها نظارت كند. از شــب قبل، 
معلم یک مجموعه سؤال های مفهومی را 
ارسال می کرد. خودش  برای سرگروه ها 
یک گــروه با ســرگروه ها ایجــاد كرده 
بود و به حل و بحث و بررســی گروه ها 
می پرداخت. روز بعــد بچه ها با اعضای 
گروه خود روی سؤال ها کار می کردند. به 
این ترتیب، دیگر بچه ای نمی توانست از 
کالس خارج شود، چون سرگروهش در 

آن حضور داشت.
در این پروســه، بچه هــا رنج و تالش 
معلمــی را درک و احســاس کردنــد 
معلمان چه فشــاری تحمــل می کنند. 
به نوعــی، مســئولیت پذیری در عمل، 
معلمی، مدیریت گروه و طراحی سؤال 
را به آن ها یــاد دادیم. وقتی دانش آموز 
ســؤال طراحی می کنــد، در واقع، به 
مفاهیــم کلیدی و هدف های درســی 
می توانــد طراحی  که  می یابد  دســت 
ســؤال را انجام بدهد. با قوی تر کردن 
ســرگروه هایمان، بقیة بچه ها نیز قوی 
می شــدند. اکنون بچه ها فهمیده اند که 
افراد توانمندی هستند. ما می خواستیم 

بچه ها این را بفهمند.

دربارة فعالیت های جسمی و برنامة 
دوران  این  در  دانش آموزان  ورزش 

خاص هم توضیح دهید.
معلــم تربیت بدنی مــا بچه ها را طبق 
بخشــنامه وادار می کرد کــه در حوزة 

تربیت بدنی کارهای پژوهشی انجام دهند. 
من به این معلم می گفتم بیا و بگو مثاًل 
تمرین های دراز و نشســت و طناب زنی 
را با زمان ســنج انجام بدهند و فیلم آن 
را برای شــما بفرستند. در جواب به من 
می گفــت فیلم گرفتن از دخترها ممنوع 
است. گفتم به طور خصوصی برای خودت 
بفرستند و منتشر نشود. این كار حداقل 
باعث می شــود بچه برای آنکه به سطح 
اســتانداردی از طناب زنی برسد، قبل از 
آن تمرین کرده باشد. خود این كار باعث 
می شــد نشــاط به خانه برود. متأسفانه 
آموزش وپــرورش این کار حداقلی را هم 
اجازه نمی دهد انجــام بدهیم. اگر فیلم 
نفرستند، من چطور می توانم بفهمم این 

کار انجام شده است یا نه؟

نحوة تعامل شما با والدین چگونه 
است؟ آیا در دوران کرونایی با آنان 

تعامل داشته اید؟
بــا اولیا گــروه مجازی داریــم. گاهی 
پیام هایی صوتی ضبط می کنیم و برایشان 
می فرســتیم. اکثراً راضی هستند. البته 
اولیایی هم داریم که ممکن است از این 
ســطح تعامل راضی نباشند. برخی اولیا 
تمــاس می گرفتند و اعتراض می کردند. 
ما در جواب می گفتیم شــما نمی توانید 
 یــک بچــه را در خانه کنتــرل کنید، 
در حالی که ما از راه دور داریم چند صد 
نفر را کنترل می کنیم و شبانه روز آن ها 
را مشــغول کرده ایم. یکی از مفاهیمی 
کــه در دوران کرونا جا افتاد، انقالب در 
حوزة مشارکت و همدلی اجتماعی بود. 
در همة حوزه ها این انقالب و دگرگونی 

اتفاق افتاد.

 کرونا و مدرسه محوری
سال هـاســــت گفتــــه می شـــود 
مدرسه محوری، و هیچ دستورالعملی در 
مورد مدرسه محوری نداریم. ولی دوران 
کرونا فرصتی طالیی بــرای تحقق این 
اصــل مهم فراهم کرد که مدرســه ها و 
متولیان آن ها بتوانند با ابتکار، خالقیت 
و نوآوری در ســامان دهی آموزش، آن ها 
را تحقق عملی و عینی ببخشــند. شکل 
و محتوای آموزش هــای غیرحضوری و 
مجازی، این بستر را در عمل برای همة 

ما فراهم کرده است.

مهم ترین زیرنظامی 
که باید به آن پرداخته 

شود، زيرنظام 
ارزشیابی و سنجش 

است

رشد مدیریت مدرسه | دورۀ ۱۹ |  شمارۀ ۳ | بهار ۱۴۰۰ ۴2



نمی از یم

 مدير فروتن کیست؟
»وقتی فقط به خودم فکر نمی کنم، واقع بین هســتم، کار 
گروهی را تشویق می کنم، پذیرای بازخورد هستم، اشتباهاتم 
را با آغوش باز می پذیرم و به بهبود شــخصیت خودم سرعت 
می بخشم، من مدیری فروتن هستم. حال اگر کمال پذیری را 
با فروتنی همــراه کنیم، مردم نه تنها با ما همراهی می کنند، 

بلکه به ما احترام هم می گذارند«.
نماد فروتنی را می توان در رفتار مدیر مشــاهده کرد، نه در 
گفتار وی. مصداق های رفتار را شما می توانید در نوع برخورد 
و نحوة کنار آمدن و مناســبات مدیر با کارکنان و مشتریان 
جست وجو کنید. فروتنی در مواجهه و در هم نشینی با مدیران 
بزرگ حاصل می شود. فروتنی نقشی است که نمی شود آن را 

بازی کرد، بلکه باید جزئی از شخصیت ما شود.
وقتی شــما برای رفع کدورت ها به سراغ فردی می روید که 
از اشــتباهش رنجیده اید، و در ســالم و تشکر و عذرخواهی 
از سایرین پیشــی می گیرید و نیز زمانی که کارکنان شما از 
اینکه شما رئیس ومدیرشان هستید احساس آرامش و امنیت 

می کنند، شما مدیر فروتن هستید.

 عذرخواهی عادتمان نشود
این نکتة درستی اســت که یاد بگیریم در صورت انجام کار اشتباه 
و نادرســت از طرف مقابلمان عذرخواهی کنیم، چرا که عذرخواهی 
یک شــجاعت و یک مهارت مهم در زندگی ماست. اما یادمان باشد، 
اشتباهات مکرر و عذرخواهی های پی درپی، ما را کوچک و حقیر جلوه 

خواهد داد. لذا بیشتر مراقب کردارها، رفتارها و گفتارهایمان باشیم!
قصد آن ندارم که مقولة عذرخواهی را در سطح مدیریت های کالن 
بسط دهم، که البته نبود آن سرایت بسیار دارد و تحقق آن نه به دانش، 
بلکه به غیرت ســازمانی نیاز دارد. متأســفانه در عمل، به علت غرور 
و تکبر کاذب برخی مدیران ارشــد، کمتر شاهد عذرخواهي كردن ها 
بوده ایم و چه بدبینی ها و نداشتن اعتمادها که از این ناحیه جامعه را 
بی تفاوت و حتی بدبین کرده است! بلکه مایلم به خاطر اثربخش بودن 
آثار عذرخواهی، آن را نزد افراد معمولی در سطوح گوناگون سازمانی 
متذکر شــوم. وقتی می توان با اعتراف به اشتباه، بسیاری از کدورت ها 
و دلخوری ها را جبران و حتی بــه کلی محو کرد، چرا که نه! یادمان 
باشــد، زمانی عذرخواهی ها و اعتراف به اشــتباهات اثربخش و مؤثر 
واقع می شوند که کارهایمان را در مسیر درست انجام دهیم و فرصت 
عذرخواهی را بگذاریم به حساب غفلت هایمان. این گونه است که فعل 
عذرخواهی، که در واژة کالمی ظهور و بروز می کند، معجزه می آفریند.

 سه کلیدواژۂ معجزه گر
سه واژة کالمی »سالم، متشکرم و عذر می خواهم«، در 
واقع ســه فعل رفتاری اند؛ به طوری که اگر در باورهایمان 
بنشــینند و با آن ها مأنوس شــویم، اتفاقات بسیار زیبا و 
خوشایندی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما رخ 
می دهند. همة ما از کودکی با این ســه واژه آشنا شده و 
بدون آنکه به ارزش و تأثیرگذاری آن ها پی ببریم، آن ها را 
به کرات تکرار کرده ایم؛ به نحوی که به مثابة یک عادت و 

لقلقة زبان در آمده اند.
جالب اینجاســت که در زمان های الزم و ضروری که با 
به کار بردن آن ها می توانیم لحظات شــیرین خلق کنیم و 
از میزان اوقات تلخ بکاهیــم، از به کاربردن این عبارت ها 
اجتناب می کنیم. برای مثال، بسیاری از کدورت ها با یک 
سالم از بین می روند و با یک عذرخواهی فروکش می کنند. 
بسیاری از انرژی های مثبت هم با تشکر و قدرشناسی خلق 

می شوند.
حال سؤال اینجاست که »چرا از بیان این سه کلیدواژة 
معجزه گر دوری می جوییم و آنجا که الزم است آن ها را به 

کار نمی بندیم؟!
پدر به فرزندش می گوید: »پســرجان، عمو که به منزل 
آمد، به او ســالم کن تا همة کدورت ها تمام شــوند.« اما 
فرزند به این کار به ظاهر بسیار ساده راضی نمی شود! چرا؟
کارمندی که در ســازمان شما کاری مفید را در زمانی 

مناســب انجام می دهد، انتظار دارد حداقل به طور زبانی 
تقدیر شود.

 اگر احیانًا به اشتباه و نادانسته در حق کارمندی جفا  کنیم، 
چرا از یک عذرخواهــی کوچک می گریزیم؟ عذرخواهی 
کوچکی که می تواند مانع رخداد خطرات بزرگ شــود یا 

حتی می تواند ما را نزد همگان عزیز بدارد!
بله. در بزرگ ســالی، به کار بردن این ســه واژة آسان و 
عادت شده و آموخته شده، آن قدر سخت و دشوار است که 
حاضر نیستیم در زمانی مناسب هر یک را به درستی به کار 
بگیریم. این به کارنگرفتن  ها در غرور بی جا، تکبر، خّست، 
خودبزرگ بینی و راحت بگویم، در حماقت آن هایی ریشه 
دارد که از آن می گریزند. بیاییم با خودمان روراســت و با 
دیگران مهربان باشیم و با کاربرد معتقدانه و متعهدانة این 
ســه واژة مهم که در فرهنگ، ادب و دین ما ریشه دارد، 
زندگی را برای خود و اطرافیان شیرین و لذت بخش کنیم.

آری، بیاییــم با انس با این ســه واژة کلیدی، به عنوان  
کلیدهای زندگي، ناممان را در جرگة انســان ها و مدیران 

عزتمند قرار دهیم.

معجزۀ اعتراف
گردآوری: شهال فهیمی
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زنگ تفریح یکــی از خاطره انگیزترین 
زمان هــای حضــور در مدرســه بــرای 
آن  بــرای  کــه  اســت  دانش آمــوزان 
لحظه شماری می کنند. سال 1381 ابالغ 
تدریــس حرفه و فــن را در دو مدرســـة 
راهنمایی دریافت کردم. مدرسة »الف« از 
نظر آمار دانش آموزی شــلوغ تر از مدرسة 
»ب« بود. در روز اول کاری در مدرســة 
الف هنگام زنگ تفریح، پس از صرف چای 
بــه همراه همکاران، کیــف و کتابمان را 
برداشتیم و به سمت سالن مدرسه رفتیم. 
خبری از دانش آموزان نبود. همچنان در 
حیاط بودند. بــا تعجب و لبخند به دفتر 
برگشتیم و منتظر اعالم پایان زنگ تفریح 
و شروع کالس شــدیم. نکتة جالب این 
بود که احســاس می کردم بیشتر مشتاق 
کالس هستم. بعد از 20 دقیقه معاون از 
حیاط به دفتر آمد و پایان زنگ تفریح را 
اعالم کرد. وقتی وارد کالس شدم، بچه ها 
بعد از ادای مرسوم احترام نشستند و همه 
چیز به نظر خیلی مرتب بود. کتاب ها روی 

میز و دانش آموزان کاماًل آماده بودند.
روز بعد، اولین روز کاری ام در مدرســة 
ب بود. موقع زنگ تفریح، بعد از شســتن 

دســت ها به دفتر آمدم و فنجان چای را 
برداشتم و نشستم تا خنک شود. در زمان 
کوتاهی خانم معاون از پشت میکروفون 
چند دستور انضباطی صادر کرد و هم زمان 
اعالم کرد که زنگ تفریح تمام شده است 
و بچه ها به کالس بروند. به فنجان دست 
زدم، همچنــان داغ و ســوزان بود. کیفم 
را برداشــتم و به کالس رفتم. وقتی وارد 
کالس شــدم، هنوز نیمی از دانش آموزان 
در حال اجــرای ادامة زنگ تفریح بودند. 
در میانة کالس جســت وخیز می کردند 
و خوراکی به دســت بــاالی نیمکت ها 
نشسته بودند. به وضوح انرژی زنگ تفریح 
همچنان در کالس جریان داشت. دقایقی 
گذشت تا توانستم انرژی کالس را تنظیم 
و دانش آموزان را آمادة شروع درس کنم. 

وقتی ســه هفته از مهر مــاه به همین 
منوال گذشــت، متوجه شــدم آنچه که 
باعث تفاوت این دو مدرســه شده، شیوة 
مدیریت زنگ تفریح است. اشتیاق بیشتر 
برای حضور در کالس و خســتگی کمتر 
در پایان روز، تجربة حضور من در مدرسة 
الف بود. در حالی کــه بی نظمی های هر 
روزه، صــرف انرژی بــرای کنترل کالس 

بعد از زنگ تفریح، خستگی بیشتری برای 
من به ارمغان می آورد. طوری که وقتی به 
خانه برمی گشتم، اعضای خانواده ام کاماًل 
تشخیص می دادند که امروز در مدرسة ب 

تدریس داشته ام. 
در دو دهــة اخیر در اکثر کشــورهای 
پیشــرفته بــرای بهبــود مدیریت زنگ 
تفریح، تحقیقاتی در زمینة خواســته ها و 
نگرش های دانش آمــوزان در مورد زنگ 
تفریــح، روش های تســهیل یادگیری و 
موفقیت تحصیلی، بررسی بازی ها و نوع 
فعالیت دانش آموزان هنگام زنگ تفریح، 
تغذیه و خشــونت در زمیــن بازی انجام 
گرفته است. نتیجة این پژوهش ها مزایایی 
چون رشد اجتماعی و عاطفی، شناختی 
و فیزیکی دانش آموز را برای زنگ تفریح 
نشان داده اند و بر حفظ این زمان و بهبود 

مدیریت آن تأکید دارند.1

 مزایـای آمـوزشی و رشـدی زنـگ 
تفـریح برای دانش آموزان

 یادگیری و رشد شناختی
 در برخی مدرسه ها زمان زنگ تفریح و 
انجام فعالیت های فیزیکی را به یک سوم 

شیرین فراهانی، مدیر دبستان اردیبهشت، ناحیۀ ۳کرج

فرصت ناب تفریح

علمی - 
کاربردی
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جست وجو منجر می شــود و در نهایت 
زمینة خالقیت را فراهم می کند.

 هنگامــی که دانش آمــوزان از زنگ 
تفریح هــای فعال در طــول روز محروم 
هســتند، قلب نمی تواند به خوبی خون 
حاوی اکســیژن تازه برای تغذیة مغز را 

پمپاژ کند.
 بازی و تحرک بدنی دانش آموزان
زنــگ تفریح بیــش از نیمی از فرصت 
در دســترس دانش آموزان برای فعالیت 
فیزیکی و تحرک اســت که حتی کمی 
بیش از میزان تحــرک دانش آموزان در 
زنگ ورزش اســت. پژوهش ذكر شــده 
همچنین نشــان می دهــد، زنگ تفریح 
فرصت تحرک فیزیکی برای دانش آموزان 
را بــا کمتریــن هزینــه در مقایســه با 
از مدرسه  فعالیت های خارج  هزینه های 

و زنگ ورزش فراهم می کند.

 رشد اجتماعی و عاطفی
زمیــن بازی حیــاط مدرســه فضای 
تمرینی برای تشــویق بازی های رقابتی، 
فرصتی برای تجربــة مهارت های جدید 
اجتماعــی، مهارت تشــریک مســاعی، 
احترام بــه قانــون، خودانضباطی، حل 
منازعات، حل مســئله، کنترل خشــم 
و هیجانات، احتــرام به فرهنگ و عقاید 
دیگران اســت. با توجه به شرایط کنونی 
جوامع، شــاید زنگ تفریح تنها فرصت 
دانش آمــوزان برای تعامــل اجتماعی با 
سایر دانش آموزان باشد. چرا که در اکثر 
کالس هــای درس فرصــت اندکی برای 
ارتبــاط دانش آموزان بــا یکدیگر فراهم 
است. بنابراین دانش آموزانی که خودشان 
را بعد از مدرســه در خانه با تلویزیون و 
بازی های رایانه ای حبس می کنند، اغلب 
تعاملی با هم ساالنشــان ندارند. حال اگر 
زنگ های تفریح محدود شوند، این فرصت 
اندک ارتباطی برای چنین دانش آموزانی 
از بین مــی رود. مطالعات زنگ تفریح را 
سوپاپ اطمینانی برای کاهش اضطراب 
دانش آموزان بیــان می کنند و بر بهبود 

مدیریت زنگ تفریح تأکید دارند.

 سالمت بدنی دانش آموزان
در حالی کــه گزارش های پزشــکی از 
شیوع بیماری هایی چون دیابت به علت 

کم تحرکی و تغذیة نامناسب در کودکان 
و نوجوانان خبر می دهند، مطالعات3 نشان 
داده اند که فعالیت فیزیکی منظم مزایایی 
همچــون کاهش ریســک بیماری های 
قلبی ـ عروقی، افزایــش اعتمادبه نفس، 
پیشگیری از چاقی، کاهش فشار خون و 
افزایش نمرات آزمون دانش آموزان را به 
همراه دارد. در مدرســه های ابتدایی 59 
درصد زمان زنگ تفریح دانش آموزان، به 
تحرک فیزیکــی اختصاص دارد و میزان 
فعالیت شــدید بدنــی 21 درصد از این 
زمان اســت. پژوهش ها4 نشان می دهند، 
اگــر دانش آمــوزان فرصــت تحرک در 
مدرسه نداشته باشــند، پس از مدرسه 
تمایل به جبــران آن ندارند. همین طور 
دانش آموزانی که در مدرســه کم تحرک 
نیز کم تحرک  بزرگ ســالی  هستند، در 
خواهند بود و مستعد بیماری می شوند. 

   
مسلم است که در کشور ما، زنگ تفریح 
جایگاه خود را از نظــر اثرات مهمی که 
می تواند در رشــد عاطفــی، اجتماعی و 
تحصیلی دانش آموزان داشته باشد، نیافته 
است و همان طور که بیان شد، این جنبة 
 ارزشمند زندگی در مدرسه نیازمند توجه و 
تجدید نظر است. مغفول ماندن از بهبود 
مدیریت زنگ تفریح، تنها سبب می شود از 
این فرصت استثنایی با مزایای بی شمارش 
به آسانی عبور کنیم و نتوانیم از ظرفیت 
موجود در زنگ تفریح بهره بگیریم. شیوة 
متفاوت مدیریت زنگ تفریح مدرسه های 
الف و ب سرآغازی بود برای اینکه بدانم 
آموزش وپرورش حرفه ای و علمی از هیچ 
امکانی بــرای بهبود شــرایط آموزش و 
تربیت دانش آموزان فرو نمی گذارد. زنگ 

تفریح را دریابیم.
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کل زمان آموزشی روزانة مدرسه افزایش 
دادند. با وجود اینکه دانش آموزان در زمان 
کمتری به موضوع های درسی پرداختند، 
اما به موفقیت های آموزشگاهی بیشتری 
دســت یافتند. پژوهش دیگری2 در این 
زمینه نشــان داد، هر چــه دانش آموزان 
زمان بیشــتری را برای انجام تکلیف های 
آموزشــی بدون زنگ تفریح صرف کنند، 
دقــت و تمرکز آن ها کمتر می شــود. در 
مجموع دانش آموزان پس از زنگ تفریح 
تمرکــز و توجه بیشــتری بــرای انجام 
تکلیف های خــود دارند. فراینــد به یاد 
آوردن و عملکرد حافظة بلندمدت، زمانی 
که یادگیری با فاصله انجام می شود، بهتر 
از زمانی اســت که یادگیــری بی وقفه و 

یکباره انجام شود. به طور خالصه:
 دانش آموزانــی که از زنــگ تفریح 
محروم هســتند، در کالس ناآرام ترند و 
قدرت تعامــل و یادگیری با دانش آموزان 
دیگر را ندارنــد. محدودیت زنگ تفریح 

سبب کاهش بازدهی می شود.
بازی هــای ســاختارنیافتة  انجــام   
دانش آموزان هنگام زنگ تفریح، فرصتی 
برای اکتشــاف ایجــاد می کنــد که به 
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زهره جان بزرگی، دبیر تربیت بدنی

کوچ از کوچ

نقد و نظر

 طرح کوچ
 طرح کنتــرل وزن و چاقــی )کوچ( 
بــا هــدف پیشــگیری از بیماری های 
زمینه ای در مدرســه های سراسر کشور 
اجرا شــده اســت. با توجه به افزایش 
روزافزون دانش آموزان چاق و تغییر در 
سبک زندگی و تغذیه ای آن ها، وضعیت 
به گونــه ای پیــش رفته که مســئوالن 
مربوطه را ناچار به پیاده کردن برنامه ای 
برای جلوگیری از پیشــروی بیشتر این 

وضع کرده است.
ایدة طرح کوچ بر آن است که در چند 
نوبــت، قد و وزن دانش آمــوزان گرفته 
شــود، شاخص تودة بدنی به دست آید، 
هــر دانش آموز دریکی از پنج گروه قرار 
گیرد. اطالعات وارد سامانة سناد شود، 
مربی برنامــة تغذیــه ای را در تکمیل 
برنامة ورزشی ارائه دهد، و دانش آموزان 

میثاق نامه ها را پر کنند.
 

 مزایای طرح کوچ
 مربیان و معلمــان از وضعیت های 
بدنی متفاوت دانش آموزان مطلع شدند. 

همین باعث می شود در تمریناتی که از 
این پس ارائــه می دهند، این موضوع را 

در نظر بگیرند.
 هر معلم از دانش آموز خود توقعاتی 
دارد، اما گاهــی این توقعات با وضعیت 
جســمی فرد هم خوانی ندارد. بنابراین، 
الزم اســت معلم به این نکته نیز توجه 

 کند.
 بعضی خانواده ها از وضعیت جسمی 
فرزند خــود آگاهی ندارنــد. این طرح 
باعث شــد خانواده ها کمی در فرهنگ 
تغذیــه ای خود تجدیدنظر کنند و دیگر 
نــه تنها وضعیت چاقی یا الغری فرزند، 
بلکه سایر اعضای خانواده نیز موردتوجه 

قرار گرفت.
 بعضی دانش آموزان حتی خودشان 
هم وضعیت خود را نمی دانستند. با این 
طرح، آنان متوجه شدند در کدام دسته 
جای دارند و برای رساندن خود به وزن 

طبیعی تالش کردند.
 طرح کوچ با بازی ها و تمرین هایی 
که معلم به دانش آموز می داد، باعث شد 
ورزش و بــازی به درون خانه و خانواده 

وارد شوند.
 نــکات تغذیه ای کــه در این مدت 
فراموش شــده بود، دوبــاره یادآوری و 

جدی گرفته شد.
 میثاق نامه هایی که دانش آمـوزان پر 
می  کردند، ایدة بســــــیار خوبـی بود. 
نصب میثاق نامه روی دیوار و در معرض 
دید هر روزة دانش آمــوزان قرارگرفتن 
آن، موجب یــادآوری مداوم و توجه به 
تغذیه و انجام حرکات ورزشی می شود. 
در ســال های آتــی، حتــی می تــوان 
میثاق نامه هــا را به صــورت خانوادگی 
طرح کــرد تا همة اعضــای خانواده به 

وضعیت جسمی خود توجه کنند.

 اشکاالت طرح کوچ
 بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا و 
امکان  مدرســه ها،  غیرحضوری بــودن 
غربالگری دانش آموزان و نظارت شخص 
معلم بر اندازه گیری وجود نداشت. اینجا 
بود که پیشــنهاد مراجعة دانش آموزان 
به مراکز بهداشــت مطرح شد که خود 
آن، در شــرایط کرونایی، ممکن است 

در دوران کرونا وضعیت حرکتی دانش آموزان در چه حال اســت؟ این بی تحرکی چه عواقبی دارد؟ آموزش و پروش برای رفع چاقی 
دانش آموزان چه برنامه ای دارد؟ این برنامه چقدر کاربردی است؟

بی تحرکی یا کم تحرکی مشکالت عدیده ای را از قبیل دردهای عضالنی، کمر درد، پا درد، ضعیف  شدن استخوان ها، دیابت، بیماری های 
قلبی، افسردگی، عدم تمرکز و چاقی، به دنبال دارد.
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خطرناک و بیماری ســاز برای فرد یا خانواده اش باشــد. همین طور، از 
آنجا که روی اندازه گیری قد و وزن دانش آموزان نظارتی وجود نداشت، 
مشــخص نبود اطالعاتی کــه دانش آموزان ارائه می دهنــد، تا چه حد 
صحیح و موثق اســت. گاهی دانش آمــوزان قد و وزن »رؤیایی« خود را 
می فرســتادند یا برای اینکه در روزهای آتی درگیر تمرینات نشــوند و 

معلم با آن ها کار نداشته باشد، عددهای ناصحیح ارائه می کردند.
 در بخش هایی، معلم تسلط و تمرکز کافی روی دانش آموزان نداشت. 
گاهی که معلم باید به دانش آمــوزان تمرین می داد، هیچ نظارتی روی 
اعمال بچه ها نداشت. از طرف دیگر، در بخش نامه ها توصیه می کردند از 
دانش آموزان فیلم دریافت نشــود. این گونه بود که معلم نمی دانست آیا 

دانش آموز واقعًا تمرینات را انجام می دهد یا خیر؟
و همین طور تمرکز بر طرح کوچ شامل دانش آموزان باال و پایین دامنه 

می شود و حواس بچه هایی که وضعیت متعادلی دارند، پرت می شود.
 مســئلة بعدی حاشــیه های زیاد و کاغذبازی های فراوان این طرح 
اســت. بخش نامه های لحظه ای فرصــت کار عملی را از معلم می گیرند 
و قصه وقتی تلخ می شــود که هر معلم بــرای امتیازگرفتن یا به صرف 

پاسخگو بودن، برگه ها را »سیاه« می کند.
 ســؤالی که مطرح می شود این است که چرا از معلم توقع داریم در 
حد یک متخصص تغذیه عمل کند؟ همان طور که از نام طرح مشــخص 
اســت، بیشــتر بر دانش آموزان چاق تمرکز شــده و بیشتر پوسترهای 
طراحی شده نیز برای کاهش وزن تدارک دیده شده اند. در ضمن، حتی 
اگر معلم قصد دادن برنامة افزایش وزن به دانش آموزی را داشــته باشد، 
این فرایند بســیار زمانبر اســت )اضافه کردن هر یک کیلو عضله، ماه ها 
زمان و تمرین می طلبد( و تفاوت های فردی نیز نادیده گرفته شــده اند. 
به بیــان دیگر، نمی توان به همة دانش آموزان یک گروه برنامة تغذیه ای 
یکســان داد. باید به علت های چاقی، سابقة ژنتیکی و ... نیز توجه کرد و 

این از عهدة معلم خارج است.
 در آخر اینکه، شــاخص تــودة بدنی (BMI) معیار درســتی برای 
ســنجش کودکان ابتدایی نیست. به کودک هشت ساله نمی توان گفت 
»نخور تا الغر شــوی« یا »وزنت اصاًل مناسب نیست«، زیرا این برخورد 
هم در روحیه و اعتمادبه نفس او تأثیر نامطلوب دارد و هم اصاًل ســنش 

مناسب توجه و تمرکز بر چنین موضوعی نیست!

 پیشنهادها
 بهتر اســت همان طور که برای دبیران و مربیان جلســاتی گذاشته 
می شود، برای والدین هم جلساتی در این خصوص برگزار شود تا مشکل 

چاقی را ریشه ای و از طریق سبک تغذیه ای خانواده حل کنند.
 بهتر اســت شبکة بهداشت، به جز غربالگری، مسئولیت ارائة برنامة 
تغذیــه ای را هــم بر عهده گیــرد و رژیم غذایی هر فــرد را با توجه به 

شرایطش در نظر داشته باشد.
 بهتر اســت برای هر چند مدرسه یک پزشک در نظر گرفته شود تا 
به دانش آموزان توضیحاتی بدهــد و یا درحداقل ترین حالت ممکن، در 
مناطق محروم )همچون حضور راهبر( یک پزشــک هم برایشان در نظر 

گرفته شود.
 بهتر اســت بخش نامه را زودتر ابالغ کنند تا زمانی که دانش آموزان 
برای ثبت نام اولیه به مدرســه می روند، یا همان جا اندازه گیری شوند یا 
تاریخی برای حضور مجدد در مدرسه به آن ها داده شود یا والدین آن ها 

توجیه شوند.
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کتابخانه

یک دهه پژوهش دربارۀ مدیران مدارس

مدیران و  معلمان مدرســه ها، در چارچوب موقعیتی كه مدرســه در 
آن فعالیت  می كند شــكل می گیرند و آن را شكل می دهند. آن ها اغلب 
محصول مدارسی هستند كه خود آن را مدیریت می كنند. اگر مدرسه ای 
مؤثر عمل نكند، این رهبران برای كمك به شــكل دادن آن »به آن چه 
باید باشد« مسئولیت حرفه ای دارند. پس كجا فرد مدیر دانش و مهارت 
را برای ایجاد چنین انتقالی به دســت مــی آورد. درك عمیق از محیط 
اجتماعــی و ســاختارهای حكومتی و زمینة ملی كــه در آن یك نظام 
آموزشی شــكل می گیرد، نقش تعیین كننده ای در این راستا دارد. زیرا 
مهم است بتوانیم درك كنیم كه چگونه یك نظام عمل می كند و نقش 

هنجاری رهبران مدارس در آن كدام است.
ایــن كتاب از طریق ارائه گزارشــی از مهم تریــن تحقیقات مدیریت 
انجام شــده در كشورهای مختلف در طول یك دهه و نیم گذشته برای 
رسیدن به این هدف در تالش است. به بیان دیگر این كتاب تالش دارد 
تا نقشــه ای از ماهیت، اهداف، جهت گیری ها و موقعیت هایی كه در آن 
پژوهش مدیریت مدارس از ســال 2000 به بعد در برخی از شــرایط به 

لحاظ فرهنگی و آموزشی متفاوت صورت گرفته است، فراهم آورد. 
گزینــش این مقــاالت به طور عمده بین المللی اســت 

و از حوزه هــای جغرافیایی، منابع تاریخی سیاســی 
و اجتماعی، مراحل تدارك آموزشــی، خط مشــی و 

اولویت های متفاوت گردآوری شده است.
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مدیر و رهبر همـانند باغبانی عمل می كند 
كه در یک دست آب پاش و در دست دیگر 
كیسۀ كود دارد. او پیوسته به تغذیۀ گیاهان 
خود ســرگرم اســت. بی تردید، مدیران 
گاهی ناچار به وجین برخی علف های هرز 
هستند، ولی عمدۀ توانشان را باید صرف 

پرورش گیاهان کنند.
 به نقل از كتاب: برد )2005( اثر جک ولش

حرف اول 

در بحران فرصتی است 
که در خوِد فرصت نیست.

# شهید سردار قاسم سلیمانی# شهید سردار قاسم سلیمانی
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