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اثر پروانه ای
واکسن سالمت روان

حرف اول مدرسه: محیط زیست
نقشه کشی برخی مدیران

علم یا تب علم؟!



ما امروز بیش از همیشه نیازمند شوق و ذوق، اعتماد 
به نفس، همدلی و كار تیمی و گروهی هســتیم؛ به 
نیرویی نیاز داریم كه ما را به سوی اهداف برانگیزد. 
این نیرو پول نیست، بلكه انرژی مثبت، روحیۀ اعتماد 
جمعی توأم با خالقیت، نقادی، صداقت، صراحت و 
كارآفرینی اســت. به نگرش مطلوب نیاز داریم. راز 
برخورداری از نگرش مطلوب هم داشــتن شوق به 

تغییر است.
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دکتر علی خلخالی

منرهبرمدرسهام!
بهجای

یادداشت
سردبیر

من رهبر مدرسه هستم. من درک می کنم که مدرسه نهاد 
پیچیده ای اســت. من مهم ترین عامل موفقیت یا شکست 
مدرسه هستم. من مسئولیت مهمی در قبال موفقیت افراد و 
جامعة خود دارم. من پیوند دهندة فرایندهای روزانة مدرسه 
به نظام آموزش و پرورش کشور هستم. من میانجی اصاحات 
در سطح مدرســه و اصاحات آموزشی گسترده تِر دولت و 
دیگر نهادها هســتم. من کامًا آگاهم که در زمینة ثابتی از 
سیاست های آموزشی کار نمی کنم، بلکه در محیط آموزشی 
پویایی کار می کنم که به تغییر در سطح مدرسه نیاز دارد. 
من پلی هستم که محیط درونی مدرسه را با محیط بیرونی 
خود پیوند می دهد. من، به عنوان رهبر مدرســه، در اجرای 

سیاست ها، راهكار هایی متنوع را به کار می گیرم.
مــن متوجه هســتم که خط  مشــی های آموزشــی به 
فراهم آوردن جهت گیری تمرکز و پی ریزی نظام آموزشــی 
کمک می کند. هنگامی که خط   مشــی های روشنی وجود 
داشــته باشــند، پاســخگویی مدیران بهتــر خواهد بود. 
خط مشــی های آموزشی به شفاف سازی انتظارات و تعریف 
اولویت های مدرســه و مدیر کمک می کنند. در عین حال 
كه آگاهم هرچند این خط مشی ها نظامي آموزشی را شکل 
می دهنــد، کامًا درک می کنم، ممکن اســت آن هایی که 
مسئول سیاست گذاری آموزشی هستند، از واقعیت های امور 

مدرسه ای اطاع کمی داشته باشند.
من به عنوان رهبر مدرســه آگاهم که راه توســعة اقتصاد 
ملی از دروازة مدرســه شروع می شود. بدون مدرسة موفق، 
هیچ گونه عدالت اجتماعی نمی تواند وجود داشــته باشــد. 
دانش مدرســه ای نقش مهمی در پیشبرد جامعه از طریق 
کاهش جرم و بیکاری، تولید درآمد و افزایش تولید ســود 
ناخالص داخلی کشــور دارد. آموزش مدرسه ای برای رشد 

اقتصادی و کاهش فقر حیاتی است.
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ملی از دروازة مدرســه شروع می شود. بدون مدرسة موفق، 
هیچ گونه عدالت اجتماعی نمی تواند وجود داشــته باشــد. 
دانش مدرســه ای نقش مهمی در پیشبرد جامعه از طریق 
کاهش جرم و بیکاری، تولید درآمد و افزایش تولید ســود 
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من به عنوان رهبر مدرسه می دانم هر مدرسه یک اجتماع 
است و باید با جامعه ای که در آن خدمت می کند، در ارتباط 
باشد. گروه های سیاسی اجتماعی- فرهنگی به طور مستقیم 
و غیرمستقیم بر کار مدرسه ها اثر می گذارند. رهبری مدرسه 
فعالیتي مرزی اســت. مهم ترین کار مدرسه تغییر زندگی 
دانش آموزان اســت. هدف اصلی مدرســه و آموزش تغییر 
اســت. اصل جوهری مدرسه تغییر است. آموزش و تدریس 
وسیله  هاي تغییر تلقی می شوند. مدرسه ها محیط  های تغییر 

و یادگیری هستند. 
من می دانم که هیچ دو مدرســه ای یکسان نیستند. هیچ 
دو درس و دو معلم یک مدرســه، به جز شــباهت در نقش 
شــغلی و تجربه هاي خود، یکسان نیستند. من می دانم که 
در شرایط محیطی مشــابه و یکسان هم، دو مدیر مدرسه، 

رهبری یکسانی ندارند.
کامًا آگاهم که رهبری من به شدت تحت تأثیر ویژگی های 
فردی ام قــرار دارد. ارزش ها و باورهای فردی من در ارتباط 
بــا رفتار و نتایج رهبری نقش مهمی ایفا می کنند. در عین 
حال من می دانم، رهبری مدرســه، نــه به عنوان فعالیتي 
قهرمانانه و فردی، بلکه به عنوان تاشي دسته جمعی، در یک 
جایگاه ارزشی قرار دارد. من می دانم که تغییرات مداوم در 
محیط های درونی و بیرونی مدرســه مرا به اتخاذ روش های 
نوین رهبری ملزم می  كند. من می دانم که خودآگاهی برای 
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موفقیت رهبری مدرسه ضروری است.
من مي  دانم کــه تجربه هاي خــاص و ارزش های فردی 
هر رهبر بر نحــوة مواجهه و تغییر رویدادها در محیط های 
بیرونی و درونی مدرســه تأثیر دارد. من آگاهم که فرهنگ 
مدرســه ام به شــدت تحت تأثیر ارزش ها و عقاید من قرار 
دارند. رهبران مدرسه ارزش های خود را فدای دستیابی به 
اهداف کوتاه مدت و خوشامد دولت نمی کنند. رهبر مدرسه 
آن کاری را انجام می دهدکه فکر می کند برای مدرســه و 
شــاگردان نفع بیشــتري دارد. رهبری مدرسه به امیدها و 
آرزوهای فردی شــاگردان و نیازها و خواســته های جامعه 
پاسخ می دهد. رهبری مدرسه منافع دانش آموزان را، نسبت 
به منافع شــخصی، در اولویت قرار می دهد. من برای اینکه 
مدیر مدرسة مفیدی باشم، باید روی موفقیت دانش آموزان 

تمرکز کنم؛ حتی اگر موفقیت ها به زودی آشکار نشوند.
رهبری مدرســه نوعــي  تاش جمعی اســت. همکاری 
میان معلمان و رهبران مدرســه مهم ترین مشارکت در کل 

آموزش وپرورش است.
معلمــان نیــروی حیاتــی نظــام آموزشــی هســتند. 
معلمــان مهم ترین عامــل مدرســه در تأثیرگــذاری بر 
یادگیــری دانش آمــوزان هســتند. معلمــان کارگزاران 
تغییر هســتند. معلمان ســازندگان چشــم  انداز هستند. 

معلمان، الهام بخــش و تقویت كنندة اعتماد به 
نفس و دیدگاه مثبت جهانی در دانش آموزان 

هستند. معلمان  هسته اصلی یاددهی و 
یادگیری مدرسه ای هستند.

 در محیــط درونــی مدرســه 
مشــارکت بین رهبران و معلمان 
و ضروری ترین  مهم ترین  مدرسه 
مشارکت اســت. رهبران مدرسه 

نمی توانند جدا از معلمان کار کنند 
و معلمان نیز نمی توانند از رهبران 
مدرسه جدا باشند. مهم ترین عامل 

تغییر در هر مدرسه  خود معلمان هستند. رهبران مدرسه  
برای موفقیت باید بــر مهارت ها، تخصص و تجربة معلمان 
تمرکز کنند و اعتماد به آن ها و ویژگی های آن ها را نشــان 
دهند. رهبران مدرســه به معلمان وابسته هستند. کیفیت 
همکاری میان معلمان و رهبران مدرســه به شدت به جوی 

وابسته است که رهبر ایجاد می کند. 
من می دانم، رهبران مدرســه باید کارآفرین و ســازنده 
باشــند. تمام رهبران مدرســه باید تفکر تجاری و کسب و 
کار هم داشــته باشــند. رهبران مدرســه باید منابع مورد 
نیاز مدرســه را تأمیــن کنند. ارتباط مدرســه با جامعه و 
خدمت رســانی به آن مهم اســت، زیرا اجتماعات محلی از 
مدرسه حمایت مالی می کنند. رهبری مدرسه باید در پاسخ 
به تغییرات و فشارهای محیطی خاق باشد. هر مدیر خوب 
به معنای داشتن یک کار آفرین خوب است. خاقیت یکی از 

ویژگی های کلیدی رهبری است.
من آگاهم که رهبری مدرسه به شدت تحت تأثیر زمان، 
مکان و فضا قرار می گیرد و ساختار نظام آموزشی بر عملکرد 
رهبری مدرسه تأثیر بسیار مهمی دارد. میزان متمرکزبودن 
نظام آموزشی ملی یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر نحوة 
کارکرد رهبر مدرسه است. زمینة اقتصادی رهبری مدرسه 
شــامل عوامل اقتصادی در محیط کشــور یا ملت است. 
زمینة سیاسی رهبری مدرسه شــامل عواملي در محیط 
ملی کشور، ساختار های سیاسی، سیاست گذاری و اجراي 
آموزشــی و ســاختار قدرت و روابط بین سازمان های 
آموزشــی و دولت هاست. »زمینه« بر رهبری مدرسه 
تأثیر گذار است و رهبری مدرسه بر »زمینه«. رهبری 
مدرســه قطعًا به زمینه وابسته است. رهبران باید به 
تجزیه و تحلیل و کار در زمینة مدرســه قادر باشــند. 
رهبران باید به الیه های زیرین زمینة مدرسه برسند. من 

رهبر مدرسه هستم. 
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از مدیریت کالس درس تا مدیریت کالن کشور 

اثرپروانهای

رهبری
آموزشی

سیدمحمدحسین حسینی، دکترای برنامة درسی 
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همیشه کسي هست 
که از نظر رفتاري، 

ما را الگو قرار دهد. 
پس سعي کنیم 
باعث گمراهي 
دیگران نشویم.

نکتههای
مدیریتی

«آموزش وپرورش محور توســعة کشورهاست» و «هیچ 
کشوری نمی تواند از معلمان و آموزش وپرورش خود فراتر 
برود». این دو جمله محور اســتدالل های سیاستمداران، 
دولتمردان و اندیشــمندان آموزش وپرورش در کشورهای 
گوناگون اســت. اما آیــا واقعًا آموزش وپــرورش محور 
توسعه یافتگی یا عقب افتادگی کشورهاست؟ آیا فضای روانی 
اجتماعی کشورها همانند فضای روانی اجتماعی مدرسه ها و 

کالس های درس است؟

مسّلم است افراد می توانند پاسخ های مثبت یا منفی 
به این ســؤاالت بدهند، اما پاسخ نگارنده به 

این ســؤال مثبت اســت؛ زیرا شواهد 
متعددی برای دفــاع از آن وجود 

دارند. در این نوشته یکی از این 
شــواهد در قالب اثر پروانه ای1 
آن »حذف  و  مطرح می شود 
برخی از مدیــران، مجریان، 
مشــاوران، متصدیان و اکثر 
تاش هــای آن ها، بــا تغییر 
بخشی  توســط  مدیریت ها، 

از مدیــران و مجریان جدید« 
است. به بیانی دقیق تر، در کشور 

به  تغییر مدیریت ها  ما سال هاست 
اعم  آدم ها  گذاشته شــدن  کنار  معنی 

از رئیس جمهــور، وزیر، معاونان وزیر و حتی 
مدیران میانی و پایین تر و همچنین سیاست ها، طرح ها، 

برنامه ها و ارائة سیاست ها، برنامه ها و طرح های جدید است. 
انگار که گذشتگان سراسر اشتباه کرده اند و باید خودشان، 
کارها و برنامه هایشــان کنار گذاشته شوند. باید چرخ را از 

نوساخت؛ باید طرحی نو درانداخت.
چنین رخدادی در ســطح کان کشور دالیل متعددی 
دارد، اما ریشــة اصلی آن را باید در کاس درس و رفتار ما 
معلمان با دانش آموزان جســت، زیرا اگر مدیران و مجریان 
در کشور ما همدیگر را حذف می کنند یا نادیده می گیرند، 
به این دلیل است که ما معلمان سال ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، 
این رفتار را به آن ها آمــوزش داده ایم. ما معلمان بارها در 

کاس درس خود تکرار کرده ایم:
اگــر دانش آموزی در حل یک تکلیف درســی، تمرین یا 
فعالیت آموزشــی موفق نبود، تنبیه شود و برود سر جای 
خود بنشیند و فرد دیگری به حل مسئله بپردازد. دانش آموز 
دوم نیز در اولین اقدام خود، پاســخ های نفر قبلی را به طور 
کامل از روی تخته پاک کند. پاسخ صحیح را از ابتدا بنویسد 

و با غرور ابراز وجود کند.
ما از دانش آموز دوم نخواستیم پاسخ های نفر قبل را پاک 
نکند، بلکه با تحلیل آن، بخش های درســت و نادرستش 
را مشــخص کند و با اصاح بخش های نادرست، مسئله را 
حل کند؛ تا یاد بگیرد پاســخ های دیگران همیشــه کامًا 
نادرست نیســتند. دیگران هم راه حل مسائل را می دانند، 
اگرچه ناقص. تا یاد بگیرد پاســخ و اقدامات خود را بر روی 
پاسخ و اقدامات نفر قبل بنا کند و قدردان زحمات او باشد. 

تا یاد بگیرد دانســتن پاسخ درست به معنی برتری نیست، 
بلکه همة انسان ها با هم برابرند؛ حتی اگر پاسخ مسئله ای 

را بدانند یا ندانند.
ما دانش آموز اول را برای بخش های درســت پاســخش 
تشویق نکردیم تا لذت موفقیت را بچشد و عزت نفس پیدا 
کند. تا یاد بگیرد موفقیت و شکســت همراه هم هستند و 
برای موفقیت باید بیشــتر تاش کرد. تا یاد بگیرد جاهای 
نادرســت پاســخش کجایند و از تکرار آن هــا جلوگیری 
کند. تا لمس کند دیگران دوســتان او هســتند و در حل 
مسائل و مشکات به او کمک می کنند و دشمنانی 
نیســتند که از هر فرصت برای تحقیر یا 

اذیت کردنش استفاده کنند.
ما بــه بچه هایمــان در کاس 
درس، ریاضی، علوم، فارســی 
و دیگر برنامه های درســی را 
آموزش دادیــم و یادگیری 
این  قصد شــدة  محتــوای 
درس هــا را کار و وظیفــة 
تلقی  دانش آمــوز  اصلــی 
کردیم، اما یادمان نبود کار و 
دانش آموزانمان  اصلی  وظیفة 
»زندگی کــردن با هــم و برای 
هم« اســت و برنامه های درســی 
مدرسه ای وسیله ای برای بهتر زندگی 
کردن هستند. بچه های ما یاد گرفتند به جای 
لذت بــردن از زندگی، برای یادگیری درس ها با هم رقابت 
کنند. تعداد اندکی پیروز شوند و سرمست از این پیروزی، 
دیگــران را نادیده بگیرند یا تحقیــر کنند و به هر قیمتی 
تاش کنند موقعیت خود را حفظ کنند. اکثریت نیز به طور 
کامل موفق نشــوند و یا حتی شکست بخورند و احساس 
ســرخوردگی کنند. درنتیجه نســبت به هم کینه به دل 
بگیرند، از هر موقعیتی به عنوان فرصتی برای برتری جویی 

خود استفاده کنند، دشمنی جایگزین دوستی شود و ... .
چطور می شــود بچه های ما در کاس های درســی خود 
اندیشه و راه حل های آن ها را یاد بگیرند، اما در زندگی واقعی 
آن ها را نادیده نگیرند! و خودبرتربینی را تمرین کنند، اما در 
زندگی واقعی از آن اســتفاده نکنند! در حالی که الزم است 
کــودکان ما در زندگی واقعی با پدیده هــا و مفاهیم واقعی 
آشنا شوند. مسائل هیچ وقت راه حل درست و قطعی ندارند. 
با گذشت زمان پاسخ ها کامل تر می شوند. به تعبیری، تمام 

پاسخ ها نادرست هستند. 
آری، آموزش وپرورش و به طور دقیق تر، کاس های درسی 
ما معلمان، محور توســعه یافتگی یا عقب افتادگی کشورها 
هســتند و جوامع نمی توانند فراتر از ما معلمان بروند، زیرا 
تمامی رفتارهای آگاهانه یــا ناآگاهانة ما، حتی رفتارهایی 
به ظاهر ســاده، کم ارزش، بی تأثیر و ناچیز، بر آیندة کشور 
تأثیری مســتقیم و حتمــی دارند. ما به طور مســتقیم و 
بی واسطه کشور را می سازیم یا خراب می کنیم. ما مسئول 
موفقیت یا شکســت کشور هســتیم و زمان آن فرارسیده 
است که کشورمان را آن طور بسازیم که دوست داریم باشد.

پی نوشت
1. Butterfly effect

از  اســت  عبارت  پروانه ای  اثر 
یک تغییر یا رخــداد ناچیز یا 
دارای حداقــل هزینه، زمان و 
انرژی که می تواند به تغییرات 
یــا اتفاقات بســیار بــزرگ و 
دگرگون کننــده منجر شــود. 
»بال زدن یک پروانه در آمازون 
در  گردبادی  ســبب  می تواند 

تگزاس شود.«

کالس های درسی ما معلمان، 
محور توسعه یافتگی یا عقب افتادگی 
کشورها هستند و جوامع نمی توانند 

فراتر از ما معلمان بروند، زیرا 
تمامی رفتارهای آگاهانه یا 

ناآگاهانة ما، حتی رفتارهایی به ظاهر 
ساده، کم ارزش، بی تأثیر و ناچیز، 
بر آیندة کشور تأثیری مستقیم و 

حتمی دارند
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واکسنسالمتروان
به کوشش: کارگروه بررسی های فوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بهداشتو
سالمت
روان

نبود یا کاســتی اقدامات پیشگیرانه و درمانی استاندارد و از پیش موجود برای اختالالت روانی و رفتاری ممكن است 
مشکل و معضل مهمی در مدرسه و نظام های آموزشی در شرایط بحرانی کنونی باشد. دانش آموزان در شرایط عادی طیفی 
از اختالالت روانی مانند اضطراب، افســردگی، بیش فعالی و نقص توجه، اختالل رفتار ایذایی، اختالل سلوک، مشکالت 
رفتاری و عاطفی مانند خشونت و پرخاشگری، مشکالت سازگاری، خودکشی، مصرف مواد و مشکالت روان شناختی دیگر 
را تجربه می کنند. بر اساس مطالعات علمی، شیوع اختالالت و مشکالت وابسته به سالمت روان در میان  دانش آموزان باالست.

از طرف دیگر، توقف آموزش های حضوری در مدرسه و برقراری برنامه های یادگیری از راه دور در شرایط اضطراری، برنامة 
روزمرة دانش آموزان و همین طور تعامالت آن ها با هم ساالن را سخت دگرگون كرده است. در عین حال، به سبب همه گیری 
بیماری کرونا، بســیاری از خانواده ها با شرایط بد اقتصادی، از دست دادن شغل و اضطراب فراگیر ناشی از این همه گیری، 
مواجه شده اند. با توجه به بحران های اقتصادی و اجتماعی، می توان انتظار داشت اختالالت و مشکالت وابسته به سالمت 
روان در بین دانش آموزان تشــدید شوند و مشکالت روان شناختی جدیدی مانند واکنش به استرس، سوگ و روان آسیب 
)تروما( و همین طور افزایش وابستگی به اینترنت و فضای دیجیتال نیز به مسائل پیشین افزوده شوند. در کنار این موارد، 

افزایش استرس های اقتصادی در خانواده ها، انتظار سوء رفتار و اهمال در رابطه با دانش آموزان را افزایش داده است.

پایگاه اینترنتي 
پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش
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یکی از پیامدهای مهم و مثبت بحران موجود این است 
کــه دیگر نمی توان به ســادگی از موضوع ســامت روان 
دانش آموزان در نظام آموزشــی چشم پوشید. زیرا اگر در 
سنین پایین به مسائل سامت روان کودکان توجه کافی 
نشود، این مسائل به سایر دوره های زندگی آن ها تسری و 
تعمیم پیدا می کنند و ســرمایة انسانی جامعه را در آینده 
با چالشــی بزرگ مواجه خواهنــد كرد. درك این خطر و 
پیشــگیری از آن از طریق طراحی و اجــرای مداخات 
ناظــر بر ســامت روان همة گروه های هــدف، در وهلة 
نخست بر عهدة مســئوالن نظام رسمی آموزش و پرورش 
است. ســامت روان و در رأس آن یادگیری اجتماعی و 
هیجانی )عاطفی( عبارت است از تزریق اصول این دسته 
از مداخات در سیســتم ایمنی مدرسه که برنامة درسی، 
دانش آموزان، کارکنان، معلمان و خانواده ها را هدف قرار 
می دهد. به اختصــار می توان گفت، بحــران همه گیری 
بیماری کرونا، بازاندیشی و بازآرایی خدمات سامت روان 
در وزارت آموزش و پــرورش را بیــش از پیش به اولویتی 
اساســی و ضرورتی ملی تبدیل کرده اســت. برای انجام 
این مأموریت مهم، كارگروه مطالعات فوری پژوهشــگاه، 

توصیه هایی را به این شرح ارائه كرده است:

توصیه های سیاستی برای ارتقای سالمت روان
 ساختارسازی ها

بحران موجود ضرورت تعمیق و گسترش اقدامات چند 
الیه )الیة اول آموزش هــا و مداخات همگانی، الیة دوم 
آموزش ها و مداخــات برای گروه های در معرض خطر و 
الیة سوم آموزش ها و مداخات برای گروه های مشکل دار( 
را بــرای ارتقــای خدمات ســامت روان بــرای تمامی 
گروه های هدف شــامل دانش آموزان، معلمان، کارکنان و 
والدین در نظام آموزشی، بیش از پیش روشن كرده است. 
با توجه به خأل اساسی این نوع مداخات در نظام آموزشی 
و گستردگی و اهمیت حیاتی این حوزه در پرورش نسلی 
و ســرمایة انسانی آیندة کشــور، توصیه می شود معاونت 
سامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به دو بخش 
بهداشت و سامت جسمی و سامت روان تقسیم شود و 
کلیة خدمات و مداخات سه الیة سامت روانی گروه های 
هدف، ذیــل حوزة ســامت روان قرار گیرند. ســاختار 
فعلــی آموزش و پرورش برای پاســخگویی و ارائة خدمات 
تخصصی، جامع و معتبر سامت روان به تمامی گروه های 

هدف وافی به مقصود نیست.

 ایجاد پلت فرم های مجازی خدمات سالمت روان
تمهیــد و تــدارک ارزیابــی روان شــناختی از راه دور 
دانش آمــوزان، معلمان، مدیران، کارکنان و حتی والدین، 
از اقدامــات اولیه و اساســی اســت. ایجاد ســامانه ای با 

نظارت متخصصان حوزة ســامت روان در ســاختارهای 
مورد بحث، به منظور ارزیابی و شناســایی دانش آموزان، 
مدیــران، معلمان، کارکنان و والدیــن در معرض خطر و 
مشکل دار در حوزه های وابســته به سامت روان، و ارائة 
خدمات روان شناختی مناسب به آن ها، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. این ســامانه باید حاوی ابزارهای معتبر 
و شناخته شــدة علمی و تخصصی در این حوزه باشــد و 
غربالگری و شناســایی دانش آمــوزان، معلمان، مدیران، 
کارکنان و والدین در معرض خطر و مشــکل دار را هدف 
قرار دهد. نظر به تشــدید مشکات روان شناختی پیشین 
دانش آموزان و ســایر گروه های هدف در بحران کنونی و 
افزوده شدن مشکات جدیدی در این حوزه، مانند تشدید 
تجربه های اســترس زا، روان آســیب )تروما(، تجربه های 
ســوگ، خودکشی و مواردی از این دست، تمهید و ایجاد 
پلت فرم هایی حــاوی منابع گوناگون مانند خطوط تلفنی 
فوریتی، مشــاورة برخط، تولید کارافزارهــای مبتنی بر 
موبایل یــا رایانه با همکاری بخــش خصوصی در زمینة 
آمــوزش روش های مدیریت اســترس و هیجان، آموزش 
دانش آمــوزان، آموزش روان شــناختی معلمان و والدین 
از نظــر عائم خطر و هشــداردهنده و همین طور ســایر 
آموزش های الزم به شکل تخصصی در حوزة سامت روان 

ضروری و بسیار مهم است.

 آموزش حرفه ای معلمان، مشاوران، مدیران و 
کارکنان آموزشی مدرسه

ارتقــای دانش و مهــارت حرفه ای معلمــان، مدیران، 
مشــاوران و کارکنان آموزشــی در زمینة سامت روان و 
مداخــات عاطفی اجتماعی، مدیریت اســترس، مقابله با 
اضطراب و کمک های اولیة روان شــناختی، ایجاد روابط 
قوی و ایجاد محیط های یادگیری حمایتی و پشــتیبانی 
از دانش آموزان دارای مشــکات وابسته به سامت روان 
و همین طور دانش آموزانی که تجربة سوگ یا روان آسیب 
)تروما( داشــته اند، و تشــویق و ترغیب دانش آموزان به 
فعالیت های ورزشــی، از اقدام های اساســی در این حوزه 
است. فرایند ارتقای دانش و مهارت در این زمینه می تواند 
از طریق تدوین بســته های آموزشی معتبر و علمی ویژة 
معلمان، مشاوران، مدیران مدرسه ها و کارکنان آموزشی، 
بــه كمك متخصصان ســامت روان و برگزاری برخط و 
غیربرخــط آموزش های ضمن خدمت برای مشــاوران و 
متخصصان مربوط در استان ها و مناطق آموزش و پرورش 
و اســتفاده از آن ها به منظور آمــوزش معلمان، مدیران و 
کارکنان و همین طور به عنوان مربیان و ناظران مداخات 
ســامت روان در مدرســه ها در دورة همه گیری بیماری 
کرونا صورت گیرد و در دوران آموزش حضوری پساکرونا 

رشد مدیریت مدرسهنیز تداوم یابد.
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۲

آبان ۱۴۰۰
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نکتههای
مدیریتی

شما بر آدم ها مدیریت مي كنید. آدم هایي كه پول مي گیرند 
تا كاري را انجام دهند. اما اگر این براي آنان فقط و فقط یك 
كار باشد، هرگز عملكرد فوق العاده اي از ایشان نخواهید دید. 
اگر مي آیند تا ســاعت ورود و خروجشان را ثبت كنند و در 
این میان حداقل كار ممكن را انجام دهند، پس شما دوست 
من، محكوم به شكست هستید. لیكن چنانچه آنان به امید 
لذت بردن از كارشان بیایند، به دنبال برانگیخته شدن باشند، 
به دنبال به چالش كشیده شــدن باشند، در این صورت به 
احتمال قوي بهترین عملكرد آنان را خواهید دید. مشــكل 
اینجاســت كه تبدیل كردن یك گروه بي عاقه و بي تفاوت 
به گروهي خارق العاده، تنها و تنها بر عهدة شماســت. این 
شــمایید كه باید الهام بخش آنان باشید. انگیزه بدهید، به 

چالش بكشید... و آنان را به شكل احساسي درگیر كنید.
شما خودتان هم چالش را دوست دارید، این طور نیست؟ 
خبر خوب اینكه درگیركردن افراد گروه به شكل احساسي 
آسان است. تنها كار الزم این است كه وادارشان كنید براي 
كاري كه انجام می دهند اهمیت قائل شــوند. این هم آسان 
است. كافي است آنان را متوجه اهمیت كارشان بكنید: اثري 
كه كارشــان بر زندگي مردم دارد و اینكه چگونه كارشــان 
نیازهاي انسان هاي دیگر را برآورده می کند. چطور مي توانند 
از طریق كاري كه مي كنند با دیگران ارتباط برقرار كنند و 
آنان را تحت تأثیر قرار دهند. آنان را متقاعد كنید كاري كه 
انجام مي دهند در زندگي دیگران تغییر ایجاد مي كند. كاري 

كه انجام مي دهند به جامعه كمك مي كند.
كاري كنید به شغلشــان اهمیت بدهند و این آسان است؛ 
چرا كه هر انساني به طور فطري دوست دارد ارزشمند و مفید 
باشد. شاید برخي بگویند این گفته بي اساس است، اما واقعیت 
دارد و شما این واقعیت را در ته قلب خود احساس مي كنید. 
تنها كاري كه باید بكنید این است كه به اندازة كافي عمیق 
بكاوید تا احساسات، اهمیت دادن و مسئولیت را بیابید. آن ها 
را ابراز كنید تا دیگران بدون اینكه دلیل آن را بدانند، تا ابد به 
دنبالتان بیایند. اما قبل از اینكه این حاالت را به كاركنان تان 
القا كنید، مطمئن شوید خودتان کامًا به آن ها باور دارید. آیا 
باور دارید كاري كه مي كنید تأثیر مثبتي دارد؟ اگر مطمئن 

نیستید، درون خود را بكاوید؛ عمیق بكاوید تا به آن برسید.

 توجه تخصصی و حرفه ای مســتمر به 
حوزه های گوناگون سالمت روان

همان طور که پیش تر بحــث كردیم، در میان 
دانش آموزان طیفی گسترده از اختاالت، مشکات 
روان شناختی و آسیب های روانی اجتماعی شیوع 
دارند. از طرف دیگر، برای اقدامات پیشــگیرانه 
و مداخلــه ای، الیه های ســه  گانه ای از مداخات 
وجود دارند. در بســیاری از جوامع برای چنین 
اقدامات پیشگیرانه و مداخله ای، مراکز پژوهشی 
و مطالعاتی، و انجمن های تخصصی مانند انجمن 
انجمن های مرتبط  یا دیگر  روان شناسی مدرسه 
وجود دارند که بین نظریــه و عمل پیوند ایجاد 
می کنند و راهگشــا و راهنمــای جامعة علمی و 
اجرایــی هســتند. در جامعة ما ایــن انجمن ها 
و مراکــز پژوهشــی و مطالعاتی، بنــا به دالیل 
گوناگــون، یا وجود ندارند یا مورد توجه و رجوع 
سیاســت گذاران اجرایــی قــرار نمی گیرند! در 
چنین شــرایطی، آموزش و پرورش ذیل معاونت 
ســامت و با همکاری مراکز پژوهشــی وابسته، 
باید به عنوان یکی از دو ســتون مهم ساختاری، 
به شکل جدی موضوع سامت روان را بازسازی 
کند. به این منظور، برای پوشــش جامع علمی، 
تخصصی و حرفه ای، اهــم موضوعات این حوزه 
به طور خــاص نیازمند کمیته هــای علمی ویژة 
هــر موضوع )مثًا کمیتة علمی روان آســیب ها، 
کمیتة مصرف مواد، کمیتة خودکشــی، کمیتة 
اختاالت درون نمود، کمیتة اختاالت برون نمود 
و غیره( اســت تا به طور مستمر به انباشت دانش 
با  تخصصی، کاربردی کردن این دانش تخصصی 
ایجاد جهت گیری های علمی، اجرایی و راهبردی 
و همین طــور آماده  كــردن مداخــات معتبــر 
شناخته شده، به توسعة علمی و عملی آن حوزه 
در نظــام آموزش و پرورش کمــک کنند. بدون 
چنیــن جهت گیری علمی و تخصصی مســتمر، 
کوشش های عمومی و گسسته، پیامدهای مورد 
انتظــار را به د نبــال نخواهند داشــت. مدیریت 
اجرایی به ســبب فزو نباری فعالیت های اجرایی 
و نبود فرصت و نیروی کافی، پاســخگوی چنین 
راهبردی نیســت. بنابراین، مراکــز مطالعاتی و 
پژوهشی وابســته و غیروابسته، از بازوهای مهم 

تحقق چنین راهبردی محسوب می شوند.

منوچهر باکری

محكومبهشكستيداگر...

رشد مدیریت مدرسه
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گفتوگو

 آن طور که پیداست، محیط زیست در مجتمع آموزشی 
صبا از اهمیت خاصی برخوردار است؟

رویکــرد این مجتمع از ابتدا محیط زیســتی بود و به این 
موضوع بسیار اهمیت می داد. بچه ها از ابتدا شروع به تفکیک 
کاغذ کردند و کاغذ با زباله ها دور انداخته نمی شد. این کار در 
کل مجتمع صورت می گرفت. یعنی کارکنان اجرایی و دبیران 
نیز این کار را انجام می دادند. کاغذها جداسازی می شد. دبیران 
طــرز تهیة خمیر کاغذ را به دانش آموزان آموزش می دادند و 
از آن برای ســاخت کاردستی اســتفاده می کردند. به تدریج 
که جلو رفتیم، پروژه های دیگری مثل »در های پاســتیکی 
سبک« برای بچه ها تعریف شدند که در خانه یا مدرسه در ها 
را جمــع آوری و از آن ها نگهداری می کردند و وقتی به حجم 
خاصی می رســید، مدرسه آن ها را به شرکتی تحویل می داد 
که در قبال حجم معینی از آن ها، برای معلوالن ویلچر تهیه 

می شد.

حرفاولمدرسه:
محیطزیست

آموزش های محیط زیســتی و بازیافت زباله از جمله اقداماتی هســتند که در «دبستان صبا» انجام گرفته و برای مدرسه 
درآمد زایی داشته است. این طرح در جشنوارة کشوری تجربه های موفق مدارس برگزیده شده است. آنچه در ادامه می آید، 

گفت وگویی با مدیر «دبستان صبا» با موضوع اقدامات محیط زیستی و رویکرد مدیریتی است.
مجتمع آموزشی دخترانة صبا را ٢٢ سال پیش خانم معظم کرباسی زاده تأسیس کرد. فعالیت این مدرسه در ابتدا منحصر به 
دبیرستان و هنرستان بود. پیش دبستانی و دبستان صبا از سال ١٣٩٠ به مجتمع اضافه شد. خانم رودابه قرایی، مدیر دبستان 

صبا، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی برق دارد.

گفتوگوبارودابهقرایی
مدیردبستانمجتمعآموزشی

دخترانۀصباتهران

 کار با این پروژه های کوچک رویکردهای محیط زیســتی، 
از جمله درخت کاری ، حفظ محیط زیست مدرسه و آبیاری 
درخت ها شــروع شد و به جایی رســید که مدرسه تصمیم 
گرفت رستوران بزند. با حدود 700 دانش آموز و 250 کارمند، 

میزان زبالة تولیدِی روزانه به حجم وحشتناکی رسید!

 یعنی افزایش حجم تولید روزانة زباله در مدرسه سبب 
شد کار تفکیک زباله را جدی تر بگیرید و آن را به دانش آموزان 

بیاموزید؟
به این نتیجه رسیدیم که تفکیک زباله را به دانش آموزان یاد 
بدهیم. بعد هم موضوع را جدی تر بگیریم و تفکیک زباله های 
خشک و تر را به نحوی انجام دهیم که زباله قابل فروش باشد. 
طوری که شرکتی بیاید و با مدرسه قرارداد ببندد. بر اساس این 
قرارداد، ما ملزم بودیم در کل مجتمع، از بچة پیش دبستانی تا 
پیش دانشگاهی و از تمام دبیران و نیروهای خدماتی، بیش از 
هزار ساعت آموزش داشته باشیم که بتوانند زباله ها را به خوبی 
تفکیک کنند تا زبالة تر قابل کمپوست شــدن )کود( باشد و 

زبالة خشکمان قابل فروش.

 زباله ها به صــورت خام فروخته می شــدند یا پس از 
فرآوری؟

به دلیل اینکه زبالة تر به خوبی تفکیک می شد، با خریداری 
دو دســتگاه کمپوســت، امکان تولید کود ایجاد شــد. کود 
به دست آمده با مقداری خاک ترکیب می شد و خاک مرغوب 
کشاورزی به دست می آمد. همة خاک یا در نمایشگاه ها فروش 

ائلدار محمدزاده صدیق

برای آشنایی با 
شکل باال را اسکن کنید. فعالیت های این مدرسه 

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۲
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می رفت یا اولیا در جشن های مدرسه آن را می خریدند. به این 
ترتیب مدرسه توانست از زباله هایش درآمد کسب کند.

 زباله ها را به چند دسته تفکیک می کردید؟
زباله ها در دسته های گوناگونی تفکیک می شدند. زباله های 
خشک شامل تمام مواد خشک می شوند؛ حتی قوطی مایعات، 
به شرطی که مایع آن کامًا خارج شــده باشد. زباله های تر 
شامل بازماندة میوه و خوراکی و هر چیزی است که از طبیعت 
گرفته شــده باشد؛ حتی پوست پســته. هرچه که از چوب 
ساخته شده باشــد. بازمانده های میوه و خوراکی نیز در این 

گروه تقسیم بندی می شوند.
زباله های عفونی شامل دستمال کاغذی، ماسك، دستكش 
و پدهاي بهداشــتي می شوند و زباله های خطرناک هم نظیر 

سی دی، باطری، المپ و مواد الکتریکی.
 محل قرارگیری هر گروه از زباله ها با ســطلی مشخص و 
تفکیک شدند. مثًا ســطل قرمز برای زباله های خطرناک و 

سطل زرد برای زباله های عفونی در نظر گرفته شد.

 شیوة آموزش و پیشبرد کار چگونه بود. آیا مشکالتی 
هم وجود داشت؟

در ابتدا مشکاتی داشتیم. تفکیک درست انجام نمی  گرفت 
و زباله ها خریداری نمی شد. کار آموزش، تا دانش آموزان بدانند 

زباله ها را چگونه باید تفکیک کنند، وقت گیر و سخت بود.
گروه دو نفرة محیط زیســت کار، که تخصصشــان محیط 
زیســت بود، این کار را برعهده گرفتند و آمدند که به بچه ها 
آموزش دهند. به این منظور کمیتة محیط زیست تشکیل شد. 
کمیتة محیط زیست مشغول آموزش دادن گروه گروه به افراد 
دیگر شــد. اینکه زباله چگونه تفکیک شود و با چه شرایطی 
به زباله ها افزوده شــود. مثًا ابتدا باقی ماندة ظرف شیر خالی 
شود و سپس ظرف به بخش زباله های خشک برود. زباله های 
خشــک باید هفته ای به 15 کیلو می رســید که معمواًل هم 

می رسید. سپس فروش می رفت.

 آموزش پذیری در گروه های دانش آموزی چگونه بود؟
در ابتدا مقاومت وجود داشت. بیشتر مقاومت در قسمت 
کار، همکاران، نیروهای خدماتی و دبیرستان های متوسطة 
یک و متوســطة دو بود. در واقع هرچه ســن دانش آموزان 
بیشتر بود، مقاومت برای یادگیری هم بیشتر بود. کار ما در 
دبســتان راحت تر بود. اگر در دبستان پنج جلسة آموزشی 
داشتیم، در متوســطة دوم 15 جلسه داشتیم. این موضوع 
باید با بچه ها تکرار می شــد تــا آن را جدی بگیرند و انجام 

دهند.
 ایجــاد انگیزه و فیلم ها و پاورپوینت هایــی که از آلودگی 
زباله ها به بچه ها نشان می دادیم، سبب شد بچه ها بدانند این 
زباله چه بایی سر دنیا و محیط زیســت می آورد. در ادامه، 
بازی ها و اردوهای محیط زیســتی برای دانش آموزان تعریف 
کردیم. اردوی شــب مانی برای بچه ها گذاشتیم که خودشان 
باید بازیافت می کردند و باقی ماندة غذاهایشان را به دستگاه 
کمپوست می ریختند و آن را هم می زدند. وقتی زباله ها تمیز 
و تفکیک شده باشند و زبالة خطرناک در آن ها نباشد، بچه ها 
هم دیگر ابایی ندارند آن زباله را با دستشــان هم بزنند، زیرا 

می دانند تمیز است.
 بازخــوردی که از خانواده هــا گرفتیم، این بود که بچه ها 
در خانه هم به این موضوع حســاس شده بودند و زباله ها را 
در ظرف هــای جداگانه تفکیک می کردند. در واقع بچه ها با 
اصول تفکیک زباله آشنا شده بودند. به حفظ محیط زیست 
اهمیــت می دادند و انگیزة تفکیک زباله را به دســت  آورده 
بودند. هرچند زمان بر بود. ما از سال 97 این کار را شروع و 

اواخر سال 98 نتیجة مطلوب را کسب کردیم.

 در خصوص اردوهای محیط زیســتی مدرسه توضیح 
دهید؟

اردوهای ما رویکرد محیط زیســتی داشتند که زباله ها 
تفکیک شوند و محیط زیســت از زباله پاک شود. اردوها 
بیشــتر شــب مانی بودند؛ عاوه بر اردوهای درخت کاری. 
اردوهــای ما طبیعت گــرا بودند. می خواســتیم بچه ها به 
طبیعت روی بیاورند. ایــن اقدام برای کلیة پایه ها صورت 
گرفت و بخشــي از فوق برنامه هاي مدرســه بود. اردو هر 
سه ماه یک بار برای گروه های ســنی و پایه های گوناگون 
انجام می شد. به طوری که از ساعت 15 شروع می شد. دورة 
ابتدایی تا 12 شب بود و سایر دوره ها تا ساعت 11 روز بعد 

به طول می انجامیدند.
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 تولید کمپوست در مدرسه چگونه انجام می شد؟
زباله های تری که خوب جدا شده بودند، هر روز داخل دستگاه 
کمپوست ده کیلویی ریخته می شدند و ده کیلو کمپوست به 
ما می دادند. کمپوست کودی است که از زباله های تر به دست 
آمده اســت. این کــود با درصدی خاک ترکیب می شــود و 

به عنوان تقویت كننده خاک گلدان فروش می رود.

 مدرسه از فعالیت های زیست محیطی در دو بخش فروش 
زباله و خاک و کمپوست درآمد کسب کرد. سایر برنامه های 

محیط زیستی مدرسه چیست؟
بچه ها از دورة پیش دبســتان هر کدام یک گلدان دارند. 
آبیــاری حیاط و گلدان ها و گل هــا را، با راهنمایی باغبان 
مدرســه، بچه ها انجام می دهند. چیزی کــه امیدوارم در 
مدرسه ها و مجتمع های مســکونی ایجاد شود، استفاده از 
آب خاکستری است. ما دو منبع 500 لیتری در هر حیاط 
گذاشته ایم. هدررفت دســتگاه آب خوری بچه ها از طریق 
لوله کشــی به سمت منابع 500 لیتری هدایت می شود. به 
این ترتیب، تمام آبیاری باغچه ها و شست وشــوی حیاط از 
طریق این منابع انجام می شود. این موضوع از هزینة ماهیانة 
آب مدرسه می کاهد. از طرف دیگر صرفه جویی در مصرف 
آب است. منابع آب خاکســتری دیگرمان در سیفون های 
دست شویی اســتفاده می شوند. آب روشــویی بچه ها در 
دست شــویی، پس از تصفیه ای مختصر، با لوله کشــی به 
سیفون ها هدایت می شود و به داخل سیفون ها می رود. در 
هر هفته چند صدلیتر آب صرفه جویی می شود. در واقع یک 
طرح بازیافت آب در مدرسه اجرا کرده ایم. آب استفاده شده 
مجدداً به شــبکه برمی گردد و آبی که معمواًل هدر می رود، 
دوباره بازیافت و در مخزن نگهداری می شود. این کار از یک 
لوله کشی ســاده برخوردار است که به سمت منبع هدایت 

می شود و در آنجا نیز تصفیة مختصری صورت می گیرد.

 در سال تحصیلی جاری که آموزش ها فقط مجازی اند 
و دانش آموزان برای کار عملی در مدرسه حضور نداشتند، 
فعالیت ها و آموزش های محیط زیستی خود را چگونه ادامه 

دادید؟
پروژه ای که در طول تدریس مجازی روی آن کار می کنیم، 
پروژة اکوبریک )تولید آجرهای محیط زیســتی( اســت. در 
واقع داخل بطری های نوشــابه و آب، زباله های زرورقی مثل 
جلد پفک )که در حالت عادی بازیافت نمی شوند(، به صورت 
کامًا تمیزشده و فشرده، با چوب، جاسازی و از آن ها به عنوان 
آجر استفاده می شود. نمونه های مقاوم و عملی آن در برخی 
نقاط وجود دارد. این آجرها در حیاط و دور باغچه ها به خوبی 

کاربردی و قابل استفاده اند.

 در دنیای امروز مدیران باید احساس نیاز به یادگیری 
داشته باشند. در این  باره راهکار و نظر شما چیست؟

مدرســة موفق همان مدرســة یادگیرنده است. به ویژه در 
قســمت دبستان تأکید ما این است که شوق یادگیری را در 
بچه ها بیدار کنیم. اگر شوق یادگیری در بچه ایجاد شود، نه 

از تکلیف می ترسد و نه از مدرسه نگرانی دارد. شوق یادگیری 
مختص بچه ها نیست، بلکه مدیر و همة همکاران باید شوق 
یادگیری داشــته باشند تا مدرسه پویایی خود را حفظ کند. 
امروزه آشنایی با فناوری برای مدیران بسیار مفید است. مدیر 
باید آگاهی و دانش الزم را در هر زمینه ای داشته باشد. مدیر 
باید حس مشــارکت داشته باشــد و حالت تحكمي نداشته 
باشند. معتقدم، هرجایی که همکاران من فکر کنند من دارم 
دستور می دهم، آن کار با شکست مواجه خواهد شد. در واقع، 
من باید بدانم از کجا شروع به صحبت کنم تا همکاران با من 
همراه شوند. همواره به معلم ها تأکید می کنم که در تدریس 
تسهیلگر باشند. امروزه مدیریت به سمت رهبری، و همراهی 
تیم در حال انتقال اســت. در واقع ما موضوع را با تیم طرح 
می کنیم و تیم اســت که ایده می دهد و تقسیم کار می کند. 
این نقطة عطفی برای موفقیت سازمانی می شود و همه خود 
را سهیم می دانند. در واقع هر کس خودش مسئولیتی را که 

می داند برمی دارد و کار به خوبی پیش می رود.

مشكالت مانع کار 
نیستند، بلكه معلم 

ما هستند. درون هر 
مشكلی بذر سود 
یا موقعیتی نهفته 

است، برابر یا بیشتر 
از سود حاصل از  

انجام کار مورد نظر.
در راه موفقیت 
مشكالت را به 
پله های صعود 

تبدیل کنید.

نکتههای
مدیریتی
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دکتر علی خلخالی

رهبری
آموزشی

اگر جامعه ای قصد داشــته باشد مدرســه های خود را 
همگام با تحوالت علمی توســعه دهد، الزم اســت مراکز 
پژوهشــی و آزمایشگاه های تجربی مســتقل برای تولید 
گزاره های علمی جدید در عرصة مدیریت مدرسه تأسیس 
شوند. بخشی از فعالیت های چنین مراکزی تولید داده های 
به هنگام و معتبر برای سیستم های تصمیم گیری مدیران 
مدرسه هاســت. این ضرورت از درک ماهیت علم اصیل1 

حاصل می شود.

 علــم اصیل در برابر شــبه علم2 قــرار دارد. در نبود 
گزاره هــای علمی اصیــل، مدیران مدرســه ها برای حل 
مســائل مدرسة خود، خواسته یا ناخواسته به تصمیم های 
شــبه علمی و غیرعلمــی متوســل خواهند شــد. همان 

وضعیتی که تقریبًا در همة سیســتم های مدرسه ای فعلی 
ما و نیز همة ســطوح تصمیم سازی و سیاست گذاری های 

تربیتی جریان دارد.
 در چنین آزمایشگاه های تجربی مجهز به فناوری های 
بسیار پیشــرفته و پیچیده3، پژوهشــگران می توانند در 
حیطة دانش مدیریت مدرســه، در مسائل متنوع مرتبط 
با امــور مدرســه ای، پروژه هایی بنیــادی، کاربردی و یا 
توســعه ای را صورت بندی کنند تا از دســتاوردهای آن ها 
برای ادارة مؤثرتر مدرســه ها، گزاره های معتبری به عنوان 

ابزار عمل مدیران مدرسه ها تولید کنند.

 مســائل مرتبط با امــور مدرســه ای و بالتبع حیطة 
دانش مدیریت مدرســه، بسیار متنوع، و با توجه به تحوالت 

مدیریت
مدرسهیک
علماست

تصویرگر: سید میثم موسوی
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امروز در سایة 
تغییرات پرشتاب 

فراوان، آن چه 
مي دانید اهمیت 

ندارد؛ زیرا دانسته ها 
زود کهنه مي شوند. 

شتاب یادگیري 
تازه ها مهم است.

نکتههای
مدیریتی پیش بینی ناپذیر، پدیدا٤ هســتند. لیکن بعضی از این امور 

مانند آموزش، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، هوش و انگیزش، 
بنیــادی و نیز تصمیم گیری های مدیریتی مرتبط با آن ها از 
امر مدرسه ای، جدایی ناپذیرند. در عین حال، درک دقیق و 
امکان کاربندی، کنترل و پیش بینی چنین پدیده هایی، صرفًا 

از طریق طرح های آزمایشی کامل، معتبر خواهد بود.
 بــرای نمونه، یکــی از بنیادی تریــن مفاهیمی که 
با امر مدرســه ای درهم آمیخته اســت و هستة محوری، 
فرایند اصلی و نتیجة فعالیت های مدرســه ای محســوب 
می شــود، پدیدة »یادگیری« اســت. مدیر مدرسه از این 

پدیده چه درکــی دارد و در قبال یادگیری عمیق تر 
دانش آموزان چــه انتخاب ها و تصمیم هایی 

باید اتخاذ کند؟ آیــا پدر و مادر با این 
فــرض کودکانشــان را به مدرســه 

می فرســتند که سیاســت گذاران 
مدرسه ها  اداره کنندگان  تربیتی، 
و کاس هــای درس می داننــد 
فعالیت هــای شــناختی، به ویژه 

یادگیری، چگونه روی می دهد؟

 از یک منظر، مدیریت مدرسه 
یادگیری است. مدیر  معادل مدیریت 

مدرسه و معلم، با یکدیگر در تیم هدایت 
یادگیری هــای دانش آموزان قــرار دارند. مدیر 

مدرسه مســئول تضمین تحقق و کیفیت یادگیری های 
مدرســه ای اســت. از چشــم انداز علم مدیریت مدرسه، 
شــناخت علمی امــر یادگیری، تنها در آزمایشــگاه های 
یادگیری6 شــدنی اســت. در چنین آزمایشگاهی، مدیر 
مدرســه تحت نظارت متخصصان عصب شناســی، علوم 
اعصاب تربیتی و علوم اعصاب شــناختی، به طور نظری و 
عملی با ســاختار و کارکردهای مغز و اعصاب در ارتباط 

با پدیده ای مانند یادگیری های تحصیلی7 آشنا می شود.

 پژوهش های مرتبط با پیوند مغز و ماشین، به زودی 
امور مدرسه ای را وارد دنیای شگفت انگیز نویی خواهد کرد. 
شــواهد نشان می دهند، فناوری نورون یا فناوری عصبی، 
خیلی زودتر از آنچه می توان انتظار داشــت، تراشــه های 
واســط مغز و رایانة قابل کاشت در مغز را تولید خواهند 
کرد. در این وضعیت، احتمااًل مدرسه به آزمایشگاه تولید 
و عرضة این تراشه های درسی و نیز آموزش شیوة نصب و 
کاربست آن ها تبدیل خواهد شد. مدیر چنین مدرسه ای 
قطعًا باید در آزمایشگاه های تربیتی کارآموزی کرده باشد.

 کامًا قابل پیش بینی اســت که بــه زودی با حجم 
انبوهی از »تراشــه های دانایی« مواجه خواهیم شــد که 
آزمایشگاه ها و مراکز تولیدی کشورهای پیشرفته به بازار 

آموزش عرضه می کنند. باز هم قابل پیش بینی اســت که 
مانند همــة تجربه های قبلی، نا آمادگی های سیاســتی، 
مدیریتی و فناورانة سیستم آموزشی کشور، در پاسخگویی 
بــه نیازهای واقعی اجتماعی، مدرســه ها را با چالش های 

فناورانه مواجه خواهد کرد.

 در اینجا خوانندة متن حاضر حق دارد بپرســد: مگر 
در طول هزاران ســالی که نوع انســان، فرزندان خود را 
آموزش داده اســت و یا میلیون ها معلمــی که در طول 
هزاره ها بــرای میلیاردها شــاگرد تدریــس کرده اند، از 
ســازوکار مغز در ارتباط با یادگیری کامًا آگاهی 
داشتند؟ و یا محتوای درسی را همانند یک 
متخصص مغزشناسی به دانش آموزان 

آموزش می دادند؟
بخشــی از محتــوای چنیــن 
پرســش هایی، به درســتی بــر 
آموزشــی  نهاد هــای  ناتوانــی 
برای بهره مندی از حق توســعة 
علمی ناظر اســت. قطعًا امروزه 
خواجه نصیر طوسی نمی تواند 
با تلســکوپ فضایــی هابل اجرام 
آسمانی را رصد کند، و بدون تردید 
ابن ســینا نمی توانــد در جراحی های 
پیچیدة امروزی مشــارکت داشــته باشد، اما 
به یقین یک مکتب دار زمــان عباس میرزا، بدون اینکه 
زیر سؤال برود، همچنان می تواند در مدرسه های امروزی 
تدریس و میرزا حسن رشــدیه می تواند مدرسه های 
امروزی را به بهترین شــکل اداره کند، چرا که نهاد های 
آموزشی به طور عام و مدرسه ها به طور خاص، نتوانسته اند 
از حق خود برای تحولی همپای پیشــرفت های شــگرف 
علمی در ســایر زمینه ها برخوردار شــوند و شــاید اصًا 

داوطلب چنین دگردیسی هایی نبوده اند!

 شواهد نشان می دهند، مراکز پژوهشی تربیتی فعلی 
مستقر در کشــور، آزمایشگاه های علمی کافی ندارند. لذا 
خروجی های آن ها نیز نمی توانند گزاره های معتبری برای 
سیاســت گذاری های تربیتی و تصمیم گیری های مدیران 
مدرسه ها تولید کنند. همچنین، بررسی ها نشان می دهند، 
اکثر فارغ التحصیان دانشــگاه فرهنگیان، دورة تحصیلی 
خود را بدون دانش کافی در خصوص کارکردهای شناختی 
مغز به پایان رسانده اند. این نکته دربارة معلمانی که خارج 
از دانشــگاه فرهنگیان جذب آموزش وپرورش می شــوند، 
ناامیدکننده تر اســت. ترکیب نبود آزمایشگاه های تربیتی 
با نبود صاحیت های مدرســه ای موردنیاز جهان معاصر و 
آینده، به طور جدی، تعمیق گسل تحصیلی دانش آموزان 
ایرانی را برای زیست در جهان دیجیتال هشدار می دهد.

نهاد های آموزشی به طور عام 
و مدرسه ها به طور خاص، 

نتوانسته اند از حق خود برای 
تحولی همپای پیشرفت های 

شگرف علمی در سایر زمینه ها 
برخوردار شوند
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دبیرستان تاپیوالی جنوبی٢: ادغام چشم اندازهای 
جهانی برای تقویت مهارت های بین فردی٣ (فنالند)

نظام مدرســه های فناند همواره یکــی از بهترین ها در 
رتبه بندی جهانی اســت. دبیرســتان تاپیــوالی جنوبی 
به عنوان یکی از بهترین مدرســه ها در این کشور، در سال 
1958 تأســیس شــده و بیــش از 500 دانش آموز دارد. 
برنامة درســی ملی فناند ترکیبی از »همکاری از طریق 
کارآفرینی٤، شــهروندی فعال5 و آگاهی اجتماعی6« است 
اما برنامة درسی دبیرســتان تاپیوال بر توسعة همکاری و 
مهارت های بین فردی از طریــق برنامه های دنیای واقعی 
متمرکز است. به عنوان مثال، در برنامة کارآفرینی مدرسه، 
دانش آموزان به صــورت گروهی بــرای طراحی و ایجاد 
مشاغل شــخصی خود در طول ســال فعالیت می کنند. 
این گروه از دانش آموزان در مســابقات کشوری به مصاف 
ســایر کارآفرینان دانش آموز می روند. از نکات جالب این 
دبیرســتان آن اســت که دانش آموزانش بــا برنامه های 
پارلمان اروپا مرتبط هستند و در جلسات ملی و منطقه ای 
آن شرکت می کنند تا از خال بحث در مورد چالش های 
موجود در اتحادیة اروپا، دربارة نقش مدنی خود بیشــتر 
بیاموزند. تجربه حضــور در اتحادیه اروپا به دانش آموزان 
امکان می دهد تا از دنیای واقعی بیاموزند. »تاپیوال« برای 
تقویت برنامة درســی خود، با چندین شرکت خصوصی، 

از جمله »دل7، هیولت پاکارد8 و مایکروسافت« همکاری 
می کند. این مشارکت  با هدف گنجاندن فناوری در برنامة 
درسی به روشی متناسب با نیازهای دانش آموزان متمرکز 

است.

برنامۀ یادگیری ترکیبی پراتام٩: توانمندسازی جوامع 
محلی (هند)

پراتام که در سال 1995 تأسیس شد، یکی از بزرگ ترین 
سازمان های غیردولتی در هند است که به بهبود کیفیت 
آموزش در هند اختصاص دارد. در سال 2015، پراتام ابتکار 
دیجیتالی خود را با عنــوان »برنامة یادگیری ترکیبی10« 
آغاز کرد. این برنامه رویکردی مبتنی بر جامعه اســت که 
بیش از نود هزار کودک 10 تا 1٤ ســاله را در حدود هزار 
روستای هند در بر می گیرد. مدرسه های پراتام با افزایش 
آگاهی از وضعیت آموزش در روستا به دنبال آن است که 
در هر روستا، یک محیط فیزیکی یادگیری برای کودکان 
ایجاد کند. رویکردهای غالب در این مدرســه ها یادگیری 

مبتنی بر بازی است.
در برنامــه پراتام، هیچ معلمی وجود ندارد، اما در مقابل 
به کنجــکاوی یادگیری طبیعی کودکان کمک می کند تا 
فعالیت های آن ها کامًا تحت هدایت گروه های یادگیری 
امکان پذیر شود. حوزه های تمرکز پراتام شامل »بهداشت، 

مدرسهبهافقفردا

ترجمة سیدمحمد نوروزیان امیری

مدارس
جهان

مروریبرگزارشمجمعجهانیاقتصادازآموزشدرانقالبچهارمصنعتی

ورود به عصر اطالعات و رواج فناوری های مبتنی بر شــبکه های جهانی و رایانه ها، سبب پدیدآمدن محیط های جدیـــد 
یادگیری به شکل رسمی و غیررســمی شده و به نظر می رسد مدرسه ایرانی در آینده ای نزدیک شاهد تحوالتی شگرف در 
حوزه یادگیری خواهد بود. با این وجود، پرسش کلیدی آن است که دیگر کشورها در برابر این تحوالت فناورانه چه تصویری 
از مدرسة آینده برای خود ترسیم کرده و چه اقدامات عملی را برای پیش افتادن از این تحوالت برگزیده اند. آنچه می خوانید 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد١ )٢٠٢٠( دربارة مدرسه های آینده است که با هدف اقتصاد آینده و شناسایی مدل های آموزش 

در انقالب صنعتی چهارم به انجام رسیده است.
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هنر، سواد مالی و کارآفرینی« است. این مدرسه یک تبلت 
در اختیــار هر خانواده قرار داده تا کار با آن را به فرزندان 
خود بیاموزند. در صورت اتصــال ناپایدار اینترنت، منابع 
به صورت غیربرخط در دسترس قرار می گیرند. بنیادها و 
خیریــن متعددی، از جمله گوگل، بنیادهای »ودافون۱۱ و 
دوبای کرز۱۲« به طور کامل از برنامه پشتیبانی می کنند و 
به پراتام امکان می دهند یادگیری را با هزینه ای در حدود 

سه دالر در هر سال ارائه دهد.

مدرسه های چارتر موفقیت١۳: طراحی رویکردی فراگیر 
و عادالنه برای یادگیری (آمریکا)

مطالعــات بســیاری نشــان داده انــد، دانش آمــوزان 
مدرســه های چارتــِر1٤ موفقیِت امریــکا می توانند درک 
عمیقی از روش هایی کــه در آن ها دیدگاه های جایگزین 
باعث ایجاد نوآوری و خاقیت می شــوند، به دست آورند. 
امروزه این شبکه چهار مدرسة ابتدایی و متوسطه را در بر 
می گیرد که بیش از 1500 دانش آموز در آن حضور دارند. 
نیمی از دانش آموزان مدرســه های موفقیت در زمینه های 
اقتصــادی از طبقة ضعیف هســتند و 25 درصد از آن ها 

خدمات آموزشی ویژه دریافت می کنند.
از جمله پروژه های یادگیری در این مدرسه ها، پروژة ریل 
دیجیتال15 است. این پروژه آزمایشگاه های فناوری موبایل 
را در تریلرهایی به طول هشت متر، مجهز به سیستم های 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، رباتیک، چاپ سه بعدی و 
جدیدترین فناوری ها در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. 
این فناوری هــا در محله ها و مدرســه های کم برخوردار، 
همراه با مشــاور علمی کاربــردی تمام وقت به کار گرفته 
می شــوند. دانش آموزان در پروژه هایی متمرکز بر کاربرد 
فناوری در ســناریوهای دنیای واقعی شــرکت می کنند. 
برای مثال، در ســال 2019، دانش آموزان دورة راهنمایی 
از ربات های »ازوبات16« برای حل مســئلة الگوی ترافیک 

در جامعة خود استفاده کردند.
پروژة ریل دیجیتال به منزلة یک گذرگاه  دیجیتالی است 
که دانش آموزان را قادر می سازد تا مهارت های توسعه یافته 
در این پروژه را با مشــاغلی کــه با این مهارت ها مطابقت 
دارند، مرتبط نموده و مســیرهای شــغلی آیندة خود را 
درک کننــد. مرکز نوآوری تی سی ســی۱۷ همچنین یک 
داشــبورد والدین را طراحی کرده است که به آن ها امکان 
می دهد داده های مربوط به مســیرهای پشتیبانی شده را 

که فرزندانشان درگیر آن هستند، مشاهده کنند.

مدرسه های اینوا۱۸: رویکردی چندجانبه برای یادگیری 
ترکیبی مشترک (پرو)

در ارزیابی هــای بین المللــی از دانش آموزان در ســال 
2009، دانــش آمــوزان پــرو در پایین تریــن رتبه قرار 
داشــته و در حوزه هایی چــون »خوانــدن، ریاضیات و 
علوم« عملکرد پایینی به نمایش گذاشــتند. برای کمک 
به رفع این شــکاف، یک شــرکت طراحی و مهندسی در 
ســال 2011 برای طراحی پــروژة یادگیری باکیفیت، به 
مدرسه های اینوا پیوســت. این مدل بر یادگیری ترکیبی 
محــور۱۹، اســتفاده از فناوری بــرای مطالعة  دانش آموزـ 
مســتقل و شکل گیری گروه های کوچک یادگیری مبتنی 
بر پروژه توسط معلم متمرکز بوده و از ابزارهای یادگیری 
برخط، مانند »آکادمی خان۲۰ و الکس۲۱« استفاده می کند. 
در این مدرســه دانش آموزان اهداف و سفرهای یادگیری 
خود را توســعه داده و معلمان در صــورت لزوم آن ها را 
راهنمایی می کنند. این مدرســه ها فضاهای کاری پویا، از 
جمله دیوارهای متحرک دارند که معلمان و فراگیرندگان 
را قادر می  کننــد به راحتی بین گروه های یادگیری بزرگ 
و کوچک جابه جا شــوند. هر دانش آموز در برنامة نوآوری 
مدرســه شــرکت می کند و برای طراحــی راه حل های 
منحصربه فرد برای یک چالش اجتماعی به چالش کشیده 
می شــود. هر چالش به گونه ای بازطراحی شده است که 
دانش آموزان را قادر می کند به جای یافتن »پاســخ«، بر 
ایده پــردازی و روند طراحی تمرکــز کنند )مثال: چگونه 

ممکن است از زباله های جامعة خود بکاهیم؟(.
این مدرسه برای آموزش مهارت های پژوهشی معلمان، 
با دانشــگاه هاروارد مشــارکت مــداوم دارد. همچنین، 
هر مدرســه برای اجــرای مدل اینوا به طور مســتقیم با 
ســازمان های مردم نهــاد محلی، رهبــران دولت و بخش 
خصوصی همکاری می کند. مدرســه های اینوا یک بخش 
نوآوری اختصاصی دارد که مسئولیت طراحی، نمونه سازی 
و آزمایــش ایده هــای جدیــد را در چهــار زمینة اصلی 
»دانشگاهیان، فضا، سیســتم ها و زیرساخت ها« بر عهده 
دارد. رســالت بخش نوآوری آن است تا اطمینان حاصل 
کند که مدل های آموزشــی اینوا، با آخرین شــیوه های 

آموزش مطابقت دارد.

مدرسه های انگلیسی مسقط٢٢ (BSM): یادگیری 
اکتشافی اهرمی برای یادگیری مشارکتی (عمان)

مدرســة بریتانیایی مسقط مدرســه ای بین المللی است 
کــه حدود 1200 دانش آموز از بیش از 70 کشــور را در 
اختیار دارد. اساسنامة این مدرسه، به پشتوانه یک منشور 
ســلطنتی )که ســلطان قابوس بن سعید آل سعید در سال 
1973 آن را اعطــا کرد( این اختیار را به مدیران آن داده 
است تا در طراحی مدل برنامة درسی خود، مستقل عمل 

نمایند.
مدرسة بریتانیایی مســقط (BSM) برنامة درسی خود 
را با هدف یادگیری اکتشــافی تدوین کرده است. رویکرد 
محور است که در آن  ـ  این برنامه یک رویکرد دانش آموز 
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چندین موضوع در پروژه های مشــارکتی مبتنی بر تجربه 
موجود است. رویکرد میان رشته ای این برنامه دانش آموزان 
را قادر می سازد میان حوزه های محتوایی ارتباطی متقابل 
برقرار نموده و برای استفاده از این محتوا در دنیای واقعی 

بر مهارت های خاص متمرکز شوند.
 بــرای مثــال، دانش آمــوزان پــس از اطــاع از کار 
طبیعت گرایــان23 و رفتارگرایان2٤ یــک کمپین در مورد 
پاســتیک های یک بارمصرف ایجاد کردند. در طول این 
پروژه، دانش آموزان مقاالتی نوشتند تا مخاطب را متقاعد 
کنند که از پاســتیک های یک بارمصرف استفاده نکنند. 
آن ها محاســبه کردند که اگر همگان از پاســتیک های 
پاســتیک  چه مقدار  کننــد،  خــودداری  یک بارمصرف 
پس انــداز خواهد شــد؟ آن هــا ســپس جایگزینی برای 
پاســتیک های یک بارمصرف طراحــی کردند. این ابتکار 
موجب شد تا دروســی مانند »علوم، ریاضیات، انگلیسی 
و ســخنرانی« را که ممکن است در مدرسه های سنتی به 
بلوک های یادگیری مســتقل تفکیک  شده باشند، ترکیب 

کنند.
محور است.  این مدرسه همچنین به شــدت دانش آموزـ 
برای مثال دانش آموز می تواند وقت خود را در »اتاق ریسک 
نویسندگان25« بگذراند؛ اتاق ریسک، جایی است که آن ها 
می توانند آزادانه در مورد هر موضوعی که دوســت دارند 
بنویسند. منشور بی نظیر مدرسه، آزادی و انعطاف پذیری 
الزم را بــه آن ها داده اســت تا رویکردهــای ابتکاری در 
آموزش و یادگیری را اجرا کنند. این مدرســه همچنین با 
کسب وکارهای محلی همکاری می کند تا یادگیری مبتنی 
بر واقعیت را ارائه دهد. بــرای مثال، دانش آموزان پس از 
اطاع از تاریخچة شکات، ســاخت آزمایشی محصول و 
انجام تحقیقات بازار، از مشاغل محلی که در تولیدات خود 
از شکات اســتفاده می کنند، بازدید کردند. آن ها از این 
مشاغل الهام گرفتند تا چگونه برند شکات خود را ایجاد 

و بازاریابی کنند و به فروش برسانند.

مهارت های مشارکت ساز: مقیاس گذاری یک 
چارچوب مشترک برای توسعۀ مهارت های مادام العمر 

(انگلستان)
این برنامه نوعی مشارکت جهانی است که با مدرسه ها، 
معلمــان، کارفرمایان و ســایر ســازمان ها بــرای ایجاد 
مهارت های اساسی در کودکان و جوانان فعالیت می کند. 
این شــبکه شامل 51٤ مدرسه و کالج، بیش از 200 هزار 
دانش آموز و بیش از 700 ســازمان اســت. مدرسه های 
»اســکیل بیلدرز«26 با اتصــال مدرســه ها و کارفرمایان، 
یادگیری را به برنامه های واقعی پیوند می دهد. شرکت های 
شریک، مانند کمپانی شرکت خدمات اماک و مستغات 
تجاری JLL، شرکت نفت و گاز بریتانیایی BP و ابرشرکت 
مالــی و بانکداری امریکا، دانش آمــوزان را برای بازدید از 

سایت ها، رویدادها و کارگاه های مرتبط به محل کار خود 
ـ 2018،  میزبانی می کنند. در طول سال تحصیلی 2019
بیش از 121 کارفرما پروژة یادشده را میزبانی کردند. این 
برنامه بر ایجاد هشــت مهارت اساســی در میان کودکان 
و جوانــان از جمله گوش دادن، ارائه کردن، حل مســئله، 
خاقیت، تــاب آوری، همکاری و رهبری متمرکز اســت. 
سپس هر یک از مشــارکت کنندگان جهانی می توانند از 
این چارچــوب و ارزیابی های مربوطه بــرای اندازه گیری 
پیشــرفت دانش آموزان در جهت تســلط بر این هشــت 
مهارت استفاده کنند. شرکای بخش خصوصی در طراحی 
این چارچوب نقش اساســی را ایفــا می کنند تا اطمینان 
حاصل شود که هشت مهارت اساســی با انتظارات آن ها 
از نیازهای شغلی آینده ســازگارند یا خیر؟ دانش آموزان 
شــرکت کننده در برنامة مهارت های ســازنده 62درصد 
پیشرفت بیشتری نســبت به همتایان غیرمشارکتی خود 
در مهارت های اساسی کسب کرده اند. اکنون معلمان 12 
کشور از چارچوب مهارت ســاز یادشده استفاده می کنند 
و از روش مشــابهی برای پرداختن به این هشــت مهارت 

اساسی بهره می برند.

سخن آخر
 مطالعات نشــان می دهد، به روزرســانی سیســتم های 
آموزشی برای آماده ســازی دانش آموزان برای مهارت های 
آینده نیازی فوری اســت. تحول پیــش رو نیازمند تغییر 
در محتوای یادگیری می شــود که شامل دو گونه مهارت 
فنی و انســانی است. در حالی که بســیاری از برنامه ها و 
سیستم های مدرسه ای در دنیا، پیشگام گذار به آموزش 0/٤ 

(Education 4.0) 27 هستند، ایجاد تغییر در سطح سیستم 
نیاز به همکاری نزدیک تر وزارت آموزش وپرورش، مربیان و 
رهبــران بخش خصوصی برای ارتباط و مقیاس گذاری این 
تاش ها به ســوی ایجاد سیستم های آموزش جامع است. 
این تحول نیازمند همسویی بیشتر بین بازیگران در زمینة 
تعریــف و ارزیابی مهارت های آینده، آماده ســازی معلمان 
برای هدایت این انتقال و افزایش ارتباطات در سیستم های 

مدرسه است.

پی نوشت ها
1. World Economic Forum
2. South Tapiola High School
3. Integrating Global Per-
spectives to Foster Inter-
personal Skills
4. collaboration through 
entrepreneurship
5. active citizenship
6. social awareness
7. DELL
8. Hewlett-Packard
9. Pratham
10. Hybrid Learning Pro-
gramme
11. Vodaphone
12. Dubai Cares
13. Prospect Charter 
Schools

۱٤. مدرســه چارتر مدرسه ای 
است که بودجه دولتی دریافت 
مســتقل  فعالیتی  اما  می کند 

دارد.
15. Digital Rail Project
16. Ozobot
17. TCC’s Centre for In-
novation
18. Innova
19. student-centred blend-
ed learning
20. Khan Academy
21. Aleks
22. British School Muscat
23. naturalists
24. behavioralists
25. risk taking writers room
26. Skills Builder

۲۷. یک رویکرد مطلوب برای 
یادگیری اســت که خود را با 
انقاب چهارم صنعتِی در حال 

ظهور هماهنگ می کند.
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یادگیری مشارکتی مستلزم همکاری گروه فراگیرندگان با 
یکدیگر اســت. این روش از چند نظر برای یادگیرنده مفید 

است:
 نیــرو و حمایت مثبتی برای یادگرفتــن مهارت ها و 

مطالب درسی میان افراد ایجاد می کند، 
 مهارت های الزم را بــرای کار در گروه های کوچک و 

همچنین مهارت های میان فردی پرورش می دهد، 
 مسئولیت پذیری و پاسخ گویی فردی را تشویق و بستر 
الزم را برای یادگیری و تمرین مهارت های اجتماعی فراهم 

می کند.
مشارکت دانش آموزان قوی تر از نظر درسی و کمک آن ها به 
دانش آموزان ضعیف تر. با توجه به وجود رابطه های دوســتانه، 
بچه ها با کمک هم می توانند یاددهی و یادگیری را به نحو احسن 
پیش ببرند. اولین قدم برای خلق فضای وابستگی متقابل مثبت، 
تعیین اهداف مشترکی است که دســتیابی به آن ها تنها در 
صورت مشارکت همة اعضا ممکن می شود. هدف باید طوری 
طراحی شود که تمام اعضای گروه در قبال یادگیری مطالب و 

یادگیری دیگر اعضا احساس مسئولیت کنند.
شرح عملیاتی: در این طرح، دانش آموزان قوی و ممتاز 
هر کاس به عنوان معلم و راهنمــای دانش آموزان ضعیف 
درســی و افرادی که در کارنامة میان ترم درون مدرســه ای 
نمرة زیر ۱۰ داشــته اند، به عنوان گروه هدف و نظر گرفته 
می شوند. در این طرح، با توجه به تعداد دانش آموزان ممتاز 
و ضعیــف در هر کاس، برای هر دانش آموز قوی یک یا دو 
دانش آموز ضعیف در نظر گرفته می شود. وظیفة دانش آموز 
قوی راهنمایی و پیگیری و کمک به دانش آموز ضعیف برای 

همزیستیتحصیلی

زکات
تجربه

علی طالشی رستمی، مدیر هنرستان ۱5 خرداد، مؤمن آباد سرخه، سمنان

دانش آموز ضعیف در نظر گرفته می شود. وظیفة دانش آموز 
قوی راهنمایی و پیگیری و کمک به دانش آموز ضعیف برای 

بهبود معدل و همچنین کاهش یا به صفر رســاندن تعداد 
درس های تجدیدی است. از طرف دیگر، برای ایجاد انگیزة 
همکاری دانش آموزان ممتاز در این طرح تشــویق هایی در 

نظر گرفته می شود.
در نیم ســال دوم، به ازای هر نمرة پیشــرفت دانش آموز 
ضعیف، معادل 5۰ هزار امتیاز معادل 5۰ هزار تومان، برای 
دانش آموز راهنما در نظر گرفته می شود. همچنین، اگر یک 
تجدیدی را هم پوشــش دهد، 5۰ هزار امتیاز دیگر هم به 
او تعلق می گیرد. هم زمان دانش آموز ضعیف نیز در صورت 
پیشرفت در یک درس یا قبولی در درس تجدیدی، 5۰ هزار 

امتیاز دریافت خواهد کرد.
دســتاوردهای طرح: برخــی از دانش آمــوزان دارای 
معدل های ۱۸ و ۱۹، به دلیل اینکه نمی توانند جزو شاگردان 
اول تا سوم قرار بگیرند، بی انگیزه می شوند. آن ها می توانند 
با پوشش دادن دانش آموز ضعیف و به پیشرفت رساندن او، 
معادل امتیاز شــاگرد ممتاز را کســب کنند. در این رابطة 
متقابل، هــر دو طرف با تاش و پیگیــری خود می توانند 

پیشرفت کنند.
مهم ترین ویژگی اثر: با توجه به محور اســتقرار نظام 
یادگیــری و بهره گیری از روش های فعال و خاق  ـ  یاددهی 
تربیتی،  ـ  یادگیری با رویکرد فرهنگی  ـ  در فراینــد یاددهی 
این طرح در مــدل تعالی مدیریت مدرســه انجام گرفت. 
مدرسه های متعالی تاش می کنند با به کارگیری روش های 
تدریس فعال، مؤثر و منعطف و نیز بهره گیری از فناوری های 
نوین آموزشــی و راهبردهــای خاقانــه، دانش آموزان را 
در فراگیری روش های مســئله یابی و حل مسئله، درک و 
فهم مفاهیم درســی و شناسایی ارتباط معنایی آن مفاهیم 
با عرصه ها و عناصر ســاحت های تربیت )مندرج در برنامة 
درســی ملی( و همچنین کاربرد آموخته ها در زندگی یاری 

کنند.
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نوآوری در طرح تردید
مدیریت برنامه ها و رویدادهای مدرسه مبتنی بر انتخاب 
بین دو یا چند مسیر، پس از عبور از یک مرحلة مهم صورت 
می گیرند که می توان آن را مرحلة «تردید» نامید؛ تردیدهایی 
که اکثرًا چالش برانگیزند و انتخاب بین آن ها مشکل است. 
برخی از این تردیدها مورد توجه مدیران و دست اندرکاران 
مدرسه هستند، اما تردیدهایی هم وجود دارند که به جهت 
تکرار یک رویه در بیشتر مدرسه ها، اگر خالف آن روال رایج 
اینجاست  متفاوتی گرفته شود، عجیب می نمایند.  تصمیم 
که مدیران خالق مدرســه ها در شوراهای مدیریتی مدرسة 
خود نسبت به طرح این نوع از چالش ها پیش قدم می شوند. 
این در حالی اســت که چالش های رایج به ذهن بسیاری از 
افراد می رسند و به مناسبت ها و شکل های گوناگونی مانند 
طرح موضوع در جلسات و یا حتی طرح گالیه ها و نقدها در 

گفت وگوهای معمول، مطرح می شوند.

حیاط های تصرف شده
از موضوعاتی که کمتر به آن توجه می شــود و به خاطر 
تکرار روالی که در حدود یک قرن شــاهد آن هســتیم، 
کامًا عادی به نظر می رســد، تسلط زمین های ورزشی و 
نشانه های تشــکیل صف مراسم صبحگاهی بر حیاط های 

مدرسه است. البته چند سالی است که در برخی مدرسه ها 
براســاس طرحی با عنوان »حیاط پویا« که در شــمارة 
آینده دربارة آن قدری سخن خواهیم گفت، اتفاق های به  
نسبت متفاوتی را شــاهدیم. اما این اتفاقات کافی به نظر 
نمی رســند، چرا که باز هم از همــة ظرفیت های حیاط و 
فضای باز استفاده نمی شود. با این حال، هنوز این موضوع 
در بسیاری از مدرسه ها به شکلی بدیهی فرض شده است 
که حیاط مدرسه یعنی محلی که باید آن را آسفالت کرد 
و روی آن با رنگ، خطوط پیرامون زمین های ورزشــی را 
که رشته های ورزشی کامًا معین و مشخصی هم هستند، 
ترســیم کرد و به نحوی، خطوط یا نقاطی برای تشــکیل 
صف مراســم صبحگاه رســم کرد. حیاط مدرســه یعنی 
همین ها، به اضافة ســرویس های بهداشتی که در بهترین 
نقاط از چشم انداز حیاط، بدترین منظره و چشم انداز را به 

تصویر می کشند.

ایجاد تردید در اطمینان
 اولین قدم برای تغییر در یک نگرش، شناسایی چگونگی 
ایجاد تردید در ذهن افرادی اســت که سال هاست نسبت 
به آن باور دارند و آن را بدیهی می انگارند. برای کسی که 
بــاوری قدیمی و پایدار در ذهن خــود دارد، نمی توان در 
این باور تردید ایجاد کرد، مگر اینکه به نحوی، کارآمدی 

محمد تابش، طراح و پژوهشگر در زمینة معماری مدرسه

فضای
آموزشی

حیاتدرحیاط
مدیریت تردیدها در معماری مدرسه

شکل ۱. استفادة حداقلی 
از ظرفیت های حیاط

نوآوری در طرح تردید
مدیریت برنامه ها و رویدادهای مدرسه مبتنی بر انتخاب 
بین دو یا چند مسیر، پس از عبور از یک مرحلة مهم صورت 
می گیرند که می توان آن را مرحلة «تردید» نامید؛ تردیدهایی 
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و اصالت ایــن باور را به چالش کشــید و پایه های آن را 
سســت کرد. در اینجــا هم با طرح یک ســؤال می توان 
دروازة به نسبت مناسبی برای ورود به دایرة ایجاد تردید و 
به دنبال آن تغییر در سامان دهی، عملکردها و رویدادهای 

موجود در حیاط ایجاد کرد.

 آیا همة بچه ها از این حیاط ها سهم می برند؟
مهم ترین پرســش در این بــاره همین اســت! تاکنون 
بررســی کرده اید اگــر زنگ هــای ورزش را حذف کنیم، 
در ســایر زمان ها چند درصد از بچه های مدرســة شما از 
زمین های ورزشی استفاده می کنند؟ در اینجا قصد سخن 
دربــارة حذف زنگ ورزش یا زمین های ورزشــی نداریم. 
فعًا پاســخ به این سؤال، مقدمة بســیار مهمی را برای 
ورود به مرحلة بعد زمینه چینی می کند. البته پاســخ به 
این پرســش به یک فعالیت پژوهشی مستقل نیاز دارد و 
با دیده ها و شــنیده ها نمی توان دربارة آن قضاوت کرد و 
تصمیم درستی گرفت. اما در یک بررسی اولیه و براساس 
تجربه هایی که در مدرســه ها به دســت آمده است، عدة 
قابل توجهی از دانش آموزان، به علت نداشــتن مهارت یا 
نداشــتن عاقه به ورزش های فوتبال، والیبال، بسکتبال 
یا هندبال، به جز ســاعت زنگ ورزش، در زمان های دیگر 
از حیاط مدرســه ســهم ندارند. از بین انبوه رشــته های 
ورزشــی، تقریبًا همین چند رشته هستند که حیاط های 
مدرســه های ما را اشغال کرده اند؛ آن هم بسیار ناایمن و 
با حداقلی از کیفیت و اســتانداردهای الزم. ضمن اینکه 
برخی رشــته های ورزشــی مانند تنیــس روی میز، در 
موقعیت های سرپوشیده در مدرسه پشتیبانی می شوند و 
عاقه مندان به این رشته، همان سهم زنگ های ورزش را 

هم از حیاط ندارند.
در چنین شــرایطی می توان پیش بینی کرد که ســطح 
رضایتمندی همة دانش آموزان از حیاط مدرســه یکسان 
نباشــد یا فقط همان عده ای که به این ورزش های خاص 
عاقه مندند، از این شرایط رضایت کاذبی به دست آورند. 
چه بسا برخی از کسانی که از حیاط صرفًا به  عنوان زمین 

ورزشی اســتفاده می کنند، از سر ناچاری چنین می کنند 
و اگر گزینه های دیگری هم باشد، به سراغ آن ها می روند.
حتی اگر از همة این حرف ها هــم بگذریم، نمی توانیم 
در زنگ های کوتاه تفریح در مدرســه کــه فرصت انجام 
هیچ یک از این ورزش ها وجود ندارد، از حیاط ها بگذریم، 
در حالی که فکری برای آن ها نکرده باشــیم؛ فرصت هایی 
در حــدود 10 تا 15 دقیقه که دانش آموزان را تشــویق 
می کنیم در کاس نماننــد و برای گذراندن این زمان به 
حیاط بیایند. آن ها در این فرصت کوتاه و در این حیاط ها 
چه می بینند؟ یک زمین آسفالت خاک خوردة خاکستری 
رنگ با خطوط و عائم رنگ ورورفتة زمین های ورزشی و 

مراسم صبحگاه!
ســهم بچه ها از حیاط مدرســه همین است؟ و آیا همة 

بچه ها از حیاط مدرسه به یک اندازه سهم می برند؟
 در حاشــیة پرسش باال توجه به دو پرسش فرعی دیگر 

نیز اهمیت دارد:

 آیا راه بهتری برای نظارت بر سرویس های بهداشتی 
وجود ندارد؟

آخرین چیزی که در مســیر دید شــما قرار می گیرد، 
سهم قابل توجهی در ایجاد تصویر از چشم انداز شما دارد. 
بنابراین، دیواره های حیاط مدرســه، برای کسانی که در 
مدرسه قرار دارند، از ارکان اثرگذار در ایجاد چشم اندازهای 
آن حیاط است. و اینکه ما برای چنین رکنی چه انتخابی 
داریم، اهمیت دارد. شــاید بدتریــن انتخاب، تصویری از 
ســرویس های بهداشــتی باشــد. در برخی مدرسه ها به 
ایــن موضوع توجه کرده و برای نظارت بر ســرویس های 
بهداشــتی، ترفندها و موقعیت های مناســب تری در نظر 
گرفته انــد. امــا در نقطة مقابل، مدرســه های زیادی هم 
هســتند که به این موضوع توجه نکرده اند و چشــم انداز 
حیاط مدرسه، با وجود سرویس های بهداشتی، خدشه دار 
شده اســت. هر چند پاسخ به این سؤال به اندازة پرسش 
قبلی اهمیت ندارد، اما به هر حال سهم کم اثری در کلیت 

موضوع ندارد.

شــکل ۲. حیاط مدرسه در 
تصرف چند زمین ورزشی با 

حداقل کیفیت

جهان هرکسي به 
اندازة وسعت فكر 

اوست؛ هر روز بهتر 
از دیروز بیندیشیم.

نکتههای
مدیریتی
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 آیا مراسم صبحگاه شکل و شمایل دیگری نمی تواند 

داشته باشد؟
اصل بودن یک مراســم برای صبحگاه خیلی ارزشــمند 
است. حتمًا مدرسه هایی هستند که در دوران قبل از کرونا 
این مراسم را به بهترین شکل برگزار کرده اند و برای بچه ها 
خاطرة خوبی از شروع یک روز مدرسه فراهم کرده اند. اما 
متأسفانه در بسیاری از مدرسه ها، مراسم صبحگاه با شکل 
و شــمایلی تکراری و در شرایط کامًا کسل کننده، باعث 
می شود بســیاری از دانش آموزان نسبت به آغاز یک روز 
در مدرسه احســاس چندان مطلوبی نداشته باشند. باید 
از خود بپرســیم، آیا راه ایجاد نظم در دانش آموزان، تنها 
در خط کشــی یا نقطه گذاری حیاط و ایســتادن اجباری 
آن ها در محل های مشــخص در مراسم صبحگاه خاصه 
می شــود؟ آیا همین حیاط با محیطی دلپذیرتر نمی تواند 
محل برگزاری این مراســم باشد؟ آیا تاکنون از این رویه 
نتیجه یا نتایج مطلوبی به دســت آورده ایم. آیا برای پاسخ 
خود به این پرســش ها کار پژوهشــی و علمی در مدرسة 
خــود انجام داده ایم؟ آیا اصًا به این موضوع به عنوان یک 

چالش نــگاه کرده ایم یا چون در کودکــی خود و پدران 
ما چنیــن چیزی به عنــوان روالی عــادی و ثابت وجود 
داشته اســت، اکنون برای ما هم بدیهی فرض شده است؟ 
و شــاید مهم ترین سؤال این باشد که آیا ارزش دارد برای 
برنامه ای در حدود ده دقیقه در یک روز، که ســهم زمانی 
ناچیزی در کل برنامه هــا دارد، جرئت تغییر در محیط و 
محل برگزاری آن برنامه را نداشــته باشیم؛ به گونه ای که 
آن محیط در همة ساعات روز بتواند دانش آموزان را برای 

حضور در خود دعوت کند و پذیرای آن ها باشد؟
 

روشن  کردن چراغ اول برای پاسخ به این تردید
گفته شــد که بعد از طرح این مجموعه پرســش ها و 
ورود به آن ها، زمینه و امکان شکست عادت های دیرینه 
در ما فراهم می  شــود. اکنون تکرار روال ثابت پیشــین 
تنها در صورتی معنا پیدا می کند که بتوانیم با مهم ترین 
چالش که همان تســلط زمین های ورزشــی بر حیاط و 
یافتن سهم همة دانش آموزان از حیاط مدرسه است، به 
درستی روبه رو شــویم. اما قبل از اینکه بفهمیم چگونه 
حیاط مدرســه را طراحی یا بازطراحــی کنیم که همة 
دانش آموزان مدرســه از آن سهم ببرند، باید به طور کلی 
مفهوم ســهم بردن از حیــاط مدرســه را تعریف کنیم. 
اگر قرار اســت از بین واژه ها به دنبال پاسخ باشیم، جز 
زندگی و حیات، چیز دیگری نمی تواند روشن کنندة معنا 
و رنگ و بوی این ســهم از این فضای کلیدی در مدرسه 

)که نقشی حیاتی دارد( باشد.
حیات در حیاط مدرســه ســهم گمشدة بســیاری از 
دانش آمــوزان در برخی مدرســه های ماســت. چگونگی 
مدیریت این تردید و تاش برای پاســخ به این پرســش 
را که چه نوع طــرح  و اتخاذ چه تصمیم هایی می تواند به 
دمیدن حیات در حیاط مدرســه منجر شــود، به شمارة 

آینده واگذار می کنیم.

شکل 3. آسیب به 
چشم اندازهای حیاط با 
سرویس های بهداشتی 
در آن

شکل ٤ . عائم تأکید 
می کنند که برگزاری مراسم 
صبحگاه به شکل بسیار 
منظم )پادگانی( در اینجا 
بسیار اهمیت دارد.
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ضرورت فراگیری
هجوم بی امان اطاعات از طریق شبکه های گوناگون و فضای 
مجازِی در اختیار خانواده، باعث شــده است دیگر جلسات 
ســنتی آموزش خانواده جذابیت و کاربرد نداشته باشد. در 
این میان، تنها راه ایجاد جذابیت، توسل جستن به شیوه های 
نوینی است که در کنار تنوع آن ها، فرصت های بیشتری برای 
به کارگیری توانایی والدین و تمایل آنان برای یادگیری فراهم 

می شود.
ایــن موضوع عــاوه بر شــیوه های برگزاری جلســات 
آموزشی، با دیگر فعالیت های آموزشی، مانند فرصت های 
مرتبط با مســابقات، رخدادهای جمعــی، اردو و بازدید و 
موارد دیگری از این دســت نیز در ارتباط اســت. به این 
ترتیب، محیــط یادگیــری می تواند به وســعت جامعه 
و محیــط اطراف مدرســه باشــد. بدیهی اســت، چنین 
بهره گیــری از محیط های متنوع و متفــاوت در آموزش 
والدین، به دیدگاه مدرسه به مثابة سازمان یادگیرنده و نیز 
حرفه مندی مدیر و تیم همراه او وابســته است تا بتوانند 
به درستی محیط های یادگیری مؤثر را شناسایی و از آن 

استفاده کند.

تجربۀ ناکام
تلفن زنگ می خورد. صدای آشنای مدیر مدرسه ای است 
که از قبل می شناسم. می گوید: »والدین مثل گذشته های 
دور از جلســات آموزش خانواده اســتقبال نمی کنند! به 
همین دلیل به این فکر افتاده اســت که سخنران را تغییر 
دهد تا شاید توجه والدین بیشتر شود.« از او می پرسم آیا 
به اهمیت و تأثیرگذاری آموزش خانواده و توانمندســازی 
آن ها اعتقــاد دارد؟ و آیا تصور نمی کنــد عاوه بر تغییر 
ســخنران، بهتر اســت نوع برگزاری جلسات را هم تغییر 
دهد؟ پاسخ می دهد: »صددرصد معتقدم، اما چاره ای جز 
برگزاری روال جلســات آموزش خانــواده ندارم و ناچارم 
بــه بخش نامه ها پاســخ دهم.« و خاصه بــا بیان کلی از 
ناممکن هایــی که در خیال خود ســاخته و پرداخته بود، 

اصرار بر تکرار تجربة شکست خوردة قبلی داشت.
تلفن را که قطع کردم، به این می اندیشیدم که آیا این اعتقاد 

به اثرگذاری واقعی است؟!

هدف چیست؟
یکــی از فعالیت های اثرگذار در ایجــاد جذابیت و در عین 
حال سازندگی در برنامه های مرتبط با آموزش خانواده، ایجاد 
زمینه های آگاهی والدین از اهداف مدرســه اســت. این کار 
موجب می شود خانواده با میل و تسلط بیشتری در برنامه های 
مدرسه مشارکت کند. اگر پذیرفته باشیم که صرفًا جلسات 
آموزش خانواده نیست که به ارتقای والدین کمک می کند و 
مشارکت آن ها به نوعی در توانمندسازی شان تأثیرگذار است، 
بنابراین، منطقی اســت در صورتی میزان مشارکت والدین 
افزایش می یابد که نگاه مدرسه به خانواده، همانند یک ذی نفع 
باشد و عاوه بر ایجاد مشارکت آنان در هدف گذاری، اهداف و 

مقاصد نیز پیشاپیش در اختیارشان قرار گیرد.

تجربۀ موفق
یکــی از برنامه های قابل اجرا در مدرســه که کامل کنندة 
یادگیری دانش آموزان نیز هست، اطاع رسانی دربارة اهداف 
یادگیری به والدین اســت. تجربه ثابت کرده است، هر زمان 
والدین از اهداف یادگیری فرزندان خود تصور روشنی دارند، 
بین انتظاراتشــان با انتظارات مدرسه هماهنگی و مشارکت 
بیشتری ایجاد می شــود. بدیهی است، این شرایط در جایی 
که اهداف برای والدین روشن نیستند، ظاهر و نتیجة معکوس 
دارد. برای مثال، هنگامی که هدف معلم از امتحان، کمک به 
یادگیری دانش آموزان اســت، ولی تعدادی از والدین با تصور 
گذشتة خود از امتحان، به دنبال تعیین سطح یادگیری فرزند 
خود هستند و همچنان به آمادگی های شب امتحانی اعتقاد 
دارند، و وقتی با برگزاری امتحاِن از پیش اعام نشــده روبه رو 

می شوند، شکایت می کنند.
این موضوع در رابطه با ســایر فعالیت های مدرســه نیز 
صادق اســت. برای مثال، هنگامی که برای برگزاری یک 
رخداد خیرخواهانه و جمعی در مدرســه، اهداف خود را 
اعام و از والدین دعوت کردیم به دیگر اهداف ارزشمندی 
که ممکن است از طریق انجام این کار یا مشابه آن محقق 
شود اشاره کنند، جنبه هایی از این فعالیت در نگاه والدین 
وجود داشت که برخی از آن ها به نوبة خود منحصر به فرد 
و از چشــم ما دور بودند. همین کار موجب تقویت بیشتر 

برنامه و کیفیت بخشی آن شد.

والدینیادگیرنده
دکتر لیال سلیقه دار، كارشناس حوزة تعلیم وتربیت

نگاهیبرارتباطخانواده،مدرسهومحیطهایمتنوعیادگیری

در ســند برنامة درسی ملی، اشاره به محیط یادگیری به صورت مجزا، نشان از اهمیت این محیط در آموزش دارد. در این 
ســند، محیط یادگیری به گونه ای ترسیم شده است که در آن «بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی، محیطی امن، منعطف، 
پویا، برانگیزاننده و غنی را برای پاسخ گویی به نیازها، عالقه ها و ویژگی های دانش آموزان تدارک می بیند.» در بخش دیگری از 
سند آمده است: «خانواده از محیط های مهم و اثربخش تربیت و یادگیری به شمار می آید که در تعامل مستمر و مؤثر با مدرسه 
است.» با این نگاه، آیا خانواده می تواند صرفًا با بهره مندی از برخی محیط های یادگیری سنتی و محدود، به دریافت خدمات 
کیفی و توانمندی بیشتر بسنده کند و به تعامل سازنده با مدرسه برسد؟ بدیهی است، اعمال برخی تغییرات و نگاه دوباره به 

موضوع اساسی آموزش خانواده، زمینه ساز تعاملی جدی و کارا میان والدین و مدرسه است.

خانواده
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آموزش و توانمندسازی 
خانواده می تواند به افزایش 
مشارکت آنان با مدرسه 

منجر شود

غیررسمی، اما ارزشمند
محیط هــای یادگیــری بــرای والدیــن صرفًا 
فرصت هایی رسمی نیستند که امکان بهره گیری 
از آن هــا تنها به شــرایط خاصــی مانند کاس 
آموزش خانواده محدود باشــد. در بسیاری موارد، 
ایجاد زمینه های مــورد عاقــة دانش آموزان با 
همراهی خانواده، که در عین حال در دسترس و 
ممکن باشد، زمینه ساز خوبی برای توانمندسازی 
اســت. یــک روز گــردش در طبیعــت، اردوی 
درون مدرسه ای با همراهی خانواده و دانش آموزان 
و دیگــر نمونه هایی از این دســت، فرصت های 

یادگیــری نابی را مهیــا می کنند؛ به 
شــرطی که انجام این فعالیت ها 

با سمت و ســوی آموزشی و 
تربیتی ضمنی همراه باشد.

تجربۀ موفق
برای تقویــت مهارت های 
در  دانش آمــوزان  دســتی 

آموزش مجازی، اردوی مجازی 
برگــزار کردیم و اســمش را »با 

خانواده در مدرسه« گذاشتیم. برای 
این منظور، یک روز پنجشــنبه برای اجرای 

برنامــه تعیین شــد. در انتخــاب روز هم والدین 
مشــارکت داشتند. وسایلی ســاده به این منظور 
تعیین و اعام شــد؛ از آن جمله، وســایلی برای 
ساختن یک خودروی آهن ربایی. روز برنامه بچه ها 
در کنار والدین خود، به صورت زنده، فعالیت هایشان 
را گــزارش می دادند. برخی در حیاط خانه، برخی 
روی بام و عده ای هم از خانه تصویر می فرستادند. 
دورهمی مجازی جالبی بود. در انتها هم خودروهای 

ساخته شده را به نمایش گذاشتند.
صبوری و همراهی والدین، به ویژه که می توانستند 

عملکرد یکدیگر را ببینند، بسیار درس آموز بود.

بهانه های گلخانه ای
گاهی انجــام فعالیت های ادامه دار و مســتمر، فرصت خوبی برای 
توانمندســازی والدین ایجاد می کند. این فعالیت ها ممکن اســت در 
یک جلسه یا ساعت مشخص به اتمام نرسند. پروژه ها معمواًل چنین 
ویژگی هایــی دارند. برای مثال، پروژة تصویربــرداری از ماه همراه با 
خانــواده و برای مدت یک ماه، ویژة دانش آمــوزان دورة اول ابتدایی، 
از جمله فعالیت هایی است که چون در زمانی به نسبت طوالنی انجام 
می شود، تجربة خاصی را هم برای خانواده ایجاد می کند. برای افزایش 
مشارکت خانواده، الزم است ایستگاه هایی در طول دورة زمانی مربوط 
به پروژه، برای ارائة گزارش عملکردشان، تعیین شوند. این ایستگاه ها 
بیشــتر به بهانة ایجاد اشتراک تجربه های خانواده ها با یکدیگر و 

هم آموزی ضمنی برپا می شوند.
 تنها جابه جایی دانش آموزان از فضای همیشگی 
کاس درس به فضایی دیگــر، برای ارائة درس 
و هدایــت یادگیــری، در جذابیــت یادگیری 
بــرای دانش آموزان مؤثر اســت. هنگامی که 
این تغییر با انتخاب هوشــمند فضای سبز نیز 
همراه می شــود، دانش آمــوزاِن دارای هوش 
یادگیری طبیعت گرا، از این محیط تازه بسیار 
بهره می گیرند و یادگیری لذت بخشــی را تجربه 
می کنند. بنابراین، گاهی استفاده از باغچة کوچک 
مدرسه به عنوان محلی برای قرارگیری دانش آموزان در 
کنار آن، مؤثر است. بدیهی است در چنین شرایطی، رعایت موارد 

ایمنی و بهداشتی و نیز توجه به حفظ محیط زیست ضروری است.

تجربۀ موفق
 از جمله مدیران عاقه مند و مشــتاق منطقه است. یکی از شکایات 
والدیــن مدرســه را حجم فعالیت هایی عملی مطــرح می کند که از 
دانش آموزان خواسته می شود. می گوید این موضوع تا جایی است که 
گاهی به صورت مســتقیم و غیرمستقیم از همکاران معلم می خواهم 
تعداد فعالیت های عملی خارج از مدرســه را کم کنند. اما با شــروع 
آمــوزش مجازی، چنین کاری غیرممکن بود. به همین دلیل، از ایدة 
فعالیت های عملکردی مســتمر و پروژه ای همراه با خانواده استفاده 
کردم. در این فعالیت ها، بخشی از عملکرد و موفقیت پروژه به همراهی 

توصیه هایي به والدین گرامي
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والدین ارتباط دارد. یکی از جذاب ترین فعالیت ها، طراحی 
و ســاختن گلخانه بود که هر دانش آمــوز به همراه والدین 
یک دورة زمانی یک ماهه فرصت داشت که ابتدا با توجه به 
شرایط خانه، دربارة گیاهان مطالعه کند و سپس گلخانه ای 
را با هر وســعتی که تمایل و امکان دارد، بسازد. ایستگاه ها 
هم به این شکل طراحی شدند که در هر هفته یک یا چند 
نفر از والدین در روز مشــخصی بــه کاس می آمدند و به 
صورت مجازی، فعالیت و تجربه های خود را طرح می کردند. 
آن ها می توانســتند برای این منظور فیلم، کلیپ و عکس 
نیز بفرســتند. در مجموع، دیدن تجربه های یکدیگر و نوع 

تعاملشان، انگیزة بیشــتری به آن ها می داد و مشابه این 
پروژه ها بسیار تأثیرگذار بود.

مسابقه، محیط یادگیری
از دیگــر زمینه هــا و فرصت هــای 
یادگیری، برگزاری مسابقاتی است که 
ویژة خانواده و به شکل های گوناگون 
قابلیــت انجــام دارند. ممکن اســت 

مجموعه مســابقات کتاب خوانی برگزار 
شود یا در دیگر زمینه ها، از جمله شنیدن 

فایل های صوتی آموزشــی، مسابقات تفسیر و 
تصویر، مســابقات ساخت ابزار آموزشــی و ... با در نظر 

گرفتن زمینه های متنوع و ماهیت اجرایی متفاوت، مسابقاتی 
طرحی شوند. در این شرایط، والدین نه تنها برای بردن در 
مســابقه، بلکه برای اینکه بتوانند به حس خوب فرزندشان 
کمک کنند، به شــرکت در مســابقه عاقه مند می شوند. 
در صورتی که ســؤاالت مســابقه به گونه ای طراحی شوند 
که بیشــتر از حفظیات، دیدگاه و توانایی والدین موردنظر 

قرار گیرد، میزان عاقه مندی آن ها نیز افزایش می یابد. در 
واقع، مســابقات فرهنگی و آموزشی از جمله گسترده ترین 
محیط های یادگیری هستند که همواره در صورت طراحی 

متناسب و کاربردی، با استقبال خوبی روبه رو می شوند.

تجربۀ ناکام
شنیده بودم برگزاری مسابقات برای والدین می تواند باعث 
جلب توجه آن ها و تشریک مساعی بیشتر شود. در ابتدای 
سال تحصیلی، یک دوره مسابقة کتاب خوانی ترتیب دادیم 
و کتاب هایی را انتخاب کردیم. زمینة خرید اینترنتی کتاب 
را هم فراهم کردیم. قرار شــد هر ماه یک بخش از هر 
کتــاب را برای مطالعه تعیین کنیم و آخر ماه 
به صورت مســابقه از متن کتاب سؤاالتی 
طراحی کنیم. در کمــال ناباوری، در 
پایان ماه اول متوجه شدم هیچ یک 
از والدین کتابی تهیه نکرده اند تا چه 
رســد به اینکه بخواهند در مسابقه 
شــرکت کنند. همین اتفاق بهانه ای 
شــد تا بــا گروهی از والدیــن و نیز 
دعوت از چند مدرس موفق در آموزش 
خانواده، دالیل این فعالیت را بررســی و 
تحلیل کنیم. مطابق بررســی های انجام شده، 
برخی موارد، از جمله خریدن کتاب توســط والدین، 
طرح سؤاالت از متن کتاب که والدین را به یاد تکلیف های 
مدرسه ای می انداخت که غالبًا دل خوشی از آن ها نداشتند، 
کتاب خوانی اجباری بدون درنظرگرفتن میزان عاقه و نیاز 
هر کدام، و خاصه برگزاری مســابقه ای که تنها پاداش آن 
دریافت یک لوح تقدیر از مدرســه بــود، از مهم ترین موانع 

استقبال نکردن والدین از این فعالیت بودند.

محدودشدن به شیوه های 
سنتی آموزش خانواده، از 
میزان رغبت والدین برای 
مشارکت در برنامه های 

مدرسه می کاهد

کوتاه سخن
گاهی توجه به تغییر فرصت های یادگیری و توانمندســازی والدین و شناسایی محیط های دیگر در روند آموزش خانواده، 
مشارکت آن ها را در مدرسه تقویت می کند. برای هر محیط یادگیری و هر برنامه ای نیاز است مقدمات و زمینه های متناسب 
با آن طراحی شــوند و صرفًا اجرای یک برنامه، به معنای تحقق اهداف مربوطه و افزایش مشــارکت خانواده نیست. آیا شما 
محیط های یادگیری و توانمندساز دیگری ویژة والدین می شناسید که در این دسته بندی ذکر نشده است؟ آیا می توانید به 

دیگر فضاهای جلب مشارکت خانواده اشاره کنید؟
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نقشـــــــــــــــهکشــــی
برخــــــــــــیمدیران!

طنز

سیما جعفریان
تصویرگر: سام سلماسی
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طنز

سختی نق...نق

نقاشی

«نقشه»

ممنون از ایدة 
شما؛ حتمًا 

کاری می کنیم.

نیستیم...از این کارا بلد مگه خودمون 

می خواد 
خودشو نشون 

چرته!بده...



نقشـــــــــــــــهکشــــی
برخــــــــــــیمدیران!
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شما، شما و 
شما بیایید 
کارتان دارم.

چه می کنی؟

جلسه را ول 
کنید. شما 

عزیزان بگویید 
چه کنیم...

دارم برای 
رقبا نقشه 
می کشم.



جذب
جذب نخســتین فرایند اســت و بــه عملیاتی اطاق 
می شود که نیروهایی مناســب و شایسته، برای مشاغلی 
مشخص و شناخته شــده، و براساس مراحلی تعریف شده، 
شناســایی و به کار گمارده شوند. شــرایط احراز پست، 
شایســتگی ها و توانمندی های مشــخص و برخی شرایط 

ازپیش تعیین  شده، در جذب نیرو مؤثرند. چون موردکاوی 
ما در نوشتة حاضر به معلمان بازمی گردد، و برای راحتی 
کار، بحث را با حرفة معلمی پیش می بریم. بدیهی اســت 
آموزش وپــرورش و نیز مدرســه های غیردولتی، به دنبال 
جذب معلمانی هســتند که جزو برترین ها باشند و برای 
ایــن برترین بودن هم تعریف هایی برای خود دارند. از این 

علمیاتبعلم؟!
نگاهیبهضرورتنیازسنجیدربرگزاریدورههایبهسازیمعلماندرمدرسه

دکتر مرتضی مجدفر

در سامانة مدیریت منابع انسانی، که انسان را باارزش ترین عنصر خود می داند، با چهار فرایند تعریف شده روبه رو هستیم: 
جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد.

بر این اســاس، متخصصان منابع انسانی در سازمان ها، از جمله مدرسه ها، معتقدند نیروهای انسانی شاغل در هر مدرسه ای 
برای موفقیت و نیز نیل به اثربخشی و کارایی شخصی و سازمانی، باید از هر چهار فرایند یادشده به درستی عبور داده شوند؛ در 
غیراین صورت سازمان با نقصان های فراوانی در ادارة خود روبه رو خواهد بود. یکی از این فرایندها که در مدیریت آموزشگاهی 
جایگاهی ویژه دارد، بهسازی معلمان و سایر کارکنان مدرسه در دوره های زمانی مشخص است. برای آشنایی با بهسازی، نخست 

کارکردهای چهارگانة مدیریت منابع انسانی را به طور مختصر مرور می کنیم و سپس با تأکید بر بهسازی، بحث را پیش می بریم.

تجربه
زیسته

در سامانة مدیریت منابع انسانی، که انسان را باارزش ترین عنصر خود می داند، با چهار فرایند تعریف شده روبه رو هستیم: 
جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد.

بر این اســاس، متخصصان منابع انسانی در سازمان ها، از جمله مدرسه ها، معتقدند نیروهای انسانی شاغل در هر مدرسه ای 
برای موفقیت و نیز نیل به اثربخشی و کارایی شخصی و سازمانی، باید از هر چهار فرایند یادشده به درستی عبور داده شوند؛ در 
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شــرایط احراز که بگذریم، یک مجموعــه فعالیت هم در 
حوزة جذب، بعد از قطعی شــدن ورورد نیرو به ســامانة 
تعلیم وتربیت، صورت می گیرد که بیشتر مدرسه ای است 
و ناظر بر نخســتین برخوردها و آماده ســازی های اولیة 
نیروهای ورودی اســت. در سال های گذشــته، به غیر از 
ورودی های ســامان یافتة نیروهای دانشگاه فرهنگیان به 
آموزش وپرورش، همواره از اینکه اغلب نیروها تقریبًا بدون 
ضوابط خاص در آموزش وپرورش جذب شده اند، نالیده ایم 
و همیشه فشار پرشــدن کاس های درس به هر قیمتی، 
ســتاد آموزش وپرورش را مجبور کرده اســت به ورودی 
و با فاصلــه ای کم یا زیاد، به اســتخدام همین نیروهای 

بدون صاحیت یا کم صاحیت تن در دهد.

بهسازی
بهســازی فرایند دوم اســت. می گوینــد، نیرویی که 
جذب شــد، نمی تواند با اتــکا به آموخته های پیشــین 
در کار معلمــی )یا هــر کار تعلیم وتربیتــی دیگر( موفق 
باشــد. عاوه بــر ایــن، دانشــگاه های تربیت معلم و در 
حال حاضر دانشــگاه فرهنگیــان، نمی توانند بســیاری 
از آنچــه را معلمــان در عمل با آن ها مواجه می شــوند، 
 به آنان یاد دهنــد. بنابراین، آموزش درون مدرســه ای و 

ضمن خدمت، شــیوه ای برای بهســازی نیروهای انسانی 
واردشده به مدرسه هاست. البته بهسازی سازمانی نیروها 
را با یادگیری های دانشــگاهی یا مبتنی بر صدور مدارک 
باالتــر دانشــگاهی یــا گواهی نامه هــای تخصصی، یکی 
نمی دانند و معتقدند، این، نوعی آموزش دور از مدرســه 
اســت و به ســختی می تواند در زمرة بهســازی معلمان 
طبقه بندی شــود. البته چون بحث اصلی این موردکاوی، 
به طور ویژه به بهســازی اختصاص دارد، بعد از توضیحی 
مختصــر در مورد دو فرایند دیگر، دگرباره به بهســازی، 
به ویژه بهســازی معلمان، برخواهیم گشت که از وظایف 

اصلی مخاطبان مجله، یعنی مدیران مدرسه هاست.

نگهداری
ســومین فرایند نگهداری اســت. بر این اســاس باید با 
تدابیری، نیروی جذب شــدة بهسازی شــده را در سازمان 
حفظ و از خارج شدن وی از سازمان یا انتقال وی به دیگر 
سازمان ها جلوگیری کرد. نگهداری های سازمانی، به طور 
ساده بر دو دسته اند: مادی و معنوی. نگهداری های مادی 
به مواردی از قبیل حقوق و مزایا، حق بیمه ها، پاداش های 
خاص و توجهات ویژة بســیار ســاده ماننــد پذیرایی در 
اوقات اســتراحت و درنظرگرفتن سفرها و اردوهای فردی 
و خانوادگــی و نگهداری های معنوی، بــه انگیزاننده های 
درونــی، از جمله توجه به جایگاه انســانی و کرامت افراد 
در حین کار اطاق می شــود. نگهــداری ثبات می آورد و 

ماندگاری نیروها را در پی دارد.
در همین یکی دو ســال گذشــته، مدیر مدرســه ای را 
ســراغ دارم که در دوره های زمانی مشخص، با قراردادی 
که با یک مؤسســة تعمیــر رایانه و تلفــن همراه منعقد 
کرده بود، تلفن های همراه یــا رایانه های خانگی معلمان 
را بــه بهانة اینکه آن ها از این وســایل برای آموزش های 
مجازی دانش آموزان مدرســه استفاده می کنند، تعمیر یا 
به روزرســانی می کرد. این اقدام، ضمن اینکه یک کار در 
حوزة نگهداری تلقی می شود، به طور غیرمستقیم به حوزة 

بهسازی نیز مرتبط می شد.

کاربرد
چهارمیــن فراینــد کاربرد اســت. می گوینــد نیروی 
جذب شدة بهسازی شده ای که با تدابیری در سازمان نگه 
داشته شــده است، بعد از گذشــت مدتی، باید ارشدیت 
یابد و مطمئن شــود در صورت درست کارکردن، امکان 
ارتقای وی به پست های مدیریت و فراتر از معلمی وجود 
دارد. این، نقطة اوج تکاملِی سامانة مدیریت منابع انسانی 
است. به عبارت دیگر، بهتر است معاونان مدرسه از میان 
خبره ترین نیروها انتخاب شــوند، نــه الزامًا از معلمانی با 
28 و 29 ســال سابقه که صرفًا به دنبال اعمال فوق العاده 
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شغل معاونِت افزوده شده در حکم خود برای بعد از دوران 
بازنشستگی هســتند، نه کمک به فرایند تربیت مدرسه. 
در تحقیقــی که در مدرســه های اســامی۱ موفق انجام 
دادم، غالبًا مدرســه های مورد بررسی ساختاری متفاوت 
با ســاختار اباغِی آموزش وپرورش دارا بودند )و هستند( 
و بعد از مدیر مدرســه، »معلمان راهنما« )یا با اســتفاده 
از عنوان های دیگر، مشــاور پایه، راهنمای پایه یا کاس، 
پدر کاس و...( اصلی ترین نیروی مدرسه تلقی می شدند 
و تأکید بر این بود که در هنگام انتخاب مدیر جدید برای 
مدرســه، این افراد در اولویت نخست باشند؛ چون اساسًا 

برای چنین چرخه ای تربیت می شوند.

بهسازی در مدرسه و سازمان آموزش وپرورش، 
چگونه؟

امروزه بهسازی معلمان در آموزش وپرورش از طریق این 
روش ها صورت می گیرد:

 شــرکت معلمان در دوره های آموزش ضمن خدمت 
آموزش پرورش یا مؤسســاتی که اخیــراً معاونت نیروی 
انسانی ریاســت جمهوری آن ها را عهده دار این آموزش ها 
کرده است؛ با اعطای گواهی نامة معتبر و مورد استناد در 
ارتقاهای سازمانی. این جلسات، به ویژه دوره های آموزش 
ضمن خدمت متمرکز، غالبًا بر طراحی ها و نیازسنجی های 
بســیار قدیم مبتنی هستند، نه بر نیازهای روز. شیوه های 
حضــور معلمــان و آزمون های متمرکــز کافی نتی هم از 

معایب اصلی آن است.
 جلســات شــوراهای هدفمند معلمان مدرسه ها که 
تمام یا یخشــی از آن ها به بهســازی معلمان اختصاص 

دارند؛ با اعطا یا بی اعطای گواهی نامة معتبر.
 کارگاه های آموزشــی خاصی که برخی از مدرسه ها 
به طور مســتقل یا مشترک با سایر مدرســه ها در درون 
واحدهای آموزشــی خود برگزار می کنند و حتی ممکن 

است گواهی نامه ای هم نداشته باشد؛
 شــرکت در سمینارها، ســمپوزیوم ها و نشست های 
علمی داخل و خــارج، که غالبًا گواهی نامــة مورد تأیید 
آموزش وپرورش را ندارند و شــرکت کنندگان براســاس 
نیاز شــخصی و انگیزه های درونی خود در این دوره های 
آموزشی حاضر می شوند که فعًا کرونا این نوع بهسازی ها 

را به محاق برده است.
 ســفرهای اردویی برای بازدید از مدرسه های موفق 
ایران و جهان در قالب تورهای آموزشــی. برای این موارد 
هم هنوز تعریف ســامان یافتة رســمی وجود ندارد و این 
روش هــم فعًا در گیروگرفت جدال با پیامدهای ناشــی 

از کروناست.
 شرکت در وبینارهای برخط یا غیربرخط، نشست های 
زنــدة اینســتاگرامی و کاس های مجــازی که محصول 
دوران کرونــا هســتند و در ایــن زمینه، ســتاد مرکزی 

آموزش وپرورش، به دلیل ساختار به شدت محافظه کارانه، 
سخت و شــکنندة خود، نتوانسته است هم  پای مدرسه ها 
حرکت کند و مدرسه ها و حتی اداره های منطقه ای گوی 
ســبقت را از وزارتخانه ربوده اند. در این میان، تجربه های 
مدرســه های غیردولتی و مؤسســه های خصوصی بسیار 
بی بدیل اســت که آموزش وپرورش باید به این تجربه ها با 

دیدة احترام و الگوگیری نگاه کند.
هریک از این روش ها مزایــا و معایبی دارند، ولی آنچه 
درصدد طرح آن هستیم، چگونگی نیازسنجی این دوره ها 
قبل از اجرای هریک از آنان اســت. بــرای نمونه به چند 

مثال توجه کنید:
 معلم فیزیک یک دبیرســتان در طی سال در دورة 
هال احمر، امربه معــروف و نهی ازمنکر، شــناخت قرآن 
براســاس آثار استاد مطهری و یک نشست عمومی دربارة 
روش های تدریس شرکت می کند و گواهی نامه های الزم 
برای ارتقای ســاالنه را، ان شاءاهلل با خوانش این آثار و نه 
تکمیل پاســخنامه در یک کافی نت یا توســط همکاری 
زبده در کار با رایانه، به دســت مــی آورد. آیا این ها کافی 
هســتند؟ انتخاب این دوره ها براساس نیازسنجی صورت 
پذیرفته یا صرفًا بر مبنای دوره هایی رقم خورده است که 

می توانستند تشکیل شوند؟
 مدیر مدرسه ای در طول سال، براساس شناختی که 
از یک یا دو استاد سخنور دارد، یا محبوبیتی که این روزها 
در فضای مجازی به دســت آورده اند، آن ها را به شورای 
حضوری یا مجازی معلمان مدرسة خود دعوت می کند و 
می خواهد در مورد هر چیزی که به نظرشــان مهم است، 
برای معلمان ســخنرانی کنند یا حتی کارگاه آموزشــی 
تشــکیل دهند. آیا همة معلمان این مدرسه یک نوع نیاز 
دارند؟ آیا واگذارکردن موضوع سخنرانی یا تشکیل کارگاه 

به استاد مدعو، کار درستی است؟
 یک مدرســه با صرف هزینه ای قابل توجه، تعدادی 
از معلمان خود را برای مشــاهدة دستاوردهای فناند در 
زمینة آموزش، به آن کشــور می برد. آیا کســب اطاعات 
حتمًا باید با سفر به فناند صورت پذیرد؟ آیا مورد مشابه، 
مثًا مدرسه یا اداره ای خاص در کشورمان وجود نداشت 
که بتوان همین اطاعات و تجربه ها را از آنجا کسب کرد؟ 
آیا معلمان این مدرسه خواهند توانست نظام برنامه ریزی 
درســی غیرمتمرکز و دانش آموزمحور و منطقه ای فناند 
چهار میلیون نفری را در درون نظام برنامه ریزی درســی 
متمرکز و از باال به پایین خودمان با قریب 85 میلیون نفر 

جمعیت اجرا کنند؟

چارۀ کار چیست؟
شاید مثال کافی باشد. ولی می خواهم با توجه به حضورم 
در دوره های بهســازی معلمان و مدیــران، به چند مورد 
اشــاره کنم که نشان از نبود نگرشــی منسجم در زمینة  رشد مدیریت مدرسه
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نیازســنجی کاس ها و کارگاه های بهسازی فرهنگیان در 
اغلب مدرسه ها و اداره های آموزش وپرورش دارد:

 در دو ســالی که گذشــت، به غیر از سه ماه اول که 
در بهت و حیرت ســپری شد، مدیران مدرسه ها و اداره ها 
به تدریج به فکر برپایی کاس های بهســازی مجازی برای 
معلمان خود افتادند. شــاید ذکــر دو مثال در این زمینه 
جالب باشــد. قرار بود برای معلمان مدرســه ای، کاس 
چگونگــی حضور تربیتــی معلمان در فضــای مجازی را 
تشکیل بدهم. حدود سی دقیقة اول تقریبًا برای واردشدن 
و حضــور همکاران به کاس مجازی و آشناشدنشــان با 
نرم افزار و کارکردهای آن، به بطالت ســپری شد. در یک 
ساعت باقی مانده هم متوجه شــدم معلمان این مدرسه، 
کوچک ترین اطاعاتی در زمینة تدریس در فضای مجازی 
ندارند و اصًا معلوم نیست تاکنون چگونه با دانش آموزان 
خود تا کرده اند. برعکس، در کاســی کــه برای یکی از 
مدرسه های معروف برگزار کرده بودم، حدود بیست دقیقه 
بعد از سپری شــدن کاس، متوجه شدم دانش و مهارت 
شــرکت کنندگان بســیار باالســت و بهترین راه پیشبرد 
تدریس، تبدیل کاس به گفت وگوی طرفینی و یادگرفتن 
از تجربه های همکاران شــرکت کننده در دوره اســت که 

غالبًا دانش و مهارت من از آنان پایین تر است.۲
 یک مثال هم از ســال های قبــل می زنم که فعًا در 
دو ســال اخیر کم رنگ تر شده است. در سال های گذشته 
که تب درس پژوهی همه جا را فرا گرفته بود، مدرســه ها، 
به ویژه مدرســه های دارای امکانــات خاص، به طور مرتب 
بــرای برگزاری کارگاه هــای آموزشــی درس پژوهی مرا 
دعوت به همکاری می کردنــد. به جرئت می توانم بگویم، 
اغلب مدیران مدرســه ها در مقابل این پرســش من که 
چرا، چگونه و بر مبنای چــه ضرورتی به برگزاری چنین 
کارگاهی رسیده اید، پاسخی نداشــتند. به نظر می رسید 
دلیل این اســت: چون درس پژوهی را همه اجرا می کنند، 
پس ما هم برای عقب نماندن از قافله، درس پژوهی کنیم! 
حاال بگذریم که در عمل متوجه می شدیم چقدر از مفهوم 
واقعی درس پژوهی به دورند. مدیر یکی از مدرســه هایی 
که قصد داشــت برایشان کارگاه درس پژوهی برگزار کنم، 
بــرای اینکه بگوید قبًا در زمینــة درس پژوهی اقداماتی 
داشته اند، می گفت: دو بار در زنگ های تفریح، هر کدام به 

مدت ده دقیقه، درس پژوهی کرده ایم!
 بهتر اســت همــة مثال ها رنــگ و بــوی انتقادی 
نداشــته باشند. دو ســال پیش، قبل از وقوع کرونا، یکی 
از مدرســه های ابتدایی غیردولتی تهــران برای برگزاری 
یک کارگاه آموزشــی برای معلمان و دو کارگاه آموزشی 
بــرای اولیا در زمینة روش های افزایش و نگهداری تمرکز 
و توجه دانش آموزان، دعوت به همکاری شــدم. قرار بود 
بحــث از دو زاویه و نگاه و برای دو گــروه معلمان و اولیا 
ارائه شــود. وقتی پرســش همیشــگی ام در مورد چرایی 

برگزاری کارگاه را مطرح کردم، اســناد و مدارک و حجم 
اطاعات و فرم های تحلیل شده ای را که مسئوالن مدرسه 
ارائه دادند، شــگفت زده ام کرد. حتی وقتی تعیین شــد 
قبل از برگزاری کارگاه، با مســئول برگزاری این دوره در 
مدرسه گفت وگو کنم، معلوم بود نیازسنجی و مراحل آن 
را به خوبی می دانند و این موضوع همین طوری و براساس 
یک تب فروکش شــونده به ذهنشــان خطور نکرده است. 
کارگاه ها را برگزار کــردم و از پیگیری ها و ارائة اطاعات 
فراوان مسئوالن مدرســه در حین برگزاری دوره، بسیار 
آموختم. با جســارت می توانم بگویــم، انرژی و وقتی که 
برای اجرای این سه کارگاه گذاشتم، به اندازة سی کارگاه 
طراحی شده بر مبنای تب فروکش شونده بود. طرفه آنکه، 
چون مدرسه، آموزشــگاهی شناخته شده است، بافاصله 
بعد از برگزاری کارگاه، با خیل فراوان مدرسه هایی مواجه 
شدم که درخواست می کردند کارگاه یا در سطح نازل آن 
سخنرانی کوتاهی در زمینة روش های افزایش و نگهداری 
تمرکــز و توجــه دانش آموزان را برای معلمــان و اولیای 
مدرسة آنان هم برگزار کنم؛ کارگاهی نیازسنجی نشده بر 

مبنای تبی که معلمان آن مدرسه به آن دچار نبودند.
 برای مدیران یکی از نواحی یک شهرستان دو ناحیه ای، 
در موضوع خاصی کارگاهی برگزار کردم که انصافًا مدیران 
همان ناحیه آن را نیازســنجی کرده بود. مسئوالن ناحیة 
دیگر، به عنوان مهمان در ســالن حضور داشتند و طبیعی 
بود بعد از اتمام جلســه، خواهان حضورم در همان ناحیه و 
اجرای همان کارگاه با همان موضوع شــوند. این هم مثال 
دیگری از تب و التهاب برای برگزاری دورة بهسازی، بدون 

آنکه واقعًا مورد نیاز شرکت کنندگانش باشد.

  

تا زمانی که دوره های بهســازی معلمان، از ســاده ترین 
ســطح خود در شــوراهای معلمان مدرسه ها تا دوره های 
آموزش ضمن خدمت منطقه ای، اســتانی و کشــوری، از 
فرایند نیازسنجی علمی تبعیت نکنند، اثربخشی کمتری 
خواهند داشــت. البته ممکن است عده ای بگویند آن قدر 
با مباحث جدید بیگانه ایــم که هر حرف و نکتة جدیدی 
هم طرح شــود، باالخره به نوعی به کارمــان می آید. این 
حرف اگر چه ممکن اســت درست باشد، ولی چون غالبًا 
بــا کمبود منابــع، امکانات و وقت روبه رو هســتیم، الزم 
اســت قبل از طراحی و برگزاری هر نــوع دوره ای که به 
بهســازی فرهنگیان در هر بخشی از ســازمان گستردة 
آموزش وپرورش منجر می شود، با طرح پرسش های ویژه و 
طی مراحل نیازسنجی دوره های آموزشی، در بهینه سازی 
بهسازی های ســازمانی مان بکوشیم. البته واضح است که 
نیازسنجی، خود مبحثی است جداگانه و مستقل که باید 

در فرصتی دیگر مطرح شود.

پی نوشت ها
۱. مجدفــر، مرتضي )۱3۹۰( در 
جست وجوي مدرسه هاي موفق و 
ویژگي ها  و  شاخص ها  باكیفیت؛ 
طریــق  از  كیفــي  )پژوهــش 
مستندسازي مؤلفه ها و مصادیق 
موفق(.  اســامي  مدرســه هاي 
برنامه ریزي درسي و  پژوهشكدة 
نوآوري هاي آموزشي )به سفارش 
همایش ملي رویكرد اسامي در 

مدیریت آموزشي(. تهران
۲. اسم و مشخصات مدرسة اول 
را برای امانتــداری و مورد دوم 
را بــرای جلوگیــری از اعتراض 
احتمالی مدرسه های موفق دیگر 
کــه آنان هم مثل این مدرســه 
عمــل کرده انــد، محفــوظ نگه 

می دارم.

آنچه شما را به 
اینجا رسانده  
است براي 

ماندن شما هم 
در اینجا کافي 

نیست.

نکتههای
مدیریتی

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۲

آبان ۱۴۰۰

2۹



 شما خودتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
هــر زمان فعالیت های مدرســه را ارزیابــی می کنم و به 
نتایج به دســت آمده و جایگاه آموزشگاه در جامعه و سطح 
شهر می نگرم، احساس رضایت قلبی می کنم. هیچ گاه افت 
تحصیلی و مدیریتی نداشــته ایم و در طول همة سال های 
خدمت، باوجود تمام مشــکات پیــش رو، به جلو حرکت 

کرده ایم.
من خــود را مدیــر موفقــی ارزیابی می کنــم، زیرا در 
این برهه از زمان که آســیب های اجتماعــی در جامعه و 
مدرسه ها چشــم گیر است، به کمک مشاوره و تعامل خود 
و کلیة عوامل اجرایی مدرسه و مشــاوران با دانش آموزان 
و اولیا، کمترین آســیب را در مدرسه شاهدیم. حتی رفتار 
دانش آموزان ما بعد از فارغ التحصیل شدن و ورود به دانشگاه 
با سایرین بسیار فرق دارد. یعنی همان تربیت مدرسه ای را 

دنبال می کنند.
نتیجة عملکرد ما از نظر آموزشــی و قبولی دانش آموزان 
در بهترین رشــته ها و دانشــگاه ها، به عنوان دانش آموزان 
یک مدرســة عادی دولتی نیز دلیل دوم موفقیت مدیریت 

اینجانب است که بیانگر کار تیمی است.

 راز و رمز موفقیت تان را در چه می دانید؟
راز و رمز موفقیت ما هم فکری، همدلی، تعامل، مشارکت، 
به روزبودن و با علم روز پیش رفتن اســت. تاش می کنم به 
کمک با سایر عوامل اجرایی و آموزشی، دانش آموزان، اولیا 

و استادان مجرب علوم تربیتی و آموزشی استان همراهی و 
هم اندیشی داشته باشیم.

 در دنیــای امــروز مدیــران بایــد از ظرفیت ها و 
توانمندی هایی برخوردار باشند، در این  باره چه نظری دارید 

و چه اقداماتی انجام داده اید؟
اگر مدیر هدف از مدیریــت را برای خودش معین کند، 
در راه رســیدن به هــدف از ارادة قوی، ظرفیت ســازی، 
کنجکاوی، مشــارکت و غیره به عنوان شاخص های قابلیت 
اســتفاده می کنــد. از آنجایی که  تربیت مقــدم بر تعلیم 
اســت، دانش آموز باید ابتدا مهارت زندگی کردن را آموزش 
ببیند تا در جامعه انسان موفقی باشد، بر این اساس حس 
رقابت، مشارکت و کنجکاوی را بین بچه ها و دبیران به طور 
جداگانه ایجــاد کرده ام. همچنین، با بهره گیری از علم روز 
دنیا انگیزش و احســاس یادگیری را در معلمان و کارکنان 
مدرســه تقویت می کنم.  البته در این راستا مدیری موفق 

است که خودش به این نکات واقف بوده و عمل کند.

 دربارة نقش ارادة قوی، ظرفیت ســازی، کنجکاوی، 
مشارکت، بینش و نگرش در مدیریت بیشتر توضیح دهید.

با توجه به مشکات اقتصادی جامعه و دولت و نبود سرانه 
برای مدرســه ها )مدرسة ما حدود ۱۰ ســال است سرانه 
دریافت نکرده اســت(، عــزم و ارادة مدیر باید آن قدر قوی 
باشد که موانع و مشکاتی مانند اختاف سلیقه ها در تربیت 

تنهاقدمبرنمیدارم

نصراهللا دادار

گفتوگو

گفتوگوباخانمنیلوفرمؤمنی
مدیرپرجمعیتتریندبیرستاناستانچهارمحالوبختیاری

نیلوفر مؤمنی مدیر پرجمعیت ترین دبیرستان دخترانة متوسطة دوم استان چهارمحال و بختیاری )دبیرستان دخترانة شهید 
باهنر شــهرکرد( است. مؤمنی توانسته است این دبیرستان را که 5٠٠ دانش آموز، 52 دبیر و ١٣ نفر نیروی اداری و خدماتی 
دارد، به بهترین شــکل ممکن اداره کند. وی با ٣٠ سال سابقة کار در آموزش وپرورش، ١5 سال است که مدیر این دبیرستان 
است. این خانم مدیر در اول فروردین سال ۱350 در شهرکرد متولد شده و مدرک فوق لیسانس ادبیات دارد. به منظور ثبت 

تجربه های ارزشمند ایشان و استفاده از آن ها، گفت وگویی با وی انجام داده ایم که در ادامه ارائه می شود.
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دبیرســتان باهنر پرجمعیت ترین دبیرستان دخترانة متوسطة 
دوم اســتان اســت. ۲۰ کاس درس در سه پایة دهم، یازدهم و 
دوازدهم در ســه رشتة تحصیلی علوم تجربی، ریاضی فیزیک، و 
ادبیات و علوم انسانی دارد؛ در پایة دهم هفت کاس، پایة یازدهم 
شــش کاس و پایة دوازدهم هفت کاس. میانگین جمعیت هر 
کاس حدود 3۰ نفر اســت. الزم به ذکراست، در واحد پرورشی، 
از نظر آمار شرکت کنندگان در مسابقات فرهنگی هنری و قرآنی 
رتبة اول استان و منطقه را دارد. همچنین در کلیة مسابقات نیز 
رتبه های اول تا ســوم اســتان را کسب کرده است. از نظر علمی 
در امتحانات نهایی دوازدهم نیز بین مدرسه های عادی رتبة اول 
منطقه و رتبة چهارم اســتان را دارد. در کلیة مسابقات علمی و 

پژوهشی نیز حائز رتبه های کشوری است.

و آمــوزش، مانعی برای ادامة کار و دلســردی از مدیریت 
در این شرایط سخت و بحرانی نشود. همچنین، بی مهری 
برخی از مســئوالن هم نتواند سدی برای مدیریت و عزم و 

ارادة مدیری موفق و کاربلد باشد.
مدیر باید برای ادارة بهتر مدرســه و پیشــرفت در امور 
آموزشی مدرســة خود حس مشارکت با ســایر مدیران، 
مسئوالن و اســتادان را تقویت کند و زنده نگه دارد. مدیر 
باید کنجکاو و کنشگر باشد تا رمز موفقیت مدیران دیگر و 
حتی سایر ملل دنیا را بیابد و با تجزیه و تحلیل مسائل روز 
و استفاده از تجربه های موفق دیگران بتواند آموزشگاه تحت 

مدیریت خود را به بهترین شــکل ممکن راهبری و 
هدایت کند.

 برای مثال ما روش های آموزشــی را در 
کشورهایی مانند ژاپن، اندونزی و آلمان 
مطالعه کردیم و تا جایی که مقدور بود و 
شرایط اجازه می داد، نقاط مثبت آموزش 
این کشــورها را در مدرسه پیاده کردیم. 

درخصوص رفع مشکات مالی از کمک  و 
مشارکت باالی اولیا استفاده می کنیم. حتی 

در مسائل پزشکی، بهداشتی، تعمیرات و عمران 
هم از تخصص اولیا بهره می بریم.

ما مهارت های زندگی را با مشارکت اولیا به دانش آموزان 
آموزش دادیم. پروژة تحقیق در آموزش وپرورش ملل موفق 
دنیا را به دانش آموزان پیشنهاد دادیم و نتیجة تحقیق آن ها 
را برای همة دانش آموزان آموزشــگاه و دبیران به اشتراک 
گذاشــتیم و نقاط ضعف و قوت آموزش در ایران را هم از 

منظر دانش آموزان به گوش مسئوالن می رسانیم.

 شــما برای ارتقای پایــه و اطمینــان از یادگیری 
دانش آموزان چه اقداماتی انجام می دهید؟

در خصوص حصول اطمینان برای ارتقای پایه، در ابتدای 
سال تحصیلی، با برگزاری جلســه با اولیا و دانش آموزان، 
آن ها توجیه می شوند. هدف از تحصیل را توضیح می دهیم 
و برای یادگیری واقعی دانش آموزان فرهنگ سازی می کنیم. 
مــا با آن ها عهدکرده ایم که صادقانه در آزمون ها شــرکت 
کنند و بنای سنجش صداقت باشد. برای یادگیری هم فقط 

مطالعة کتاب های درسی مبنا نباشد، بلکه تحقیق و پژوهش 
نیز اساس فعالیت های کاسی باشد. با توجه به فعالیت های 
مستمر طول سال تحصیلی و برگزاری آزمون های دقیق و 
براســاس آموخته های دانش آموزان، ارتقا به پایة باالتر در 

این مدرسه بیش از ۸۰ درصد است.

 ســخت ترین بخش کار مدیر مدرسه در حال حاضر 
چیست؟

کمبود بودجه و امکانات، به روزنبودن دانش و مهارت مدیر 
و روش های مدیریت و رهبری مدرســه، روش های سنتی 
تدریس برخی از دبیران، فضای مجازی و ناآشنایی 
اســتفادة  درخصوص  دانش آموزان  اولیــای 
درســت دانش آموزان از فضای مجازی و 

تلفن همراه.

 در انجام وظایــف خود چقدر از 
بهره  دانش آموزان  یا  مشاورة همکاران 

می برید؟
من به مشــارکت صددرصدی همکاران، 
اولیا و دانش آموزان اعتقاد دارم. مدیریت یعنی 
کار تیمی، هنر کار با دیگــران؛  در غیر این صورت 
هیچ گاه موفقیتی به دســت نخواهد آمد. خداوند متعال را 
شاکرم که مشارکت، همدلی و همراهی در دبیرستان ما در 

سطح استان زبانزد است.

 به مدیران مدرسه ها، برای انجام بهتر وظایفشان، چه 
پیشنهادهایی دارید؟

به همــکاران عزیزم توصیه می کنم هیــچ گاه خود را از 
معاونان، دبیران، دانش آموزان و اولیا جدا ندانند. همیشــه 
کنار کارکنان اداری و آموزشــی مدرســه قدم بردارند و با 

شادی آن ها شاد و با غم هایشان غمگین شوند.
در یک کام، مدیری موفق است که به همة امور مدرسه، 
کارکنــان و دانش آموزان واقف باشــد، در کنار آن ها قدم 
بردارد و محیط آموزشــگاه را با این تعامل و مشــارکت و 
همدلی شــاداب کند. چنین مدیری هیچ گاه خود را تنها 

نخواهد دید؛ حتی در بدترین شرایط و لحظات کاری.

مدیریت یعنی کار تیمی؛ 
در غیر این صورت هیچ گاه 

موفقیتی به دست 
نخواهد آمد

براي آشنایي بیشتر 
با این مدرسه شكل 

باال را اسكن كنید.
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مروریبراخالقمدیریتدرگلستانسعدی

�ود � آ�ش ��ند و ش�� سا�ند
دکتر محمد جاللی، مدیر مدرسه و دبیر ادبیات، تهران

اول دفتر به نام ایزد دانا
صانع و پروردگار حّی و توانا

در این نوشته بر آنیم تا اخالق و تدبیرهاي مدیریتی را در گلستان سعدی، این اثر ماندگار، جست وجو کنیم. این موضوع در 
دو بخش ارائه می شود که بخش اول آن را در ادامه می خوانید.

فیض آسمانی!
شــاید این شائبه به ذهن خوانندگان گرامی متبادر شود 
که شاعران را چه کار با مدیریت و راهبری؟ گوشه ای اختیار 
گزیده اند و به بیان احساسات و عواطف خویش پرداخته اند! 
بایــد گفت، به طور معمول، بزرگان ادب ما به پادشــاهان 
زمان خود بســیار نزدیک بوده اند و بر ایشــان تأثیرگذار. 
بســیاری از مسائل سیاســی و راهبردی را که حاکمان از 
دانایان غیرمسلح به فصاحت کام پذیرا نبودند، از مجرای 
کام این بزرگان پذیرا می شدند. شاعران همواره در دربار 
رفت وآمد داشتند و سیاست و راهبری تجربة زیستة ایشان 
در جوار حاکمان بوده است. وزرای عاقل و فرهیخته دست 
به دامن شــاعران می شدند تا در قالب گفتاری نغز، اجرای 
امر، ترک فعل، تذکر، فروگذاشــت کراهتی یا ارشــاد به 

سعادت ارزشمندی را از حاکمان بخواهند.
ُملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال 
یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که 

خردمندان به قربت پادشاهان )سعدی، ص13).
 خود شــاعران هم بر این موضوع وقوف داشتند که تأثیر 

کامشان سحرانگیز است و مخاطب را مسحور می کند:
زمین به تیغ باغت گرفته ای سعدی 

سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست )ص698)
اجمااًل هم نشینی شــاعران با بزرگان و رفت وآمدشان در 
مراکز حکومتی و اهل مطالعه بودن ایشــان بر تجربیاتشان 

افزوده و غالبًا ســعی كرده اند عاوه بر عهده داری ســمت 
مشاورة حاکمان و لشکریان و کشوریان، در ادارة امور کشور، 
با مکتوب كــردن تجربیات خود، آن ها را بــه متأخران نیز 

منتقل كنند.
مردمان ِبخرد1 اندر هر زمان 
راز دانش را به هرگونه زبان
ِگرد کردند و گرامی داشتند

تا به سنگ اندر همی بنگاشتند )رودکی(
آری، اگر علم امروز در این جایگاه است، پله های نخستین 
این نردبان ترقی را بزرگانی چون سعدی نهاده اند و هنوز هم 
ما برای رسیدن به اوج ترقی و موفقیت باید پا روی پله های 

اول این نردبان بگذاریم.
از جانبی دیگر هم اگر بنگریم، مگر نه آن است که مدیران 
باید به زیور نصحیِت نصیحت گران در اخاق و آداب متعالی 

آراسته شوند!
 سخن را به جادة اطناب نیندازیم. می خواهیم با برداشت 
عبارت هایی از کتاب گلســتان ســعدی، ســیری در »ُدَرِر 
موعظه های شــافی« وی داشته باشیم و بیندیشیم که این 
طبیب هوشــیار چگونه »داروی تلخ نصیحت« را »به شهد 
ظرافت« برآمیخته است تا ما با رویکردی مدیریتی، تدبیر و 

درایت را از دریای شگرف آثار او صید كنیم.
به چه کار آیدت زگل َطَبقی

از گلستان من ببر ورقی

مروریبراخالقمدیریتدرگلستانسعدی

�ود � آ�ش ��ند و ش�� سا�ند
دکتر محمد جاللی، 

اول دفتر به نام ایزد دانا
صانع و پروردگار حّی و توانا

در این نوشته بر آنیم تا اخالق و تدبیرهاي مدیریتی را در گلستان سعدی، این اثر ماندگار، جست وجو کنیم. این موضوع در 
دو بخش ارائه می شود که بخش اول آن را در ادامه می خوانید.

ادب
پارسی

باید به زیور نصحیِت نصیحت گران در اخاق و آداب متعالی 

 سخن را به جادة اطناب نیندازیم. می خواهیم با برداشت 
عبارت هایی از کتاب گلســتان ســعدی، ســیری در »ُدَرِر 
موعظه های شــافی« وی داشته باشیم و بیندیشیم که این 
طبیب هوشــیار چگونه »داروی تلخ نصیحت« را »به شهد 
ظرافت« برآمیخته است تا ما با رویکردی مدیریتی، تدبیر و 

در این نوشته بر آنیم تا اخالق و تدبیرهاي مدیریتی را در گلستان سعدی، این اثر ماندگار، جست وجو کنیم. این موضوع در 
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گل همین پنج روز و شش باشد
این گلستان همیشه خوش باشد )ص 15)

 در سال های اخیر می شنویم: اگر کسی توان مدیریت 
دارد، آن را از جامعــه دریغ نــورزد و توانمندی های خود را 
برای تصدی مدیریت معرفی كند. سازمان ها هم راهکارهای 
متعددي برای این امر تدارک دیده اند. باید ســختی ها را به 
جان خرید و شجاعت را چاشــنی توانمندی کرد و به این 

عرصه پای نهاد. سعدی می گوید:
خاف راه صواب اســت و نقض رأی اولی االلباب: ذوالفقار 

علی در نیام و زبان سعدی در کام )سعدی، ص 1٤).
و در جای دیگر آمده است:

فضل و هنر ضایع است تا ننماید. 
عود بر آتش نهند و شکر سایند )ص80).

 بسیاری از مدیران دائمًا از کمبود امکانات گایه مندند 
و مدام می گوینــد اگر فان امکانات بــود کاری می کردم 
کارستان! همواره باید به خاطر داشت، کسانی در سمت های 
مشابه، با امکاناتی کمتر، هم قطار ما هستند، اما با قدردانی 
از امکانــات اقل خود و اســتفادة حداکثری از آن، کارهایی 
انجام می دهند که ما به سبب دل مشغولی کمبود امکانات، 
هیــچ گاه بــه ذهنمان خطور نکــرده اســت. رفت وآمد به 
مدرسه هاي کم برخوردار و دیدن دستاوردهای خاقانة آنجا، 
ما را به نهایت بهره برداری از امکانات موجود تهییج می كند 
و خواهیم پذیرفت، اگر آن ها همین امکانات ما را داشــتند، 

عملکردشان بهتر بود.
 اصواًل یکی از کارکردهای مدیریت، اســتفادة حداکثری 
از امکانات حداقلی اســت: »هرگز از دور زمان ننالیده بودم 
و روی از گردش آسمان درهم نکشیده. مگر وقتی که پایم 
برهنه مانده بود و اســتطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع 
کوفه درآمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس 
نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشــی صبر کردم« )ص 

.(76
و در جای دیگر می گوید: 

ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید 
معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است

حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف2 
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است )ص 25).

 همة مدیران از ســطوح ارشد تا سطوح میانی و حتی 
دبیران که مدیریت مهِم کاس را عهده دار هستند، رفتار و 
کردارشان سرمشق و خط تبعیت رفتار شخصی و سازمانی 
زیرمجموعه شان اســت. پس در رفتار وکردار خویش باید 

پی نوشت ها
۱. خردمند، دانا

۲. جایی میان بهشت و دوزخ
3. دهان ها

٤. از عارفان مشــهور قرن سوم 
هجری

منابع 
ســعدی  شــیخ مصلح الدین   .۱
کلیــات.   .)۱3۸3( شــیرازي 
نشر  فروغی.  محمدعلی  تصحیح 

نامک. تهران.
۲. ســعدی )۱3۸3(. متن کامل 
دیوان. بــه تصحیح دکتر مظاهر 

مصفا. نشر روزنه. تهران.

بسیار دقت به خرج داد:   
اگر ز باغ رعیت َمِلک خورد سیبی

برآورند غامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد

زنند لشگریانش هزار مرغ به سیخ )سعدی، ص3٤).
یا

سخن اندیشیده باید گفت و حرکت پسندیده  کردن همة 
خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصوص؛ به موجب 
آنکه بر دســت و زبان ایشــان هرچه رفته شود، هر آینه به 

افواه3 گویند:
اگر صد ناپسند آید ز درویش

رفیقانش یکی از صد نداند
وگر یک بذله گوید پادشاهی

از اقلیمی به اقلیمی رسانند )ص 115).
 برخی از مدیران در تصمیم گیری ها اولویت و ارجحیت 
امور را به تحسین و تقبیح مدیر باالتر از خود منوط می دانند 
و بسیاری از مصالح را به سبب همین امر فرو می نهند. اینکه 
نباید از مقررات و قوانین و چهارچوب ها عدول کرد، بر همه 
مبرهن و مسّلم است، اما کارها را بر این محور استوارکردن، 
شــجاعت را ســلب می کنــد و تصمیم گیــری منطقی را 

تحت الشعاع قرار می دهد.
یکی از وزرا پیش ُذوالّنون٤ مصری رفت و همت خواست 
که روز و شــب به خدمت ســلطان مشــغولم و به خیرش 
امیدوار و از عقوبتش ترسان. ذوالنون بگریست و گفت: اگر 
من خدای عزوجل را چنین پرستیدمی که تو سلطان را، از 
جمله صدیقان بودمی ... گر وزیر از خدا بترسیدی، همچنان 

کز َمِلک، َمَلک بودی )ص٤0).
 مدیــران هر روزه در جایگاه قضاوت اند و در مســائل 
روزمره باید به داوری و اعمال نظر بپردازند. در این خصوص 

ذکر چند نکته ضروری است:
یکــی آنکه همــواره باید مراقبت کرد تا هیــچ گاه وام دار 
شــخصی دیگران نشــویم، زیرا این امر میزان عدالت را در 

وجود آدمی ناموزون می کند:
همه کس را دندان به ترشی کند شود، مگر قاضیان را که 

به شیرینی!
قاضی که به رشــوت بخورد پنج خیار، ثابت کند از بهر تو 

صد خربزه زار )ص 1٤7)
و همواره مد نظرمان باشد:

 بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال 
)ص106)

 داور بر مســند داوری به مثابة جاهلی است بین دو عالم. 
دو طرف دعوی بر مورد اختاف اشــراف دارند و واقعیت را 
می داننــد، ولی قاضی به حقیقت امر جاهل. اگر یقین بر ما 

حاصل شد که فبها المراد و اال:
 چون در امضای کاری متردد باشــی آن طرف اختیار کن 

که بی آزارتر برآید )ص 132)
امیــد که توفیق دســتگیر همة دســت اندرکاران چرخة 

تعلیم وتربیت باشد.
 وگر سعادت و توفیق حق نگیرد دست به دست سعی تو 

باد است تا نپیمایی )ص739)
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آقایخاص

و عقاید اســت. یعنی انسان ها هر رفتار و عقیده ای که داشته 
باشند، در انسان بودن مشترک اند و به لحاظ انسان بودن 

قابل احترام هستند.
درک این موضوع به ظاهر ساده، همیشه راحت نیست و 
ریشة بسیاری از نابسامانی ها و کج فهمی ها در ارتباطات به 
این نکته باز می گردد. زمانی که فقیر و غنی، تمیز و کثیف، زشت 
و زیبا، درس خوان و درس نخوان، پرتالش و بی انگیزه، ســاعی و تنبل، 
جذاب و کریه منظر، خوش لباس و ژنده پوش و...، از نظر شأن انسانی برای 
ما یکسان باشند و به همة آنان به یک دیده بنگریم، می توانیم ادعا کنیم 

اصل «پذیرش غیرشرطی» را درک و لمس کرده ایم.

 دو معلم محبوب!

خانم کانتری و خانم شــریفی هــر دو معلم کاس اول 
دبســتان بودند. ســال ها برای کاس اولی ها درس گفته 
بودند و بیش از 10 ســال هم بــود که دو کاس پایة اول 
یک مدرســه را اداره می کردند. هر دو کارشان را بلد و در 
طول ســال ها به تجربه و تخصص باالیی در تدریس برای 
اولی ها رســیده بودند. با این همــه روحیات این دو معلم 

متفاوت بود.
خانم شــریفی حوصلة همة بچه ها را نداشــت. دوست 
داشت هر سال در کاسش تعدادی دانش آموز ترگل ورگل 
و مرتب بنشینند و دردسری از جانب بچه ها و والدینشان 
نداشته باشد. سوابق سال های قبل نشان می داد، هر وقت 
خانم شریفی با دانش آموزی به مشکل برخورده بود، بعد از 
یکی دو بار پیگیری، اگر به نتیجه نمی رسید، طوری رفتار 
می کرد که مدیر مدرسه ناچار باشد دانش آموز را به کاس 
خانم کانتری منتقل کند. البته هیچ وقت عکس این قضیه 
اتفاق نیفتاده و دانش آمــوزی از کاس خانم کانتری به 
کاس خانم شــریفی نرفته بود. به طور کلی، خانم شریفی 
عاقه داشت از همان اول سال تا حد امکان دانش آموزانی 
را در کاســش جمع کند که عائمی از شیک و مرتب و 
مؤدب بودن را در ظاهرشــان ببیند. اگر هم ناچار می شد 

دانش آموزی را غیر از خواسته اش بپذیرد، یا در طول سال 
متوجه می شــد در محاســبات اولیه اشتباه کرده است، تا 
پایان ســال را بــه هر ترتیبی می گذراند، امــا از اینکه در 
جمع همکاران و حتی نزد مدیر نشان بدهد از حضور فان 

دانش آموز در کاس دل خوشی ندارد، ابایی نداشت.
خانــم کانتری طــور دیگری بود. با همــة بچه ها کنار 
می آمــد؛ با هر ریخــت و قیافه ای، با هر ســر و وضعی، با 
هر جور والدینی و با هر ســطح هوش و استعدادی. سوابق 
سال های قبل نشان می داد، دانش آموزانی که به هر دلیلی 
امید چندانی به پیشرفت و موفقیت آنان نمی رفت، با همان 
آرامش و صبر خانم کانتــری، طور دیگری عمل کرده و 
به نتایج خوبی رســیده بودنــد. دانش آموزی بود که خانم 
شریفی همان اول ســال او را عقب مانده ارزیابی کرد، در 
کاس خانم کانتری شــاگرد اول نشــد، اما بیش از حد 

انتظار خانم شریفی و دیگران پیشرفت کرد.
خانم شــریفی و خانم کانتری هــر دو محبوب بودند؛ 
اولی در جمــع دانش آموزان خودش و البته بیشــتر بین 
کسانی که به آن ها -دانش آموزان و والدین- توجه بیشتری 
داشت. دومی بین همه محبوب بود؛ چون همه می دیدند و 
می دانستند خانم کانتری برای شخصیت تک تک انسان ها 

ارزش و احترام قائل است.

مشاوره

و عقاید اســت. یعنی انسان ها هر رفتار و عقیده ای که داشته 
باشند، در انسان بودن مشترک اند و به لحاظ انسان بودن 

قابل احترام هستند.
درک این موضوع به ظاهر ساده، همیشه راحت نیست و درک این موضوع به ظاهر ساده، همیشه راحت نیست و 
ریشة بسیاری از نابسامانی ها و کج فهمی ها در ارتباطات به 
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 آقای خاص!
آقای اکبری به اذعان خیلی ها مدیر جوان اما موفقی بود. 
ارتباط خوبی با والدین برقرار کرده بود، اشراف مطلوبی بر 
عملکرد معلمان داشت و ســعی می کرد امکانات مناسبی 
بــرای بچه ها فراهم کنــد. آن ســال اداره معلمی را برای 
تدریس ریاضی به مدرسه فرستاد که به تازگی از منطقه ای 
دیگر منتقل شــده بود و کسی شناختی از او نداشت. آقای 
حاتمی با ظاهری آراســته و کفــش و کیف چرمی براق و 
تمیز به مدرسه آمد. جدی و کمی خشک خودش را معرفی 
کرد. به چند ســؤالی که آقای اکبری و معاونش پرسیدند، 
جواب هایی کوتاه و مختصر داد و به اتاق دبیران رفت. پشت 
سر آقای حاتمی، مدیر و معاون به همدیگر نگاهی کردند. 
هر دو احســاس یکسانی داشتند؛ به دلشان ننشسته بود و 
احساس می کردند اداره برای آنان دردسر تازه ای فرستاده 
اســت. ســال تحصیلی که شروع شــد، طرفین کم وبیش 
همدیگر را تحمــل می کردند، اما چند مســئله دوباره به 
بدبینی اولیة آقای اکبری و معاونش دامن زد. آقای حاتمی 
چند بار امکانات و تجهیزاتی را برای تدریس خواســت که 
در مدرســه موجود نبودند. گاهی همــکاران ریاضی دیگر 

هم که خبرهایی از کاس های آقای حاتمی به گوششــان 
رسیده بود، به روش های او ایراد می گرفتند. دانش آموزانی 
هم بودند که از ســخت گیری های آقای حاتمی خوششان 

نمی آمد.
مشــکات هر چه بودند، آقای اکبــری که آدم منصف و 
صادقی بود، همیشه احساس می کرد مسئلة اصلی به همان 
برخورد و بدبینی اولیــه بازمی گردد. با وجود چند برخورد 
نامناسب طرفین و پیشــنهاد معاونش برای برخورد، آقای 
اکبری ترجیح مــی داد اوضاع را آرام کند و با آقای حاتمی 
بســازد. امتحانات نوبــت اول تمام و نتایج اعام شــدند. 
عملکرد آقای حاتمی غیرقابل تصور به نظر می آمد. نه فقط 
نمره های دانش آموزان عالی بود، بلکه انگیزة آنان نســبت 
به درس ریاضی هم تفاوت چشــمگیری پیدا کرده بود. در 
ادامه، دانش آموزان آقای حاتمی به موفقیت های دیگری هم 

رسیدند.
اکنون آقای اکبری و آقای حاتمی به دوســتانی صمیمی 
تبدیل شــده بودند. آقای اکبری از تجربة آن سال به این 
نتیجه رســید که در شــناخت دیگران باید صبر و انعطاف 

بیشتری داشته باشد.

 آقای عزیزی
آقــای عزیزی مدیر یک دبیرســتان غیردولتــی و آدمی 
خوش برخورد، مثبت اندیش و بشاش بود. به حرف هایی از این 
قبیل که: »بعضی ها انرژی مثبت دارند«، »انسان های مثبت 
همدیگر را جــذب می کنند« و... اعتقاد زیادی داشــت. در 
انتخاب معاونان و عوامل مدرسه هم روی روابط انسانی خیلی 
حساب می کرد. آن ســال اتفاقی افتاد که موجب شد آقای 

عزیزی در مورد افکار و روش هایش اندکی تجدیدنظر کند.
یکی از دوســتان مدیرش که مدرسه شان به دالیلی منحل 
شده بود، آقای نادری را برای همکاری پیشنهاد و کلی هم از 
حسن سابقه و توانمندی های ایشان تعریف کرد. آقای نادری 
آمــد و گفت وگویی هم صورت گرفت، اما آقای عزیزی تصور 
می کرد دوستش در مورد آقای نادری بزرگ نمایی کرده است. 
حتی این سوءظن شکل گرفت که خواسته یکی بیکار نماند 
و درآمدی برای او جور کند. اگر چه فکر می کرد به کارگیری 
آقــای نادری فایدة چندانی نخواهد داشــت، امــا به احترام 

دوستش تصمیم گرفت مدتی او را تحمل کند.
آقــای نادری مثل بقیة اطرافیان آقــای عزیزی آدم خیلی 
خوش برخوردی نبود. در روابط انســانی کم وبیش رسمی و 
معمولی رفتــار می کرد. ُتن صدایش اندکی بم و گفته هایش 
گاهی گنگ و ناواضح بود. با دیگران چندان صمیمی نمی شد 

و حتی به نظر می آمد خیلی تمایل ندارد دیده شود. کارهایی 
را هم که به او محول می شد، تقریبًا خوب انجام می داد.

یک روز آقای عزیزی با دوستش تماس گرفت. بعد از حال و 
احوال و صحبت های معمول، باالخره حرف را به آقای نادری 
کشــاند و در نهایت به این ســؤال که چرا او را معرفی کرده 
است. آن مکالمه طوالنی بود، ولی نتیجه اش این شد که آقای 

نادری به عنوان مسئول فوق برنامة مدرسه تعیین شود. 
عملکرد او بی نظیر بود. در کمتر کسی می شد جدیت، تعهد 
و پیگیــری آقای نادری را یافت. طرح ها و برنامه های او برای 
غنی ســازی فوق برنامة دانش آموزان، نــه تنها با ویژگی های 
ســنی هر پایه از دانش آموزان متناسب بود، بلکه در ارتقای 
مهارت های زندگی و آداب معاشرت آنان هم نقش چشمگیری 

داشت.
آقای عزیــزی همچنان باور داشــت خوش برخورد بودن و 
داشتن روابط انسانی مؤثر در مدیریت امور مهم است و خیلی 
هم مهم اســت. با این همه، این موضوع نباید موجب غفلت 
از کسانی شود که بلد نیســتند خودشان را نشان بدهند یا 
برای خودشــان بین دیگران جا باز کنند، اما توانمندی های 
با ارزش و مفیدی دارند. اگر انســان ها را بدون قید و شــرط 
بپذیریم، خیلی هایی که نادیده گرفته می شوند، از نو کشف 

خواهند شد.
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گفتوگو

برنامههایاستانداردی
درحوزۀمداخالتسالمتروان

وجودندارد
گفتوگوبادکتربهنامبهراد

عضوهیئتعلمیپژوهشگاهمطالعاتآموزشوپرورش

بهنام بهراد، دکترای روان شناسی سالمت از دانشگاه تهران دارد. او عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 
مشاور پژوهشی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مدیر گروه اختالالت رفتاری است. حوزة تخصصی و مطالعاتی 
او در ۱0 ســال گذشته، آماده سازی برنامه های معتبر و مبتنی بر شواهد در حوزة سالمت روان و ارتقای مهارت های عاطفی 
و اجتماعی، پیشــگیری از رفتارهای پرخطر و آســیب های اجتماعی در کودکان و نوجوانان در محیط های مدرسه و نظام 
آموزش و پرورش بوده است. در این گفت وگو با موضوع آسیب های اجتماعی- روانی- عاطفی بچه ها به سبب نبود حضور در 

مدرسه )در بحران کرونا( با ایشان صحبت کرده ایم.

 جناب عالی چه تعریفی از آسیب های اجتماعی ارائه 
می دهید؟

در اینجــا بــا دو بحث مهم ســر و کار داریم. بحث اول 
سامت روان است که با آســیب اجتماعی تفاوت دارد و 

موضوعی فراتر از آن است. بحث دوم آسیب های اجتماعی 
اســت که طیفی از مسائل و مشــکاتی را در بر می گیرد 
که ممكن اســت از مشکات روان شــناختی ناشی شوند. 
آســیب های اجتماعی طیف گســترده ای از مشکات را 

وجودندارد
گفتوگوبادکتربهنامبهراد

عضوهیئتعلمیپژوهشگاهمطالعاتآموزشوپرورش

گفت وگو: محمدرضا حشمتی
تنظیم: ائلدار محمدزاده صدیق
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وجود شهامتی 
سنجیده و 

حساب شده برای 
دستیابی به موفقیت 

ضروری است. 
ترس بزرگ ترین 

مانع رسیدن به 
هدف است.
رویارویی با 

ترس های خود 
را جزئی از 

عادت هایتان کنید و 
در هر شرایطی این 
کار را انجام دهید.

نکتههای
مدیریتی

شامل می شــوند که از اعتیاد، خشــونت و پرخاشگری،  
ازدواج در نوجوانی تا مشکات رفتاری دیگر را در بر دارند 
و در جمعیت دانش آموزی نیز شــایع هستند. آسیب های 
اجتماعی پیامد مشکات روان شناختی و عوامل محیطی 
دیگر هستند. بنابراین، آنچه مهم است، شناسایی عوامل 
زیربنایی شــکل گیری این آسیب ها و مداخله در آن ها به 
منظور کاهش شیوع و بروز آن هاست. مشکات و اختاالت 
روان شناختی در شــکل گیری آسیب های اجتماعی نقش 
بســزایی دارند. اختــاالت روان شــناختی در کودکان و 

نوجوانان به دو دســته اختاالت »برون نمود و 
درون نمود« تقســیم می شوند. افسردگی 

اختــاالت  جملــه  از  اضطــراب  و 
درون نمود، و خشونت و پرخاشگری 
و نافرمانــی و اختــال ســلوک 
از جملــه اختــاالت برون نمود 
آسیب های  می دانیم،  ما  هستند. 
بزهکاری  اعتیاد،  مانند  اجتماعی 
و غیره، بحث های روان شــناختی 

زیربنایی بســیار محکمی دارند و 
شکل گیری  در  روان شناختی  عوامل 

این آســیب ها نقش چشمگیری دارند. 
هرچند در ارائة تعریف جامع و متفق القول از 

آسیب های اجتماعی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، 
ولــی تخطی از ارزش ها و هنجارهــای مقبول اجتماعی، 
آسیب اجتماعی تلقی می شــود. آسیب های اجتماعی به 
ســبب پیامدهای زیانبار و قابل توجهشان و هزینه هایی 
که بر نظام آموزشی و ســامت و سرمایة اجتماعی وارد 
می  كننــد، از اهمیت فراوانی برای حکمرانی آموزشــی و 

سامت برخوردارند.

 در بحث ســالمت روان، در نقطة مقابل آسیب، به چه 
مواردی می توان اشاره کرد؟

در بحــث ســامت روان با یک طیف مواجه هســتیم؛ 
طیفی از ســامت روان تا اختاالت یا آسیب ها. بنابراین، 
این دو سمت طیف را باید در نظر بگیریم. اما نبود آسیب 
یک چیز خنثاســت. در سامت روان نه تنها نبود آسیب 
مهم اســت، بلکه تحقق ســامت و ارتقای سامت روانی 

افراد اهمیت بسزایی دارد.

 نظر به اینکه خود فرد در به وجود آمدن آســیب مؤثر 
نیست، در شــرایطی، به ویژه وقتی در گروه وارد می شویم، 
یک آســیب گروهی وارد می شود. ما به عنوان مدیر چه کار 

می توانیم بکنیم که آسیب های فردی و گروهی و آسیب های 
اجتماعی در مجموعة تحت مدیریت ما، در مورد دانش آموزان 

و معلمان، کاهش یابند؟
متأســفانه در ســطح آموزش و پرورش دهه هــا به این 
موضوع بی توجــه بوده ایم. گرچــه بخش هایی در وزارت 
آموزش و پرورش به این موضــوع می پردازند، اما در عمل 
اتفاق خاصی نیفتاده اســت. اگــر بخواهیم خیلی به این 
موضوع ورود کنیم که ما و مدیران چه کارهایی می توانند 
انجــام دهند، بایــد نگاهمان به آموزش و پــرورش کامًا 
نظام دار باشد. در نظام های آموزشی جهان غالبًا 
سه دســته مداخله برای ارتقای سامت 
روان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر 
و آســیب های اجتماعی در سطح 
مدرســه وجود دارند. پیشگیری 
از  دســته  مهم ترین  همگانــی 
روان  سامت  ارتقای  مداخات 
در ســطح مدرســه اســت که 
عموم دانش آموزان را هدف قرار 
می دهــد. در عین حال، دو گروه 
از دانش آموزان  جمعیتــی دیگــر 
وجود دارند کــه گروه های در معرض 
خطر و گروه های مشــکل دار را تشــکیل 
می دهند. در ســطح مدرسه، این سه دسته از افراد 
و دانش آموزان وجود دارند: کســانی که ســالم هستند و 
مشکل خاصی را نشــان نمی دهند؛ گروه های در معرض 
خطری هســتند که بر اســاس متغیرهایی مانند والدین 
بدرفتار، تک والــدی، خانوادة دچار مشــکات اقتصادی 
و مســائل تربیتی و نظارتی، اعتیــاد والدین، زندگی در 
محله های پرخطر و نابسامان و غیره شناسایی می شوند؛ و 
دانش آموزانی که مشکات روان شناختی و رفتاری دارند 

و باید تحت مداخله قرار گیرند. 
دو اختال روان شــناختِی اختال یادگیری و اختاالت 
رفتاری از شایع ترین اختاالت بین دانش آموزان هستند 
که زمینة بســیاری از آســیب های اجتماعــی را فراهم 

می كنند.
بــا توجه به مباحــث فوق، در واقع ما ســه گروه هدف 
داریم. برای این ســه گروه هدف، سه دســته برنامه باید 
وجود داشته باشد: دستة اول برنامه هایی که به مداخات 
همگانی معروف انــد و کل بچه ها و از جمله دانش آموزان 
در معرض خطر و مشــکل دار را نیز تحت پوشــش قرار 
می دهند. متأســفانه در حال حاضر ما مداخات همگانی 
معتبر و استانداری در ســطح آموزش و پرورش و مدرسه 

مشكلی که در نماد وجود 
دارد، این است که محتوای 
خیلی قوی ندارد. یعنی این 

یك کوشش از نوع آزمایش و 
خطایی است
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پیشگیری همگانی مهم ترین 
دسته از مداخالت ارتقای 
سالمت روان در سطح 
مدرسه است که عموم 

دانش آموزان را هدف قرار 
می دهد

نداریم؛ برنامة درسی مهارت های زندگی وجود داشته که 
از نظر محتوایــی و از نظر علمی و نظام مند بودن، کارکرد 
الزم را نــدارد. بــه اضافة اینکه از نظر اجرا نیز به شــکل 
درس های شــناختی دیگر در مدرســه ارائه می شــود و 

کارکرد الزم را نشان نداده است. 
دســتة دوم از برنامه ها، مداخات معطوف بر گروه های 
در معرض خطر هستند که این دسته از مداخات نیز در 
مدرسه به چشم نمی خورند و به طور کلی طبق یک روند 
متداول و ازپیش موجود، دانش آموزان در معرض خطر به 
مشــاور ارجاع داده می شوند و در عمل هم در بخش های 

مشــاوره ممکن اســت خدمات الزم را بنا به دالیل 
گوناگون دریافت نکنند که فعًا در حوصلة 

بحث ما در اینجا نیست. 
بــر  مداخــات  ســوم  دســتة 

معطوف  مشــکل دار  دانش آموزان 
هستند. این گروه از مداخات نیز 
به شکل خدمات مشاوره ای ارائه 
می شــوند و ســازوکار برنامه ای 

ندارند. 
در  دانش آمــوزان  بنابرایــن، 

مدرسه با سه خأل مهم در سه دسته 
نظام  هســتند.  روبه رو  برنامه هــا  از 

آموزش و پرورش و مدرســه در کشور ما 
نسبت به برنامه های معتبر و مبتنی بر شواهد 

قدری بی توجه هســتند. آنچه جنبه  ای مهم از مداخات 
سامت روان در سطوح سه گانة گفته شده تلقی می شود، 
اســتفاده از برنامه های مبتنی بر شــواهد و معتبر است. 
جالب است بدانید، صدها برنامة شناخته شدة بین المللی 
در این حــوزه وجود دارند. اما متأســفانه هنوز در هیچ 
کدام از سطوح مداخله ای ســه گانه )مداخات همگانی، 
گروه های در معرض خطر و گروه های مشکل دار( برنامة 
اســتاندارد و معتبری نداریــم. بنابراین، اولین کاری که 
باید انجام دهیم، این است که این برنامه های مداخله ای 
را آماده كنیم و روی آن ها اجرای پایلوت داشــته باشیم 

تا استاندارد شوند.

 جناب عالی چقدر با برنامة نماد آشنا هستید؟
تا حد زیادی با این برنامه آشــنا هستم. مشکلی که در 
نماد وجود دارد، این است که محتوای خیلی قوی ندارد. 

یعنی این یک کوشــش از نوع آزمایش و خطایی اســت. 
طــرح نماد، آن گونه که من محتــوای آن را دیدم، خیلی 
متفــاوت از برنامه های موجود در دنیاســت. به نظر من 
دوستانی که آن را طراحی کرده اند، اهتمام و توجه الزم و 
كافي را نداشــته اند. اجازه دهید مثال واضحی بزنم. ما در 
برنامه های همگانی، برنامه ای را در پژوهشگاه کار کردیم. 
برنامه حدود 1800 صفحه است که برای پایه های آمادگی 
تا پایة ششــم طراحی شده است و تمامی مداخات را که 
حدود 132 جلسة مداخله ای و برنامه ای کامًا بین المللی 
است در برمی گیردکه در 50 تا60 کشور اجرا شده است. 
چــرا به یک برنامــة اثربخش یا مبتنی بر شــواهد 
ارزشــیابی  باید  برنامه ها  گفته می شــود؟ 
بیرونی شــوند. نمی شــود یک برنامه 
را خودتــان تولیــد و خودتان هم 
ارزشیابی كنید! برنامه ای که ما در 
پژوهشگاه روی آن کار کرده ایم، 
در دهــة 90 میادی تولید  و در 
طول ســه دهه تا امــروز، اجرا، 
اصاح و ارزشــیابی شــده است 
و االن جــزو برنامه هــای معتبر 
و مبتنی بر شــواهد قــرار گرفته 
نیز  متعــددی  مقاله های  که  اســت 
شواهد اثربخشی آن را در مجات معتبر 
بین المللی منتشــر کرده انــد. مراکز متعددی 
وجود دارند که برنامه ها را ارزیابی می کنند. این مراکز بر 
اســاس محتوا، کارآمدی، نظریه، مدل، مؤلفه های اجرایی 
و مؤلفه های دیگری این برنامه ها را ارزشــیابی می کنند. 
محتوایــی که در برنامة نماد اســتفاده می شــود، به نظر 
من بســیار ضعیف اســت. 50 درصد یک مداخلة خوب، 
 اســتفاده از یک برنامة معتبر و مبتنی بر شــواهد است و

50 درصد دیگر، اجرای مطلوب آن برنامه.
امروزه موضوعی كه به نادرست در جامعة علمی و اجرایی 
ما متداول شده اســت، بحث بومی و غیربومی است. اگر 
قرار باشد بنیان مدل های نظری برای روان شناسی انسان 
در ایران یا رشد شناختی و عاطفی و اجتماعی کودکان در 
ایران متفاوت از کشورهای دیگر و نیازمند این باشد که ما 
نظرات دیگری برایشان درست کنیم، باید به تعداد جوامع 
بشــری نظریه داشته باشیم که این فرض نادرستی است. 

البته شیوع مشکات و اختاالت می تواند متفاوت باشد.

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۲
آبان ۱۴۰۰
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خاطرهشادنیما

خبات پشابادی، راهبر آموزشی، استان کردستان، شهرستان کامیاران

ســال تحصیلي 1٤00-1399 راهبر آموزشی بودم و به 
مدرسه هاي روستایي سرکشی می کردم.

با آغاز همه گیری کرونا و غیرحضوری شــدن مدرسه ها، 
بیشترین مشــکل ما در روستاها بود. مدرسه هاي روستایی 
به دلیل اینكه دانش آمــوزان کمتر امكان حضور در فضای 
مجازی را داشتند، گاهی به شكل حضوری برگزار می شدند؛ 
یعنی با رعایت رنگ بندی، مدرســه هاي روســتایی را دایر 
مي كردیم. با وجــود اصرار ما و معلمــان، والدین به دلیل 
نداشتن گوشــي و گاه نبود آنتن دهي مطلوب، براي نصب 

برنامة شاد مقاومت می کردند.
مدرسة یکی از روستاهای این منطقه كه مردم آن وضعیت 
مالي به نســبت خوبي داشتند، ده نفر دانش آموز داشت كه 
چهار نفر از آن ها پایه اولي بودند. در بازدید از این مدرســه،  
از معلم مدرسه شنیدم دانش آموزان در شاد فعال نیستند. به 
والدین اطاع دادم و آنان را در مدرسه جمع كردم. از آن ها 
سؤال كردم شما که گوشی هوشمند دارید، چرا به فرزندان 
خود کمک نمی کنید؟ چرا در شــاد فعال نیســتید؟ پاسخ 
دادند ما اصًا نمي دانیم آن را چگونه نصب و با آن کار کنیم.
همان روز جلسه اي با حضور والدین برگزار كردم و روش 
نصب شــاد، احراز هویت و کار با برنامه را آموزش دادم. به 
این ترتیب، دانش آموزان به کاس مجازي اضافه شــدند و 

مشکل رفع شد.
بعد از اتمام جلســه، والدین به کاس فرزندانشان رفتند، 
گوشــی را به آن ها نشــان دادند و گفتند از این پس دیگر 

می توانید برای آقا معلم مطلب بفرستید.
بچه های پایة اول، از سر بازیگوشي، به والدین خود اصرار 
کردند گوشی پیش آن ها بماند. والدین هم با وجود مخالفت 
معلم كاس، و از ســر مهربانی و محبت و خوشحال کردن 
فرزندان خود، قبول کردند و گوشــی ها را به آن ها دادند. اما 

توصیه كردند بچه ها مواظب گوشي ها باشند.
موقع زنگ تفریح معلم گوشی ها را در کیف دانش آموزان 
گذاشت که بیرون نبرند تا مبادا برای گوشی ها اتفاقی بیفتد، 
اما وقتي بچه ها به کاس برگشتند، متوجه شدند گوشی ها 
در کیفشان نیســت. با هیاهو به ما خبر دادند گوشی هاي 
کاس اولی ها نیست. بچه ها هم در حالي كه از ترس والدین 

خود گریه مي كردند، از ما خواستند گوشی ها را پیدا كنیم. 
سعي كردم به آن ها دلداری بدهم که نگران نباشند و گفتم 
گوشــي ها به زودي پیدا می شوند. حتي گفتم شاید یکی از 
بچه ها آن ها را اشتباهی برداشته و حرف هایي از این دست.

  اما در واقع من و معلم مدرسه خیلی نگران شدیم. موضوع 
خیلی حساس بود. ممكن بود گم شدن چهار تا گوشی در 
یک ســاعت، در روستا براي معلم و مدرسه داستان شود. از 
یك طرف یک سر قضیه من بودم كه از والدین خواسته بودم 
گوشی را به مدرسه بیاورند. از تك تك بچه ها سؤال كردیم  
و همه اظهار بي اطاعي كردند. واقعًا داشتم نگران می شدم.

مي دانستم تنها دانش آموز پایة دوم كه نتوانسته بود وارد 
شاد شــود، نیما بود. در همان حال از معلم سؤال كردم آیا 

مشکل احراز هویت نیما حل شد؟
معلم گفت: »اي آقا، االن وقت این ســؤال اســت؟ من از 
نگرانــی دارم می میرم، شــما از احراز هویت نیما ســؤال 

مي كنید؟«
با این همه به سراغ نیما رفتم. لباس گشادي به تن داشت 
و رفتارش بزرگ تر از ســنش بود. او را مي شناختم. پسري 

جسور و نترس بود. قیافة حق به جانبي به خود گرفته بود.
پرسیدم: »نیما در کاس شاد هستي؟«

گفت: »نه آقا، درســت نمی شــود. آقا معلم هم نتوانست 
درستش کند.«

گفتم: »ولی امروز من شاد پایه اولی ها را درست كردم.«
بــا ناراحتی گفت: »بلــه دیدم. اما آقا آن ها مرا مســخره 

می کردند.«
پرسیدم: »چرا؟«

گفت: »می گویند ما وارد شاد شدیم، اما تو نمی توانی.«
گفتم: »به این خاطر گوشی آن ها را قایم کرده ای؟«

با حالتی که نشان از ترس و نگرانی داشت گفت: »بله آقا، 
ولی به خدا دیگر تکرار نمی شود!«

با شنیدن حرف نیما من و معلم بسیار خوشحال شدیم و 
کار بد او یادمان رفت.

از او پرسیدم: »گوشي ها را کجا قایم کرده ای؟«
همراه نیما به طرف رودخانة نزدیك مدرسه حركت كردیم. 

او گوشی ها را از زیر درختی درآورد و تحویل داد.

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۲

آبان ۱۴۰۰

3۹



دکتر عظیم محبی، پژوهشگر تعلیم وتربیت

برنامهریزی،کلیدتحولمدرسه

برای تحول مدرسه نیازمند برنامه ریزی هستیم. به این منظور نیازمند بازاندیشی در مفهوم برنامه ریزی، تعیین محورهای 
برنامه ریزی و روشن کردن نحوة برنامه ریزی در مدرسه هستیم. در این مقاله مفهوم برنامه ریزی و محورهای آن تبیین می شود.

سند
تحول

بازاندیشی در مفهوم برنامه ریزی
برنامه ریزی در مدرسه در نگاه سنتی همان تقویم اجرایی 
اســت، اما در معنای دقیق تر شامل ســه واژة کلیدی مهم 
و اساســی اســت: تفکر برنامه ریزی؛ برنامه ریزی راهبردی؛ 

برنامه ریزی عملیاتی.

تفکر برنامه ریزی
برنامه ریــزی بدون تفکر )اندیشــه و شــناخت( به نوعی 
قرارگرفتــن چند کلمــة بی معنا در کنار هم اســت. تفکر 

برنامه ریزی در مدرسه یعنی:
ـ شــناخت ماهیت، اهــداف و اصول تربیــت هر یک از 

دوره های تحصیلی؛
ـ شناخت فرایند تربیت و یادگیری )آموزش، سنجش و ...(؛

ـ شناخت سبک های رهبری تحول آفرین؛
ـ شناخت رابطة سازمان مدرسه و مدیریت؛

ـ شناخت روش های ارتقای فرهنگ سازمانی؛
ـ شــناخت روش های توســعه و تقویت مشارکت عوامل 

سهیم و مؤثر؛
ـ شناخت روش های تحقق کارایی و اثربخشی مدرسه؛
ـ شناخت روش های توسعة خاقیت فردی و سازمانی؛

ـ شناخت نحوة ارتباط و تعامل اثربخش با دانش آموزان، 
کارکنان، اولیا و ...؛

ـ شــناخت تحوالت جامعه و مدیریــت بر فرایند هدایت 
تحصیلی و شغلی؛

ـ شناخت روش های انگیزشی و رضایت شغلی.

برنامه ریزی راهبردی در مدرسه
برنامه ریــزی راهبردی، در یک معنــای دقیق، جایگزین 
برنامه ریزی بلندمدت و برنامه ریزی خطی  شــده است. در 
برنامه ریــزی بلندمدت و خطی، برای رســیدن به اهداف، 
برنامه ها در زمان بندی معینی دنبال می شوند و انعطاف در 
آن کم اســت. شرایط و اقتضائات هم کمتر مورد توجه قرار 
می گیرند. اما در برنامه ریزی راهبردی، ضمن مشخص شدن 
چشــم انداز و سیاست ها با توجه به تأثیرات عوامل محیطی 

پژوهشگر تعلیم وتربیت

برنامهریزی،کلیدتحولمدرسه
تصویرگر: سید میثم موسوی

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۲
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40



)درونــی و بیرونی( امــکان تغییر در روش هــا و فرایندها 
فراهم می شــود. به عبارت دیگر، عمر برنامه ریزی خطی و از 
پیش تعیین شده تمام است و مدرسه ها باید ضمن وفاداری 
به ارزش ها، مأموریت ها و چشم اندازها بتوانند فعالیت ها را بر 

اساس شرایط و اقتضائات محیطی بازطراحی کنند.
با توجه به ایــن نکات، برخی از مؤلفه هــای برنامه ریزی 

راهبردی در مدرسه عبارت اند از:

ارزش ها
گزاره های ارزشــی باید و نبایدهایی اساســی هستند که 
الزم است تمام اجزا و مؤلفه های نظام تعلیم وتربیت با آن ها 
هماهنگ باشند و همة سیاســت گذاران و کارگزاران نظام 

ملتزم و پای بند به آن ها باشند )سند تحول، ص 12).
بر اســاس این تعریــف، برخی از مهم تریــن ارزش ها در 

مدرسه ها عبارت اند از: 
ـ آموزه های قرآن کریم و نقش اسوه ای، هدایتی و تربیتی 

پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع(؛
ـ شایستگی های پایه؛

ـ نقش مرجعیت معلم؛
ـ کرامت ذاتی دانش آموز؛

ـ منزلت علم نافع؛
ـ عقانیت؛

ـ عدالت تربیتی؛
ـ زبان و ادبیات فارسی؛

ـ وطن دوستی و وحدت ملی؛
ـ مسئولیت پذیری همه جانبه؛

ـ روحیة کارآفرینی)همان منبع(.

مأموریت
مأموریت )رسالت( مدرسه همان رسالت نظام تعلیم وتربیت 
رسمی و عمومی است که متناسب با ماهیت دورة تحصیلی 
بازآرایی می شود. )عرضة خدمات و فرصت های تعلیم وتربیتی 
زمینه ســاز درک و اصاح موقعیت توســط دانش آموزان و 

تکوین و تعالی هویت آنان(

 چشم انداز
چشــم انداز هر مدیر مدرسه در درجة اول مقوله ای ذهنی 
اســت؛ همان دغدغة رشــد و تربیت دانش آموزان اســت. 
چشــم انداز متناســب با ماهیت هر دورة تحصیلی نوشته 
می شــود تا حس مشــترکی در همة کارکنان ایجاد کند و 

زمینة بسیج امکانات و منابع در تحقق آن فراهم شود.
مثال: دســتیابی اکثر دانش آموزان به شــناخت از خود، 
مشاغل و انتخاب رشتة مناسب تحصیلی می تواند چشم انداز 
خوبی برای دورة اول متوســطه باشد. با توجه به تفاوت در 
ماهیت و اهداف هر دورة تحصیلی، بهتر است چشم انداز هر 

دورة تحصیلی به طور مستقل نوشته شود.

راهبرد
راهبرد جمع راهکارها و روش های رســیدن به چشم انداز 

و اهداف مدرســه است. راهبردها از تحلیل وضعیت محیط 
درونی و بیرونی مدرسه )ضعف، قوت، فرصت و تهدید( خلق 

می شوند.

برنامه ریزی عملیاتی
ارتقــای کیفیــت مدرســه مهم ترین وظیفــة مدیران 
مدرسه هاســت. این وظیفه از طریــق برنامه ریزی محقق 
می شــود. مهم ترین محورهایی که در مدرســه باید برای 
آن ها برنامه ریــزی صورت گیرد، کدام انــد؟ این محورها 
به شــکل های متفاوتی تقسیم بندی شــده اند، اما به نظر 
می رســد با توجه به مأموریت اصلی مدرسه، یعنی تربیت 
همه جانبة دانش آموزان، دو محور اساسی باید مد نظر قرار 
گیرنــد: فرایند یاددهی یادگیــری؛ فعالیت های فرهنگی، 

هنری، بهداشتی، ورزشی.

چرا این دو محور؟ چون:
ـ زمینه ســاز تحقق اهداف مصوب )مبتنی بر ساحت های 

تعلیم وتربیت( هر یک از دوره های تحصیلی هستند.
ـ فرایندهای اصلی مدرسه هستند.

ـ زمینه ساز مشارکت اولیا در مدرسه است.
ـ مبنای تحقق وظایف معلمان و مربیان تربیتی در مدرسه 

هستند.
ـ مبنــای انجــام پژوهش هــای کیفــی )درس پژوهی، 

اقدام پژوهی و روایت پژوهی( در مدرسه هستند.
ـ مبنای قضاوت عملکرد دانش آموزان در مدرسه اند.

ـ مبنای تأمین منابع مادی در مدرسه هستند.
ـ مبنای بهره گیری از محیط های متنوع )واقعی و مجازی( 

خارج از مدرسه هستند.
ـ مبنای شاداب سازی فضای مدرسه )دیوار و ...( هستند.
ـ مبنای بازدیدهای علمی اردوهای دانش آموزی هستند.

ـ مبنای بهره گیری، فناوری آموزشی، آزمایشگاه و کارگاه 
در مدرسه هستند.

ـ مبنای توسعة صاحیت های حرفه ای همکاران مدرسه 
هستند.

دو محور فوق را می توان حتی در یک محور کان با عنوان 
برنامة درســی )فرصت های تربیتی( هــم مدنظر قرار دارد. 
برنامة درسی یکی از مهم ترین زیرنظام های آموزش وپرورش 
است و پنج زیرنظام دیگر )منابع مادی، انسانی، تجهیزاتی، 

پژوهش و مدیریت( زمینه ساز و پشتیبان آن هستند. 
در برنامة تدبیر و تعالی، در کنار این دو محور، مؤلفه های 
دیگــری را به عنــوان محور در نظر گرفته انــد که محور یا 
معیارهای اصلی نیســتند و می توانند با این دو محور ادغام 

شوند یا به نوعی در خدمت این دو محور قرار گیرند.
به عبارت دیگر، در مدرسه دو فرایند داریم:

1. فرایند اصلی که همان برنامه های درســی )و تربیتی( 
هستند.

2. فرایندهــای پشــتیبانی و مدیریتی که زمینه ســاز و 
پشتیبان هستند.

اگر برنامه  نداشته 
باشیم، یعني نقشه 

نداریم و بدون 
نقشه، موفق به 

یافتن گنج نخواهیم 
شد.

نکتههای
مدیریتی
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 برنامه ریزی برای آموزش سواد رسانه ای
آموزش سواد رسانه ای نیازمند برنامه ریزی الزم، تدریجی 
و سطح بندی شده اســت. در بحث آموزش سواد رسانه ای، 
مدیران باید ماحظاتی همچون سن، تفاوت های فرهنگی، 
دسترســی و توان استفاده از فناوری ها و رسانه های نوین، و 
سامت و توانمندی جسمانی را مدنظر قرار دهند و با عوامل 

بازدارنده در این حوزه آشنا باشند.
همچنین، آموزش ســواد رسانه ای باید بر اساس برآوردن 
نیازهای افراد در ســنین گوناگون و از طریق نقشی تنظیم 

شود که در طول چرخة زندگی خود دارند.
عاوه بر این باید در نظر داشــت، آموزش سواد رسانه ای 
با رویکرد کاری )نگاه تخصصی(، با رویکرد شخصی )خانه، 
گروه هــای اجتماعی( آن متفاوت اســت؛ هرچند می توان 

ترتیبی اتخاذ کرد تا کارکنان یک مجموعه و سازمان بسته 
به ســطح سواد رسانه ای خود، سن، میزان سابقة کار و... در 
گروه های آموزشی متعدد دسته بندی شوند و از آموزش های 
الزم بهره ببرند. در کنار آموزش هایی با رویکردهای کاری، 
افراد به رویکرد شــخصی نیز نیازمندنــد. به طور مثال، در 
طول دورة سواد رسانه ای بزرگ ساالن دارای فرزند، در کنار 
فراگیری نحوة مواجهه با رسانه ها، به یادگیری نکاتی مرتبط 
با اصول و نکاتی مرتبط با نحوة بهره گیری فرزندانشــان از 
رسانه ها عاقه مندند. توجه به این نیازها می تواند بر کیفیت 

دوره های مربوطه بیفزاید.
در مســیر برنامه ریزی مدیران مدرسه برای آموزش سواد 
رســانه ای، طی دوازده گام اساسی نیاز است که در ادامه از 

آن ها یاد می شود.

مریم سلیمی، کارشناس تعلیم وتربیت

١٢گامسوادرسانهای

سواد
رسانهای

مواجهة دائم با رسانه ها در طول زندگی، نیاز انسان ها را به فراگیری سواد رسانه ای و دیگر سوادهای مرتبط با آن )سوادهای 
بصری، خبری، اطالعاتی، تبلیغی، هنری/ بصری، دیجیتال و تحلیلی( ضرورت می بخشد. هدف اولیه در مسیر سواد رسانه ای، 
یافتن توان و کســب مهارت های الزم برای مواجهه با رسانه ها )به یاری تفکر انتقادی( است؛ ولی در نگاهی باالتر، فرد را )به 
یاری تفکر خالق( قادر به تولید محتوای رسانه ای و حتی جریان سازی در این خصوص خواهد کرد. نگاه غایی در بحث سواد 
رسانه ای و ارتقای آن، مجهزکردن شهروندان به تفکر انتقادی و تبدیل آن ها به افراد باسواد، هوشیار و آگاه است تا بتوانند 

در جامعه از مشارکت مؤثر برخوردار باشند.

تبدیل افراد به شهروندانی دیجیتال، باسواد و هوشیار برای داشتن مشارکتی مؤثر در جامعه

هدفازسوادرسانهای

نیاز به تفکر خالقتوان تولید پیام های رسانه ای و جریان سازی

کسب توان مواجهه و 
داشتن رفتارهای مناسب 
مقابل رسانه ها با اتکا به 

تفکر انتقادی خانواده، اطرافیان، 
کارکنان و ...

آغاز از زندگی 
شخصی

یادگیری سواد رسانه ای نیاز به تفکر انتقادیانتقال به دیگران
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  گام اول: بــاور مدیران مدرســه به اهمیت و 
ضرورت سواد رسانه ای و فراگیری آن

مدیری که اهمیت ســواد رسانه ای را درک می کند، پیش 
از هر تاشــی برای آموزش دیگران، خود به فراگیری سواد 

رسانه ای و سوادهای مرتبط با آن اقدام می کند.

 گام دوم: تعیین تکنیک ها، الگوها و شــیوه های 
آموزشی و محتواهای آموزشی مربوطه

این امر برای هر سطح و نیز رصد دائم تحوالت این حوزه 
و به روزسازی محتواها و شیوه های آموزشی الزم، از گام های 
ضروری در این مســیر است. این مهم در کنار بهره گیری از 
محتواهای رسمی موجود )کتاب های آموزش تفکر و سواد 
رسانه ای، تفکر و... و نیز کتاب های پشتیبان آن ها همچون 

سواد خبری و سواد بصری( صورت می گیرد.

 گام سوم: مهیاکردن فضا و امکانات آموزشی
آموزش ســواد رســانه ای نیازمند امکاناتی برای پخش و 
تماشای فیلم، ویدئو، تیزر، قابل دسترس کردن رسانه هایی 
همچون روزنامه و تلویزیــون، فراهم کردن تجهیزاتی برای 
انجــام بازی های رایانه ای و دیگر انواع بازی، و نیز اختصاص 
محیطی برای بحث و تعامل و تولید محتوای رسانه ای است.

 گام چهارم: آموزش معلمان، دبیران و کارکنان مدرسه
مدیران باید معلمان و دیگر کارکنان را به لزوم شــناخت 
رسانه ها، توجه به عملکرد آن ها )از منظر تفکر انتقادی(، دقت 
در پیام های ارسالی رسانه ها، اهداف احتمالی تولیدکنندگان 
و مهندسان پیام ها، منافع اقتصادی و سیاسی مؤثر در تولید 
و ارسال پیام ها، تفکر، عقیده، ارزش ها و سبک زندگی مورد 

تأکید در پیام و غیره رهنمون شوند.

 گام پنجم: آموزش دانش آموزان
در این مسیر، در کنار برنامه ریزی برای آموزش های رسمی، 
از روش های یادگیری های غیررســمی همچون سایت های 

آموزش تخصصی نیز می توان یاری گرفت.

 گام ششم: آموزش والدین
مدیران مدرســه ها حتی قادرند زمینة آمــوزش والدین 
را مهیا کنند و به ایجــاد رقابت های جذاب و ثمربخش در 
این خصوص منجر شوند. به طوری که با برگزاری دوره های 
آموزش های حضــوری و غیرحضوری )برخط یا غیربرخط( 
ویــژة والدین، آن هــا را به عنوان بخشــی از حلقة آموزش 
)در منزل( آماده کنند. در پایــان هر دوره می توان گواهی 
طی دوره نیز بــرای والدین صادر کرد تــا انگیزة حضور و 

مشارکتشان افزایش یابد.

 گام هفتم: ایجاد ایستگاه های رسانه ای
ایستگاه های رســانه ای می توانند به ارتقای مهارت های 
رسانه ای و تعامات دانش آموزان و معلمان در این خصوص 
کمک کننــد؛ به طور مثال، ایســتگاه روزنامه، ایســتگاه 
تلویزیون، ایستگاه رسانه های اجتماعی. در این ایستگاه ها 
مخاطبان با انواع رسانه ها آشــنا می شوند. ضمن اینکه با 
در دســترس بودن هر رســانه و در کنار آن تختة نوشتن، 
زمینة شکل گیری گفت وگوها و جرقه ها و ایده های ذهنی 

و رسانه ای و حتی تولید محتوای رسانه ای در زمان فراغت 
دانش آموزان فراهم می شود.

 گام هشتم: نمایش تولیدات و یافته های رسانه ای
ایجاد فضاهای نمایشــگاهی و... بــرای نمایش تولیدات 
رســانه ای دانش آموزان، معلمــان و دیگر افــراد می تواند 
ضمن کمک به اثربخشــی آموزش ها، در انگیزه بخشــی به 
دانش آموزان و محصان نیز یاریگر باشــد. بخشــی از این 
نمایش ها هم می توانند در محیط های مجازی صورت گیرند. 
برای اطــاع از نتیجة تاش های رســانه ای دانش آموزان، 
می توان رمزینه های پاسخ ســریع مربوطه و شخصی برای 
هر یک از والدین فرســتاد و از حاصل این تاش ها در قالب 
رمزینه های پاسخ سریع مستقلی در بخشی از نمایش ها در 

نمایشگاه مدرسه بهره گرفت.

 گام نهم: برگزاری تورهای رسانه ای
 برگزاری تورهای رســانه ای در قالب بازدید از رسانه های 
چاپی، برخــط و... و نیز بازدیــد از چاپخانه ها و موزه های 
مرتبط با حوزة رســانه، از دیگر گام هــای مؤثر در این باره 
است. این تورها می توانند طی هماهنگی با رسانه ها برگزار 
شوند و بخشی از آموزش جنبة عینی و عملی یابد. برگزاری 
کارگاه های آموزشی مشــترک مدرسه ها و رسانه ها نیز در 
ایــن خصوص می تواند اثربخش باشــد. حتی با هماهنگی 
رسانه ها و با هدف انگیزه بخشــی به دانش آموزان، بخشی 
از تولیدات ارزشمند رســانه ای دانش آموزان می توانند در 
رســانه ها امکان انتشار یابند. نمایش تاش ها حتی ممکن 
است در بخشی اختصاصی در رسانة مربوطة ویژة تولیدات 

رسانه ای دانش آموزان امکان انتشار یابد.

 گام دهم: ایجاد زمینه های رقابتی
با برگزاری آزمون ها و برپایی مســابقاتی در حوزة ســواد 
رسانه ای و سوادهای مرتبط در سطح مدرسه یا با هماهنگی 
دیگر مدرســه ها می توان زمینه های رقابتــی الزم در این 
خصوص را فراهم کرد. برگزاری جشنواره های رسانه ای نیز 

می تواند راهگشا باشد.

 گام یازدهم: سنجش کیفیت آموزش ها
مدیران باید در کنار آموزش های الزم، به سنجش کیفیت 
آموزش ها، بازخوردگیری، انجام نظرسنجی و... اقدام کنند تا 

قادر به ارتقای سطح کیفی آموزش ها باشند.

 گام دوازدهم: مستندنگاری و تجربه نگاری
ثبت و ضبط کلیة فعالیت های رسانه ای صورت گرفته در 
مدرسه و نیز حفظ و نگهداری تولیدات رسانه ای دانش آموزان 
و محصان )به همراه بازتاب های رسانه ای آن ها( در کنار به 
نمایش درآوردن توان آموزشــی مدرسه، می تواند به عنوان 
مخزنی از تجربه، در ســال های بعد نیز مورد استفاده قرار 
گیرد. نگه داری از فرم هــا، کاربرگ ها، جزوه ها و کتاب های 

آموزشی در این مستندات ضروری است.
  

مدیران مدرســه از اثرگذارترین گروه مدیران در توســعه و 
ارتقای سواد رسانه ای هستند. آن ها با درک این مهم می توانند از 
نقش آفرینی بیشتر و مؤثرتری در این خصوص برخوردار باشند.

برای آشــنایی با بحث 
سواد رسانه ای شکل زیر 

را اسکن کنید.
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نوشته: جنی ماردر
ترجمه: نازنین حاجی محمدتقی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مدرسهرابهخانهنیاوریم
خانواده

شــاید یکی از دغدغه های اصلی همة والدینی که فرزندان 
مدرسه رو دارند، کیفیت تحصیل آن ها باشد. همیشه به دنبال 
بهترین نمرات یا به دنبال بهترین معلم ها و مدرســه ها برای 
فرزندانمان بوده ایم، اما همه گیری کرونا چشم اندازهای جدید 
دیگری را در معنای آموزش و یادگیری پیش روی خانواده ها 

قرار داده است.
تقلیــد از برنامه های آموزش در منــزل در حین قرنطینه، 
تقریبًا بافاصله بعد از تعطیلی مدرسه ها آغاز شد. والدین برای 
فرزندان خود برنامه  ریزی کردند و ســعی کردند مدرسه را به 

خانه بیاورند.
امیدهــای بســیار والدین در مــورد آمــوزش در خانه به 
فرزندانشان، با واقعیت سخت معلم بودن جایگزین شده است. 
چون معلم بودن به درجه ای از آمادگی و تمرکز نیاز دارد که 

بسیاری از والدین در حال حاضر به سادگی آن را ندارند.
دانیل ویلینگهام، اســتاد روان شناسی دانشگاه ویرجینیا، 
می گوید: »تاش های ناگهانی گسترده در زمینة آموزش در 
منزل، تا حد زیادی نشان دهندة آن است که مفهوم تحصیل 
در خانه، با آنچه در شرایط اضطراری دورة جدید ایجاد شده، 
اشــتباه گرفته  شده است. تاش برای تکرار مدرسه در خانه، 

تصویرگر: سام سلماسی
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وقتی شما آموزش ندیده اید و مواد آموزشی الزم را در اختیار 
ندارید، مانند انجام دادن مأموریتی غیرممکن است.«

ویلینگهــام در زمینــة شــناخت و یادگیری کــودکان و 
بزرگ ساالن تخصص دارد. او می گوید: »اکثر بچه ها به اندازة 
کافی مستقل نیستند تا بتوانند برای یک دورة زمانی طوالنی 
و بدون نظارت مداوم کار کنند. برای والدینی که سعی دارند 
میان توجه و مراقبت از فرزندانشان و انجام فعالیت های روزانه 
و کارشان تعادل ایجاد کنند، تعلیم فرزندان در خانه ممکن 

نیست.«
وضعیت کنونی تحصیل در دوران کرونا به معنای تحصیل 
در منزل نیست و الزم است اقدامی اضطراری برای پاسخ گویی 

به این شرایط صورت گیرد.
بنابراین، چطور می توانیم در کنار فرزندانمان به این شرایط 
به نحو بهتری پاسخ دهیم؟ پاسخ ممکن است تعجب آور باشد.

مفهوم یادگیری را گسترش دهید
واقعیت این است که کودکان از همان ابتدای تولد مشتاق 
یادگیری هستند. آلن گالینسکی، نویسندة کتاب »ذهن در 
ساخت هفت مهارت اساسی زندگی که کودک به آن احتیاج 
دارد« و مدیر ارشد »بنیاد خانوادة بزوس«، می گوید: »یادگیری 
مهارت بقاست که به طور طبیعی در همة انسان ها وجود دارد. 
اگــر خانواده ها بتوانند از این مهــارت به عنوان فرصتی برای 
درگیرکردن فرزندانشــان در یادگیری واقعی استفاده کنند، 
می توان تحول بزرگــی را در روند یادگیری کودکان و حتی 

والدین ایجاد کرد.«
یادگیری واقعی می تواند حتی فراتر از مباحث اصلی آموزشی 
باشد. البته ویلینگهام می گوید ما نباید فرزندانمان را به انجام 
کارهای مدرسه تشویق کنیم. در عوض باید انتظارات آموزشی 
خود را در این دوران پایین بیاوریم و سعی کنیم هر چه بیشتر 

بر یادگیری واقعی تمرکز کنیم.
او می گوید، به جای تاش برای انجام کارهایی که چیزهای 
زیــادی دربارة آن هــا می دانید، به آنچــه معلمان کودکتان 
نتوانسته اند انجام دهند، فکر کنید. به عبارت دیگر، این زمان 
را به آموزش مهارت های زندگی به فرزندانتان اختصاص دهید.

آنچه را بهتر می دانید آموزش دهید
شــاید به عنوان والد کودک در جبر یا فیزیک متخصص 
نباشید، اما هنوز مهارت هایی دارید که می توانید به فرزندان 
خود بیاموزید؛ به خصوص وقتی احتمااًل وقت بیشتری دارید.

در کانتیکت، یک پدر و پســر 13 ساله اش، هنری، در حال 
بازسازی موتور اتومبیلی 1972 مگابایتی هستند.  مادر هنری، 
می گوید: کار مکانیکی فوق العاده دقیق و گاه ناامیدکننده است 

و این به او صبر و توجه به جزئیات را می آموزد.
او می گوید: »این کار واقعًا دل چسب است.« و این چیزی 
اســت که »کامًا از آِن آن هاست.« وقتی پسرش به تازگی 
واحد درسی »مکانیک اتومبیل« را برای یک درس اختیاری 
پاییز سال آینده انتخاب کرد، مادر غافلگیر شد. این تصمیم 
چیزی اســت که او فکر نمی کند پســرش قبل از شــروع 

قرنطینه گرفته باشد!
در آستین، کریستین فوســت داوو به دو پسر جوان خود 

می آموزد چگونه یک باغچه درســت کنند، به آن کمپوست 
بیفزایند، و بذرپاشی گیاهان و پیوندهای دوباره را انجام دهند. 
او می گوید: »من فکر می کنم قرنطینه باعث تغییر والدین و به  
نوبة خود باعث تغییر فرزندان می شود. شاید به طور ناخواسته 

این زمان فرصت مناسبی برای بهبود روابطمان نیز باشد.«
والدین کارهای روزمره مانند خیاطی ساده یا پخت و پز را 
بیش از هر آموزش دیگری به فرزندانشان آموزش می دهند. لیز 
مورهد، مادر چهار پسر که خارج از فیادلفیا زندگی می کردند، 
در مورد واداشــتن بچه هایش به شســتن لباس ها، شستن 
ظرف ها و مرتب کردن تختخوابشان، دقت زیادی نداشت. او 
می  گوید: »تا قبل از این، در انجام همة کارها عجله می کردیم، 
اما دیگر جایی برای عجله نیست. بنابراین وقت بیشتری برای 
نشستن داریم و همان شلوار را چهار بار تا می کنیم تا بچه ها 

تاکردن لباس را یاد بگیرند.«

به عالقه های فرزندتان توجه کنید
اگر بچه ها در برابر کاری که انجام می دهید مقاومت نشان 
می دهند، ناامید نشوید. کافی است عاقه های شخصی فرزند 

شما برای آموزش مهارت های زندگی، یک نقطة پرش باشد.
گالینسکی می گوید: »مطالعات نشان می دهند، افرادی که 
هدف دارند، بیشترین رشــد را دارند؛ به  ویژه هنگامی که در 
دوران سختی و پر چالش به سر می برند. بیشترشدن عاقة 
فرزند شما بر همین هدف است.« وی می افزاید، اگر کودکی 
آنچه را در طول روز به آن اهمیت می دهد بیاموزد، کافی است.

برای مثال، پسر گالینســکی عاشق موسیقی بود و اکنون 
مدرک دکترای موسیقی شناســی آتن را دارد. نوة او عاشق 
بازی های ویدیویی اســت. او می گوید: »مردم ممکن است از 
بازی های ویدیویی متعجب شــوند،اما مهارت هایی که او از 
بازی هایش می آموزد، فوق العاده اند. او در حال یادگیری دقت، 
انعطاف پذیری، اندیشــیدن و توسعة راهبردهای حل مسئله 
است. این مهارت های زندگی در هر کاری که در آینده انجام 

دهد، به خوبی به او کمک خواهند کرد.«
ترفند این است که از عاقه های فرزند خود حمایت کنید؛ 

حتی اگر آن ها برای شما جالب نیستند.
گالینســکی می گوید: »اگر کودک شــما عاشق بازی های 
ویدیویی اســت، با او بازی کنید. یک رمان تصویری بخوانید. 
اگر به شــوالیه ها و ابرقهرمانان عاقه مند است، کتاب هایی 
در این زمینه بخوانید. تصویرهای این شــخصیت ها را روی 
کاغذهای ســاختمانی یا با گچ روی پیاده رو بکشید. دربارة 

معنای قهرمان بودن با فرزندتان صحبت کنید.«
سختی هایی که اکنون بســیاری متحمل شده اند، قابل 
جبران نیستند؛ افرادی که شغلشان را از دست می دهند و 
یا با بیماری روبه رو می شوند، نمی توانند با فرزندانشان در 

خانه باشند.
گالینسکی می گوید، اگر خانواده ها بتوانند از این فرصت برای 
مشــارکت بچه های خود در یادگیری استفاده کنند، در واقع 
هدیه ای به خانوادة خود تقدیم کرده اند. وی می افزاید: »من 
فکر می کنم این دوران دورانی است که کودکان همیشه آن را 
به خاطر خواهند سپرد؛ می خواهیم فرزندانمان چه خاطراتی 

داشته باشند؟«
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گوگل میت
شرکت گوگل پرچمدار ارائة سرویس های باکیفیت مبتنی 
بر وب اســت. برای برگزاری جلسات و کاس های اینترنتی 
هم گوگل میت یکی از بهترین هاست. خدمتی که بر صدا و 
تصویر مبتنی اســت و تا 100 نفر در جلسه امکان مکالمة 

صوتی و تصویری خواهند داشت.
این خدمت در حال حاضر هم روی رایانه  و سیســتم هاي 
عامــل ویندوز و لینوکس، و هــم از طریق برنامة كاربردي 
گوگل میــت در اندرویــد وآي او اس به صــورت رایگان ارائه 

می شود.
روش کار بسیار ساده است. پیش از هر چیز باید از اتصال 
و نقص نداشــتن میکروفن و دوربین دستگاه خود مطمئن 
شــوید. در قدم اول، برای اســتفاده از این سرویس باید در 
گوگل حساب کاربری داشــته باشید. یعنی یک ایمیل که 
 Gmail باشــد. اگــر ایمیلی در ســایت @gmail.com...
دارید، از همان استفاده کنید و در غیر این صورت به نشانی

gmail.com مراجعه و ثبت نام کنید.
ســپس از طریق نشــانی meet.google.com یا برنامة 

كاربردي Meet وارد محیط برنامه شوید.
   

سعید چگینی

با شیوع کرونا و لزوم برقراری جلسات و ارتباطات 
گروهی به صورت مجازی، سرویس های بسیاری برای 
این کار به وجود آمدند یا تقویت شدند. در این نوشته 
قصد داریم با یکی از ســرویس های بسیار خوب و 

کاربردی شرکت گوگل آشنا شویم.

اگر مدیر )ادمین( گروه هستید، برای بازکردن اتاق جدید 
از گزینة New meeting اســتفاده کنیــد. اگر هم برای 
جلسه ای دعوت شده اید، باید کد یا لینک دعوت خود را در 

قسمت Enter a code or link وارد کنید.
در رایانــه، بعد از کلیک کردن روی کد جلســه یا پیوند، 
می توانید دوربین و میکروفــون را تنظیم کنید و ظاهرتان 
را قبل از ورود به جلسه ببینید. همچنین، پیش نمایشی از 

افرادی که قبًا به جلسه پیوسته اند، دریافت  کنید.
در این سرویس، امکانات بسیاری گنجانده شده اند: برای 
مثال، مدیران جلسه می توانند شرکت کنندگان را به راحتی 
نشــان گذاري )پین( کنند، بی صدا کنند، حذف کنند و یا 

قالب هایی برای ظاهر اتاق و نمایش اسایدها ایجاد کنند.
همچنین، می توانید برای امور آموزشی، کل صفحة نمایش 
یا پنجره یا برنامه ای خاص را با حاضران در جلسه به اشتراک 
بگذاریــد. در ضمن، امکان به اشــتراک گذاری پرونده برای 

دیگران هم مهیاست.

شــما بــرای ایجاد جلســات و کاس های مجــازی چه 
سرویس ها یا نرم افزارهایی را می شناسید؟ برایمان بنویسید.

معرفی
نرمافزار

مالقاتباگوگل
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درتماشایآلفا

رهبری
آموزشی

محمد فائق مجیدی، بازنشسته فرهنگی

مدیر خودساخته در سه ویژگی به ثبات می رسد؛ ثبات در: 
نگرش؛ عملکرد؛ نگرش

مدیران در سه زمینه تغییر می کنند: فکر؛ تصورات؛ رفتار.
مدیران ناچارند با ســه گروه کار کننــد. پس به مهارت 

ارتباطات نیاز دارند: 
ـ تیم کاری شان؛ 

ـ کسی که آن ها را به این کار دعوت کرده یا گمارده است؛
ـ خود رهبر.

هر مدیر حتمًا این صفات را دارد: صبر؛ ســکوت و قلمرو 
سکوت؛ گذشت و دیگرخواهی.

در مقابل تغییرات جدید سه دسته انسان داریم: یک درصد 
موج ســازان یا رهبران؛ نه درصد موج سواران یا پیروان؛ نود 

درصد مردم که نسبت به تغییرات منفعل هستند.
مدیر اهل مشورت کردن است. در مشورت کردن با کسی 
مشورت کنیم که از سه ویژگی او مطمئن باشیم: نیت خیر؛ 

اطاعات تخصصی؛ مهارت در کار.

سخن پایانی
مدیران کســانی هستند که خود تجربه کرده اند و پیشرو 
هســتند و بعد، وقتی به خودســاختگی می رسند، دیگران 
را دعــوت می کنند در آن مســیر گام نهند. به قول موالنا 

جالل الدین محمد مولوی بلخی:
چون به بستانی رسی زیبا و َخوش 
بعد از آن دامان خلقان گیر و کش

مدیران به جایی می رســند که انسان ها دوست دارند پای 
حرفشان بنشــینند. آن ها حرف های تازه دارند و هر روز نو 

می شوند. باز به قول موالنا:
متصل چون شد دلت با آن عدن

هین بگو مهراس از خالی شدن
امر قل زین آمدش کای راستین
کم نخواهد شد بگو دریاست این

ما در این سرزمین بیش از هر چیز نیازمند مدیرانی توانمند 
هســتیم تا در مسیری پر از چالش و تغییر گام بگذاریم. در 

دنیای جدید به مدیریت جدید نیاز داریم.
 چنــد ماه پیش، فیلمی حرفه ای به نام »آلفا« را تماشــا 
می کردم کــه در آن رهبر قبیله از فرزندش می خواســت 
حیوانــی را که به قبیله حمله کرده بود، ذبح کند. فرزند که 
دل رئوفی داشت، می ترسید و نمی خواست این کار را انجام 
 دهــد. پدر که رهبر قبیله بود، خودش این کار را انجام داد. 
از هیچ کدام از افراد قبیله نخواســت این کار را انجام دهد، 
بلکــه خودش اقدام کرد تا فرزندش اولین درس مدیریت را 

فرا گیرد.
مدیران عملگرا این گونه اند؛ جسور و اهل عمل. خودشان 
عامل به حرفشان هستند. اگر کسی ادعای رهبری و مدیریت 
کند و شبیه حرفش عمل نکند، دنباله رویی نخواهد داشت.

در ادبیات غنی و کهن ما حافظ از دست این مدیران که 
قول و عملشان یکی نیست، می نالد:

واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

مدیر آموزشی کسی است که هر روز الگو می شود. به قول 
حافظ، اول باید خودش توبه کند، وگرنه می شــود مصداق 

این بیت:
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

 مالت علما هم ز علم بی عمل است
گاهی قلمی می زنم، بازاندیشــی می کنــم و دوتایی ها و 
سه تایی های مدیریتی را می نگارم تا شاید یکی را فایده افتد.
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معرفی
كتاب

شهال فهیمی

مدیریتمدرسهبارویکرداسالمی

ن
ها
مرا

ه

تربیــت و همة مؤلفه های آن، از جمله مدیریت و رهبری، 
کــه مهم ترین زمینة تحقــق »حیات طیبه« انــد، باید بر 
اساس معیارهای دینی استخراج شده از آیات قرآن کریم و 
سنت رســول گرامی )صلوات اهلل علیه( و سیرة ائمة اطهار 
)علیهم السام( شناسایی و ارائه شود تا به مثابة اصول تربیتی، 
برای تحقق غایــت تربیت، به همة کارگزاران تعلیم وتربیت 

کمک كند.
ایــن کتاب حاصل یک مطالعة پژوهشــی کیفی اســت. 
مؤلفان، ضمــن بهره مندی از علوم جدید مدیریت، مفاهیم 
مدیریت اســامی را از بطن متون و مفاهیم دینی و قرآنی، 
تجربه های موفق و آرا و اندیشــه های متخصصان و مدیران 
مسلمان، با دغدغه ها و آرمان های دینی و اعتقادی آنان و نیز 
سایر نوشتارهای مرتبط موجود، استخراج و تدوین کرده اند. 

همچنین، با اســتنباط از منابع علمی مدیریت و مطالعات 
انجام شده، »مدل مدیریت مدرســه با رویکرد اسامی« را 

همراه با ابزارهای سنجش پیشنهاد كرده اند.
کتاب در چهار فصل تدوین شــده اســت. فصــل اول آن 
مفهوم شناسی مدیریت در آموزش وپرورش، به ویژه مدیریت 
مدرسه با رویکرد اسامی، است و با نگاهی گذرا بر نظریه های 
مدیریت آموزشــی تدوین شده اســت. فصل دوم کتاب به 
جســتارهای پژوهش های داخلی و خارجی اختصاص دارد. 
در فصل سوم ابزار معتبر سنجش مدیریت مدرسه با رویکرد 
اسامی ارائه شده است و در فصل چهارم دربارة مدل مدیریت 

مدرسه با رویکرد اسامی بحث و بررسی شده است.
مطالعة این کتاب به همة مدیران مدرسه ها و مدیران سایر 

سطوح در آموزش وپرورش توصیه می شود.

معرفی ابزار سنجش معتبر و ارائة معتبر و ارائة مدل
نویسندگان: دکتر حیدر تورانی، دکتر اعظم مالیی نژاد، دکتر شهره حسین پور

ناشر: انتشارات مدرسه )٨٨٨٠٠٣٢4-٠٢١(
سال نشر: ١4٠٠

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۲
آبان ۱۴۰۰
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ماهنامة رشد مدیریت مدرســه برای شما مدیران و 
معاونان عزیز منتشر می شود و چه خوب است که شما 
نوشته ها، خاطرات  با ارسال مقاالت،  همکاران محترم 
و همچنین مستندسازی تجربه های مدیریتی خود در 
پربارتر کردن این نشــریه ما را یاری نمایید. به همین 
منظور و همزمان با ماهنامه شدن مجدد نشریه، فراخوانی 
را تهیــه و از طریق وبگاه مجله های رشــد، گروه های 
مجازی و صفحه اینستاگرام نشریه اطالع رسانی کردیم. 
خوشبختانه مطالب زیادی به ایمیل مجله رسید که پس 
بررســی و ارزیابی توسط کارشناسان نشریه، برخی از 
آن ها انتخاب و در نوبت چاپ قرار گرفت و برخی دیگر 

به دالیل مختلف مورد پذیرش قرار نگرفت. 

ما همچنان منتظر آثار شما هستیم.
 

مقاالت و نوشته هاي این عزیزان به دست ما رسید:
بهزاد عثمانی، سقز، كردستان؛ انسیه کاویانی، مانه 

و سملقان، شهر قاضی ، خراسان شمالي؛ مریم جمالی، 
فاورجان، اصفهان؛ صادق بلوچ، چابهار، سیستان 
و بلوچستان؛ مهران احمدی، كامیاران، كردستان؛ 

پروانه احمدی، رباط کریم، تهران؛ زهرا مشیرپناهی، 
سنندج، كردستان؛ علی  رهایی، شهرضا، اصفهان؛ 

علی طالشی رستمی، سرخه، سمنان؛ فاطمه ظریف 
پور، الرستان، فارس؛ مهدیه فدائی، رباط کریم، 

تهران؛ رضا شیبانی فر، بروجرد، لرستان؛ مریم لطفی، 
پریسا لطفي، ابهر، زنجان؛ محمدرضاشهبازی، فارس؛ 

محّمد احمدوند، مایر، همدان؛ فرزانه قنبری، 
مشگین شهر، اردبیل، محسن تاتاری، بابلسر، مازندران؛ 

مصطفی قلندری، سیریک، هرمزگان؛ صدیقه فخار 
یزدی، مریم ایمان دار، شیراز؛ مصّیب خلخالی، 

خّرم دره، زنجان. 

همراهان این شماره:
é رئیس اداره تكنولوژي و گروه هاي آموزشي و تحلیل محتواي 

متوسطه استان سمنان: محمد محسني معلم كالیي
é رئیس اداره تكنولوژي و گروه هاي آموزشــي و تحلیل 
محتــواي متوســطه اســتان چهارمحــال و بختیاري: 

سیدشهاب فاطمي
é رئیس اداره تكنولوژي و گروه هاي آموزشــي و بررسي 
محتواي ابتدایي استان آذربایجان غربي: یوسف فرماني

را تهیــه و از طریق وبگاه مجله های رشــد، گروه های 
مجازی و صفحه اینستاگرام نشریه اطالع رسانی کردیم. 
خوشبختانه مطالب زیادی به ایمیل مجله رسید که پس 
بررســی و ارزیابی توسط کارشناسان نشریه، برخی از 
آن ها انتخاب و در نوبت چاپ قرار گرفت و برخی دیگر 

به دالیل مختلف مورد پذیرش قرار نگرفت. 



برای مدیری که 
 به مقصد و هدف نمی اندیشد 

هیچ بادی موافق نیست.



تملق و حسد رب مؤمن روا نیست مگر رد طلب علم
تحف العقول، صفحه ۲۲۸


