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فناوری شتاب دهنده است
برخــی افراد نگران هســتند کــه فناوری جایگزیــن معلمان یا 
مدرسه ها شود، اما نقطۀ تمرکز این ترس را باید تغییر داد. فناوری 
جایگزین موارد نامرتبط و بی توجه به نیازهای یادگیرندگان خواهد 
شد. فناوری جای مأموریت مدرسه و معلم را )که عبارت است از 
آموزش، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، رشد عاطفی و اجتماعی( 
نمی گیرد، بلکه در فرایند تبدیل می نشــیند. یعنی وظیفه و نقش 
آن تبدیل منابع به منافع است. فناوری فرایند سنتی و غیرکارآمد 
را شفاف، دقیق، کم هزینه و پرسرعت می کند. به اصطالح آموزش 
»راننده« اســت، فناوری »گاز و شتاب دهنده« و البته ارتباطات و 

اتصال مداوم »مسیر و جاده« است. 

حرف اول 

دكتر حيدر تورانى

روز معلم 
گرامی باد



برابر نامة شمارة 15/113159 به تاریخ 91/5/23 هیئت های امنا و هیئت های ممیزة وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به 
مقاالت چاپ شده در این نشریه تا 2 امتیاز در هر مورد برای محاسبه در بندهای 3-3 و 3-1 حسب مورد و مجموعًا 

حداکثر تا 5 امتیاز تعلق می گیرد. 

برای اشتراک مجله اسکن کنید.
 قابل توجه نویسندگان و مترجمان 

 مقاله هایی را که برای درج در مجله می فرستید، باید با مدیریت آموزشی و آموزشگاهی مرتبط و قباًل در جای دیگری چاپ نشده 
باشد.  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته و متن اصلی نیز همراه آن ها باشد.  رشد مدیریت مدرسه از 
نوشته های کاربردی و مبتنی بر تجربه های مستندسازی شدة مدرسه ای استقبال می کند.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور 
زبان فارسی درست باشد و درانتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  حجم مقاله بیش از 1500 کلمه نباشد. 
 شورای برنامه ریزی مجله در رد، قبول، وبرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ها، ضرورتًا 
مبین رأی و نظر مسئوالن دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و شورای برنامه ریزی رشد مدیریت مدرسه نیست و مسئولیت 

پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان، با پدیدآورندگان آثار است.

اُفت یادگیری را چه کنم؟ / دکتر حیدر تورانی / 2
مدرسة متاورسی / قاسم یزدان پناه / 4

عقرب پژوهی / نجمه دائمی / 7
مدیران، رهبران برنامة درسی اند / 8

نوعی از هدایت / سیدمحمد فاطمی / 10
بهبود حال مدرسه! / دکتر لیال سلیقه دار - فائزه احمدی وشنوه/ 1۳

مهم ترین چالش مدرسه ها / فاطمه قائمی / 1٦
رهبری در مدرسة متاورسی / دکتر علی خلخالی / ۲0
حرفه ای عمل کن / ابراهیم اصالنی - مریم دالور / 22

مدیر شفاف است / سیما جعفریان / ۲4
تردیدهای رنگارنگ / محمد تابش / 2٦

جدایی مدرسه از دانش آموز / ائلدار محمد زاده صدیق / ۳0
فرصت طالیی خرداد / طاهره ملک زاده / ۳۳

بریم اردو / دکتر مرتضی مجدفر / ۳4
تظاهر به خوشبختی در جلب اعتماد / بتول اله داد / ۳۷
جمله با سیمرغ نسبت یافتند / دکتر محمد جاللی / ۳۸

سفرة محبت / فاطمه پیروز / 40
بالندگی متوقف نمی شود / محمدتقی علیخانی / 41

با مدیرآموزگاران / هوشنگ صدفی / 4۲
چند مرده حالجه! / شیرین باغستان / 44

زنده باد مدرسه / سپهر سپیدار / 4٦
معرفی کتاب / شهال فهیمی / 48

 بسم هللا
 الرحــمن
الرحــــیم

۸۸ ماهنامة آموزشــی، تحلیلی و اطالع رســانی  برای مدیران آموزشی، 
آموزش و پرورش کارشناســان  و  مربیان مدارس   معاونان، مشــاوران، 
دورة بیستم  شمارة پی در پی ۱۳۵  اردیبهشت ۱۴۰۱  ۴۸ صفحه  ۵۳۰۰۰ ریال

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

مدیرمسئول: 
محمدصالح مذنبی
 سردبیر:
 دکتر حیدر تورانی
 هیئت تحریریه:
دکترمرتضی مجدفر، دکتر علی خلخالی
صادق صادق پور، ابراهیم اصالنی
دکتر محمدعلی شامانی، دکتر زهرا اربابیان
مدیر داخلی:
 شهال فهیمی
دبیر عکس:
اعظم الریجانی
 ویراستار:
کبری محمودی
مدیرهنری:
کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک:
سید جعفر ذهنی
نشانی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پالک ۲۷0
 صندوق پستی: ٦584/15875
 تلفن: ۸۸490۲۳۲ نمابر: ۸۸۳014۷۸

 www.roshdmag.ir:وبگاه 
modiriat@roshdmag.ir:رایانامه
 پیامک: 30008995
 نشانی امور مشترکین:
 تهران، صندوق پستی 15875/6586
 تلفن امور مشترکین: 021-۷۷6۳۳۲0۸ 



اُفت یادگیری را چه کنم؟

یادداشت 
سردبیر

در بحران همه گیری جهانی کرونا آموزش وپرورش نیز مانند 
بخش های دیگر تحت تأثیر این بحران بوده اســت. بیش از 
188 کشــور جهان حضور در مدرســه ها را تعطیل کردند و 
زندگی بیش از 1/٦ میلیارد کــودک، نوجوان و خانواده های 

آن ها تحت تأثیر این بحران قرار گرفت.
اگرچه این تعطیالت ضروری بوده است، اما فرایند یادگیری 
کودکان را نیز دستخوش اختالل کرد. کودکاِن متأثر از افت 
یادگیــری، 10 تریلیون دالر از درآمدهــای خود را در طول 
زندگی از دســت خواهند داد. برای هــر کودک این کاهش 
درآمد معادل از دســت دادن یک ســال درآمد از بازار کار در 

طول دوران فعالیت شغلی است.1
در آینــدة پیش رو، ســرمایه گذاری در فنــاوری به منظور 
پشــتیبانی از یادگیری در فراســوی مرزهای مدرسه، برای 
مدرســه و دانش آموزان آن ها بسیار ضروری است. مطالعات 
نشان می دهند، به طور متوسط حدود 55 درصد مدرسه  های 
کشــورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی، پیش 
از بحران کرونا به یک بســتر پشــتیبان یادگیری از راه دور 

دسترسی داشته اند.
ابعــاد بحرانی که نظام آموزشــی کشــور بــا آن مواجه 
اســت، عبارت اند از: انباشــت افت یادگیری از گذشته؛ رشد 
روانی اجتماعی ضعیف کودکان خردســال، کاهش سالمت 
روان کودکان و نوجوانان در ابعاد گوناگون و آســیب پذیری 
بیشتر کودکان خردسال به سبب شکل  نگرفتن مهارت های 
اساسی؛ افت یادگیری؛ فقر محیطی؛ به خطر افتادن سالمت 
و ســرمایة مغزی؛ تشکیل جمعیت گســتردة دانش آموزان 
نابرخوردار و محروم در سطح کشور و نبود دسترسی آن ها به 
آموزش مجازی؛ آسیب پذیرترشدن دانش آموزان دچار ناتوانی؛ 

نبود زیرساخت های فناوری الزم؛ کاهش زمان آموزش؛ نبود 
مهارت و آمادگی الزم معلمان برای تدریس اثربخش در فضای 
مجازی و برخط؛ افزایش نابرابری ها و شکاف های یادگیری بین 
دانش آموزان و ترک تحصیل گستردة دانش آموزان به سبب 
افت یادگیری و پیامدهای منفی اقتصادی خانواده های محروم.
بنابراین، افت چشمگیر یادگیری و مهارت های اساسی و ترک 
تحصیل دانش آموزان از مهم ترین پیامدهای تعطیلی آموزش 
حضوری مدرسه برای نظام آموزشی کشور است؛ پیامدهایی 
که به ســادگی جبران پذیر نخواهند بود. از این رو، مبتنی بر 
تجربه های بین المللی و توصیة نهادهای سیاست گذاری علمی، 

آموزشی و فرهنگی در سطح جهان، توصیه می شود:

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
اردیبهشت 1۴۰1
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نوشــتن، علوم، ریاضی و شایستگی های عاطفی اجتماعی( 
تأکید می شود.

 افزایــش زمان آموزش با اســتفاده از کالس های آخر 
هفته )پنج شــنبه ها( و حتی تعطیالت، راه اندازی مدرســة 
تابســتانی برای همة دانش آموزان )متناســب با مدرسه و 
کالس، در مواردی که بر سنجش ها، افت یادگیری همگانی 
و فراگیر مبتنی هســتند( یا به طور ویژه برای دانش آموزانی 
که دچار افت یادگیری هســتند، مورد توجه قرار گیرد. به 
این منظور، محرک های انگیزشــی و مراودات و مشوق های 
الزم برای معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و حتی مدیران 

مدرسه به منظور مشارکت حداکثری در نظر گرفته شوند.
 برای بهبود کارایی و اثربخشــی آمــوزش از آموزش 
هدفمند )گروه بندی بر اساس سطح یادگیری در بازة زمانی 
معیــن و در روزهای عادی مدرســه، اردوهای )کمپ های(
یادگیری هدفمند در طول ســال تحصیلی( و رویکردهای 

آموزش هدفمند منعطف استفاده شود.
 )Coach( مربیگری معلمان یا به اصطالح کوچ کردن 
معلمان برای تقویت مهارت هــای آن ها در تدریس در نظر 

گرفته شود.
 برنامه های آموزش اختصاصی در گروه های کوچک )1 تا 

4 و حتی 7 دانش آموز به هر معلم( ارائه شوند.
 برنامه های یادگیری خودراهبر، همانند آموزش هدفمند 
و برنامه های خودآموز، دانش آ موزان را قادر می کند به تدریج 
به سمت تسلط و چیرگی بر مهارت های پایه حرکت کنند.

خالصه کالم اینکه:
افت یادگیری و ترک تحصیــل دانش آموزان از مهم ترین 
چالش های پســاکرونای نظام آموزشــی کشــور محسوب 
می شــود که نیازمند تدوین برنامه ای جامــع و درازمدت، 
همراه با تأمین منابع مالی الزم، شکل گیری جوامع یادگیری 
حرفه ای معلمان، آگاه سازی مدیران مدرسه نسبت به موضوع 
و برنامه ریزی به منظور مقابله با افت یادگیری، آگاه ســازی 
خانواده ها، جامعه، حساسیت مضاعف و پاسخ دهی مبتنی بر 

شواهد علمی به این چالش اساسی و خطیر است.

 قبــل از شــروع ســال تحصیلــی 1402- 1401 از 
دانش آموزان سنجش سطح یادگیری به عمل آید. سنجش 
افت یا شــکاف یادگیری اولیــن گام در تدوین برنامه های 
جبرانی و ترمیمی است. این سنجش به صورت کالسی قابل 
اجراســت. اطالعات حاصل از سنجش در اختیار معلمان و 

والدین دانش آموزان قرار گیرند. 
 برنامه های شــفاف و زمان بندی شــده و فشرده برای 
تسریع یادگیری و پیشــگیری از تفاوت های یادگیری بین 
دانش آموزان ارائه شــوند. این مداخلــه به صورت رویکردی 
نظام مند مورد توجه باشــد. این مداخــالت در همة پایه ها 
و دوره های تحصیلی، به ویژه دورة ابتدایی )ســواد خواندن، 

پی نوشت :
1. گزارشی از سازمان همکاری های 
 .)OECD( اجتماعی  و  اقتصادی 
برگرفته از  توصیه نامه سیاســتی 
مطالعات  پژوهشــگاه   ۷ شــمارة 

آموزش وپرورش.

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
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چالش های
 مدیریتی

قاسم یزدان پناه، کارشناس آموزش و پرورش

در اکتبر 2021 مارک زاکربرگ نام فیس بوک را به »متا« تغییر داد. او اعالم کرد: »فیس بوک به دنبال اســتخدام ده هزارنفر 
در اتحادیة اروپا برای توسعة »متاورس« است. به گفتة فیس بوک، متاورس در پنج سال آینده موقعیت های شغلی جدیدی، 
به خصوص برای مهندسان بسیار متخصص، خواهد آفرید. فیس بوک 50 میلیون دالر در اختیار گروهی غیرتجاری قرار داده 

است که مسئوالنه به ساخت متاورس کمک می کنند« )روزنامة نصف جهان، 27 مهر 1۴00(.
به نظر می رسد آیندة اینترنت متاورس خواهد بود. متاورس اینترنت مجسم شده است. در اینترنت ما فقط نگاه می کنیم و 
پرسه زدن هایمان مجسم نیست. ما بیرون از فضای مجازی هستیم. اما در متاورس می توانیم به شکل چهرک )آواتار( پرسه 
بزنیم، از فروشگاه های مجازی خرید کنیم، در جلسات شرکت کنیم، در کالس های درس حضور یابیم، آموزش دهیم یا آموزش 
ببینیم. زاکربرگ در وبگاه شرکت، مدت کوتاهی پس از سخنرانی اش در مورد متاورس گفت: »آینده، اینترنت مجسم شده ای 
خواهد بود که شــما در آن تجربه می کنید، نه اینکه فقط به آن نگاه کنید! ما این را متاورس می نامیم و هر محصولی را که 

.)https://tarjomaan.com/neveshtar/10524( »می سازیم لمس می کنیم

متاورس از کی مطرح شد؟
در سال 1992 نویسنده ای به نام نیل استیونسون1 رمانی 
نوشت با عنوان »سنوکراش«. این رمان داستان یک هکر جوان 
به نام هیرو2 را روایت می کند که برای مقابله با دشــمنان به 

دنیایی برتر می رود.
ایــن دنیای برتر متاورس3 نــام دارد. متاورس جایی بود که 
شخصیت های رمان با زدن عینک های مخصوص، به آن وارد 
می شدند و در آن تجارت یا سفر یا هر فعالیت  دیگری را تجربه 
می کردند. بعد از داستان استیونســون، اصطالح »آواتار« در 
داستان های تخیلی استفاده شد. فیلم آواتار4 بر همین اساس 
به کارگردانی جیمز کامرون در سال 2009 ساخته شد. فیلم 
دیگری به نام: »بازیکن شــمارة یک آماده« در سال 2018 به 
کارگردانی استیون اسپیلبرگ با استفاده از آواتار ساخته شد.

واژة آواتار را اولین بــار ریچارد گاریوت برای یک بازیکن 
رایانه ای به کار برد. او شخصیت و ویژگی های اخالقی و رفتاری 

کامل انسانی را در این بازیکن قرار داد.
متاورس یا »فرادنیا« نظریه ای دربارة یک فناوری جدید در 
آینده است. متاورس از ترکیب دو واژة »متا«5 به معنی »فراتر« 
و »یونیورس«٦ به معنای »جهان یا گیتی« ایجاد شده است. 
بنابراین می توان متاورس را جهان برتر یا برتر از جهان معنی 

کرد.
متاورس دنیایی است سه بعدی که یک جهان تمام دیجیتال 
را با دنیای فیزیکی ترکیب می کند. در این دنیا افراد می توانند 

به هر آنچه نیاز دارند دسترسی داشته باشند.
در واقــع متاورس پیوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال، 
دنیای آواتارها و نسل بعدی اینترنت است )یزدان پناه، روزنامة 

اعتماد، شمارة 51۹۲(.

متاورس و دنیای آموزش
آیا متــاورس در آینده آموزش را هم تحت تأثیر قرار خواهد 
داد؟ پاسخ به این سؤال دشوار نیست. مگر ممکن است متاورس 

دنیای مدیریت، اقتصاد، گردشگری، سینما، ارتباطات اجتماعی 
و سایر موارد را تحت تأثیر قرار دهد و بر آموزش تأثیر نداشته 
باشد! اخیراً کلیپی را از شرکت هیوندای کرة جنوبی دیدم که 
طراحی مدلی از ماشین را از ابتدا تا انتها به صورت متاورس و 
با استفاده از چهرک ها )آواتارها( و عینک های سه بعدی انجام 
می داد. بعد از طراحی سه بعدی کلیة اجزای اتومبیل به صورتی 
زیبا در فضا پخش و معلق می شــد؛ به نحوی که هر قطعه را 
می توانی از زوایای متفاوت مشاهده و بررسی کنی! این نوعی 
آموزش اســت. برای درس های مدرسه ای نیز به همین نحو 

می توان عمل کرد.
به بخشــی از ارتباط نهاد مدرســه و 

متاورس در این نوشته اشاره می کنم.

متاورس و معماری مدرسه
اگر سری به مدرسه های محله و شهر 

خود بزنید، آن ها را خالی از دانش آموز 
و سوت و کور می بینید. با شیوع 
کرونا آموزش مجازی شــد و 
ساختمان های مدرسه ها بدون 
اســتفاده ماندند. در آینده ای 
نزدیک، حتی بعد از کرونا، با 

توسعة متاورس و استفاده از آن 
در آموزش، نیاز به مدرسه هایی با 
معماری کنونی از بین خواهد رفت.

مدرسه های آینده هیبریدی7 خواهند 
بود؛ مدرســه هایی مرکــب از آموزش 
مجازی متاورســی و آموزش حضوری 
ســنتی! معماری مدرسه های فعلی 
برای آموزش سنتی و حضور فیزیکی 
دانش آمــوزان اســت. بــا آموزش 
متاورسی ممکن است دانش آموزان 

مدرسۀ متاورسی

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
اردیبهشت 1۴۰1

۴



مــدت کوتاهی در هفته برای برخــی فعالیت های خاص در 
مدرســه حاضر شوند. آزمایشگاه و کارگاه و کتابخانه و حیاط 

مدرسه و کالس های سنتی دستخوش تغییر خواهند شد.
مدرســه های متاورس با معماری های نوین ســه بعدی و 
به صورت مجازی ســاخته خواهند شــد. اخیراً قطعه زمینی 
مجازی به قیمت بیش از سه میلیون دالر به فروش رسید. بعید 
نیست مدرسه های متاورسِی طراحی و ساخته شده با امکانات و 

تجهیزات و محتوای مجازی خرید و فروش شوند.
معماران مدرسه های متاورسی خالقیت و ابتکار خود را به کار 
خواهند بست و دنیای آموزشی جدیدی را خلق خواهند کرد.

متاورس و مدیریت مدرسه
مدیریت مدرســة کالسیک برای مدرسه ها حضوری است؛ 
مدرســه ای با تعدادی دانش آموز و معلــم و نیروی اجرایی و 
خدماتی که حداقــل پنج روز در هفته بــا برنامه ریزی های 

تدوین شده در مدرسه حاضر می شوند.
مدیران فعلی مدرســه ها برای این گونه مدرســه ها تربیت 
شــده اند. کیمبل وایلز، نویسندة کتاب »مدیریت و رهبری 
آموزشی« می گوید: نقش مدیر یا رهبر آموزشی عبارت است از 
حمایت، تقویت، یاری، کمک و در نتیجه همکاری با کارکنان، 

نه دستوردادن و هدایت کردن.
با تغییر روش مدرسه داری با رویکردهای نوین، نقش مدیر 
مدرسه پیچیده تر و وسیع تر خواهد شد. در مدرسة سنتی مدیر 
در فضای فیزیکی مدرسه محصور است؛ با ارتباطاتی محدود 
پیرامون مدرسه! در مدرسة نوین هیبریدی، نقش و جایگاه مدیر 
تغییر خواهد کرد. جغرافیای مدرسه به خانه های دانش آموزان 
و معلمان کشیده می شود. ممکن است در آینده دانش آموزان و 
همکاران مدیر از شهرها یا حتی کشورهای دیگر باشند. با روش 
و منش مدیریت مدرسة سنتی نمی توان مدرسه های جدید را 
هدایت کرد. مدرسه های نوین به مدیران نواندیش، خالق، 

منعطف، کاردان و متخصص نیاز دارند.
تعریف مدیریت و رهبری آموزش 
و  مدیریت  می یابــد:  تغییر 
رهبری آموزشی متاورسی 
عبارت اســت از دانش و 
مهارت و به کاربســتن 
اصــول آمــوزش بــا 
معلمــان،  همــکاری 
کارکنان، دانش آموزان، 
اولیــا و کارشناســان 
خبرة فناوری اطالعات 
اهداف  به  برای رسیدن 
دائمــًا در حــال تغییر در 

مدرسه هایی فارغ از زمان و مکان جغرافیایی.

متاورس و معلم مدرسه
در مدرسة متاورســی، نقش معلم ترکیبی از حضوری و 
مجازی خواهد بود. معلمان مثل گذشته ساعات تدریس را در 
مدرسه نخواهند گذراند. شیوه های آموزش آن ها تغییر می کند. 
کتاب های درســی و محتوای آموزشی متحول خواهند شد. 

آزمایش ها بیشتر شبیه سازی شده )سیموالتوری( می شوند و 
تجهیزات آموزشی نوینی وارد عرصة آموزش می شوند. نقش 
معلم از سخنرانی و متکلم وحده بودن خارج و بیشتر راهنمایی 
و هدایت گری خواهد شد. محتواهای نوین به صورت فیلم های 
سه بعدی در دسترس قرار می گیرند. معلم همراه دانش آموزان 
به صورت چهرک )آواتار( در کالس درس و محیط های مجازی 

وارد خواهد شد.
زمــان و مکان آموزش محدود نیســت. معلمان می توانند 
از هر نقطة کرة زمین به صورت مجــازی یا با حضور آواتاری 
تدریس کنند. تجهیزات مورد نیاز معلم از گچ و تخته و ماژیک 
به عینک های سه بعدی و هنر و مهارت استفاده از محتواهای 

مجازی تغییر پیدا می کند.
روش کالس داری و تدریــس بســیار منعطــف و پیچیده 
می شــود. کالس ها مختلط و ترکیبــی از نژادها، ملیت ها و 
مذهب ها و فرهنگ های گوناگون خواهند بود. با فراگیرشدن 
متاورس، مدرسه های متاورسی توسعه پیدا می کنند. در این 
مدرسه ها معلمان به مهارت هایی از قبیل »تسلط به یک زبان 
زنــده، کار با فناوری اطالعات، قدرت ارتباطات، توانایی تولید 
محتوا، مدیریت فرهنگی، روان شناســی تربیتی و اجتماعی« 

نیازمند خواهند بود.

متاورس و برنامۀ درسی
در قرن بیســتم، با توســعة صنعت، بزرگ شدن شهرها و 
راه اندازی کارخانه ها و توسعة ســازمان های اداری، مدرسه ها 
با سرفصل های آموزشــی خاص آن عصر برای تربیت نیروی 
انســانی، به منظور کار در کارخانه ها و سازمان ها دایر شدند. 
فارغ التحصیالن مدرســه ها جذب شــرکت ها و سازمان های 
دولتی و خصوصی می شــدند. بــا ورود فناوری های نوین و 
تغییرات گســترده در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و 
صنعتی، همة بخش ها دســتخوش تحوالت عظیمی شدند. 
مدرسه ها نتوانستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند و از 
قافله عقب ماندند. فارغ التحصیالن در بازار کار جدید منفعل 
شدند. ســرفصل های هر درس قرن بیستمی کارایی خود را 
برای قرن 21 از دست داد و آموزش های غیررسمی و نوین در 

شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات گسترش یافتند.
 با توسعة اینترنت و مجازی شدن بسیاری از امور آموزشی، 
بازرگانی و سازمانی، شکاف بین بازار کار و مدرسه عمیق تر شده 
است. کارشناسان آموزش و دست اندرکاران توانایی تطبیق خود 

با تحوالت را از دست داده اند.
با متاورسی شدن سازمان ها و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی، 
این شــکاف روز به روز عمیق تر خواهد شــد. مقاومت بخش 
آموزش در مقابل تغییرات و پرداختن به فلسفه های قدیمی و 
کهنة تعلیم و تربیت باعث نخواهد شد این حرکت شتاب آلود 
متوقف یا ُکند شــود. تغییر در برنامه های درسی و سرفصل 
درس ها، و تجدیدنظــر در کتاب محوری و انعطاف در حضور 

دانش آموزان به شکل کالسیک، در آینده اجتناب ناپذیر است.
دانش آمــوزان دیگر تحمل دوازده ســال حضور فیزیکی در 
مدرسه را نخواهند داشت. مطالبی که در گذشته در طول یک 
سال تحصیلی می آموختند، با فناوری های نوین در مدت یک 

هفته قابل آموزش خواهند شد.

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
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مدرسة متاورسی برنامه های درسی و سرفصل های درس ها و 
بسیاری از شیوه های گذشته را منسوخ می کند.

متاورس و صنایع آموزشی
اگر سری به مدرسه ها بزنید، قبرستانی از تجهیزات آموزشی 
را مشاهده خواهید کرد. بسیاری از این وسایل کارایی شان از 
بین رفته اســت. رایانه های قدیمی، نورافکن ها )پروژکتورها(، 
تجهیزات آزمایشگاهی، تابلوهای هوشمند، ماشین های تراش 
و دستگاه های جوش هنرستان ها، بسته های آموزشی و... از رده 

خارج شده اند.
صنعت آموزش جدید در دنیای شبیه سازی ها، اموالتورها، 
برنامه های کاربردی، شــبکه های اجتماعی، آواتارها، دنیای 
مجــازی ســه بعدی، عینک هــای ســه بعدی، نرم افزارهای 

حیرت انگیز آموزشی و... تجلی خواهد کرد.
در آموزش خلبان ها برای پرواز با هواپیما بیش از 70 درصد 
آموزش را شبیه ساز )سیموالتور( و اموالتور انجام می  دهند. در 
دنیای مجازی، آموزش شــکل واقعی به خود می گیرد. با این 
آموزش ها خلبانان بقیة دورة آموزشی را با هواپیماهای واقعی 
انجام می دهند. به این ترتیب، هم از تســلط و تبحر بیشتری 

برخوردار می شوند و زمان آموزش هم کوتاه تر می شود.
معلم و دانش آموزان با اســتفاده از عینک های ســه بعدی 
به صورت مجازی وارد بدن انسان می شوند و پیکرة او را، از مغز 
و قلب و کلیه ها و معده و شبکة گردش خون و سلسلة اعصاب، 
می بینند و یاد می گیرند. در دنیای سلول ها غوطه ور و با گردش 

خون وارد همة اعضا و جوارح می شوند.
دانش آموزان به همراه معلمان در منظومة شمسی و کهکشان ها 
گردش می کنند. شبح های سه بعدی را از نزدیک لمس خواهند 
کرد. در اعماق دریاها به همراه ماهیان شنا و عجایب خلقت را 
آموزش می بینند. به تاریخ گذشته سیر کرده و در تخت جمشید و 
مراکز تاریخی و تفریحی و علمی و طبیعی جهان حاضر می شوند 
و آموزش می بینند. دنیای پیچیدة ریاضی و هندسه را بهتر درک 
می کنند و در مناطق جغرافیایی به سیر و سفر می پردازند. در 

برف های قطبی و کویر لوت قدم می زنند و یاد می گیرند.
محیط های یادگیــری فراگیر فرصت توســعه و یادگیری 
مهارت ها را ایجــاد می کنند؛ ارائه دهندة پیشــروی آموزش 
متاورســی8 محتوای با کیفیت باال، تعاملــی و همه جانبه با 
استفاده از راه حل های دیجیتال الکترونیکی برای موضوعات و 
مهارت های گوناگون )metaverselearning. Co. Uk(. این 
سایت آموزش هایی از قبیل ساخت و ساز، آجرکاری، نجاری، 
نقاشی و تزئین، گچ کاری و کاشی کاری را به شکل نوین و بدون 

استفاده از مواد واقعی آموزش می دهد.
یکی دیگر از شــرکت ها در زمینة متــاورس »آموزش در راه 
است« که در بخشی از نوشتة خود این گونه تیتر زده است: »ایجاد 
یک زیست بوم )اکوسیستم( مرکز تحقیقات مجازی با استفاده از 
تیم های مایکروسافت« و »نحوة استفاده از شبیه سازی دیجیتال 
به منظور آماده سازی دانش آموزان برای مشاغل آینده«. همچنین، 
در جایی دیگر آورده اســت: »با آغوش باز فناوری را در آغوش 

.)timeshighereducation.com( »بگیرید

متاورس؛ مزایا و معایب
 هر تحــول جدیدی مزایا و معایبــی دارد. تحوالت جدیِد 

امور اجتماعی و انسانی شیرازه های قبلی را در هم می شکند 
و ســاختارهایی نوین را شکل می دهد. وارد روان و احساس و 
عاطفة انسان می شود و روابط فردی و گروهی را تحت الشعاع 
قرار می دهد. متاورس مردم را به دنیای مجازی بی پایانی می برد؛ 
تجربه ای جدید با تداخل و ترکیب دنیای خیال با دنیای واقعی. 
در این دنیا انسان ها می توانند کارهایی انجام دهند که برایشان 

رؤیایی بیش نبود. حال این رؤیا محقق می شود.

مزایای متاورس
1 . مــردم را در دنیای جدید دورهم جمع می کند و روابط 

اجتماعی جدیدی را شکل می دهد.
2 . سرگرمی های زیادی ایجاد می کند.

3 . دنیای غریب، اسرارآمیز و هاله گونه ای را ارائه می دهد.
4 . تحصیل و کار در خانه را بهبود می بخشد.

5 . ارتباطات دیجیتال و همه جانبه ای را به وجود می آورد.
٦ . بسترهای رسانه های اجتماعی را ارتقا می دهد.

۷. کاربردهای قابل توجهی در مشاغل خواهد داشت.
8 . تجارت الکترونیکی و اقتصاد مجازی را توسعه می دهد.

معایب متاورس
1 . بین مردم و دنیای واقعی جدایی به وجود می آورد.

2 . اعتیــاد به وجود می آورد. رشــد فرزندان در این فضای 
اعتیادآور صورت خواهد گرفت.

3 . مفهوم زمان از دست می رود.
4 . انسان را از طبیعت واقعی جدا می کند.
5. حواس را بیش از حد تحریک می کند.

٦ . نگرانی هایی از تأثیرات اجتماعی و فرهنگی به وجود می آورد.

7. باعث شکاف دیجیتال بین کشورهای غنی و فقیر می شود.
8. مشکالتی از قبیل حریم خصوصی، اینترنتی، آزار و اذیت 
ســایبری، انتشار اطالعات و تبلیغات گمراه کننده را به دنبال 

خواهد داشت.
در این نوشــته قصدم این بود که خوانندگان عزیز آشنایی 
مختصری با »متاورس« پیدا کنند. همچنین، تأثیر این فناوری 
جدید بر مدرسه را مطالعه کنند. زاکربرگ فراگیری استفاده 
از متاورس را پنج تا ده سال تخمین زده است. اعتقاد من این 

است که شاید کمتر از زمان پیش بینی محقق شود.
 زمان زیادی نیاز اســت تا مدرســه ها خود را با این فناوری 
جدید تطبیق دهند. معمواًل در مقابل تغییرات مقاومت وجود 
دارد. کارشناســان و صاحب نظران در این زمینه ها به بحث و 
گفت وگو خواهند پرداخــت و مقاله ها و کتاب های زیادی به 
نگارش درخواهند آمد. نکتة مهم این است که فناوری  های نوین 
برای جاانداختن خود از کســی اجازه نخواهند گرفت و به راه 
خود ادامه می دهند. فناوری، پیرامون خود را به هماهنگ سازی 
مجبور می کند. چنانچه مدرسه ها خود را با این واقعیت تطبیق 
ندهند، دانش آمــوزان آموزش را در جاهای دیگری که امکان 
دسترسی دارند، دنبال خواهند کرد. شرکت ها و سازمان های 
پیشــرو منتظر فارغ التحصیالن مدرسه و سازمان ها نخواهند 
ماند. آن ها آموزش را به کالبد شرکت یا سازمان خواهند کشاند. 
واقعیت این است که تطبیق و به روزرسانی با دنیای پرسرعت 
تغییرات کاری بسیار دشوار است. این واقعیتی است که باید 

بپذیریم و با آن زندگی کنیم.

منابع
1.شبکه های اینترنتی

- https://metaverselearn-
ing.co.uk
- https://www.timeshigh-
ereducation.com
- www.konsyse.com
- medium.com

۲. وایلــز، کیمبــل، مدیریــت 
ترجمة  آموزشــی،  رهبــری  و 
محمدعلــی طوســی )1400(، 

بازتاب، تهران.
۳. یزدان پناه، قاســم، سازمان 
اعتماد،  روزنامــة  متاورســی، 
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اولین باری که عقرب دیدم، در سالن یک مدرسة چندپایه 
بود که چنان دورافتاده هم نیست، اما موردتوجه واقع نشده... 
وقتی کلید مدرســه ای چندپایه را به مــن دادند، به اتفاق 
همســرم به مدرسه رفتیم تا بازدیدی از چگونگی اوضاع آن 
داشته باشیم. چشمتان روز بد نبیند. همان روز اول جارو به 
دست شدیم و من فقط سه کیسة آشغال کاغذی جمع کردم 
و سوزاندم. سه کیسه هم فروختم و با آن ها توپ پالستیکی 

خریدم؛ چون دیدم سبد ورزشی دانش آموزان خالی است.
 هنوز هم با وجود اینکه یک ســال در مدرسه هستم، اگر 
فرصت کنم، باز هم می توانم از انباری مدرســه آشغال های 
عهد دقیانــوس را جمع کنم و با آن ها گلدان یا توپ بخرم. 
همین طور که داشتم سالن مدرسه را جارو می کردم، دیدم 
داخــل خاک ها چیزی تکان می خورد. بــا دقت نگاه کردم 
و دیدم عقرب است. به همســرم گفتم: »عقرب! عقرب...!« 
ایشــان مشــغول جاروی کالس ها بود. گفت: خب بکشش 
دیگه. با خاک انداز برش داشــتم و خواســتم داخل آتشی 
بیندازم که در حیاط به خاطر آشغال ها شعله ور بود؛ اما دلم 
نیامد. خواستم عقرب را داخل شیشة الکل بیندازم تا به درد 
درس علوم بچه ها بخورد، باز هم دلم نیامد. آخرش هم بین 
علف های حیاط رهایش کردم و از حیوان قول گرفتم من و 

بچه ها را نیش نزند!
بعــد از اول مهــر به بهداشــت اداره و بهداشــت منطقه 
اطالع رســانی کردم که دو مورد عقرب در مدرسة من دیده 
شده است. این به آن پاس داد و آن به این. آخرش هم گفتند 
کار خود مدیر است. پرس و جو کردم، گفتند باید به فالن جا 

که سمپاشــی خصوصی دارند، زنگ بزنی. زنگ 
زدم سمپاشــی خصوصی، گفتند پانصد هزار 
تومان باید بدهی تــا بیاییم. من هم گفتم 

مدرســة به این فقیری پولش 
سی هزار  خودم  بود.  کجا 
تومان سم عقرب خریدم 
و بــا چیزهایی که گفته 
بودنـد، حل کــــردم 
و داخل یک افشـــانه 
ریختم و کنار گوشــة 
کالس ها را ســم زدم. 

بعدش هم که دیگر کرونا آمد و آموزش  ها مجازی شد.
 خالصه بگویم از اداره، که به بهداشت شهرستان زنگ زده 
بود و گفته بود دقیقًا وظیفة شما چیست؟ بهداشت هم گفته 
بود این کارها تحت پوشش ما و جزو سرفصل های ما نیست 
و باید به بخش خصوصــی زنگ بزنی. بخش خصوصی هم 
پرســیده بود این عقرب ها قباًل کجا بودند!؟ گفتم بودند و با 
سنگ کشته شــدند. بچه ها آن ها را با سنگ کشتند. مدیر 
قبلی هم وقتی کلید را به من تحویل داد، از وجود عقرب ها 
و حتــی مار خبر داد و این را هــم گفت که بچه های اینجا 
خودشان مارگیر و مارکش و عقرب کش هستند. در آبان ماه 
که به سمپاشی خصوصی زنگ زدم، گفت، خانم عقرب ها هوا 
که سرد می شود می روند بخوابند. فعاًل خیالت راحت باشد. تا 

بعد از عید پیدایشان نمی شود.
خالصه مــن قانع نشــدم و کار خــودم را انجــام دادم. 
عقرب پژوهی انجــام دادم تا در صورتی کــه خدای ناکرده 
مشــکلی پیش آمد، بتوانم کاری کنم. اما یک حرف بخش 
خصوصی هنوز در ذهنم مانده اســت که گفت: خانم، وقتی 
با سنگ می شــود عقرب کشــت، چرا خودت را به دردسر 

می اندازی! تازه، پول هم که نداری!
اما من نتوانســتم بی تفاوت باشــم و به حرف مدیر قبلی 
که گفته بــود این بچه ها خودشــان مارکش و عقرب کش 
هستند اســتناد کنم. آمدیم و بچه ای این کاره نبود و نیش 
خورد! خالصه با همان سی هزار تومان گرد عقرب کار خودم 
را انجام دادم. یک روز هم می خواســتم از عقرب دوم فیلم 
بگیرم و در فضای مجازی رهایش کنم تا به دست وزیر 
آموزش وپرورش برســد، اما با خــودم گفتم خب 
البد وزیر هم با خــودش خواهد گفت تو مدیری 
یا چغندر! پس برای چه مدیر شــدی؟ اصاًل 
به چــه دردی می خوری پــس؟ بنابراین 
صالح دیدم تا از عقرب نیش 
نخورده ام، خودم دســت 
به کار شوم، چون: نیش 
عقــرب نه از ره کین 
اقتضای  اســـت، 
این  طبیعتـــش 

است.

خاطره

عقرب پژوهی
نجمه دائمی، مدیر دبستان، علی آباد گلستان

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸

اردیبهشت ۱۴۰۱
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مدیران، رهبران برنامۀ درسی اند

گفت وگو

برنامه  درسی و اجرای آن در محیط  آموزشی با مشارکت همه دست اندرکاران امر آموزش صورت می گیرد. در این میان نقش 
مدیران مدارس به عنوان رهبر برنامه درسی بسیار مهم و حیاتی است. رهبر برنامه درسی است که مشخص می کند چگونه 
می توان معلمان و دیگر دســت اندرکاران امر تعلیم وتربیت را در کار اجرای برنامه درسی درگیر کرد و به اهداف تعیین شده 
 دست یافت. علی محبی دکترای برنامه ریزی درسی دارد و در حال حاضر رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است. 
با عنایت به تجربه و مسئولیت وی در زمینة تولید مواد و بسته های آموزشی گفت وگویی را با ایشان انجام دادیم که در ادامه 

می خوانید.

 مدیر مدرســه به عنوان رهبر برنامة درسی را چگونه 
تعریف می کنید؟

تعریف مدیر مدرسه از برنامة درسی به تعریف مدرسه و 
اهداف آن بستگی دارد. اگر مدرسه را نهاد متولی آموزش 
و مسئول اصلی تحقق اهداف برنامة درسی بدانیم، به طور 
طبیعی مدیر مدرســه رهبر برنامة درســی یا همان رهبر 
تربیتی و آموزشی، معلمی است مؤمن، خالق و اهل تفکر 
و تدبیــر، مشــارکت پذیر و دارای صالحیت های حرفه ای 
برای ایجاد هماهنگی و بسترســاز تحقــق اهداف برنامة 
درســی. مدیر مدرســه کسی است که مســئولیت خلق 
موقعیت های تربیتی و آموزشی، و تدوین، اجرا و ارزشیابی 
برنامة درسی در سطح مدرســه را برعهده دارد و محیط 
یادگیری را برای شکوفایی استعداد و گرایش های فطری 

دانش آموزان تأمین می کند و توسعه می دهد.

 برای اینکه مدیر بتواند برنامة درســی یا به عبارت 
دیگر محتوایی را که ســازمان پژوهــش تولید می کند، 

درست مدیریت و هدایت کند، چه توصیه هایی دارید؟
اولین شرط موفقیت در این کار، شناخت دقیق رسالت 

خود و اشــراف بر برنامة درسی و شــناخت آن است. به 
دنبال آن هم ارتقای توانمندی و صالحیت های حرفه ای، 

متناسب با مأموریت بزرگی که برعهده دارد.
دوم، ارتبــاط و تعامــل هدفمنــد و اثربخــش با تمام 
ارکان تعلیم وتربیــت و کنشــگران اصلی برنامة درســی، 
یعنــی معلمان، مدیران و والدیــن دانش آموزان و تدارک 
برنامه هــای کاربردی برای ایفای مطلوب نقش هر کدام و 
نیز نظارت و کنترل دقیق و برانگیزانندة فعالیت های آنان.
ســوم، ایجــاد بســتر و محیط مناســب بــرای خلق 
موقعیت های متنوع یادگیری و تنوع بخشــی به روش های 
یاددهی یادگیری فعال، متناســب با ویژگی های رشــدی 

دانش آموزان و محتوای درس ها و واحدهای یادگیری.
چهــارم، انعــکاس و انتقــال عکس العمــل معلمــان، 
دانش آموزان و والدین دربارة محتوای درس ها به سازمان. 
ســازمان را در بهبود و ارتقای مداوم بســترهای تربیت و 

یادگیری کمک کنند.

 در حال حاضر مدیران یا معلمان مدرســه در تولید 
محتوای درسی و آموزشی چه نقشی دارند؟

گفت وگو با دکتر علی محبی، معاون سابق برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری 

و رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
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مدیر مدرسه 
کسی است که محیط یادگیری را 

برای شکوفایی استعداد 
و گرایش های فطری دانش آموزان 

تأمین می کند و توسعه می دهد

متأسفانه نقش معلمان در تولید محتوای درس ها بسیار 
ضعیف و در حد صفر اســت. قباًل گروه های تحلیل محتوا 
در استان ها و مناطق فرصت خوبی برای مشارکت مدرسه 

و معلمــان بودند. با حذف ایــن جایگاه، ارتباط 
ساختاری ســازمان با استان ها در مناطق 

قطع شــد و در حال حاضر معلمان در 
شورای برنامه ریزی درسی گروه های 
پژوهــش و برنامه ریزی ســازمان 
و نیــز اعتباربخشــی محتواهای 
تولیدشده، آن هم به تعداد بسیار 

محدود، شرکت می کنند.

معــاون  به عنــوان  شــما   
برنامه ریزی و تألیف سازمان برای رفع 

این محدودیت چه تمهیدها و تدبیرهایی 
داشتید؟

سازمان با توجه به تأکید اسناد تحولی به افزایش نقش 
مدرسه در برنامة درســی و کاهش تمرکز، برنامه هایی را 

آغاز کرده است، از جمله:
 عملیاتی کــردن راهکار 5-5 ســند تحــول مبنی 
بر واگذاری بخشــی از برنامه ریزی درســی به مناطق و 
مدرسه ها از طریق طرح برنامة ویژة مدرسه )بوم(. اگرچه 
به دلیل اختصاص نیافتن بخشــی از زمان رسمی به این 
کار، هنوز تغییر اثربخشــی روی نداده است. قرار است در 

برنامة درسی جدید سازمان این مشکل حل  شود 
و بخشی از ســاعات هفتگی به برنامة ویژة 

مدرسه اختصاص یابد.
 پی گیری برنامة چند تألیفی که 

شــیوه نامة آن تدوین و به تصویب 
سازمان  علمی  هماهنگی  شورای 
هم رسیده اســت. ان شاءاهلل قرار 
اســت ســازمان اســتانداردها و 
ضوابط تألیف کتاب های درسی را 

تدویــن کند و طی فراخوانی، برای 
تألیف از معلمان و مؤسسات تربیتی 

و آموزشی موفق استفاده کند.
 تدوین و تصویــب آیین نامة گروه های 

پژوهش و برنامه ریزی درسی سازمان. در این آیین نامه 
نمایندة معلمان، دانش آموزان و والدین عضو اصلی شــورا 
هســتند و در طراحی و تدوین تمام برنامه های ســازمان 

مشارکت خواهند کرد.
 راه اندازی سامانة مشــارکت دهی معلمان و مدیران 
مدرسه ها و والدین در تولید بسته های تربیت و یادگیری 
و اعتبارســنجی آن ها. البتــه راه اندازی این ســامانه از 
برنامه های سازمان است که در آینده محقق خواهد شد.

 برگزاری جشــنوارة تولید محتوای الکترونیکی برای 
تولیــد اجزای مکمل کتاب های درســی. این جشــنواره 
امســال برای اولین بار اجرا شــد و استقبال خیلی خوبی 

از آن صــورت گرفت. معلمان بیــش از 15000 محتوای 
الکترونیکی را تولید و در سامانه بارگذاری کردند.

 مهم ترین قوت و ضعف سازمان در مشارکت 
معلمان و مدیران مدرسه در تولید محتوا 

چیست؟
 به نظر بنده مهم ترین فرصت 
و قوت تأکید اسناد تحولی و ارادة 
مدیران عالی و میانی ســازمان بر 
کاهش تمرکز در برنامة درسی و 
مشارکت دهی معلمان و مدرسه ها 
برنامه های  در طراحی و تدویــن 
درســی و تولید بسته های تربیت و 
یادگیری اســت. مهم ترین ضعف هم 
مقاومت بدنة کارشناسی، به دلیل عادت 

به فرهنگ تمرکزگرایی در سازمان است. 

  در جریان مشــارکت پذیری بیشتر سازمان پژوهش 
چه فرصت ها و تهدیدهایی وجود دارند؟ 

 فرصت ها زیادند؛ از جمله: مبانی و اســناد قانونی کار 
)تأکید ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامة 
درســی ملی(؛ وجــود ظرفیت های باالیی مثــل معلمان 
حرفه ای و توانمند و مؤسسات تربیتی و آموزشی عالقه مند 
و حرفه ای؛ اراده و تأکید نهادهای حاکمیتی و حمایت آنان.
 تهدیدهــا هم عبارت انــد از: نگاه تجاری بعضی 
مؤسسات آموزشــی؛ فرهنگ رقابتی حاکم 
بر نظــام آموزشــی به دلیــل آزمون 
سراســری که تربیت تمام ســاحتی 
را با مشــکل مواجه کرده اســت؛ 
ضعف توانمنــدی حرفه ای بعضی 
مدرسه ها و معلمان؛ ضعف ساختار 

و سامانه های اجرایی و نظارتی. 

برنامه ریزی  معاون  به عنوان    
از  پژوهش  سازمان  محتوای  تولید  و 
چه  دانش آموزان  والدین  و  مدرســه ها 

انتظاراتی دارید؟
 انتظارم از مدیران این اســت که به معنای واقعی خود 
را رهبر برنامه های درســی و تربیتی بدانند و متناسب با آن 
ایفای نقش کنند. همواره از سازمان مطالبه گری داشته باشند 
و برای ایجاد مدرسه ای با ویژگی هایی که برنامة درسی ملی 

بیان کرده است، نهایت تالش خود را به کار گیرند.
 از والدیــن گرامی هم انتظــار دارم ضمن تعامل و ارتباط 
خوب با مدرســه، نقش هــای خود )حمایتی، مشــارکتی، 
سیاســت گذاری در طراحی محیط یادگیری و یادگیرندگی 
در زمینة نظارت صحیح، روش هــای صحیح اجرای برنامة 
درسی، اصول صحیح ارزشیابی( را در اجرای برنامة درسی و 
نیز ارزشیابی از آن در کنار معلمان به نحو مطلوب ایفا کنند. 

 انتظارم از مدیران این است که 
همواره از سازمان مطالبه گری 

داشته باشند

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸
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نوعی از هدایت

سالمت
 سازمانی

سیدمحمد فاطمی، منطقه جرقویه علیا، استان اصفهان

ضرورت و اهمیــت نظارت و راهنمایی بر صاحب نظران 
و متخصصــان تعلیم و تربیت پوشــیده نیســت و برای 
ارتقای کیفیت آموزشــی مدرســه ها الزم است. تحوالت 
چشــمگیر امروزة آموزش در مدرسه ها و آشنایی معلمان 
با شــیوه های نوین تدریس و مدیریت کالس درس این 
ضرورت را دوچندان می کند؛ چون مدرســه نهادی است 
که رشــد اجتماعــی و مســئولیت پذیری در آن پرورش 
می یابد و چکش کاری می شــود )ســلطانی،83(. وجود 
معلمان تازه کار وکم تجربه یا معلمان باســابقه و باتجربه 
ولی کم مطالعه و به دور از دانش جدید یا معلمانی که از 
محلی به محل دیگر منتقل می شوند، معلمانی که تدریس 
را تنها به عنوان منبع درآمدی تا پیداکردن شغلی دلخواه 

و به صورت موقت انتخاب کرده اند، یا کســانی که پس از 
روبه روشدن با درهای بســته در جاهای دیگر، به ناچاری 
به معلمی روی آورده اند و همچنین، نوآوری های بســیار 
آموزشــی، تعداد زیاد کودکان واجب التعلیم در مدرسه ها 
و گســترش روزافزون و چشــمگیر دانــش و معلومات 
بشری، نظارت و راهنمایی را در سازمان آموزش وپرورش 
غیرقابل اجتناب کرده اســت )وکیلیــان، 89(. موفقیت 
مدرســه ها به تحقق هدف های آموزش وپرورش بستگی 
دارد و تحقق هدف های آموزش وپرورش درگرو مدیریت 
و رهبــری کارآمد اثر بخش اســت )شــعاری نژاد، 88(. 
رهبری اثربخش مدرسه باعث می شود راهنمای آموزشی 
کمک حال معلم و باعث پیشرفت او و بالتبع دانش آموزان 

بررسی تأثیرات مثبت نظارت راهنمایان آموزشی در مدرسه

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
اردیبهشت 1۴۰1

10



شــود. این نوشتار ضمن بیان اهمیت نظارت و راهنمایی 
آموزشــی در مدرســه، می خواهد وظایف و توانایی های 
راهنمای آموزشــی را درکنار همکاری بــا مدیر و معلم 

کالس، به منظور بهبود آموزش بیان کند.

ویژگی ها وتوانایی های راهنمای آموزشی
 راهنمای آموزشــی مدرسه باید خصوصیات شخصی و 
توانایی های ویژه ای داشته باشد و از معلمان موفق و آگاه 
از فرایند آموزش و دارای شخصیت دوست داشتنی و نیز 
دارای مهارت فوق العاده در روابط انســانی باشد. بهرنگی 
به نقل از وایلز و باندی چنین می گوید: آن که به نظارت، 

به ویژه نظارت و راهنمایــی تعلیماتی می پردازد، 
باید دارای توانایی های زیر باشد: 

é کمک به رشد افراد و کارکنان؛ 
é کمک به رشد برنامة تحصیلی؛
é متخصص در آموزش درسی؛ 

é سروکار داشتن با روابط انسانی، با 
هدف برانگیختن دیگران؛ 

é اداره و مدیریــت امور به شــکل 
صحیح؛

é مدیریت تغییر؛ 
é ارزشیابی از کار معلمان و مدیران و 

تحلیل نتایج ارزشیابی. 
بن هاریس )19٦3( دربــارة نقش راهنمای 

آموزشی می گوید: نظارت و راهنمایی به طور مستقیم به 
آموزش معلمان و به طور غیرمستقیم به آموزش دانش آموزان 
کمک می کند )نیکنامی،87(. راهنمای آموزشی فردی است 
متخصــص، مجرب، صاحب نظر و حرفــه ای که معمواًل در 
منطقة آموزشی با همین عنوان فعالیت می کند. سمت 
سازمانی و مرتبة شــغلی او از مدیر برنامه ریز 
آموزشی پایین تر است وکار اصلی اش هدایت 
و رهبری آموزشی است. مانند پلی ارتباطی 
بین منطقه و مدرسه است. بنابراین، در 
منطقة آموزشــی تســهیل کننده است 
و در مدرســه نشــردهندة تصمیمات و 
خط مشی های آموزشی تلقی می شود. 
در طراحی و اجرا و ارزشــیابی و توسعة 
برنامه های درســی نیز با معلم همکاری 

نزدیک وحرفه ای دارد )نیکنامی،87(.

وظایف راهنمایان 
آموزشی مدرسه ها

معلـــم از عناصری 
اســت که برنامــــة 
نظارت و راهنمـــای 
آموزشــی به طــــور 
مستقیم با او سروکار 
کار  اســــاس  دارد. 
آموزشــی  راهنمایان 

مشــاهده، ارزیابــی و گــزارش کار معلم اســت که به 
اصالح وضع آمــوزش و یادگیری دانش آموزان و معلمان 
می انجامد )نیکنامی،88(. راهنمای آموزشــی در مدرسه 
موقعیت خاصی دارد. او نه مدیر اســت و نه معلم، ولی از 
موقعیتی استثنایی برخوردار است و می تواند همانند پل 
ارتباطی مدرسه با اداره، مشکالت معلمان و دانش آموزان 
و مدرســه را انعکاس دهد. حال هرچه راهنمای آموزشی 
بــه تخصص، مهــارت  و توانایــی  حرفه ای خود بیشــتر 
متکی باشــد، معلمان نیز در پذیرش رهنمودها تمایل و 
اشتیاق بیشتری نشان می دهند. تحقیقات نشان داده اند، 
معلمانی که نیازمندکمک هســتند، تمایل دارند ابتدا از 
همکاران خود و بعد از آن از راهنمایان آموزشــی 
)لورتی،1975(.  بگیرنــد  و مدیران کمک 
آنچه مسّلم است، همة معلمان در هر 
شرایط و دوره ای از زندگی حرفه ای 
خود، به کمک مســتقیم راهنمای 
آموزشــی نیاز دارند و این کمک 
برای اصــالح فرایند آموزش باید 
در اختیار آنان گذاشــته شــود. 
به عبارت دیگر، در مدرســه باید 
فردی مسئولیت نظارت و راهنمایی 
را به عهده داشــته باشد تا اطمینان 
حاصل شــود که معلمان به طور منظم 
بازخوردهای الزم را می گیرند و برای حل و 
فصل مشکالت خود مسیر صحیحی را انتخاب می کنند 
)نیکنامی،87(. از وظایــف دیگر آن ها، کمک به معلمان 
برای انتخاب بهترین روش تدریس اســت تا از روش های 
غیرمؤثر ولی سهل و آســان که به آن ها عادت کرده اند، 
بپرهیزند. چون معلمانی موفق هستند که از طرح درسی 
یا روش تدریســی واحد برای همــة کالس ها و درس ها 
اســتفاده نکنند. ارزشــیابی، برنامه ریزی، سازمان دهی و 
اجرای فعالیت هایی برای ارزشــیابی، جنبه های متفاوت 
آموزشــی از دیگر وظایف راهنمایان آموزشــی به شمار 

می روند که باید منظم و مستمر انجام گیرند.

تأثیر راهنمایان آموزشی بر هدایت معلمان
 اساســی ترین عامل بــرای ایجاد موقعیــت مطلوب در 
تحقق هدف های آموزشی، معلم است. اوست که می تواند 
حتی نقص کتاب های درسی و کمبود امکانات آموزشی را 
جبران کند، یا برعکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس 
را با ناتوانــی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب، به محیطی 
غیرفعال و غیرجذاب تبدیل کند. در فرایند تدریس، تنها 
تجربه ها و دیدگاه های علمی معلم نیســت که مؤثر واقع 
می شــود، بلکه کل شخصیت اوســت که در ایجاد شرایط 
یادگیری و تغییر و تحول شــاگرد تأثیر می گذارد. از نظر 
شاگردان، محبوب ترین و محترم ترین معلم کسی است که 
به عالقه های آنان توجه کافی داشــته باشــد و سعی کند 
عواطــف آنان را درک کند، به عقایــد آنان احترام بگذارد 
و هیچ گاه مالمت یا تمسخرشــان نکند. از طرف دیگر، به 

 اساس کار راهنمایان آموزشی 
مشاهده، ارزیابی و گزارش کار معلم 
است که به اصالح وضع آموزش 
و یادگیری دانش آموزان و معلمان 

می انجامد

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸
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نظارت و راهنمایی آموزشی 
آزادمنشانه کوششی است 
به منظور خودکاوی معلم و 

حرفه ای شدن او به منظور تفوق و 
تعالی او در تدریس

موضوع درسی و شغل معلمی عالقه، ایمان و تسلط داشته 
باشد )شعبانی،81(. معلمان متکی به نفس که از نحوة کار 
خویش راضی هســتند، خود را معلمان موفقی می دانند و 
از ارزشــیابی کارشان به وسیلة راهنمای آموزشی استقبال 
می کنند. در واقع آنان به درجه ای از رشــد و پیشــرفت 
حرفه ای رسیده اند که تشخیص دهند نمی توانند در مورد 
خود و کارشان به طور صحیح قضاوت کنند، مگرآنکه افراد 
دیگری بدون تعصب و به طور منصفانه در این کار به آنان 
کمک کنند. راهنمایان آموزشــی با روش های مناســب 
همواره باید این احســاس را در معلمان به  وجود آورندکه 
هم خود آنان و هم کارشــان برای ســازمان بسیار مهم و 

باارزش است )نیکنامی،87(.

سبک مدیریت مدرسه، کالس درس و 
نقش راهنمایان آموزشی

ســبک مدیریت یعنی رفتارهای 
به نســبت پایداری کــه مدیران و 
امور  ادارة  آموزشــگاه در  مربیان 
و برقــراری ارتبــاط و برخورد با 
دیگــران بــه کار می گیرنــد. جو 

مجموعه ای  است  عبارت  سازمانی 
از حاالت، خصوصیات یا ویژگی های 

حاکم بر یک مدرسه یا محیط آموزشی 
که آن را گرم یا سرد، قابل اعتماد یا غیرقابل 

اعتماد، ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا 
بازدارنده می کند و سبب تمایز دو مدرسة مشابه از یکدیگر 
می شود. جو باز آن اســت که افراد در آن احساس آزادی 
می کنند و جو بســته آنکه افراد از نظــر فکری و رفتاری 
محدودیت هایی دارند. جو مســموم آن اســت که عالوه 
بر بســته بودن و محدودیت رفتار و نبــود اعتماد، افراد به 
یکدیگر مظنون هستند و به کنجکاوی در احوال یکدیگر 
می پردازند. اساس مدیریت آموزشــی بر پایة استعدادها، 
هــوش، توانایی هــای بالقوه و نکات مثبتی اســت که در 
افراد وجــود دارد )میرکمالی،80(. بنابرایــن، راهنمایان 
آموزشــی در ایجاد جو مطلوب در مدرســه و تحکیم آن 
موثرنــد. مدیریت کالس درس هســتة اصلــی مدیریت 
آموزشــی محسوب می شــود و این به خاطر آن است که 
معلم نقــش اصلی و اساســی را در ادارة کالس درس به 
عهده دارد. رهبری کالس درس و مدرســه باید اساسًا به 
هدف های تدریس و تربیت معطوف باشد. فضای آموزشی 
باید به گونه ای باشــد که هم اهداف و برنامه های تدریس 
تحقق یابند و هم پیشرفت شاگردان در تفکر انتقادی، فهم 
شــخصی، ارزیابی از خود، عزت نفس و ســایر مهارت های 
سطح باالی شناختی و رشد شخصیتی تأمین شود. هدف 
از مدیریــت کالس درس این اســت که محیطی مثبت و 
مولد داشــته باشــیم. وجود نظم و ترتیــب درکالس به 
خودی خود هدف نیســت. از لحاظ تربیتی نیز نادرســت 

اســت که محیط کالس را ســاکت و مملو از ارعاب نگه 
داریم. مدیریت کالس باید به گونه ای باشــد که بیشترین 
یادگیری را به همراه داشته باشــد )لطف آبادی،1391(. 
بنا به تعریف کیمبل وایلز )ترجمة طوسی،1353( رهبری 
آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است 
و هر عملی که بتواند آموزش و یادگیری را یک قدم پیشتر 
ببرد، رهبری آموزشی خوانده می شــود )عالقه بند،89(. 
راهنمایان آموزشــی بــا تأثیرات مثبت خــود می توانند 

مدیریت بحران زدة کالس را اصالح کنند.

نظارت و راهنمایی آموزشی آزادمنشانه 
به همراه تشویق

راهنمایان آموزشی که در زمینه های خاص 
عقیده و نظر خویش را به معلم تحمیل 
می کنند، موجب دلسردی و نومیدی 
او می شوند، زیرا اصالح و پیشرفت 
کار معلــم با خالقیت و نوآوری و 
کارایی و اثربخشــی آنان ارتباط 
دارد. و این کار نــه تنها با امر و 
نهی به معلمان یا تحمیل عقیده 
بلکه  امکان پذیر نمی شود،  آنان  به 
دفاعی  سازوکارهای  پیدایی  موجب 
گوناگــون در معلمــان، از بین رفتــن 
قــدرت تفکر و نــوآوری و اعتماد به نفس 
آنان و نیز باعث بدبینی شــان نســبت به کارشان 
می شــود. نیل به هدف های نظارت و راهنمایی از طریق 
همکاری حرفه ای گروهی و تشــویق معلمان و حمایت از 
آنان میسر می شــود )نیکنامی،87(. نظارت و راهنمایی 
آموزشی آزادمنشانه کوششــی است به منظور خودکاوی 
معلم و حرفه ای شــدن او به منظور تفــوق و تعالی او در 
تدریس. درصورت اســتفاده از روش نظارت و راهنمایی 
آموزشی مبتنی بر آزادمنشی، نباید نظرات و عقاید خود 
را بــه معلم تحمیل کند؛ یعنی نباید در نظام آموزشــی 
اراده و عقیدة خود را در جهت نیل به هدف های آموزشی 
بقبوالند )نیکنامی،87(. تشــویق یکــی از ابزارهای مهم 
تعلیم وتربیت اســت که تأثیر شگرفی بر روابط انسان ها، 
اصالح رفتــار و انگیزش دارد و عامل اساســی برقراری 
روابط انســانی اســت که در پیدایش، استحکام و توسعة 
عواطف، احساســات، روابط و درک متقابل تأثیر بسزایی 
دارد و از عوامل کنترل کننده و جهت دهندة تعلیم وتربیت 
اســت. به ظرافت های تشــویق و تنبیه در مدرســه باید 
توجه شــود )میرکمالی،80(. تشویق در مدرسه شکل ها 
و کاربردهای فراوانی داردکه ناظران در مدرســه نباید از 
تشــویق معلمان با روش های مختلف غافل شوند، چون 
تشــویق باعث ایجاد نگرش مثبت قدردانی و ارزش دادن 
به معلمان و ســبب افزایش میل به کار، رضایت خاطر و 

تقویت روحیة معلم می شود.

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
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بهبود عملکرد سازمانی مدرسه؛ یک ضرورت اجتناب ناپذیر

بهبود حال مدرسه!

دکتر لیال سلیقه دار، جویشگر حوزه تعلیم وتربیت - فائزه احمدی وشنوه، کارشناس آموزش

عامل انسانی کلیدی ترین و حساس ترین عنصر سازمانی محسوب می شود. اغلب نظریه های جدید سازمان و مدیریت نیز به چنین 
عامل حساسی اشاره کرده اند. مدرسه نیز از این قاعده مستثنا نیست. ازاین رو به منظور آگاهی از نتایج عملکرد نیروی انسانی در 
رابطه با بازده و کارایی مورد انتظار، شاغالن در مدرسه ارزیابی می شوند. بدین گونه، با شناخت نقاط ضعف افراد و کمبودهای مدرسه 
و نیز شناسایی نیروهای صدیق و باکیفیت، اقدامات الزم برای به سازی به عمل می آید. امروزه این واقعیت ملموس و مشهود است که 
در فرایند سازمانی هر فردی باید برحسب قابلیت ها و توانایی های بالفعل در جایگاه واقعی خود واقع و به طور مستمر با ارزیابی های 
گوناگون ســنجیده شود. از این طریق می توان برای نیل به اهداف تعیین شدة شغلی و بهبود وضعیت نیروی انسانی و آگاهی از 

نارسایی ها و رفع کاستی ها، گام های مؤثری برداشت.

ارزیابی عملکرد
از میان روش های مهم در مدیریت منابع انسانی، روش 
ارزیابی عملکرد ویژگی های خاصی دارد و همواره با جلوة 
چشمگیری مطرح بوده است. اِعمال مدیریت صحیح بدون 
تجزیه وتحلیل، ارزیابی وظایف و مســئولیت ها، و شرایط 
احراز شغل در مدرســه به مثابة یک سازمان، امکان پذیر 

نیســت، مگر اینکه با شــناخت چگونگی فعالیت هر یک 
از کارکنان و تشــخیص نقاط ضعف و قــوت و هدایت و 
آموزش برای رفع کمبود مهارت ها و نارسایی ها و افزایش 

بازدهی و بهره وری کارکنان همراه باشد.
مقصود از این ارزیابی، عملکرد بهینه است که به معنای 
بهره وری و اثربخشــی مدرسه و گویای وضعیت بقای آن 

سالمت 
سازمانی 

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸
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در محیط است. تأکید بر نقش کارکنان در بهبود عملکرد 
می تواند به شــکل سرمایه گذاری های زیربنایی در بخش 
منابع انسانی صورت پذیرد؛ ســرمایه گذاری هایی که از 
طریق نفــوذ در حیطه و قلمرو کار انجــام می گیرند. با 
وجود چنین شــرایطی، می توان انتظار داشــت سازمان 
عملکرد باال و مطلوبی داشــته باشد، زیرا سازمان ها برای 
بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی ناگزیرند بخش عمده ای 
از تالش های خود را به فرایندها و کارکردهایی معطوف 
کنند که در موفقیت و بهبود عملکرد آنان نقش اساسی 

ایفا می  کند.

عملکرد کارکنان در مدرسه
در بســیاری از ســازمان ها، صرفًا خروجی یا نتیجة کار 
نشانه عملکرد کارکنان اســت. این در حالی است که در 
ارتبــاط بــا کار معلم و نیز دیگر کارکنان مدرســه هرگز 
نمی تــوان منتظر خروجــی ماند. ممکن اســت خطایی 
کوچک تأثیری عمیــق و ماندگار در زندگی دانش آموز یا 
خانواده ایجاد کند و بــه همین دلیل عملکرد کارکنان و 
تحلیل آن در مدرسه متوجه نتیجه و نیز فرایند انجام آن 
است. به معنای دیگر، در ارزیابی، چگونگی انجام کار و به 
تعبیری فرایند کار با نتایج حاصل از فرایند، توامًا عملکرد 

محسوب و در مورد آن قضاوت می شود.

نگاهی بر تجربه
در ســال های گذشــته و دورتر، مدیران مدرســه برای 
سنجش عملکرد معلمان، غالبًا به نتایج امتحانی و پایانی 
دانش آموزان استناد می کردند. معیار معلم خوب و موفق 
یا معلم ضعیــف نیز همین نمرات بودنــد. این در حالی 
است که کار معلم تنها به تدریس یا ارزشیابی های پایانی 
محدود نمی شود و تأثیرگذاری تربیتی او که از جمله دیگر 
نقش های معلمی اســت، بسیار وســیع تر از نتایج آزمون 
درســی است. به همین دلیل، ارزشیابی کارکنان و تعیین 
معیارهایی برای آن در مدرســه بیشــتر جان گرفت و در 
این حالت، مســیر و فرایند کاری معلــم مورد توجه قرار 

گرفته است.

راهبرد های بهبود عملکرد
به صورت کلی، برای بهبود عملکرد کارکنان از دو شیوه 

می توان استفاده کرد:
1. راهبردهای رفتاری مثبت
2. راهبردهای رفتاری منفی

یک گروه از راهبرد ها برای کاهش یا مهار نارسایی های 
موجود به کار گرفته می شوند و گروه دوم برای جلوگیری 

از بروز آن ها.

راهبرد های رفتاری مثبت
هنگامی که کارکنان نارسایی های رفتاری شغلی دارند، 

ممکن است استفاده از راهبرد های رفتاری مثبت اثربخش 
باشــد. در رویکرد مثبت به بهســازی، تشویق رفتارهای 
شغلی موردنظر است. برای این منظور دو اقدام مهم انجام 

می شود:

 
برقراری نظام های انگیزشیایجاد مقیاس  های رفتاری 

برای اجرای چنین راهبردی الزم است ابتدا مقیاس های 
رفتاری و عملکــردی تعیین شــوند. در ارزیابی عملکرد 
معلمان، نظاره گری بیرونی و معیارهای مشــاهدة کالس 
درس از جمله شــیوه های اجرایی هســتند که مبتنی بر 
شایســتگی های حرفه ای معلمان صورت می گیرند. برای 
هر مهــارت، فرم ها و گزاره های گوناگونی به تفکیک قابل 

طراحی و تدوین است.
مقیاس های رفتاری موجب می شــوند از وقوع بسیاری 
از خطاها پیشگیری شود. بدین ترتیب بر بهبود عملکرد 
تأثیــر می گذارد. به ایــن منظور الزم اســت معلمان از 
مقیاس های تعیین شــده مطلع شوند. در این زمینه، در 
ارتبــاط با هر یک از مقاصــد و اهداف در رفتار حرفه ای 
معلمــان، گزاره های قابل بررســی تعیین می شــوند و 
با همیاری و مشــارکت معلم، موارد به اطالع رســانده 
و آموزش هــای الزم ارائه می شــوند. برای دســتیابی به 
حداکثــر منافع مربوط به فراینــد هدف گذاری، هدف ها 
باید تا حد امکان روشن، خاص، تالش پذیر و البته مورد 

قبول معلمان باشند.
 در ایــن جدول بخشــی از مقیاس عملکــرد معلم در 

مدیریت کالس درس، برای نمونه، آمده است:

توضیحاتسنجهردیف 

1
با حالتی مطمئن، هدفمند و با اعتمادبه نفس وارد 

کالس می شوم.

2
به هنگام سخن گفتن با دانش آموزان از ژست های 

بدنی استفاده می کنم.

3
زیر و بم صدایم را برای جلب توجه شاگردان تغییر 

می دهم.

4
از مکث های حاکی از تردید و دودلی اجتناب 

می کنم.

لحن قاطع و صریحی دارم.5

٦
در کالس طوری می ایستم که بتوانم همة کالس را 

زیر نظر داشته باشم.

7
سر باال، چانه کمی رو به پایین، شانه ها به سمت 

عقب و در وضعیتی راحت و مستحکم قرار دارم.

با شاگردانم ارتباط کامل چشمی بر قرار می کنم.8

همایش 
ارزیابی عملکرد مدیران

نکات اساسی در 
ارزیابی عملکرد 
کارکنان

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
اردیبهشت 1۴۰1
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عالوه بر مراحل یادشــده، الزم اســت در راهبرد رفتاری 
مثبت، نظام انگیزشی و تشــویقی نیز مرتبط با پیشرفت 

معلم لحاظ شود.

راهبرد های رفتاری منفی
برخالف راهبردهای رفتاری مثبت که در پی تشــویق 
الگوهای رفتاری موردنظر از طریق نظام های رشد فردی و 
نیز انگیزشی هستند، راهبرد های رفتاری منفی بر کاهش 
رفتارهای نامطلوب از طریق اصالح رفتاری و تنبیه تأکید 
دارند. راهبرد منفی معمواًل نتایج به نسبت فوری به دست 
می دهنــد و در عین حال آثاری منفــی در پی دارند که 

با رعایت نکاتی در خصوص اصول هشــداردهنده 
می توان آن ها را کاهش داد:

 تعیین نظام و دوره های مشخص 
ارائة هشــدار کمک می کند هر یک 

از کارکنان بدانند در چه شرایطی 
و پس از انجــام چه کاری ممکن 
است هشــدار دریافت کنند و در 
صورت رفع نشــدن مســئله، چه 

پیامدی در پی خواهد بود.
 اگــر بین رفتار غیراثربخش و 

پیامد منفی آن فاصلة زمانی طوالنی 
باشد، ممکن اســت فرد نتواند آن دو را 

بــه یکدیگر ربط دهد. اجرای اقدام انضباطی 
در نخستین فرصت موجب اثرگذاری هشدار می شود.

 برای رفتار یکســانی که از افراد ســر می زند، اقدام 
انضباطی باید منصفانه و متناسب با رفتار باشد. به عبارت 
دیگر، اجرای اقدام انضباطی یکســان برای همة کارکنان 

ضروری است.
 اقدام انضباطی باید مبتنی بر یک رفتار خاص باشد نه 
یک فرد خاص. به ایــن اقدام، اجرای اقدام انضباطی به طور 

غیرشخصی گفته می شود.

نکات اساسی در بهبود عملکرد
در استفادة هر یک از رویکردهای بهبود عملکرد، رعایت 
این نکات می تواند اثربخشــی اقدامات را افزایش دهد که 

به تفکیک به آن ها اشاره شده است:
 ارتقــای عملکــرد و ترویج رفتارهــای مطلوب در 
معلمان صرفًا متوجه مدیر مدرســه نیســت و می تواند از 
طریق گروه های آموزشی، معاون آموزشی، ناظر آموزشی 
و دیگر افرادی که نقش نظارت و آموزش را دارند، پیگیری 

و انجام شود.
 انگیزه یکی از عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد کارکنان 
است. الزم است مدیران عوامل اصلی انگیزشی معلمان را 
شناســایی کنند. با این توضیح که عوامل انگیزشی لزومًا 
همه از یک جنس نیستند، به این معنی که هریک از افراد 
یا هر گروه از آن ها تحت تأثیر عوامل متعددی برانگیخته 

می شوند. تأیید این نکته زمانی است که در شیوة پاداش، 
انتخــاب از میــان چندگزینه را در اختیــار معلمان قرار 

می دهید.
 فرایند جذب و مراحل اولیه در شــروع به کار معلم 
بسیار حیاتی است تا بین وظایفی که از او انتظار داریم، با 

توانایی فعلی او تناسب باالیی وجود داشته باشد.
 آموزش از مهم ترین عوامل و توان ســازهایی اســت 
که عملکرد معلمان را بهبود می بخشــد. برای این منظور، 
شناسایی دوره های آموزشی با کیفیت و نیز تعاملی بسیار 

مؤثر است.
 تفکر نظام مند و بهره مندی از آن موجب می شــود 
مدیران بتوانند شــیوه های مناســبی را در بهبود 
عملکرد مدرســه شناسایی و انتخاب کنند. 
در ایــن تفکر، ســازمان به عنوان نظام 
دیده می شــود و روابط ســازمان با 
توجه به ویژگی های نظام بررســی 
و مطالعه می شوند. در نبود تفکر 
نظام مند، پراکندگی نظرات فردی 
و اســتفاده نکردن از نقطه نظرات 
گروهی بیشتر دیده می شود. دلیل 
اهمیت تفکر نظام مند برای مدیران 
آن اســت که این تفکر ســاختارها، 
الگوهــا و وقایــع را در پیوند با یکدیگر 
بررســی می کند. به همین دلیل، تمام موارِد 
مؤثر در بهبود عملکرد نیروی انســانی با تکیه بر تفکر 
نظام مند در تعامل با هم دیده می شــوند و همین موضوع 
امکان شناســایی راه حل های جامع تــر و مؤثرتر را فراهم 

می کند.
 عملکــرد کارکنان تابعی از توانایی و تمایل )انگیزه( 
آن هاســت. در واقع، اگر انگیزة معلمان برای انجام کاری 
پایین باشــد، عملکرد آن ها، درســت مشــابه زمانی که 
توانایی کافی را برای انجام آن کار نداشــته باشند، لطمه 
خواهد خــورد. به همین علت باالبردن توانایی افراد و نیز 
اعطای پاداش هایی که آثار ماندگاری بر روحیة آنان دارند 
باید در اولویت قرار گیرد تا نتایج ارزشــمند بیشتری به 

دست دهد.

کوتاه سخن
مدرســه به مثابة یک سازمان است و عملکرد معلمان و 
کارکنان رمز و راز اصلی موفقیت آن محســوب می شود. 
معلمانــی که با بهره وری و کیفیــت کار می کنند، اهداف 
مدرســه را به مثابة اهداف خود تلقــی می کنند و برای 
دستیابی به اهداف و اجرای برنامه های آن تعهد و وفاداری 
به کار می برند و رفتارهایشــان بــا ارزش ها و هنجارهای 
مدرسه سازگار است و باعث توفیق مجموعه می شوند. به 
این منظور، مدیریت عملکرد ســازمانی و بهبود عملکرد 

معلمان از جمله وظایف ضروری مدیران هستند.
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آشنایی با شورای تربیتی و نقش و جایگاه آن در نظام مدیریتی مدرسه

مهم ترین چالش مدرسه ها

تربیت
 در
 نظر و عمل

فاطمه قائمی

 در قوانین جاری آموزش وپرورش کشور، ارکان مدرسه را در 
پنج رکن تعریف کرده اند که اساس برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی 
کار مدرســه را به عهده دارند. چهار رکن در عمل به شورا و 
شورایی اندیشیدن، گروهی فکرکردن و برنامه ریزی داشتن 
و اصوالً اداره کردن و هدایت مدرســه بر اساس خردجمعی 
پیش بینی  شــده اند. لذا نقش شورا و استفاده از خرد گروهی 
جدی و اجتناب ناپذیر است و مدیران مدرسه ها، با وجود اینکه 
به تنهایی از ارکان مدرسه محسوب می شوند، ناگزیرند با تشکیل 
شوراها و شرکت در آن ها، به مدیریت و ادارة مدرسه بپردازند. 
قاعدتاً در دنیای امروز نیز بی توجهی به نظرات دیگران و اندیشه 
و خرد گروهی، مانند محروم کردن تعلیم وتربیت و دانش آموزان 
از ظرفیت های مؤثری است که می توانند شرایط و تسهیالت 
قابل توجهی را در طول فرایند تعلیم و تربیت در اختیار بگذارند.
نظر به اهمیت شــورا، گاهی ضرورت دارد در کنار شوراها و 
انجمن های رسمی، برای مسائل و موضوعات مهم نیز شوراها 
و جلساتی تخصصی پیش بینی کرد. یکی از مهم ترین مسائل 
است  فرهنگی پرورشی تربیتی  مســائل  امروز،  مدرسه های 
که از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. نقش مسائل 
فرهنگی پرورشــی در دنیای امروز مورد توجه مربیان بزرگ 
نیز قــرار گرفته و اصوالً آموزش و یادگیری در دنیای مدرن را 
حول محور فرهنگ تعریف و تفسیر می کنند. تأثیرگذاری این 
بحث به حدی است که معنای آموزش و یادگیری را فرهنگ و 
تربیت می دانند و معتقدند مدرسه و معلم باید براساس فرهنگ 
و آموزه های فرهنگی، نگرش خود را به آموزش و انتقال دانش 
تنظیم کنند و آموزش وپرورش موفق خود را مدیون توســعة 

کارکردهای فرهنگی پرورشــی در مدرسه می دانند. از طرف 
دیگــر، آموزش وپرورش ما نیز بر مبنــای دین، اعتقادات و 
ارزش های معنوی و فرهنگی پایه ریزی شــده و قصد دارد با 
وجود برخــورداری از مزایای تمدن مدرن امروزی، با توجه و 
تکیه بر فرهنگ اسالمی و خودی، ساختار تربیتی فراگیرندگان 

را شکل دهد.
لذا وجود شورای تربیتی در مدرسه از موارد اجتناب ناپذیری 
است که مسئوالن اداره کنندة واحدهای آموزشی شامل مدیر، 
نمایندة معلمان، معاون پرورشی، معاون اجرایی، رئیس انجمن 
اولیا و مربیان با دعوت و حضور کارشــناس یا کارشناســان 
فرهنگی پرورشی در مدرسه، به آن توجه می کنند. کیفیت و 
ســرعت تغییر و تحوالت فرهنگی در جامعه ایجاب می کند 
همواره در مدرســه افرادی برای طراحــی و اجرای کارهای 
اثرگذار و طراحی کالس ها، دوره ها، اردوها و جلسات پرسش 
و پاســخ، انتخاب و به نمایش فیلم یا شــنیدن تحلیل های 
گوناگون دربارة موضوعات موردنیاز دانش آموزان مثل موضوع 
بلوغ، مهدویت، رابطه با جنس مخالف و نماز بپردازند. همة این 
مسائل فرهنگی پرورشی می توانند در شورای تربیتی مدرسه 

موردبحث، توجه و تصمیم گیری قرار گیرند.
ارکان مدرسه عبارت اند از:

1. مدیر
2. شورای مدرسه

3. انجمن اولیا و مربیان
۴. شورای معلمان

5. شورای دانش آموزان رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
اردیبهشت 1۴۰1
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ضرورت
 ضرورت وجود شورایی به نام شورای تربیتی در مدرسه را 
باید بر اساس نگاه جدید اندیشمندان حوزة تعلیم وتربیت 
بررســی کرد. البته نــگاه حضرت امام خمینــی )ره(، و 
اندیشــمندان دوراندیش نظام تعلیم وتربیت اســالمی و 
مطالعة آثارشــان و اصواًل مطالعة منابع دینی ما، به ویژه 
قرآن مجید و نهج البالغه، به تمامی مؤید این نکته اســت 
که اساســًا تعلیم وتربیتی می تواند پاسخ گوی نیاز بشریت 

باشــد که تمام وجوه انسان و شکوفایی او در همة 
ابعادش را مدنظر و توجه قرار داده باشــد. 

زیرا تعریف ناقص از انسان و پرداختن 
به ابعــاد مادی و ظاهری انســان و 

تنظیــم فلســفة تعلیم وتربیت بر 
اساس انسان مادی و غفلت از روح 
و بعد معنوی انسان، خسارت های 
جبران ناپذیری به بشریت تحمیل 
کرده، تــا حدی کــه حتی عقال 

و اندیشــمندان غربی را به تفکر و 
مطالعه واداشــته و توجه آن ها را به 

بررســی دیدگاه ها و نظــرات دیگران، 
به ویژه شــرقیان، که به مســئلة روح و روان 

و معنویت اعتقاد دارند، معطوف کرده اســت. غربیان 
به خاطر بحث اسالم ســتیزی و با وجود مطالعاتی که در 
حوزة قرآن دارند، ترجیحًا برای استدالل های خود به عمد 
از فرهنگ های بودایی و... شــرقی به عنوان نمونه و الگوی 
تحقیقی یاد می کنند؛ به طوری که امروزه آموزش ابتدایی 
ژاپن را الگویــی کامل و مدلی جهانــی از تعلیم وتربیت 
کارامــد معرفی می کنند که هم به ابعــاد مادی و هم به 
ابعــاد معنوی تربیت توجه دارد. اعتقاد بر این اســت که 
آموزش وپرورش ژاپن در دورة ابتدایی یک مدل موفق در 
تربیت انسان است که آموزش و یادگیری حساب و علوم 
و نیز تربیت )مهارت های زندگی( را مورد توجه قرار داده 
و کودک ژاپنی را به عنوان محصولی تربیت شــده تحویل 

جامعه و دورة آموزشی بعدی می دهد.
با دقت و تأمل در ســبک و شیوة مدیریت ژاپنی متوجه 
می شویم، در دورة ابتدایی ژاپن بیش از ٦0  درصد آموزش ها 
حول محور فرهنگ و آداب  و رسوم، سنت ها و ارزش های 
اجتماعــی، اخالقی و تربیتی جامعة ژاپــن برنامه ریزی و 
اجرا می شــود؛ مانند توجه به مقام واالی انسان، با وجود 
همة کاستی های موجود در افراد؛ تفکیک قائل نشدن بین 
افراد و دانش آموزان براســاس دســته بندی های هوشی و 
تست های استعدادسنجی؛ احترام به  خود؛ توجه و حمایت 
از دانش آموزان ضعیف؛ دادن حق مطرح شدن و ابراز وجود 
به همة شــاگردان؛ در معرض تجربه قرار دادن رفتارهایی 
مثل دوست داشتن و دوست داشته شــدن؛ رعایت اخالق 
و ادب اجتماعی؛ اظهارنظر کردن؛ بیان احساســات؛ و در 
یــک کالم تمرین  مهارت های زندگی )مری وایت، ترجمه 

فرهودی زاده، 1390(.
 امروزه ضــرورت دارد در مدرســه های ما شــوراهای 
تربیتی و فرهنگی با حضور افراد مســئول، دربارة آموزه ها 
و رفتارهــای فرهنگی برنامه ریزی و آن ها را در حد درک 
و فهم متربیان خود پیش بینی کنند. در این راه بازخوانی 
مجــدد و نگاه واقع گرا به طرح های فرهنگی و پرورشــی 
ضروری اســت و شــورای تربیتی وظیفه دارد بر اساس 
اعتقادات و ارزش ها و ســنت های جاری در زیســت بوم 
هر منطقــة جغرافیایی، آموزه ها را متناســب با 
فرهنگ جاری در شــهر، روســتا و اقلیم 
خود کاربردی کند. توجه به موضوعات 
اعتقــادی، زبــان و ادبیــات بومی، 
بازی ها و سرگرمی ها و برنامه های 
اوقات فراغــت، مباحث مرتبط با 
کار و هنر، مفیدبودن و تناســب 
با خرده فرهنگ های  یا هماهنگی 
دیگــر  از  محــل،  در  موجــود 
زمینه انــد.  ایــن  در  ضرورت هــا 
اســالمی  هویت  به  توجه  همچنین، 
و ملی با پیش بینی فعالیت های ســازگار 
با ذائقة مخاطب موضوعی اســت که باید در 
شــورای تربیتی مدرسه به آن پرداخته شود. ضمن اینکه 
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارتخانه، استان و منطقه 
و شهرســتان باید در این راستا با تقویت و تفویض بعضی 
اختیــارات، از شــوراهای تربیتی مدرســه حمایت کند، 
چرا که شــورای تربیتی کانال مناســبی است که در آن 
برنامه های فرهنگی پرورشی کارامد تولید و اجرا می شوند.

رویکرد
شــورای تربیتــی اصواًل بایــد رویکــردی فرهنگی به 
برنامه های مدرسه داشته باشد. بحث نیازهای رو به افزایش 
جامعه و آگاهی از فرهنگ و دســتاوردهای فرهنگی برای 
ما خیلی مهم و ضروری اســت، زیرا ما همیشه به فرهنگ 
و تمــدن خود افتخار کرده ایم. ولــی در زندگی روزمره و 
عمومــی، چهرة فرهنگی و تربیتــی مطلوبی از خود بروز 
نداده ایم. این نقیصه در همة ابعاد اجتماع هویداســت. در 
مدرسه های ما به تربیت فرزندان ایرانی جوانمرد، بااخالق، 
شجاع، ادیب، شعردوســت و خالق کمتر توجه می شود. 
اکنون در میان معلمان و مدیران فرهنگی، شــاخص هایی 
اخالقی و تربیتی که مایة مباهات نسل های پیشین بودند 
و همواره انســان هایی وارسته و مورد اعتماد جامعه بودند 
و رفتار، گفتار و کردارشــان الگوی عملی برای ســایرین 
محسوب می شــد، به شکل بارز و برجســته ای مشاهده 
نمی شــود. )البته این تضادهــا و دوری از اصل فرهنگی 
خویشــتن در همة ابعــاد قابل مطالعه اســت؛ مثل رفتار 

ورزشکاران و...(.
مــواردی که در پی می آیند، مؤید دور شــدن از هویت 

توجه به هویت اسالمی و 
ملی با پیش بینی فعالیت های 

سازگار با ذائقة مخاطب 
موضوعی است که باید در 
شورای تربیتی مدرسه به 

آن پرداخته شود

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸
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فرهنگی هستند و ضروری اســت در مدرسه مورد توجه 
قرار گیرند:

ـ پرداختن به مسائل اعتقادی به شیوة متعادل و معقول 
و در حد درک و فهم مخاطبان؛

ـ ارائة زیبا و جــذاب رفتارهای دینی و تقویت روحیات 
دینی با شیوه های بدون جبر و اجبار؛

ـ پرداختن به ادبیات )شعر و مشاعره، نقد ادبی، داستان 
و رمان، نمایش نامه و سایر انواع ادبی(؛

ـ توجــه به زندگی و مهارت های اجتماعی از طریق هنر 
و فعالیت های  گروهی؛

ـ توجه به زندگی و مهارت های روابط انسانی در مدرسه؛
ـ توجه به کیفیت و اهداف کیفی و توجه به روابط پنهان 

و اثرگذار در تربیت؛
ـ توسعة همکاری بین شاگردان کالس و مدرسه و توجه 

به برنامه های مشارکتی؛
ـ درک و بــاور به اینکه آموزش و یادگیری، و پرورش و 

فرهنگ با هم ارتباط تنگاتنگی دارند؛
ـ باور بــه اینکه پرورش انســان همــواره در موقعیت 

فرهنگی جریان دارد و از منابع فرهنگی تغذیه می کند.
ـ در عصری زندگی می کنیم که مباحث تهاجم فرهنگی 
واقعــی و در حــال اجراســت و باید با اتخــاذ رویکردی 
پیشــگیرانه، با تقویت مبانی فکــری و اعتقادی و ایجاد 
اعتماد به داشته های فرهنگی خویش، در راه حفظ هویت 
دینی و ملی، فرزندان و دانش آموزان را در معرض درک و 

برداشت صحیح از فرهنگ خودی قرار دهیم.
ـ مدرسة امروز باید به مقابله با بدآموزی ها و بداخالقی ها 

بپردازد؛
ـ مدرسة امروز باید قوة تشخیص را در فرزندان رشد دهد؛
ـ مدرسة امروز باید از برنامه و رفتارهای سیاستمداران 

و برنامه سازان فرهنگی غلط گیری کند؛
ـ دانش آموزان باید در مدرسه تفکر انتقادی بیاموزند تا 
در قیاس و استدالل های خود مغلوب فرهنگ های غریبه 
و مهاجــم، و جذب زیبایی های جعلــی، رفتارهای غلط و 

الگوهای غیرخودی نشوند.
ـ شــورای تربیتی باید بــا اتخاذ رویة فرهنگ ســازی، 
برنامه های فرهنگ ساز را برای دانش آموزان و خانواده های 
آنان طراحی و اجرا کند. چنین مدرسه ای، بر اساس سند 
تحــول آموزش وپرورش، حتی می توانــد کانون فرهنگی 

محله و تأثیرگذار در کل محیط پیرامونی باشد.

اصول
 الف( تعریف شورای تربیتی مدرسه

شورا متشکل اســت از مدیر و نمایندة معلمان، معاون 
پرورشــی، معاون اجرایی، نمایندة انجمن اولیا و مربیان، 
کارشناس یا کارشناســان فرهنگی )به تناسب مسئله یا 
موضوع( و در صورت صالحدید نمایندة دانش آموزان. این 
شورا مســئولیت هم فکری، برنامه ریزی و کمک به اجرای 

پروژه های فرهنگی پرورشی را در مدرسه بر عهده دارد.

ب( دورة فعالیت شورا )یک سال تحصیلی(
 طبیعی اســت پس از آغاز ســال تحصیلــی، مدیر به 
دعوت از ســایر اعضا اقدام و شــورای  تربیتــی با دبیری 
معاون پرورشی شــروع به کار می کند. این شورا تا پایان 
شهریورماه سال بعد )یک سال تحصیلی( مسئولیت دارد 

فعال و پویا در عرصة برنامه های تربیتی نقش ایفا کند.

پ( تعداد اعضای شورا
مدیر، معاون پرورشــی، معاون اجرایی یا ناظم مدرسه، 

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
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نماینــدة معلمان، نمایندة اولیا، نمایندة دانش آموزان )در 
صورت صالحدید(، کارشــناس یا کارشــناس فرهنگی، 
به دعوت از طرف مدیر یا ســایر اعضا بر حســب موضوع 
موردنظر، اعضای هفت گانة ثابت و متغیر شــورای تربیتی 

را شکل می دهند.
 )با توجه به اینکه پیش بینی، اجرا و طراحی برنامه های 
فرهنگی برای مدرســه هدف اســت، وجود کارشــناس، 

چنانچه از میان اولیای مدرسه باشد، توصیه می شود.(

ت( جلسات شورا
دبیــر جلســه یا مدیر مدرســه بایــد بنا به شــرایط، 
مناســبت ها و برنامه ها تصمیم گیری کند، ولی تشــکیل 
ماهی یک جلســه ضروری است. تمامی مباحث مطروحه 
و تصمیم گیری هــا باید ثبت و ضبط شــوند و در بایگانی 

مدرسه در دسترس باشند.

اهداف
ـ مهم ترین هدف، سیاســت گذاری 

و برنامه ریزی در راســتای مســائل 
جاری جامعه و مدرسه است. البته 
باید مکمل طرح ها و  برنامه ریزی 

برنامه های رسمی باشد؛
درون مدرســه ای  برنامه ریزی  ـ 
براساس توانمندی ها، استعدادها و 

امکانات و موجودی مادی معنوی و 
انسانی هر واحد آموزشی برای توسعة 

فرهنگ و تربیت اسالمی؛
ـ بررســی برنامه های تربیتی ســاالنة منطقه و 

تنظیم برنامة تربیتی مدرسه؛
ـ بررســی مســائل فرهنگی پرورشــی درون مدرسه و 
پاسخ گویی به نیازهای شاگردان از قبیل طراحی کالس های 
مهــارت زندگــی و گفت وگــوی فرهنگــی، برنامه ریزی 

گردش های علمی و فرهنگی؛
ـ توجــه ویژه به بحث هویت دینی و ملی از طریق اجرای 
مســابقات، نمایش ها، نمایشــگاه های غذا، لباس، نقاشی و 

تحلیل و نقد اجتماعی؛
ـ برنامه ریزی برای توجه بیشــتر به اصول تربیت دینی و 
اسالمی، از قبیل توجه به بحث خدامحوری، از طریق اجرای 
مســابقة مقاله نویســی، توجه به بحث تفکر و تعقل و ارائة 
مسابقات پژوهشــی و علمی، توجه به بحث حّریت و عزت 

مانند آشنایی با تاریخ و آشنایی با الگوهای دینی و ملی؛
ـ بررســی مشکالت تربیتی و اخالقی شاگردان و تالش 

برای رفع آن ها؛
ـ توســعة خدمات مشــاوره ای و نیز توســعة ارتباط با 

شاگردان و هدایت آنان؛
ـ پیش بینی و تــالش برای یافتن راه حــل بحران های 

تربیتی؛
ـ ارتقای ســطح آگاهی و معرفت دینی اجتماعی و ملی 

دانش آموزان؛

ـ ارتقای سطح آگاهی و معرفت دینی اجتماعی والدین.

سیاست ها
 سیاست های شورای تربیتی دو محور اساسی دارد:

1. بررسی و آسیب شناسی احتمالی جامعة دانش آموزان 
مدرسه؛

2. بررسی علل آسیب ها در حوزة مدرسه و منطقه.
بــر این اســاس باید بــه مطالعه و اجــرای طرح های 
پیشــگیرانه پرداخت و با اطالع رسانی شــفاف، همواره 
حمایت هــای معنــوی و مــادی جامعة اولیــا و حتی 
دانش آموزان را به دست آورد و در گامی فراتر با مسئوالن 
آموزش وپرورش منطقه، همکاری و همگامی مناسبی را 

طراحی و پیگیری کرد.
 موضوعات آســیب زایی وجود دارنــد که همواره از طریق 
جریانــات فرهنگی فرزنــدان ما را تهدیــد می کنند؛ مانند 
گســترش تفکر و فلســفة بی هویتی، گسترش 
فلســفة بی بندوبــاری و بی اخالقــی، وارد  
شدن خدشه بر ارزش های دینی، رشد 
ابهام،  ایجاد  ارتجاعی،  اندیشــه های 
ســردرگمی و افزایــش تضادها در 
ذهن دانش آموزان، شناخت ناکافی 
هویــت و فرهنگ دینــی  و ملی، 
افزایش آگاهی های دینی، اهمیت 

ندادن به مشاوره و شورا.

یادآوری
این، در ســال های گذشــته،  از  پیش 
ســتادهایی تربیتی در مدرســه تشکیل شدند 
که ماهیتًا بررسی مسائل و مشکالت تربیتی دانش آموزان 
را عهده دار بودند. این شــورا با ارائة مشــاوره های تربیتی 
و ســپس تصمیم گیری های انضباطی در مورد شاگردان 
مســئله دار وظایف خود را پیگیری می کــرد. همچنین، 
مســئول ایجاد هماهنگی بین کلیة عناصر دست اندرکار 
امر تربیت در مدرســه به حساب می آمد. متعاقب تشکیل 
ســتاد تربیتی در مدرسه، شــورای بررسی و حل مشکل 
در منطقه تشــکیل شد که مسئولیت پیگیری و ادامة کار 
مدرسه را به عهده داشــت؛ مثل شناسایی و حل مشکل 
دانش آموزان ارجاع داده  شــده و پیگیری معضالت تربیتی 
و اخالقی در ســطح منطقه. در سطح استان کارشناسان 
مشاورة ادارة کل، مدیریت جریان مشاوره ای و حل مسائل 

مناطق را به عهده داشتند.
 اولین دســتورالعمل ستادهای تربیتی در سال 13٦3 
صادر و در سال 13٦4 اصالح شــد. ماهنامة تربیت نیز 
در این راستا و برای توسعة دیدگاه های تربیتی و تربیت 
اسالمی از ســال 13٦4 منتشر شد. ســتادهای تربیتی 
امــروزه نیز کم وبیش مورد توجه هســتند، اما شــورای 
تربیتــی اهمیت و کارکردی فراتر از ســتادهای تربیتی 
دارد، چــرا که به جای درمان، درصدد اجرای برنامه های 

فرهنگی است.

در عصری زندگی می کنیم که 
مباحث تهاجم فرهنگی واقعی 
و در حال اجراست و باید با 

تقویت مبانی فکری و اعتقادی 
دانش آموزان را در معرض درک 

و برداشت صحیح از فرهنگ 
خودی قرار دهیم

پی نوشت :
1. وایــت، مری، مطالبات 
ژاپن، ترجمة  آموزشی در 
مارینافرهودی زاده )1۳۹0(، 

رسا، تهران.

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸

اردیبهشت ۱۴۰۱
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مسئله چیست؟
از لحاظ تاریخی و شــاید به طور اســتعاری، انسان معاصر 
ســه انقالب صنعتی را پشت سر گذاشته است. شواهد نشان 
می دهنــد در عمل از دروازه هــای انقالب صنعتی چهارم نیز 
عبور کرده اســت. گذار از تولید دستی به تولید مکانیکی در 
نیمة قرن هجدهم میالدی، نشانگر وقوع انقالب صنعتی اول 
بود. تثبیت کنترل و کاربرد الکتریسیته در نیمة قرن نوزدهم و 
امکان تولید انبوه، انقالب صنعتی دوم را رقم زد و در نیمة قرن 
بیستم، با توسعة فناوری های اطالعات، ارتباطات و اتوماسیون، 
انقالب صنعتی ســوم آغاز شــده و تا امروز تداوم یافته است. 
هرچند اطالق واژة انقالب به این تحوالت صنعتی، از باب ایجاد 
دگرگونی در بخش عمده ای از شئون زندگی فردی و اجتماعی 
انســان است، لیکن هیچ کدام از این چرخش های انقالب گونة 
فناورانه، برای نظام  های آموزشی و پرورشی و به طور خاص در 
شرایط مدرسه ای، دستاوردی بنیادی نداشته اند. تا حدی که 
دور از تصور نیست کارگزاران مدرسه ای سدة هجدهم، با همان 

توانمندی ها، همچنان بتوانند کارگزار مدرسة امروزی باشند!
از منظر ناظر بیرونی، در مدرســه، از آغاز چیز زیادی تغییر 
نکرده اســت. بدون تردید اختــراع کاغذ و چاپ یک موهبت 
بود. ضبط صوت، فیلم و تختة سفید فوق العاده بودند و رایانه 
و اینترنت توانستند قدری تفاوت ایجاد کنند، اما هنوز تجربة 
دانش آموز امروزی از مدرسه، تقریبًا مشابه پدر، مادر، پدربزرگ 
و مادربزرگشان است. در سرتاسر انقالب های سه گانة موصوف، 
همة مزیت رقابتی نظام های آموزشی و پرورشی به انحصار در 
تولید دانایی و اطالعات منحصر به فرد و توانمندساز متمرکز بوده 
است. اما این بار با شبکه ای از رویدادهایی مواجهیم که انقالب 
صنعتی چهارم1 نام گذاری شده اند و به نظر می رسد عمیق ترین 
و وسیع ترین چرخش را در ادارة نظام  های آموزشی و پرورشی 

رقم خواهند زد.
بخشی از این شبکة  رویدادها در حیطه های یاددهی و یادگیری 
با هوش مصنوعی2، یادگیری ماشین3، یادگیری عمیق4، پردازش 
زبان طبیعی5 آغاز، و در رابط مغز و رایانه٦، نشانگرهای زیستی 
تحصیلی7 و ذهن دیجیتال شده8 در حال تداوم هستند. در واقع 
انقالب صنعتی چهارم مرحله ای در توســعة دانش و فناوری 
اســت که در آن مرزهای بین حوزه های فیزیکی، دیجیتال و 

زیست شناسی ) بیولوژیکی( در حال محو شدن هستند.

پدیدة دوقلوهای دیجیتال9 همة عرصه های تصمیم گیری 
را دگرگــون ســاخته اند و این امــکان را مهیا می کنند که 
مدیــران، معلمان و دانش آمــوزان، تنها زمانــی که تمام 
الزامات یک تصمیم یا حل مسئله به صورت مجازی برآورده 
شــده باشــند، آن تصمیم به صورت فیزیکی اتخاذ شــود. 
پوشــیدنی های واقعیت افزوده10 به معلمان و دانش آموزان 
اجازه می دهند داخل بدن انسان را طوری بررسی کنند که 
گویی یک آزمایشگاه کالبد شناسی )آناتومی( است. تناسخ 
دیجیتال11 در عمل امکان جابه جایی کالبد جســمانی12 با 
کالبد دیجیتال13 معلمان و دانش آموزان را شدنی کرده اند. 
احتمااًل دم دست ترین واژه برای توصیف عینی آنچه در حال 

وقوع است، متاورس14 است.
متاورس نوعی واقعیت مجازی ســه بعدی اســت که با آن 
می توان فعالیت های روزمرة زندگی مدرسه ای را به دست هدایت 
آواتارهایی سپرد که کارگزار نسخة واقعی شان هستند. متاورِس 
مدرســه ای نوعی امتداد واقعیت است. یعنی مدرسة واقعی با 
مدرسة مجازی درهم تنیده می شود و به طور اجتناب ناپذیری 
واقعیت در فضای مجازی امتداد می یابد. آواتارهای مدرسه ای 
در متاورس با خود واقعی با همة ساکنان مدرسه ای شناسایی 
می شوند و در دنیای متاورس فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی انجام می دهند. با لحاظ دانش فعلی ما، احتماالً می توان 

چهار وجه از متاورس مدرسه ای را بازشناسی کرد:

متاورس مدرسه ای با رویکرد واقعیت افزوده1۵ 
این نوع متاورس ایجاد محیطی هوشمند با استفاده از فناوری ها 
و شبکه های مکانمند است. واقعیت افزوده نوعی استمرار دنیای 
بیرونی در فضای سایبری است. فناوری واقعیت افزوده دنیای 
فیزیکی واقعی را در خارج از یک فرد، با استفاده از یک سیستم 
آگاه از مکان، و رابط با اطالعات شــبکه ای افزوده شــده، و در 
الیه ای از فضاهایی که روزانه با آن ها مواجه می شویم، گسترش 
می دهد. این واســطه هایی که جهان را غنی تر می کنند، به دو 
سیستم موقعیت یابی جهانی، یعنی مبتنی بر نشانگر و مبتنی بر 
دید، تقسیم می شوند. واقعیت افزوده داده های پیوندی مناسبی 
برای اطالعات موقعیت مکانی کاربر ارائه می کند یا نشانگری را 
در یک کد پاسخ ســریع تشخیص می دهد تا اطالعات موجود 
را تقویت کند. عــالوه بر این، دنیای واقعی و گرافیک مجازی 

رهبری در مدرسۀ متاورسی

دکتر علی خلخالی

مدیریت مدرسه یک علم است

رهبری
آموزشی

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
اردیبهشت 1۴۰1
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را می توان با واســطة لنز یا بی واسطه با هم ترکیب و مشاهده 
کرد. واقعیت افزوده در یادگیری مطالبی که مشاهدة مستقیم 
یا توضیح آن ها در متن دشوار است، زمینه هایی که به تمرین و 
تجربة مستمر نیاز دارند و زمینه هایی با هزینه های زیاد و احتمال 
خطر باال، مؤثر ارزیابی شده اند. در واقع، فناوری واقعیت افزوده 
شبیه سازی همة انواع محتواهای درسی را شدنی کرده است. 
این شبیه سازی در پیوند تصویرهای انتزاعی به اشیای عینی، از 
طریق اتصال زمینة دنیای واقعی و اشیای مجازی نقش دارد. در 
حوزه های متنوعی از آموزش در سطوح گوناگون، نمونه هایی از 

فناوری واقعیت افزوده در حال ظهورند.

متاورس مدرسه ای با رویکرد زندگی نمایی1۶ 
»زندگی نمایــی« نوعــی افزونه به دنیای درونی اســت. در 
زندگی نمایــی افراد از دســتگاه های هوشــمند بــرای ثبت 
زندگــی روزمرة خود در اینترنت یا گوشــی های هوشــمند 
استفاده می کنند. توییتر، فیس بوک و اینستاگرام نمونه های 
پیش پاافتاده ای از زندگی نمایی محسوب می شوند. برای نمونه، 
اخیراً خدماتی عرضه می شوند که از اطالعات زیست سنجشی 
)بیومتریک( ذخیره شده از طریق افزونه های پوشیدنی استفاده 
می کنند. برخی از افزونه ها حســگرهایی را برای ثبت میزان 
حرکــت یا یادگیری به یکدیگر متصل می کنند. این هم یک 
نوع زندگی نمایی است. برای مثال، در کرة جنوبی یک برنامة 
اجتماعی کالس برخط به نام سرویس شبکة اجتماعی آموزشی، 
بر اساس نظام کالس بندی مبتنی بر هوش مصنوعی، راه اندازی 
شده است. این فناوری به طور ویژه دستاوردهای یادگیری هر 
دانش آموز را تجزیه وتحلیل می کند و بر اساس سطح دانش آموز، 

در همة موضوعات یادگیری های سفارشی عرضه می  کند.

متاورس مدرسه ای از نوع دنیای آینه ای17 
دنیای آینه ای نوعی شبیه ســازی از دنیای روبه روست که 
به یک مدل مجازی غنی شــدة اطالعاتی یا به پژواک دنیای 
واقعی اشاره دارد. دنیای آینه ای نوعی متاورس است که در آن 
نمود، اطالعات و ساختار دنیای واقعی به واقعیت مجازی ای 
منتقل می شوند که گویی در یک آینه منعکس شده است. با 
این حال، عبارت »توسعة کارآمد دنیای واقعی« مناسب تر از 
توصیف این سیستم ها به عنوان »بازتاب دنیای واقعی« است. 
در »متاورس دنیای آینه ای«، تمام فعالیت های دنیای واقعی 
را می تــوان از طریق اینترنت یا برنامه  های کاربردی مربوطه 
انجــام داد. از این طریق زندگــی در دنیای واقعی راحت تر و 
کارآمدتر خواهد شد. »آزمایشگاه های دیجیتال« و »فضاهای 
آموزشی مجازی« نمونه هایی از جهان های آینه ای هستند که 
در آموزش استفاده می شوند. کاربران در چنین محیط هایی 
با افراد دیگر، از راه دور و مســتقل از کالبد جسمانی، مالقات 
می کنند؛ در تحقیقات علمی مشارکت می کنند؛ بازی می کنند 
و کارهای معنادار انجام می دهند. متاورس جهان آینه ای، در 
حالی که دنیای واقعی را دقیقًا به گونه ای نشــان می دهد که 
گویی در آینه منعکس شده است، به عنوان راهی برای توسعة 
کارآمد اطالعات، ظرفیت آموزشی بسیار خوب و کارکردهای 

مورد نیازی برای یادگیری دارد.

متاورس نوع واقعیت مجازی18 
واقعیت مجازی وجه دیگری از متاورس است که دنیای درونی 
را شبیه سازی می کند. فناوری واقعیت مجازی شامل گرافیک 
ســه بعدی پیچیده، چهرک ها )آواتار( و ابزارهای ارتباطی آنی 

است. این دنیایی است که کاربران احساس می کنند کاماًل در 
یک واقعیت مجازی قرار دارند. واقعیت مجازی طیف دیگری از 
واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده است. در واقع، براساس ساختار 
بینایی انسان، واقعیت مجازی باعث می شود یک تصویر صاف، 
سه بعدی دیده شود. همچنین، به عنوان یک فضای سه بعدی 
مبتنی بر اینترنت، چندین کاربر می توانند با ایجاد یک چهرک 
)آواتار( شخصی، به طور هم زمان به آن دسترسی داشته باشند 
و در آن شــرکت کنند. در این متاورس مدرســه ای، واقعیت 
مجازِی همة محتواهای درسی، از جمله فضاها، پیشینه های 
فرهنگی، شــخصیت ها و نهادها، متفاوت از واقعیت طراحی 
شده اند.  چهرکی ) آواتار( که از طرف کاربر عمل می کند، فضای 
مجازی را با شــخصیت های هوش مصنوعی کاوش می کند، 
با ســایر بازیکنان ارتباط برقرار می کند و به هدف می رسد. در 
اینجا مدل بدن واقعی حرکت می کند، چیزی را لمس می کند 
و فعالیت های روزمره در فضای مجازی انجام می شــوند. برای 
مثال، معلم می تواند نقشة کالس درس را انتخاب کند، اتاقی 
را بــاز کند، دانش آموزان را دعوت کند و همگی با صدا یا پیام 
روی نقشــة کالس با یکدیگر تعامل داشــته باشند. در واقع 
متنوع ترین و فعال ترین فناوری مورد استفاده در امور مدرسه ای، 
واقعیت مجازی است. متاورس مدرسه ای نوع واقعیت مجازی از 
ویژگی های منحصربه فردی برخوردار است. اول، به عنوان یک 
قانون، فضا زمان مدرسة متاورس را طراحان و شرکت کنندگان 
با هم ایجاد و گســترش می دهند. دوم، یک خالق )هر یک از 
ساکنان مدرســة متاورس( می تواند محتوا تولید کند. سوم، 
مبادالت ارزی از طریق تولید محتواهای گوناگون امکان پذیر 
است. چهارم، تداوم زندگی روزمره از طریق متاورس تضمین 
می شــود. و پنجم، در چنین مدرسه ای وجوه واقعی و مجازی 

جهان ها و افراد متاورس )آواتارها( به هم می پیوندند.

چقدر برای رهبری مدرسۀ متاورس آماده ایم؟
در اینجا مجموعة هفت مقالة مستقل و در عین حال مرتبط 
با هم، با مضمون »مدیریت مدرســه یک علم است« به پایان 
می رسد. همة این یادداشت ها برمبنای این ایدة محوری تنظیم 
شــده اند که خیلی زودتر از آنچه فکر می کنیم، برای مواجهة 
ســازنده با مدرســه های نوپدید19 دیر می شود! مخاطب این 
مقاالت به طور ویژه مدیران مدرســه و در صورت تمایل همة 
سیاست گذاران و تصمیم ســازان نظام آموزش وپرورش ملی 
هستند. هر رهبر مدرسه در مواجهه با انقالب صنعتی چهارم 
باید از بلندپروازی های متا برای پدیدآیی عصر تازه ای از ظهور 
نظام  های آموزشی آگاه باشد و احتماالً گیرنده های حسی بعضی 
از مدیران مدرسه به وضوح آمیختگی وجوهی از متاورس را در 
البه الی مدرسة خود دریافت کرده اند. الزم است چنین مدیرانی 
به سرعت به شایستگی های مورد نیاز کار و زندگی در متن انقالب 
صنعتی چهارم مجهز شوند. در کانون این شایستگی ها توانایی 
درک و کار با فناوری اطالعات، کدنویســی و زبان الگوریتم ها 
قرار دارد. الگوهای اجتماعی و رفتارشناســی زندگی و کار در 
متاورس و تسلط بر سیستم های پشتیبانی چندسطحی، وجوه 
دیگری از الزامات آماده سازی مدیران مدرسه هاست. همة این ها 
و نیز چیزهای دیگری که قباًل اشاره شدند، زمانی فرصت تحقق 
خواهند یافت که رهبری مدرســه به عنوان یک علم، و با فهم 
دقیق تحوالت فناورانة نوظهور، بازشناسی شود. غفلت از درک 
آنچه در حال وقوع است، برای مهاجران انقالب صنعتی چهارم، 
در مقایسه با بومیان دیجیتال، به پدیدآیی گسل آموزشی ملی 

عمیقی منجر می شود.
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چند روایت برای آشنایی مدیران با کاربردهای مشاوره در مدرسه

حرفه ای عمل کن مشاوره

ابراهیم اصالنی، روان شناس تربیتی - مریم دالور، مدیر مدرسه

دانسته های مشاوره ای مدیر در خیلی از مسائل مدرسه ای به کارش می آید، از جمله در: هدایت نقش مشاوره ای معلمان، استفادة 
بجا از مهارت ارجاع، اجرای برنامه های آموزش خانواده، برگزاری امتحانات، مواجهه با مشــکالت دانش آموزان، هدایت والدین و 
شــاید مهم تر از همه در »خویشتن شناسی مدیر«. از زاویة آنچه مورد بحث ماست، برای مدیر مدرسه دو امکان متصور است: یا 
دانش آموختة راهنمایی و مشاوره و رشته های نزدیک به آن مانند روان شناسی است، یا دانش حداقلی از راهنمایی و مشاوره دارد 
که این دانش احتماالً محصول مطالعه های شخصی، حضور او در دوره ها و کارگاه های آموزشی و کسب اطالعات از منابع دیگر است.

به این ترتیب، امید می رود روایت هایی که در این مجموعه مطالب بیان شــدند، انگیزه ای باشند برای مدیران تا اواًل دانش 
راهنمایی و مشاوره ای خود را ارتقا بخشــند و ثانیًا به انواع کارکردها و کاربردهای راهنمایی و مشاوره در تربیت و مسائل 

مدرسه ای دقیق تر و جدی تر بیندیشند.

پرونده ای دیگر!
مدرسه به کارهای نجاری نیاز داشت. خانم مدیر داشت با معاون 
در این باره حرف می زد که از کجا می توانند نجاری پیدا کنند که 
هم کارش خوب باشد و هم با شرایط مالی مدرسه کنار بیاید. خانم 
داوری که معلم پایة پنجم بود، وسط حرفشان آمد و گفت: »بابای 
آیدا، دانش آموز کالس من، نجار خوبی است. مغازه اش هم خیلی 
دور نیست.« این اولین بار نبود که خانم داوری چنین اطالعاتی را 
دربارة دانش آموزان رو می کرد. خانم مدیر به یاد می آورد که دو بار 
دیگر هم اتفاق مشابهی روی داده است. مجموع این شواهد مدیر 
را به فکر فرو برد. در فرصت مناســبی که پیش آمد، مدیر خانم 
داوری را دعوت کرد با هم گپی بزنند و مســائل رفتاری و درسی 
دانش آموزان را بررسی کنند. صحبت ها خوب پیش می رفت. خانم 
داوری معلم خوب و مسلطی بود و دانش آموزان هم از او رضایت 
داشــتند. یکی دو بار پیش آمده بود والدین از بعضی دخالت های 
خانم داوری شاکی شده بودند، اما کسی موضوع را جدی نگرفته 
بود. مدیر صحبت را به ماجرای پیداکردن نجار کشــاند و اینکه 
خانم داوری چگونه به این نوع اطالعات دسترسی دارد. توضیحات 
بعدی خانم داوری مفصل و البته برای مدیر تعجب آور بود. او گفت: 
من در شــروع سال تحصیلی با مساعدت معاون اجرایی مدرسه، 
عالوه بر مطالعة پروندة تحصیلی تک تک دانش آموزان، خودم هم 

جداگانه پروندة دیگری برای آنان تشکیل می دهم. در این پرونده 
بــه مرور تمام جزئیات زندگی مربوط به دانش آموز و والدین او را 
پیدا می کنم و می نویسم. چیزهایی را از خود دانش آموز می پرسم 
و نکات دیگــر را از زیر زبان دانش آموز و مــادر و پدرش بیرون 
می کشم. من معلم بچه ها هستم و اگر جزئیات زندگی و مسائل و 
مشکالت آن ها را بدانم، هم بهتر می توانم با آن ها ارتباط برقرار کنم 
و هم اگر الزم بود به آنان کمک کنم. فکر می کنم پروندة من برای 
هر دانش آموز از پروندة مدرسه سنگین تر است و چیزی نیست که 

از قلم بیندازم.
خانم مدیر نمی دانست از کجا شروع کند و چگونه به خانم داوری 
توضیح دهد که از نظر حرفه ای، حد و حدود دخالت او در مسائل 
دانش آموزان و والدینشان تا کجاست. الزم بود با کسی مانند خانم 
داوری که ســال ها بود احتمااًل از روش »پروندة دیگر« استفاده 
می کرد، بیشــتر صحبت شود. مدیر فقط چند سؤال برای خانم 
داوری مطرح کرد: »این حجم اطالعات واقعًا تا چه اندازه مورد نیاز 
است؟ آیا گرفتن این اطالعات به معنای اجازة ورود ما به مسائل 
شخصی و خانوادگی دانش آموزان است؟ آیا این کار واقعًا مبنای 
تربیتی دارد یا از کنجکاوی های شخصی و شاید مسائل دیگر ناشی 
می شــود؟« مدیر همکارش را دعوت کرد تا در مورد راهنمایی و 
مشــاوره و همچنین اخالق حرفه ای مطالعاتی انجام دهد. مدیر 
برای گفت وگوهای بعدی، مقاله ها و کتاب هایی را در زمینة اخالق 
حرفه ای معلمی گردآورد؛ اگر چه این کار چندان آسان نبود. مدیر 
می توانست حدس بزند نمونة کار خانم داوری و موارد کم وبیش 
مشــابه آن در مدرسه ها و بین معلمان دیگر هم رایج است و به 
نظر می رسد باید منابع مناسب و بیشتری در این باره در دسترس 
باشــند. خانم داوری به تدریج پذیرفت، داشتن اطالعات کلی از 
دانش آموزان کافی اســت و معلم اجازه ندارد به جزئیات زندگی 
آن ها سرک بکشد. داشتن اطالعات زیاد نه ضرورتی دارد و نه به 
کار معلم می آید، ضمن آنکه ممکن است دانش آموز و والدین او از 

لو رفتن مسائل خصوصی شان رضایت نداشته باشند.
همراهی و انعطاف پذیری خانم داوری خوب بود. او پذیرفت در 
یکی از جلسات شورای معلمان، دربارة اخالق حرفه ای معلمی بر 

مبنای آموزه های راهنمایی و مشاوره، نیم ساعتی صحبت کند.
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کار من نیست!
خانم ساالری، معلم پایة ششم، لیسانس راهنمایی و مشاوره 
داشت. در جلسه های والدین بارها روی مدرک تحصیلی خودش 
و اینکه می تواند مشکالت بچه ها را به خوبی شناسایی کند، تأکید 
کرده بود. واقعًا هم معلم فعال و عالقه مندی بود و با دانش آموزان 
ارتباط خوبی داشــت. به تدریج فضایی در کالس و به ویژه بین 
والدین ایجاد شــد که خانم ساالری می توانست همة مشکالت 
دانش آموزان و حتی خانواده هــا را حل کند. هفته ای نبود که 
یکی از والدین مشکل فرزندش را مطرح نکند. حتی گاهی پای 
مشکالت زناشویی و خانوادگی هم به میان می آمد. خانم ساالری 
وعدة بررســی و رسیدگی می داد، اما خوش هم می دانست این 

موارد کار او نیست؛ نه توانایی علمی کافی دارد و نه وقتش  را.
بعد از چند ماه خانم ساالری مراجعانی از کالس های دیگر هم 

پیدا کرد؛ موضوعی که گاهی خوشایند همکارانش نبود. خانم 
تقی زاده، مدیر مدرسه، رشتة مدیریت آموزشی خوانده بود، ولی 
بنا به باوری که داشت و معتقد بود مدیر مدرسه باید از حوزه های 
کاری مرتبط هم اطالعات علمی کسب کند، دربارة راهنمایی 
و مشاوره هم سررشته داشت. خانم مدیر متوجه شرایط خانم 
ساالری بود. می دانست همکارش چارچوب ها و فنون مشاوره را 
به خوبی بلد است. از طرف دیگر می دانست، شرایط پیش آمده 
خیلی باب طبع خانم ســاالری نیست و خود او از این وضعیت 

راضی نبود.
مدیر با خانم ســاالری صحبت کرد و گفت: دخترم! می دانم 
خودت راهنمایی و مشاوره را از من بهتر بلدی. در همین رشته 
مهارتی وجود دارد بــه نام »ارجاع«. اگر از همان اول از مهارت 
ارجاع اســتفاده می کردی، شرایط این طوری نمی شد. احتمااًل 
دالیلی وجود داشته است که نتوانسته ای ارجاع بدهی. شاید اول 
فکر می کردی تعداد مراجعه ها کم است و خودت از پس آن ها 
برمی آیی! شاید دچار رودرواسی شده ای و نتوانسته ای نه بگویی! 
شاید هم دالیل دیگر وجود داشته اند! االن وقت آن است که در 
برابر حجم مراجعات یک جمله بگویی »کار من نیست!« من هم 
کمکت می کنم و افراد متخصص و جاهای معتبر و معتمدی را 
معرفی می کنم تا بتوانی در صورت لزوم مراجعان را ارجاع دهی.
خانم ساالری مناســب دید در کالس هم به دانش آموزانش 
توضیحاتی بدهد. این توضیحات هم به نوعی راهنمایی شغلی 
محسوب می شدند و هم حیطه های فعالیت راهنمایی و مشاوره 
را بر اســاس مدرک تحصیلی و همچنیــن ارتباط راهنمایی و 

مشاوره با مشاغل مرتبط روشن می کردند.

آموزش از سر رفع تکلیف
در دفتر مدرســه و در جلسه های شــورای معلمان، یکی از 
موضوعات داغ، نقش والدین در تربیت فرزندان و کاســتی ها و 
سهل انگاری های فراوان آنان در ایفای نقش والدینی بود. همیشه 
هم بحث به این جا می رســید کــه والدین دانش تربیتی کافی 
ندارند و با فنون تربیت آشــنا نیستند. همیشه هم یک راه حل 

پیشنهاد می شد: آموزش والدین.
یک بار که در جلســة شــورای معلمان این بحث باال گرفت، 
یکی از معلمان ســؤالی ساده و شاید بدیهی مطرح کرد: »مگر 
مدرسة ما برنامة آموزش والدین ندارد؟ پس در این جلسه ها چه 
می گویند؟« پاسخ این سؤال میان همهمه و جواب های متفرقة 
همکاران دیگر گم شــد. باالخره هم همان حرف ها تکرار شد و 

همان راه حل.
آقای کریمی، مدیر مدرســه شــاید تنها کسی بود که سؤال 
همکارش را جدی گرفت. به راســتی، وقتی مدرســه جلسات 
آموزش والدین دارد، چرا رفتار مادرها و پدرها تغییر محسوسی 
نمی کند؟ مدیر برای جلسة بعدی شورای مدرسه، یکی از والدین 
را که استاد راهنمایی و مشاوره بود دعوت کرد. موضوع جلسه 
هم راهکارهای افزایش کارآمدی جلسات آموزش خانواده اعالم 
شد. فارغ از هر اقدام بعدی، همین دعوت و همین موضوع جلسه 
باعث شد توجه و تمرکز سایر اعضای مدرسه بیشتر جلب شود.

این موضوع در دو جلســة دیگر هم ادامه یافت. اولین نتیجة 
جلســات نکته ای بود که همه صادقانه و بدون پرده پوشی باید 
می پذیرفتند: »نگاه به آموزش والدین و برنامه های آن تشریفاتی 
و کلیشــه ای است.« اینکه اســتادی با هماهنگی قبلی بیاید، 
حرف هایی بزند، برود و بعد هم هیچ کس پیگیر نتایج آن نباشد، 

جلســة آموزش والدین نیســت، بلکه، هم کاری صرفًا اداری 
اســت و هم هدردادن فرصت ها. شورای مدرسه برای جلسات 
آموزش والدین برنامة هدفمند و منظمی تدوین کرد که شامل 
پیش بینی هایی از این قیبل بود: نیازســنجی، تعیین اولویت ها 
و ارجحیت ها، یافتــن روش های متنوع ارائة موضوعات، دعوت 
از استادانی که فقط سخنران نباشــند و جلسه ها را کارگاهی 
مدیریــت کنند، تهیــه و معرفی منابع مرتبــط، ارائة گزارش 
و نتایج هر جلســه به صورت کاغــذی و درج در فضای مجازی 
مدرســه، پیگیری موضوعات و نظرسنجی از مخاطبان، اجرای 
پرســش نامه هایی دربارة روابط زناشویی و ارتباط مؤثر زیر نظر 
همان استاد و خالصه اقدامات دیگری که در فعال و کارآمد شدن 
جلســه ها مؤثر بود. یکی از نکات مورد تأکید در این برنامه ها، 
حضور مســتمر معلمــان، معاونان و به ویژه مدیر مدرســه در 

برنامه های آموزش والدین بود.
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طنز

سیما جعفریان
تصویرگر: سام سلماسی
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تردیدهای رنگارنگ
محمد تابش، طراح و پژوهشگر در زمینة معماری مدرسه

فضای
آموزشی

مدیریت تردیدها در معماری مدرسه

تناسب رنگ با عملکردها تناسب رنگ با عملکردها 
در فضاهای مدرسهدر فضاهای مدرسه

گستردگی تردیدها در گزینش و چینش رنگ ها
وقتــی از گزینــش و چینش رنگ در مدرســه صحبت 
می کنیم، نبایــد این موضوع را به فضاهای داخلی مرتبط 
با کارکردهای آموزشــی و در و دیوار و یا سطوح فضاهای 
داخلی مدرسه محدود کنیم. رنگ در فضای باز، در نمای 
مدرســه، در سالن های ورزشــی، در مبلمان و تجهیزات، 
در تأسیسات مکانیکی و حتی در لباس و پوشش افرادی 
که در مدرسه حضور دارند، نقش بسیار پررنگی دارد. اگر 
تأثیر گزینش درســت و چینش هنرمندانة رنگ ها در این 
بخش ها بیشتر از کالس های درس و محیط های آموزشی 
مدرســه نباشــد، کمتر از آن ها هم نیست. در این شماره 
به گزینــش و چینش رنگ در این دســت از محیط ها و 

موضوعات می پردازیم.

رنگ در فضای باز و نمای مدرسه
فضای باز مدرسه عرصة بسیار مهمی در محیط مدرسه 
به منظور ایجاد ظرفیت مناســب برای یادگیری است. اما 
چه فرصت هایی برای رنگین کردن فضای باز وجود دارند؟ 
شاید اولین چیزی که به نظر می رسد، سطوح نما، دیوارها 
و کف حیاط اســت. بدیهی است، این سطوح نقش جدی 
در این زمینه دارند. البته در اینجا توجه به تأثیرات اقلیمی 
در طول زمان بســیار اهمیت پیــدا می کند. به جز اقلیم 
معتدل و مرطوب حاشــیة دریای خزر، در بیشــتر نقاط 
ایــران، تابش آفتاب در اواخر فصل بهار، کل تابســتان و 
اوایل پاییز یکی از آفت های جدی آسیب رسان به رنگ ها 
در نما و سطوح دیگر درفضاهای باز است. از سویی دیگر، 
در اقلیم معتدل و مرطوب شــمال ایــران، بارش باران و 
رطوبت زیاد نیز می تواند آســیب زا باشــد. بنابراین، رنگ 
طبیعی موجود در خود مصالح مقاوم ســاختمانی، مانند 

آجر و سنگ، می تواند در اولویت قرار گیرد.

البته این به معنای صرف نظر کردن از رنگ های شیمیایی 
بر چنین ســطوحی نیست، بلکه می توان با ایجاد لکه های 
محدودی در ســطوح نما و سایر سطوح، فضاهای بیرونی 
را رنگارنــگ کرد؛ به صورتی که به کمــک فناوری نانو و 
پوشش مواد آبگریز و ضد اشعة یو وی روی این رنگ ها و 
در عین حال تجدید رنگ ها در بازه های زمانی چندساله، 
به رنگین شدن محیط بیرونی مدرسه کمک کرد. محدود 
شدن این ســطوح رنگی به کاهش هزینة الزم برای تهیة 
مــواد آبگریز و مقاوم در برابر آفتــاب و همچنین تجدید 

رنگ منجر می شود.
محدودیت در ســطوح رنگی روی نماها ُبعد دیگری هم 
دارد. سطوح رنگی در نماها نباید به سمت استفادة بیش 
از حد از انواع رنگ ها به شکلی شلوغ و خیره کننده پیش 
رود، زیرا غالبًا چنین رویکردی اغتشاش بصری و خستگی 
چشم را در پی دارد. استفادة نامناسب از طرح های رنگی به 
شکلی تهاجمی، یا طرح های شلوغ مبتنی بر شخصیت های 
کارتونی و یا نقاشــی انواع منظره روی دیوارهای خارجی 
یا حیاط مدرســه، معمواًل نمی تواند نماهایی چشم نواز و 
مطلوب ایجــاد کند. این نــوع رنگ آمیزی های نامطلوب 
بیشتر در دورة پیش دبستان و ابتدایی به چشم می خورد.

نماهای شلوغ رنگی 
که گاهی نگاه به آن ها 
دشوار می شود

اهمیت رنگاهمیت رنگ
 در محیط های یادگیری در محیط های یادگیری

ویژگی هایویژگی های
 رنگ های پرکاربرد رنگ های پرکاربرد

انتخاب رنگ و مقاطع انتخاب رنگ و مقاطع 
تحصیلیتحصیلی
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نمای رنگی ساده با نقش ها 
و اشکال هندسی خالص در 

یک دبستان در تهران

شاید فکر می کنیم کودکان از چنین طرح هایی استقبال 
می کنند، اما نباید فراموش کرد، جلب توجه  کردن در نگاه 
اول با جلب توجه در طول زمان و در ســال یا ســال های 
حضور در محیط، متفاوت است. شاید در نگاه نخست، این 
نوع طرح های شلوغ با نمادهای کودکانه برای بچه ها جالب 
باشد، اما به ســرعت از چشم می افتد و به تدریج به نمایی 
نامطلوب و ناخوشایند تبدیل می شود و در خوش بینانه ترین 
حالت کارکرد تبلیغاتی محدود برای جلب مشــتری پیدا 
می کنــد. یعنی با چنین رویکردی، کارکرد در نخســتین 
نگاه به کارکردهای در طول زمان اولویت داده می شــود و 
بچه هایی که در طول مدت تحصیل در چنین محیط هایی 
حضــور می یابند، ناخودآگاه یا آگاهانه مجبور می شــوند 
چنین طرح هــای مبتنی بر هنجارهای تند و پرهیجان را 
تحمل کنند. بدیهی اســت، نماها یــا دیوارهای رنگین با 
این نوع طرح ها، در صورت نیاز به تجدید رنگ آمیزی، به 
نقاشــان بسیار ماهر نیازمندند و شاید برخی از آن ها از نو 
باید نقاشی شــوند. در حالی که رنگ آمیزی های ساده تر 
با نقش ها و اشکال هندســی خالص تر، عالوه بر اینکه در 
طول زمان چشم نوازترند، می توانند به صورت ساالنه حتی 

با همکاری خود دانش آموزان مرمت و نوسازی شوند.

رنگ در مبلمان، تجهیزات و کفپوش های محوطه
موضــوع دیگــری که شــناخت آن بــرای مدیران و 
متولیان مدرسه می تواند به ساده تر شدن تصمیم گیری 
دربارة تردیدهایی کــه در رنگ آمیزی محوطه و فضای 
باز مدرســه وجود دارند کمک کند، پذیرش این مطلب 
اســت که رنــگ در فضاهای مدرســه، از جمله حیاط 
و ســطوح ســاختمان، به نماها محدود نیســت، بلکه 
همان گونه کــه می توان در فضاهــای داخلی به کمک 
مبلمــان و تجهیزات رنگ را در محیــط وارد کرد، در 
محوطــه و فضای باز هم می تــوان از تجهیزات، فضای 
ســبز، مبلمان، کف ســازی و حتی عناصری که به طور 
مســتقیم از جنس عناصر ســاختمانی نیستند، در این 
زمینه کمک گرفت؛ رویکردی که در اغلب مدرسه های 

دنیا مورد توجه قرار دارد.
 با چنیــن نگاهی، زمینة محیط و نماهای ســاختمان 
می توانند از رنگ های طبیعــی و تقریبًا خنثا که در خود 
مصالح هستند باشند و در عوض به کمک مبلمان و اجزای 
دیگر محیطی، از جمله گیاهان، وســایل بازی و همچنین 
امکانات ورزشــی، رنگ های محدود و شاد، به صورتی که 
به شکلی راحت تر قابل نو به نو شدن، تغییر و تنوع هستند، 
در محیــط وارد می شــوند. گیاهان مقاوم، کف ســازی با 
رنگ های گوناگون به کمک چمن مصنوعی، موزائیک های 
رنگی، آسفالت رنگی، سنگ ریزه های رنگارنگ، کف پوش 
پلی اورتان مقــاوم در برابر آفتاب، رنگ هــای ترافیکی با 
پوشــش مواد نانوی ضد لغــزش، کف پوش های پلیمری 
مقاوم و همچنین نیمکت ها یا ســکوهای رنگی، وســایل 
رنگارنگ بازی و از این دســت عناصر و مبلمان محیطی، 
بــه اندازة کافی قدرت رنگارنگ کردن محیط را دارند و به 
شــکلی آسان تر از نمای ســاختمان قابل مرمت، تغییر و 

تعویض هستند.
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رنگ در محیط های ورزشی
از جمله فضاهای به ظاهر غیرآموزشی که محل فعالیت 
بدنی و جســت و خیز دانش آموزان در مدرســه هســتند، 
ســالن ها و فضاهای ورزشــی را می توان نام برد. رنگ در 
این فضاها بســیار اهمیت دارد. استفادة توأمان از ترکیب 
رنگ های گرم و ســرد به جهت ایجاد نشاطی متعادل در 
محیط، به طور معمــول رواج دارد. بخش قابل توجهی از 
رنگ در ســالن های ورزشــی، با رنگ هایی که معمواًل در 
کف  پوش این ســالن ها یا دیوارپوش های مخصوص وجود 
دارد، قابل تأمین اســت. چه بســا گاهی به خاطر شــدت 
رنگ های موجود در کف پوش های ورزشی یا دیوارپوش ها، 
برای ایجــاد تعادل در محیط، به ســمت غلبة رنگ های 
خنثا و روشــن در دیوار ها و سقف سالن ورزشی می رویم. 
بنابراین، در سالن هایی که به اندازة کافی، رنگ ها با ورود 
دیوارپوش هایی کــه برای ایمنی دانش آموزان اســتفاده 
می شوند و یا کف پوش های رنگی، به محیط سالن ورزشی 
وارد می شــوند، دیگر نیازی به رنگ آمیزی کف، سقف و 
دیوارها نیســت. در هر صورت، محیط های ورزشــی، چه 
به صورت سرپوشــیده و چه در فضاهای باز، فرصت هایی 
هســتند که می توانند رنگ را با کف سازی های مناسب یا 

دیوارپوش ها به محیط وارد کنند.
 

رنگ در شیشه های ساختمان مدرسه
معماری ایران از گذشتة غنی و ارزشمند خود شاهد حضور 
شیشــه های رنگی در پنجره ها و بازشوهای خود بوده است. 
این شیشــه های رنگی، عالوه بر زیبایی محیط، کارکردهای 
دیگری نیز داشته اند. از جمله اینکه از شدت تابش آفتاب در 
اقلیم گرم و خشک می کاسته اند. همچنین، نورهای رنگی که 
پس از عبور آفتاب از این شیشه ها در محیط ایجاد می شدند، 
برخی حشرات را از محیط فراری می دادند. کارکرد دیگر این 
شیشــه ها ایجاد محرمیت در فضاهاست. در زمانی که نصب 
پــرده از زیبایی و همچنین نور طبیعــی محیط می کاهد، 

شیشــه های رنگی موجــود در گره چینــی پنجره ها، نقش 
جایگزین پرده ها را به خوبی بازی می کنند. وقتی شیشه های 
رنگی این کارکردها را دارند و در عین حال می توانند رنگ ها 
را به شــکلی زیبا و پویــا و با حرکتی آرام و چشــم نواز در 
محیط بچرخانند، بازگشت به این نوع از پنجره ها با شکل و 
رویکردهای متناسب با نیازهای معاصر، می تواند برای ورود 

هنرمندانة رنگ به داخل محیط ایدة خوبی باشد.

رنگ در تأسیسات مدرسه
تأسیسات مکانیکی مدرسه شامل کانال ها، لوله ها و سایر 
مواردی که معمواًل نقش انتقال سیاالت در این تأسیسات را 
به عهده دارند، فرصت هایی را برای رنگ آمیزی محیط فراهم 
می کنند. البته این در صورتی است که با سقف یا هر پوستة 
کاذب دیگری پوشیده نشده باشند و در عین حال رنگ آمیزی 
آن ها به اغتشاش بصری در محیط منجر نشود. این رویکرد 
می تواند در یادگیری از محیط کالبدی هم نقش آفرین باشد. 
رنگ کردن لوله ها به شکل هدفمند و در راستای تبیین علمی 
رویدادهای فنی موجود در این تأسیسات می تواند به تبدیل 
ساختمان و محیط کالبدی مدرســه به عنوان معلم کمک 
کند. در شــکل پایین، لوله هایی که رنگ آمیزی شده اند، به 
دانش آموزان نشان می دهند چگونه آب سرد و گرم در داخل 

و خارج ساختمان مدرسة ابتدایی می چرخد.

گاهی رنگ ها در سالن 
ورزشی می توانند با 
اضافه کردن عناصری به 
محیط حضور یابند

شیشه های رنگی در 
مدرسه ای در خوی

نمایش چگونگی گردش 
آب سرد و گرم با 
رنگ آمیزی تأسیسات
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رنگ در نقش آموزگار
در مجموعه مقاالت تحت عنوان »معلم ســوم« که در 
ســال تحصیلی 97-9٦ در مجلة رشد معلم منتشر شد، 
در هشــت شــمارة پیاپی به تفصیل به این پرداخته شد 
که محیط کالبدی مدرســه هم می تواند به مثابه معلم یا 
ابــزار یادگیری نقش ایفا کند. در اینجا تنها با اشــاره ای 
کوتاه به این موضوع نگاه می کنیم؛ نگاهی که ســهم رنگ 
را در نقش تقویت جایگاه آموزنده  شــدن محیط و کالبد 
ســاختمان مدرسه بیشــتر مورد توجه قرار می دهد. اگر 
رنگ به شکلی هدفمند در خدمت یادگیری از محیط قرار 
گیــرد، عالوه بر ایجاد شــادابی و زیبایی که ورود رنگ ها 
در محیط ایجاد می کند، می تواند به توســعة ظرفیت های 
یادگیــری دانش آموزان از محیط نیز منجر شــود. وقتی 
می خواهیم دیوار حیاط مدرســه را رنــگ کنیم، فقط به 
این فکر نکنیم که چگونه رنگ کنیم تا محیطی زیبا خلق 
شــود، بلکه عالوه بر آن، به این فکــر کنیم که چگونه به 
کمک رنگ های زیبا، این دیوار را به دیواری زیبا و آموزنده 
تبدیل کنیم. با معلمان درس های گوناگون مشورت کنیم 
و ایده های آن را دست مایة اولیة طراحی خود قرار دهیم. 
معلم ریاضی در یک دبســتان می توانــد کوهی از ایده ها 
در این باره باشــد. حتی با ورق زدن کتاب های درسی هم 
می توان به بعضــی از این ایده ها پی برد. به بیان ســاده 
و خالصه آنکه، اگر باورمان بر این باشــد که رنگ آمیزی 
محیــط می توانــد چنین کارکردی هم داشــته باشــد، 

پیداکردن ایده های مرتبط با آن کار بسیار آسانی است.

رنگ در لباس معلمان، کارکنان و دانش آموزان
معمــاری محیــط بــا حضــور انســان در آن محیط 
عجین اســت. غفلت از نقش انســان در آن، به انحراف 
در طراحــی محیط منجر می شــود، اما معمواًل فرض بر 
آن اســت که نقش روان شــناختی و اجتماعی انسان با 
توجه به نیازهای جســمی و روحــی او مورد توجه قرار 

گیــرد. در اینجا فرصتی فراهم شــده اســت تا به نقش 
رنگ آفرین انســان در محیط مدرســه هــم فکر کنیم. 
لباس ها با رنگ هــای هدفمند و هماهنــگ با لکه های 
رنگی محیطی در مدرســه، می توانند نگاه هوشــمندانه 
و متفاوتــی از ورود رنگ به محیط باشــند. این نگاه به 
حضــور لکه های رنگی پویا و متحــرک در محیط منجر 
می  شــود. چنین رویکــردی برای کارکنــان، معلمان و 
حتی دانش آموزان هم می توانــد تحقق یابد. رنگ هایی 
کــه عالوه بر هماهنگی در محیــط، نقش هویت آفرینی 
در رده و دســته های گوناگون را در مدرســه دارند، در 
شــکل محدود خود هم تأثیرگذارند. تشویق افراد برای 
ملحق شدن به این نوع طرح ها، با ظرفیت های گوناگونی 
که حاصل انتخاب خود آن افراد باشــد، به زیبایی آن ها 
در محیط می افزاید. شاید پرداختن به این موضوع برای 
پژوهشــگران عالقه مند به چنین زمینه هایی، موضوعی 
جذاب و چندبعدی برای تحقیق در سطح پایان نامه و یا 
طرح های پژوهشی دیگر باشد و ظرفیت آن به مراتب از 

یک نگاه گذرا بیشتر است.

سخن پایانی
ســخن از تأثیر رنگ در مدرسه و محیط های یادگیری 
چنان ابعاد گسترده و گوناگونی دارد که در پنج مقالة پیاپی 
در مجلة رشد مدیریت نتوانستیم به همة آن ها بپردازیم. 
اما امیدواریم مدیران مدرسه ها و سایر خوانندگان گرامی 
به ســرنخ های مفیدی در این باره دست پیدا کرده باشند 
و به کمک این ســرنخ ها، با نگاهی علمی و هنرمندانه، در 
ترکیب با تجربه هایی که خودشــان در گذشــته به آن ها 
دســت یافته اند، به یاری رنگ ها بتوانند محیط مدرســه 
را به محیطی دلپذیر و خوشــایند تبدیل کنند. استفادة 
درست از رنگ ها یکی از دردسترس ترین و مؤثرترین راه ها 
برای زیباســازی محیط های یادگیری است؛ زیبایی هایی 
که در عین زیبندگی بتوانند با مدیریت صحیح و مواجهة 
آگاهانه با تردید در گزینــش و چینش رنگ ها، محیطی 
دوست داشــتنی را برای دانش آموزان، کارکنان و معلمان 

مدرسه فراهم آورند.

رنگ آمیزی دیوار حیاط یک 
دبستان در تهران، مبتنی 
بر ایده هایی از درس های 

ریاضی ابتدایی

چنین حضوری از 
دانش آموزان محیط مدرسه 

را رنگارنگ می کند
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گفت وگو

ائلدار محمد زاده صدیق

زهرا مرادی ارتباطات و تعامل را از جملة مهمترین عوامل کلیدی برای موفقیت دانش آموزان می داند که این تعامل در آموزش 
مجازی به خوبی شکل نمی گیرد. او نبود آموزش چهره به چهره در فضای مجازی را که عمومًا معلم به مشاهدة دانش آموزان 
خود قادر نیســت و تنها دانش آموزان می توانند تصویر او را مشاهده کنند، دلیلی بر انفصال مدرسه از دانش آموزان عنوان 
می کند. او با 11 سال و 9 ماه خدمت با عنوان های معاون اجرایی، آموزگار، معاون آموزشی، مدرس و راهبر استانی و منطقه ای 
در گروه های آموزش ابتدایی به خدمت در آموزش وپرورش منطقة چهاردانگه مشغول است. مرادی در رشتة مهندسی نرم افزار 
مدرک تحصیلی کارشناسی دارد. آنچه در ادامه می آید، گفت وگویی با او دربارة طرح های آموزش و پرورش در معاونت ابتدایی 

و آموزش مجازی است.

 در خصوص طرح هایی که در آن ها مشارکت داشته اید 
و اقدامــات انجام شــده به منظور ارتقــای مهارت های 

دانش آموزان توضیح دهید؟
در پاسخ به ســؤال شما، به طرح »بستة تحولی مدرسة 
خوانا« اشــاره می کنم. بســتة تحولی خوانــا که با هدف 
بهبــود و ارتقــای مهارت های چهارگانــة زبانی و آداب و 
مهارت هــای زندگی در دانش آموزان دورة پیش دبســتان 
و دبســتان ابداع شده اســت، طرحی تلفیقی، مشارکتی 
و مدرســه محور اســت که مهارت هــای چهارگانة زبانی 
و آداب زندگــی را تقویت می کنــد و آموزش می دهد. از 
جمله پیامدهای این طرح، رسیدن به اهداف سند تحول 
بنیادین و تربیت افرادی اســت که توانایی دفاع کردن از 
آرمان ها و عقاید خود را داشــته باشــند. بهبود و تقویت 
چهار مهارت پایة زبانی یعنی خواندن، نوشــتن، صحبت 

کــردن و گوش دادن، ظرفیت فــرد را در ایجاد تعامالت 
اجتماعی گسترش می دهند. بدین معنی که هر قدر افراد 
شنوندة خوبی باشــند، به همان میزان قادر خواهند بود 
مقصود خود را در قالب مهارت صحبت کردن به درســتی 
بیان کنند و آنچه را در ذهن دارند، به صحیح ترین شکل 
به رشــتة تحریر درآورند. بنابراین، در تعامالت اجتماعی 
موفق تر و دقیق تر خواهند بود. بستة تحولی خوانا درصدد 
اســت این چهار مهارت پایه را در کودکان تقویت و آنان 
را برای زندگی اجتماعی آماده کند. دانش آموزان بیش از 
هر موضوعی نیازمند خوب خواندن، خوب نوشتن، خوب 
گوش دادن و خوب صحبت کردن هســتند و قرار اســت 
با کمک ابزار )مهارت های زبانی( به ســه مهارت اساسی 
آداب و مهارت های زندگی شــامل »ادب، جرئت ورزی و 

مسئولیت پذیری« دست پیدا کنند.

جدایی مدرسه از دانش آموز
گفت وگو با زهرا مرادی، راهبر استانی منطقۀ چهاردانگه تهران
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عالوه بر بســتة تحولی مدرسة خوانا، طرح   
نیز  برنامه نویسی و سواد دیجیتال  ارتقای مهارت 
در آن معاونت اجرا شــده اســت. در این باره نیز 

توضیح دهید؟
ارتقای مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتال یکی دیگر 
از طرح هایی اســت که جای آن در آموزش و پرورش واقعًا 

خالی بود. بابت این موضوع بســیار خرســند و 
خوشــحالم، چرا که با توجــه به اهداف 

این طــرح، مطمئنم اتفاق های خوبی 
پیش رو داریم و خوشــحال تر اینکه 
مدرس راهبر طرحی هستم که به 
رشتة تحصیلی بنده وابسته است 
و در این زمینه می توانم اطالعات 
خوبی کسب کنم و بهتر و مفیدتر 
در کنار همــکاران و دانش آموزان 

باشــم. در شــرایط کنونی یکی از 
مهمترین موضوعات در نظام آموزشی 

آموزش مجازی اســت و فشار مضاعفی 
را بر بدنة آموزشــی کشــور وارد کرده است؛ 

به گونه ای که ســبب بروز مشکالتی برای معلمان، والدین 
و دانش آموزان شــده اســت. از این رو جای خالی چنین 
طرحی، به ویــژه در دورة ابتدایی، واقعًا حس می شــود. 
حــال که فنــاوری و ابزارهای دیجیتال بــه قدری برای 
آن ها جذاب شــده اند که آنان را از بازی ها و فعالیت های 
پرتحرک و حتــی گاهی از درس خواندن و ورزش کردن 
دور می کنند، بهتر است از این موضوع در جهت آموزش 

و یادگیری کودکان استفاده کرد.

 دربــارة چالش های آمــوزش برخط توضیح 
دهید؟

هرچند آمــوزش برخط تجربة جدیــدی برای معلمان 
بود، امــا در این مدت آن ها را بــا چالش های زیادی هم 
مواجه کرد و معلمان پرتالشمان سعی کردند با برگزاری 
آموزش های مجازی، کالس های درس را سر پا نگه دارند. 
اما این شیوه از تدریس آن ها را با چالش ها و دغدغه های 
زیادی هم مواجه کرد؛ از جمله ســرعت پایین اینترنت، 
نبود دستیابی همگانی به تجهیزات و ابزار فضای مجازی 
و نبــود آموزش الزم معلمان و دانش آموزان برای فعالیت 
در این عرصه. همــکاران من فیلم بردار نبودند؛ تدوین گر 
هــم نبودند! همــة معلمان مــا دوره هــای نرم افزارها و 
برنامه های موبایلی را ندیــده بودند. تجهیزات و امکانات 
دیگر کــه بماند؛ تلفن همراهی که بتواند برنامة شــاد را 
پشــتیبانی کند، اینترنتی که معلم را طی ساعات کالس 
مجازی یاری کند و مکانی بی سر و صدا برای ضبط فیلم 
و تهیة محتوا. آشــنایی با فضای مجــازی و امکانات آن 
یکی از نقاط ضعف آموزش مجازی است. این نقطه ضعف 

بیشتر متوجه برخی از معلمان است. این معلمان با وجود 
برخورداری از دانش بســیار و اخالق مطلوب، نمی توانند 

به خوبی در فضای مجازی فعالیت کنند.

از  انفصال پرآسیب مدرسه ها  از  دربارة آنچه   
دانش آموزان مدنظرتان است، توضیح دهید؟

ارتباطــات و تعامل عوامــل کلیدی موفقیت 
دانش آموزان در هر کالس درس هستند. 
این در حالی اســت کــه در آموزش 
مجــازی ایــن تعامــل به خوبــی 
صــورت نمی گیرد. نبــود آموزش 
چهره به چهــره در فضای مجازی 
که عمومًا معلم قادر به مشــاهدة 
دانش آموزان خود نیســت و تنها 
دانش آموزان می توانند تصویر او را 
مشــاهده کنند، مسئله است. معلم 
تنها می تواند صــدای دانش آموزان را 
توسط  بارگذاری شده  تکالیف  و  بشــنود 
آن هــا را بررســی کند. این شــرایط ســبب 
می شــود ارتباط در فضای مجازی شکل مکانیکی به خود 
بگیرد و صمیمیت کمتر شــود. ارتبــاط چهره به چهره 
یکــی از برانگیزاننده هــای مفید در یادگیری اســت، اما 
در ارزشــیابی های مجازِی بدون زیرساخت غالبًا شخص 
دانش آموز خبر ندارد امروز چه ارزشــیابی و درسی دارد! 
ارزشــیابی در فضای مجازی برای معلم نیز دشواری های 
بســیاری دارد. در فضای حضوری معلم می تواند به خوبی 
بــه دانش آمــوزان بازخــورد بدهــد و آن هــا را متوجه 
نقص هایشــان کند. ایرادهای جزئی آن ها را گوشزد کند 
و ســریع تر کالس را به هدف مشخص برساند. در فضای 
مجازی امکان چنین ارزشــیابی بــا کیفیتی وجود ندارد. 
این شــرایط ضعف یادگیــری را در دانش آموزان، به ویژه 
مدرســه های دیرآموز، به دنبال دارد. یکی دیگر از معایب 
ارزشــیابی در فضای مجــازی، روی آوردن دانش آموزان 
فرصت طلب به تقلب اســت. اینترنت بی کیفیت در جای 
جای کشــور و چالش های متنوع آن مسئله است. عده ای 
از دانش آموزان بــه دلیل فقر و تورم هنوز نتوانســته اند 
مهمترین ابزار آموزش مجازی و تلفن همراه را تهیه کنند. 
گاهی ارتباط نگرفتن دانش آموزان با محتواهای ارائه شده، 
انجام ندادن فعالیت هــای گروهی در بین دانش آموزان، از 
مــوارد مهم در ایجاد یادگیری مطلــوب و عمیق فعالیت 
به شــکل گروهی اســت. در فضای واقعــی، معلمان به 
ســهولت دانش آموزان را گروه بنــدی می کنند و میزان و 
نحوة فعالیت تک تک اعضای گــروه را زیر نظر دارند، در 
صورتی که در فضــای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. 
در آمــوزش مجــازی گاهی معلم پــروژه را به گروهی از 
دانش آمــوزان خود محول می کند، اما تنها چند نفر آن را 

هرچند آموزش برخط 
تجربة جدیدی برای معلمان 
بود، اما در این مدت آن ها 
را با چالش های زیادی هم 

مواجه کرد
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انجام می دهند و ســایر افراد گروه پشت عملکرد دیگران 
پنهان می شــوند. آنچه من گفتم، بیشــتر معایب و نقاط 

ضعف در رابطه با آموزش مجازی بود.

دربارة مشکالت و نقش معاونان آموزشی در   
مدرسه، به خصوص در دوران کرونا و آموزش های 

مجازی، توضیح دهید؟
معاون هر آموزشــگاه به عنوان منشأ و 

الگوی نظم و انضباط )ناظم( شناخته 
می شود و شــالودة نظم هر محیط 
آموزشــی را معاون آن آموزشگاه 
رقم میزند. لذا وقتی دانش آموزان 
با این دید و نظر به ایشــان نگاه 
می کننــد، این رســالت بر دوش 

معاونان ســنگین تر خواهد شد که 
به  عنــوان الگوی نظــم و ترتیب در 

همــة زمینه های اخالقــی و رفتاری، 
اجتماعی، درســی و ... در ذهن دانش آموز 

متجلی می شوند و مشــکالتی نمایان تر و اجرای 
فعالیت ها دشوارتر می شوند؛ مثل:

- نظارت و کنترل دقیق حضور و غیاب دانش آموزان؛
- ارائــة طرح های متنوع بــرای اســتفادة همکاران و 
دانش آموزان و ســختی اجرا در فضای مجازی و دریافت 

خروجی با کیفیت.
- نظارت نکردن و نبــود کنترل دقیق بر گفتار، کردار و 

رفتار دانش آموزان؛
- مدیریــت، نظارت و حضور مــداوم در حین تدریس 
برخــط معلمــان و مشــاهدة روش کار و تدریس آنان و 

مشاوره برای اصالح پیشبرد روش ها؛
- بررســی و شناســایی معلمان و کارکنان مدرسه که 

نیازمنــد دوره های بازآمــوزی و آموزش هــای جدیدند 
و این امر در شــرایط فعلی به پشــتیبانی بیشــتر ادارة 
آموزش وپرورش برای برگزاری دوره های مناسب ویژة این 

همکاران نیاز دارد.
- توجه و نظارت بر برنامة هفتگی و رعایت بودجه بندی 
درس ها، با توجه به شــرایط آموزش مجــازی و تعداد 

روزهای حضوری؛ 
- بررســی اجرای درســت طرح ها و 
بخشــنامه های پی درپی با موضوعات 

گوناگون و نظارت بیشتر بر آن ها.

 به عنوان ســؤال پایانی، 
دربــارة طرح هــای اجرایی 
در دورة ابتدایــی چه نظری 

دارید؟
در دورة ابتدایی طرح های متعددی 
هماننــد »جابر، خوانا، ســواد دیجیتال، 
طرح بوم، درس پژوهی، اقدام پژوهی، جشنوارة 
تولید محتوا، طرح کرامت، طرح کارآمد، طرح نماد، 
ســواد حرکتی، بازی و یادگیری، نوجوان سالم و آسیب های 
اجتماعی« وجود دارند که اجرای هر کدام به زمان، تمرکز و 
بستر مناسبی برای اجرا نیاز دارد. معلمان در مدرسه مجبورند 
به جای تدریس مطالب درسی از زمان آموزش خود بکاهند و 
آن را صرف اجرای این طرح ها کنند. با مطالعة شیوه نامة این 
طرح ها مشاهده خواهیم کرد که  اکثریت آن ها یک هدف را 
دنبال می کنند. ای کاش مسئوالن بزرگوار با بررسی و مطالعة 
شــیوه نامه های طرح های مذکور، برای تلفیق و تجمیع این 
طرح ها اقدامی مفید انجــام دهند. امیدوارم غبار مظلومیت 
از چهرة پاک انســان های انسان ساز زدوده شود تا جامعه به 
واالترین جایگاه خود یعنی باالترین درجة آرامش دست یابد.

 ای کاش مسئوالن 
بزرگوار با بررسی و مطالعة 

شیوه نامه های طرح های 
مختلف، برای تلفیق و 

تجمیع این طرح ها اقدامی 
مفید انجام دهند
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ایجاد اتاق فکر در مدرســه مقوله ای اســت کــه غالبًا به 
فراموشی سپرده می شــود. اکنون که در آستانة پایان سال 
تحصیلی هستیم، بهتر است با یکی از کارکردهای اتاق فکر 

در مدرسة ما آشنا شوید.
 طــرح فرصت طالیی خرداد با حضــور تمامی معلمان و 
کارکنان اجرایی مدرســه های ابتدایی در اواخر خرداد آغاز 
می شود. هدف برنامة فرصت طالیی خرداد »اجرای برنامه های 
متمرکز« نیست، بلکه برنامه محوری هدف است که با رویکرد 
مدیریت آموزشگاهی در طراحی برنامة ساالنه و تقویم اجرایی 

دبستان ها، در فرصت طالیی خرداد محقق می شود.
 دورة ابتدایی بسترساز تمام اتفاقات و خلق ایده های مثبت 
و تأثیرگذار است. دورة ابتدایی بزرگ ترین سرمایه ها را دارد 
که همانا ســرمایة انسانی است. با حضور آموزگارانی خالق، 
عالقه مند، مبتکر، مبدع و اندیشــمند، مدرسه ها می توانند 
از خرد و دانــش این همکاران در اصالح امور و برنامه ریزی 

عملیاتی سالیانة مدرسه حداکثر بهره را ببرند.
 نکتة مهم و اساســی، استفاده از فرصت طالیی خرداد و 
موکول نکردن کار برنامه ریزی به فصل تابستان است. خوب 
اســت در پایان هر ســال تحصیلی فرصتی برای معلمان و 
همکاران شــاغل در واحد آموزشــی فراهم شود و با دعوت 
از همکاران بازنشستة پیشکسوت سال های قبل، هم افزایی 
کرد و کاربســت تجربه هایی را که معمواًل قبل از تعطیالت 
تابســتان به فراموشــی سپرده می شــوند، تمرین کرد. در 
مدرســة ما، در ایــن فرصت و قبل از صــدور کارنامه های 
پایانی، نشســت هایی گروهی و پایه ای برای تجزیه وتحلیل 
موارد در هر واحد آموزشی برگزار می شوند و بعد از احصای 
چالش ها، نقاط ضعف و آسیب ها، در تمام حوزه های مربوط 
به واحد آموزشی، با توجه به اقتضائات مدرسه، راه حل های 

اقتضایی ارائه می شوند؛ به طوری که در سال تحصیلی آینده 
بتوانند از بین راهکارها به فراخور و اقتضای شرایط موجود، 

مناسب ترین راه را برای حل مشکالت انتخاب کنند.
 در دو ســال تحصیلی گذشــته، توجه به فرصت طالیی 
خرداد، با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر مدرسه، جایگاه 
ویژه ای پیدا کرده و نیاز همکاران و معلمان به نشست های 
هم  افزایی فرصت طالیی خرداد چند برابر شده است، چرا که:
 تدریس های این دو ســال و اندی، تدریس معمول و 

همیشگی نبوده و ترکیبی و برخط بوده است.
 بســیاری از همکاران و معلمان بــا فضای مجازی و 
تدریس مجازی برخط ناآشنا بودند و این موضوع مشکالت 

زیادی را به وجود آورد.
 همکاران به خاطر عادت به تدریس یکنواخت و سنتی، 

با چگونگی تولید محتوای فضای مجازی ناآشنا بودند.
 ناآشــنایی معلمان با سواد رسانه ای، سواد دیجیتال و 
سواد فنی و کاربســت فناوری در برخی کالس ها شایستة 

توجه است.
 معلمان با نگارش طرح درس مبتنی بر سبک مجازی 

با رویکرد آموزش تلفیقی و ترکیبی ناآشنا هستند.
 معلمــان توســط اداره های متبوع، به ویــژه از طریق 
واحدهــای ضمن خدمت نیروی انســانی مناطق، که هنوز 

اندرخم روش های سنتی مانده اند، به روزرسانی نشده اند.

ماحصل کالم اینکه فرصت طالیی خرداد را به منزلة یکی 
از کارکردهای اتاق فکر مدرســه های ابتدایی جدی بگیریم 
و منتظر فرارســیدن تابستان نباشیم، چرا که برای مدرسه 
و معلمان، ســال تحصیلی جدید از اول تیر شروع می شود، 

نه اول مهر!

راهبردهای 
نوآورانه

فرصت طالیی خرداد 
طاهره ملک زاده، کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مدیر دبستان تربیت، منطقة 10 تهران

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸

اردیبهشت ۱۴۰۱

33



بریم اردو
مهارت های 
مدیریتی

دکتر مرتضی مجدفر، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

تعریف
اردو بــه فعالیتی آموزشــی تربیتی اطالق می شــود که 
گروهــی از دانش آمــوزان تحت نظارت مربیــان خود و با 
هدف ها و برنامه های خاص آن را ســازمان دهی می کنند و 
در فضایــی خارج از محیط کالس و تا حد امکان در دامن 

طبیعت برگزار می شود.
اردو کلمه ای است برگرفته از زبان ترکی به معنای محل 
لشکر، ســپاه، گروه و جمعی از سپاهیان است که با تمام 
لــوازم به محلی فرســتاده می شــوند. اردوگاه نیز به جای 
اردو، لشــکرگاه و محلی گفته می شود که جمع کثیری از 
ســپاهیان با فرماندهان خود به طور موقت در آنجا اقامت 
و خیمه ها یا چادرهای بســیاری برپا می کنند. البته اردو، 
زبانی از خانوادة زبان های هند و ایرانی هم هســت که در 
پاکستان، افغانســتان و هند، بخشی از مردم به آن سخن 

می گویند.
 ارتباط این اردو با آن اردو هم خیلی جالب است. نادرشاه 

 این روزها که با بازگشایی مدرسه ها، فعالیت های آموزشی و فرهنگی  پرورشی دوباره رونق گرفته اند، دانش آموزان دیگربار 
مشتاق حضور در اردوها و یادگرفتن و بهره بردن از طریق این فضای تربیتی هستند. در این مقاله، به مثابة یکی از روش های 
مؤثر تربیتی، نگاهی متفاوت به اردو و اردوهای آموزشــی داشته ایم و مطالب را به شکل دایرئ المعارفی و در قالب بسته های 

مستقل اطالعاتی ارائه داده ایم که امیدواریم مورد توجه مدیران و مربیان پرورشی مدرسه ها قرار گیرد.

هنگام لشکرکشی به ســرزمین هند، به دانشمندان دربار 
دســتور داد زبانی ابــداع کنند که نیازهــای اولیة اردو یا 
همان لشــکر را در هنگام گفت وگو و رودرو شدن با مردم 
محلی برآورده کند. ادیبان با استفاده از واژه های مشترک 
فارســی، ترکی، عربی و هندی، پایه های ابتدایی زبانی را 
بنیان گذاشــتند که به مرور و در طی سالیان دراز به زبان 

فعلی اردو تبدیل شده است.
اردو به محلی گفته  می شــود كــه در آن جمعی 

از دانش آمــوزان برای آمــوزش، تمرین و تفریح 
گردهم می آیند.

اردو مکانی برای آموزش مهارت های زندگی و 
محیطی برای حس مسئولیت پذیری و دوستیابی، 

به عنــوان یکی از روش های مؤثر و مهم به روزآوری دانش، 
توانش و بینش دانش آموزان نام برده شده است.
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هدف از تشکیل اردو چیست؟
 شناخت، پرورش و هدایت استعدادها، توانمندی ها 

و عالقه ها؛
 بازی و تفریح؛

 شرکت در ورزش یا سرگرمی های مورد عالقه؛
 برقراری ارتباط مثبت و پایدار با گروه های هم سن 

و بزرگ ساالن؛
 تقویت مهارت های علمی و مدرسه ای )مانند کمک 
به پرورش مهارت حل مســئله و بهبود در روش های 

انجام تکالیف(؛
 پرورش ویژگی ها و خصوصیات مثبت و مهارت های 
زندگی از طریق تجربه های علمی با هم زیســتن )یا با 

هم در طبیعت زیستن(؛
 شــرکت در پروژه هــای خدماتی مفیــد و دیگر 
فعالیت هایی که در ایجاد ویژگی های شخصی و مثبت 
و حس مســئولیت پذیری اجتماعی بــه آن ها کمک 

می کنند؛
 افزایش حس مسئولیت پذیری، تعاون و همکاری 

اجتماعی؛
 غنی سازی برنامه های درسی و اوقات فراغت.

 چند نوع اردوی آموزشی داریم؟
 اردو می تواند بر اســاس مدت، یک روزه یا چندروزه 
باشــد. همچنین، اردو براســاس موقعیــت می تواند 
درون مدرســه ای یا درون شــهری، درون اســتانی یا 
برون استانی و برون مرزی و براساس مکان نیز ساکن یا 
متحرک باشد. ولی اردو بر اساس موضوع ممکن است 

شامل یکی از این انواع باشد:

 ورزشی
 فرهنگی، هنری

 قصه گویی و قصه خوانی
 مطالعة کتاب )کتاب خوانی(

 امدادی
 سیاحتی )گردشگری(

 زیارتی
 بهداشتی

 درسی )اردو برای فعالیت های یادگیری(
 رزمی ـ نظامی
 میهن شناسی

 گردش های دسته جمعی هدف دار یا تفریحی
 جانورشناسی

 طبیعت شناسی
 ساخت وساز )تعمیر، نوسازی و بازسازی ساختمان های 

مورد استفاده در مناطق محروم(
 تولیدی )ساخت اسباب بازی و وسایل آزمایشگاهی(

 همه چیز دربارة خودم
 روزنامه نگاری و مهارت های نوشتن

 اردوهای آموزشی باشگاهی

 یک اردوی جدید و خاص نظام آموزشی ایران
در چندسال گذشته، برخی از مدرسه ها در سطح تهران 
و سپس شهرستان ها، اردوهایی را برای دانش آموزان خود 
برگزار کردند که »اردوی جهادی« نام گرفت. در این اردو، 
دانش آموزان شــهری و روستایی در طی سال )عید نوروز 
یا تابستان( یک یا دو بار به مناطق محروم و فاقد امکانات 
می برنــد. دانش آموزان به همراه مربیــان خود در منطقة 
مذکور اقامــت می کنند و در طول مدت اقامت، به صورت 
گروهی یک کار عام المنفعه، مانند ساخت درمانگاه، حمام، 
اتاق بهداشت و کالس درس را به اتمام می رسانند. زندگی 
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دانش آمــوزان در زمــان حضور در اردوی جهــادی واقعًا 
جهادی است و هدف آن است که با سختی های زندگی در 
مناطق محروم و دردهای گوناگون هم وطنان محروممان 
آشنا شوند. اخیرًا گروهی از مدرسه های برتر تهران که در 
زمینه های آموزشی ســرآمدند، اردوی جهادی خود را از 
چند روز مانده به عید نوروز تا پایان تعطیالت، در مناطق 
محروم برپا می کنند و بهسازی آموزشی دانش آموزان این 
مناطق را برای شــرکت در آزمون سراســری و نیز کسب 
نتایج موفقیت آمیز در آزمون های دیگر به عهده می گیرند.

اردوی آموزشی برای اصالح ناسازگاری های اجتماعی
 در برخی از کشورها، از طریق بعضی نهادها و سازمان ها 
و با همکاری آموزش وپرورش، برای اصالح ناسازگاری های 
اجتماعی دانش آموزان، اردوهای آموزشی برگزار می شوند. 
مثاًل در کشور ما، سازمان راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
)رجا(، برای اصالح رفتار بچه های حاشیة خطوط راه آهن 
در زمینة پرتاب ســنگ به شیشــة قطارهــا، با برگزاری 
اردوهای آموزشی تفریحی، آن ها را در سفرهای یک روزه، 
با قطار به اردوگاه های آموزشــی راه آهــن برد و همراه با 
تفریح و نیز دادن هدایا، درصدد اصالح رفتار آن ها برآمد. 
همچنین، با همکاری مشــترک پلیس و آموزش وپرورش، 

اردوهای فراوانی در کشورمان برگزار شده اند.

نقش بچه ها در تدوین برنامه های اردویی
 برای برنامه ریزی اردوها، رسم بر این است که مسئوالن 
برپایی اردو، از والدین، مربیان و در یک کالم آدم بزرگ ها 
نظرسنجی می کنند. ولی امروزه دخالت دادن نوجوانان در 
تدوین برنامه های اردوهای آموزشی و نیز برگزاری جلسه 

با آنان، پیش از برگزاری اردو، عادی شده است.

چه نهادهایی اردوی آموزشی برگزار می کنند؟
 مدرسه ها

 مساجد )در کشورهای دیگر کلیساها و انجمن های مذهبی(
 شهرداری ها

 شوراهای محلی )محله، روستا، شهر و استان(
 ســازمان ها و تشــکل های دانش آمــوزی )در ایران، 
امور تربیتی، ســازمان دانش آموزی، بســیج، هالل احمر، 

پیشتازان و فرزانگان(
 فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ و خانه های جوانان

 شرکت ها و ادارات برای فرزندان کارکنان خود
 کانون های اصالح و تربیت

 کانون های فرهنگی و تربیتــی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان.

مهم ترین ویژگــی اردوهای دانش آموزی، برای هر منظور 
و از ســوی هر نهاد یا بخشــی که تشــکیل شده باشند، 
اردو،  در  شــرکت کنندگان  آن هاســت.  آموزشــی بودن 

یادگرفتن را به معنای واقعی کلمه و همراه با لذت فراوان 
تجربه می کنند.

اردو در مدرسه
امــروزه در برخی از کشــورها، به دلیــل پرهزینه بودن 
و مشــکالت برپایی اردوهای خارج از مدرســه، برخی از 
اردوها را درون مدرســه برگزار می کنند. سالن اجتماعات 
مدرسه ای را تصور کنید که در گوشه گوشة آن، چادرهای 
اردو برافراشته شــده اند و دانش آموزان درون آن زندگی 
اردویــی را تجربه می کنند. در ســال های اخیر، در ایران 

هم مدرسه های زیادی این گونه اردوها را تجربه کرده اند.

اردوی آموزشی باشگاهی یعنی چه؟
 در بعضی از کشورها، اردوهای آموزشی دانش آموزان در 
قالب باشــگاه های گوناگون شکل می گیرند: مانند باشگاه 
هنر )موســیقی، نمایش نامه و شعرخوانی(، باشگاه رایانه، 
باشــگاه علوم )ریاضیات، زبان، نجوم و جغرافیا(، باشــگاه 

آشپزی، باشگاه خیاطی و باشگاه خدمات اجتماعی.

اردوگاه های دانش آموزی ایران
 در حــال حاضــر 2٦5 اردوگاه دانش آمــوزی بــرای 
دانش آموزان ایرانی ســاخته شــده اند کــه از این تعداد 
چهار اردوگاه کشــوری هســتند: »شــهید باهنر تهران، 
و  نیشــابور  شــهیدرجایی  رامســر،  میرزاکوچک خــان 
شهیدبهشــتی اصفهان«. بقیه هم اســتانی، شهرستانی و 

منطقه ای هستند.

اردوی مشترک با بزرگ ترها
امروزه در برخی از کشورها اردوی آموزشی دانش آموزان 
را بــه همــراه پدربزرگ ها و مادربزرگ هــای آنان برگزار 
می کننــد. آن هــا بــرای بچه ها قصــه می گوینــد و از 
تجربه هایشــان حرف می زنند. بچه ها هم از فناوری های 
جدید و دانستنی های خود برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 

سخن می گویند.

یک بازی رایانه ای دربارۀ اردو
 بازی رایانه ای حمله به اردوگاه IGI2( 2( که نرم افزاری 
فارسی شده است، می تواند اوقات فراغت اردویی خوبی را 

برای شما فراهم کند.

اردو در ادبیات و تلویزیون
هوشــنگ مرادی کرمانــی، در جلــد دوم قصه هــای 
مجید )1354(، داســتان »اردو« رفتن مجید را نوشت 
و کیومــرث پوراحمــد در بخــش »اردو« از مجموعــة 
تلویزیونــی قصه های مجید )13٦9(، این داســتان را به 

زیبایی به تصویر کشید. رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ  8
اردیبهشت 1۴۰1
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اگر همکارانتان در زندگی شخصی خود مشکالتی 
دارند، آیا باید وانمود کنند خوش حال هســتند یا به 

مشکالت و پریشان حالی خود اعتراف کنند؟
یک مطالعة جدید در این باره توصیه هایی دارد:

در طی شــش آزمایــش، پژوهشــگران دریافتند 
افرادی که تظاهر به شــادمانی می کنند، معمواًل در 
محیط های حرفه ای بیشتر از دیگران به کار گرفته و 
استخدام می شوند و حتی اگر نسبت به دیگران کمتر 
صادق باشند، باز هم بیشتر به آن ها اعتماد می شود! 
در اولیــن آزمایــش، نیمی از پرســش ها نشــان 
می دادنــد کارمنــد دارد احساســات، غــم و اندوه 
خود را بــا مخاطب یا خوانندة پرســش ها در میان 
می گذارد. نیمی دیگر از پاســخ ها نشــان می دادند، 
او تــالش می کند ایــن احساســات را مخفی نگه 
دارد. برگزار کننــدگان ایــن آزمایش، شــغل را به 
کارمندی دادند که پاســخ هایش خوش بینانه تر بود. 
آزمایش های بعدی این یافته را تأیید کردند و نشان 
دادند این اتفاق بیشــتر به این دلیل رخ می دهد که 

خوش حالی تصنعی و متظاهرانة افراد به شایستگی 
آن ها نســبت داده می شود و نشانه ای از تاب آوری و 

تعهد به اهداف حرفه ای است. 
در آزمایش نهایی، پژوهشگران از شرکت کنندگان 
)گــروه آزمایــش( پرســیدند، چگونه بــه همکار 
مضطرب واکنش نشــان می دهند؟ آیا پای درد دل 
او می نشینند، یا ترجیح می دهند او اصاًل در شرکت 

یا مؤسسه نباشد؟
در مورد آخــر، تظاهر به خوشــبختی، اعتماد یا 
شایســتگی را افزایش نمی   داد و تنها نشــان دهندة 
می نویسند:  پژوهشــگران  بود.  فرد  صداقت نداشتن 
»در محیط هــای حرفــه ای که در آن هــدف افراد 
پیشــرفت در انجــام اقدامات و کارهای مشــترک 
و کســب منفعت اســت، ممکن اســت از تظاهر به 
شــادمانی و خوشبختی، ســودی حاصل آنان شود. 
اما در محیط های شــخصی کــه در آن هدف افراد 
صمیمیــت و ارتباط اســت، بعید اســت تظاهر به 

خوشبختی بتواند اعتماد آفرین باشد.« 

تظاهر به خوشبختی در جلب اعتماد

نکته های 
مدیریتی

منبع
1. امــا لویــن و کریســتینا. 
رفتار ســازمانی و فرایند های 
تصمیم گیری. گزیده مدیریت، 

شماره ۲۲4، شهریور 1400.

بتول اله داد

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
شمارۀ ۸
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به نام کردگار هفت افالک
که پیدا کرد عالم از کفی خاک

در قسمت قبل گفتیم، »مجمعی کردند مرغان جهان« و آنجا هدهد در بارة سیمرغ، به عنوان هدفی عالی برای پرندگان، به خطابه 
پرداخت تا بتواند با تجمیع اراده های ایشان در اراده ای اجتماعی، راهبری آن ها را عهده دار شود. پرندگان ابتدا مجذوب سخنان 

هدهد شدند و ارزشمندی هدف را درک کردند، ولی با تعلل و بهانه های شخصی از طی طریق و همراهی باز ماندند.

ادب 
پارسی

همراه با شاعر

جمله با سیمرغ نسبت یادنتف
کاوشی در منطق الطیر عطار و هفت شهر عشقکاوشی در منطق الطیر عطار و هفت شهر عشق

دکتر محمد جاللی، مدیر مدرسه و دبیر ادبیات، تهران

ادامۀ ماجرا
هدهد راهبر می کوشــد به تفصیل و با شرح دالیل محکم 
و معنوی، مرغان را از جاده های فرعی به راه اصلی بازگرداند 
و آن هــا را مجــاب کند: »چون که صد آمــد نود هم پیش 
ماســت«. او می کوشد باورمندی پرندگان را به این اصل که 
تحقق همة هدف های کوچک در ارادة بزرگ و هدف جمعی 
میسر خواهد بود، تقویت کند و برای بهانه ها در بازماندگی و 

ناهمراهی پاسخ هایی سزاوار می آورد.
به بلبل می گوید:

گل اگر چه هست بس صاحب جمال
ُحسن او در هفته ای گیرد زوال

عشق چیزی کآن زوال آرد پدید
کامالن را آن مالل آرد پدید )عطار، 1377: 3٦(

پاسخ به طوطی:
هدهدش گفت ای ز دولت بی نشان

مرد نبود هرکه نبود جان فشان
جان ز بهر این به کار آید تو را

تا دمی درخورد یار آید تو را )همان، ص 37(
پاسخ به طاووس:

چون به دریا می توانی راه یافت
سوی یک شبنم چرا باید شتافت

هرکه داند گفت با خورشید راز
کی تواند ماند از یک ذّره باز )همان، ص 39(

پاسخ به بط:
هدهدش گفت: ای به آبی خوش شده

ِگرِد جاَنت آب چون آتش شده
در میان آب خوش خوابت َبَرد

قطره ای آب آمد و آبت َبَرد )همان، ص 40(
پاسخ به کبک:

اصل گوهر چیست؟ سنگی کرده رنگ
تو چنین آهن دل از سودای سنگ

گر نماند رنِگ او سنگی بود

هست بی سنگ 1 آنکه در رنگی بود )همان، ص 42(
پاسخ به َصِعوه:

هدهدش گفت: ای ز َشنگی و خوشی
کرده در افتادگی صد َسرکشی

پای در ره نه، مزن دم، لب بدوز
گر بسوزند این همه، تو هم بسوز )همان، ص 49(

سخن گفتن با دیگران یک روی کار است و پذیرفتن ایشان 
روی دیگر. صفات نیک نهادینه شده در وجود رهبر، نمایاندن 
توانمندی ها و قابلیت هاست که گفتار را رنگ و بو می بخشد، 
وگرنه »عالمی را که گفت باشــد و بس / هیچ گفتش نگیرد 

اندر کس«.
»رهبری توانایی تحت تأثیر قراردادن گروه برای دستیابی 
به چشــم انداز یا مجموعه ای از اهــداف و نوعی تحت نفوذ 
قراردادن دیگران از طریق به کاربردن ســبک های رفتاری  

است« )وحیدی و برات زاده، 1397: 1914(.

ویژگی های رهبری
با مّداقه در داســتان منطق الطیر در می یابیم، عطار دانا 
اصلی ترین صفات رهبری را در وجود هدهد خالصه آورده 

است:
»تفکر منطقی: توانایی تبدیل ایده ها به شــکل ساده و 

توانایی متقاعدکردن دیگران؛
توانمندسازی: ایجاد اشتیاق در افراد نسبت به اهدافشان 

و ایجاد اعتمادبه نفس؛
پافشاری: توجه داشتن به کوچک ترین اشتباهات و تالش 

برای کسب موفقیت؛
خودکنترلی: حفظ آرامش و مقاومت در شرایط دشوار؛

هوش: قدرت تجزیه و تحلیل مشکالت و مسائل پیچیده؛
بیان رسا و با نفوذ: بهره مندی از بیان تأثیرگذار به منظور 

ترغیب دیگران به همراهی؛
بلوغ فکری و وســعت نظر: داشتن بلندنظری و صبر و 

تحمل زیاد؛

قسمت دوم

رشد مدیریت مدرسه
دورۀ ۲۰
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پی نوشت ها
1. بی سنگ: در اینجا بی ارزش

۲. سبق: پیشی گرفتن
۳. ُدردی: آنچه ته نشین شود از 

روغن و شراب
4. ُمقری: تالوت کننده، خواننده

منابع 
1. عطار، فریدالدیــن )1۳۷۷(. 
منطق الطیر. ســوره. چاپ اول. 

تهران. 
۲. وحیدی، مریــم و برات زاده، 
مهدی )1۳۹۷(. مقالة بررســی 
در  هدهد  رهبری  ســبک های 
منطق الطیر بر اساس تئوری های 
سه گانة رهبری. ویژه نامة همایش 
بین المللی زبان فارسی و اندیشة 

ایرانی.

انگیزة موفقیت طلبی: داشتن انگیزة درونی برای نیل به 
هدف مشخص« )همان، ص 1918(.

در ادامة داســتان، پس از شرح محاکات پرندگان، مرغان 
مجاب می شوند خواســته ها و منافع شخصی خود را بخش 
ناچیزی در مقابله با هدف اصلــی ببینند، اما خارخاری در 
اندیشة ایشان است که آیا به هدف اصلی ترسیم شده خواهیم 

رسید؟
جملة  مرغان چو بشنیدند حال
سربه سر کردند از هدهد سؤال
ای سبق برده ز ما در رهبری
 ختم کرده بهتری و ِمهتری

ما همه مشتی ضعیف و ناتوان
بی پر و بی بال و نه تن نه توان

کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع
گر رسد از ما کسی باشد بدیع

.....
او سلیمان است و ما موری گدا

در نگر کو از کجا ما از کجا
........

خسروی کار گدایی کی بود
این به بازوی چو مایی کی بود )عطار، 1377: 50-51(.

اصل و انتهای داستان منطق الطیر آن است که هدهِد رهبر، 
پرندگان را به نیــروی درونی خود باورمند می کند و پس از 
طی مقامات هفت گانه، تنها ســی مرغ که این باورمندی را 
تا انتهای مســیر در خود حفظ کرده اند، به حضرت سیمرغ 
می رســند و سیمرغ همان سی مرغ راه پیموده اند و به قولی 
ســیمرغ »نیست هست نما« است که عطار آن را به »هست 
نیست نما« بدل کرده است و آن را مظهر حقیقت مطلق قرار 

داده است )وحیدی و برات زاده، 1397: 1915(.
پس از آنکه پرندگان نســبت خود را با هدف در می یابند و 
توانمندی و شوق در وجودشان به واسطة رهبری فرزانه جان 
می گیرد، اعتقادشان به رهبر بیشــتر می شود و با او همراه 

می شوند:
چون همه مرغان شنیدند این سخن

نیک پی بردند اسرار کهن
جمله با سیمرغ نسبت یافتند
الجرم در سیر رغبت یافتند

زین سخن یک سر به ره باز آمدند
جمله هم درد و هم آواز آمدند

زو بپرسیدند ای استاد کار
چون دهیم آخر در این ره داد کار )عطار، 1377: 55(.

و حاال تردید
اما در این میان پرنده ای سؤال می کند: اصاًل تو به کدامین 

دلیل باید پیشرو و رهبر ما باشی؟
سائلی گفتا که ای برده َسَبق 2

تو به چه از ما سبق بردی به حق
چون تو جویایی و ما جویاِن راست

در میان ما تفاوت از چه خاست؟
چه گنه آمد ز جسم و جان ما
قسم تو صافی و ُدردی3 آِن ما؟

این سؤالی اســت که اکثراً بین افراد سازمان ها ردوبدل 
می شــود و به دنبال دالیل تفّوق و برتری مدیر مجموعه 
نسبت به خود هستند: آیا رئیس مهارت افزون از ما دارد؟ 
توانایی هایش منحصربه فرد است؟ با رعایت ضوابط به این 
کار منصوب شــده یا روابط و منافع گروهی خاص درکار 
بوده اســت؟ باید برای تک تک سؤاالت استداللی درخور 
و جاذب داشــته باشــیم، وگرنه بله قربان گوهایی متمّلق 
دور خود جمــع می کنیم و از جلب مشــارکت دانایان و 

حرفه ای ها باز خواهیم ماند.
هدهــد دلیل اصلی شایســتگی رهبری خــود را خدمت 
طوالنی در کنار مرشــدی کامل به نام سلیمان نبی می داند 
و می گوید: من این جایگاه را با زر و زور به دســت نیاورده ام، 
بلکه تعلیمم به دست سلیمان موجب شده راه و رسم کار را 
بیاموزم. شما هم مّودت و همکاری کنید. پس از طی مقامات 

هفت گانه، راهبری را خواهید آموخت.
گفت: ای سائل سلیمان را دمی

چشم افتاده ا ست بر من یک دمی
نه به سیم این یافتم من نه به زر
هست این دولت مرا زان یک نظر

  
تو مکن در یک َنَفس طاعت رها
پس َمِنه طاعت چو کردی َبر َبها

تو به طاعت عمر خود می بر به سر
تا سلیمان بر تو اندازد نظر

چون تو مقبول سلیمان آمدی
هرچه گویم بیشتر زان آمدی )همان، ص 7٦(.

به قول حافظ:
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
گویــا هدهد مرحلة اول رهبری  خود را به خوبی طی کرده 
است. اکنون دیگر مرغان از دل و جان با او همراه شده اند و او 

را در مقام پیشروی پذیرفته اند:
بعد از آن هدهد سخن را ساز کرد

بر سر کرسی شد و آغاز کرد
هدهد با تاج چون بر تخت شد

هر که رویش دید عالی بخت شد
پیش هدهد صدهزاران بیشتر

صف زدند از خیل مرغان سربه سر
پیش آمد بلبل و قمری به هم

تا کنند آن هردو تن ُمقری4 به هم
هر دو آنجا برکشیدند آن زمان
ُغلُغلی افتاد از ایشان در جهان

بعد از آن هدهد سخن را ساز کرد
پرده از روی معانی باز کرد )همان، ص 7٦(.

حاال که همه همراه شده اند، حقوق جدیدی بر رهبر واجب 
می شــود و آن مراقبت از افراد اســت تا سختی های راه در 
رســیدن به هدف بزرگ، رهــروان را از پای نیندازد و هدف 
همواره در نظر ایشان ارزشمند باقی بماند. و این خود آغازی 
دیگر است در مدیریت و رهبری که هدهد در تمثیل رهبری 
آگاه به خوبی از عهدة مراحل بعدی برمی آید و در طی هفت 

شهر عشق تا عرصة سیمرغ همراه مرغان است.
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گهگاهی زنگ های تفریح از پنجرة دفتر مدرسه نظاره گر 
بــازی بچه ها می شــدم. هم کم و کیف اوضاع را بررســی 
می کــردم و هــم در این بین گریزی بــه دوران کودکی و 
دانش آمــوزی ام می زدم. عاشــقانه از دیــدن بچه ها لذت 

می بردم.
کودکی ام را درون حیاط می دیدم، با همان ســوتی که به 
گــردن می انداختم و بچه های کالس را به صف می کردم و 
می گفتم با صدای سوت آب می خورید، با صدای سوت راه 

می روید با صدای سوت می ایستید و ...
برخی از بچه ها اصرار می کردند آن ها هم ســوت بزنند و 

البته چون این بازی طراحی خودم بود، قبول نمی کردم...
 تا اینکه باالخره یکی از هم کالسی های معترضم با خانم 
ناظم آمد. خانم ناظم با اخم و لبخندی کنترل شده،  گفت: 
پیروز! این چه بســاطی اســت! بعد هم سوت مرا  گرفت و 

این  چنین تومار بازی مرا در هم  پیچید.
 آن زمــان معنی خنــدة کنترل شــدة خانــم ناظم را 
نمی فهمیدم، ولی ســؤال بی جوابی در ذهنم بود که بعدها 
به جوابش پی بــردم. جانانه آموختم اعتراضات پیرامون را 
نباید رد کرد، بلکه باید پاسخگو بود. این واقعیت هم اکنون 
ســرلوحة کارم اســت که: کودکان با بازی هایشان بزرگ 

می شوند.

  
ناگهان دانش آموزی تنها، تنها از جنســی دیگر که گویی 
جســمی بود بی روح در حیاط مدرســه، توجه مرا به خود 
جلب کرد. معمواًل بچه ها در زنگ تفریح اول لقمه هایشان 
را می خوردند، ولی عرشیا چیزی دستش نبود. همکاران را 
صدا زدم و با اشاره به او پرسیدم، این دانش آموز مال کدام 

کالس است؟
معلم پایة دوم گفت: دانش آموز کالس من است که اتفاقًا 
اول سال اوضاع تحصیلی اش خوب بود، ولی االن دچار افت 

شدید شده، یا ساکت است یا بی دلیل پرخاشگر.
عرشــیا را صدا زدم و به اتاق پرورشی که کنار دفتر بود 
بردم. به او گفتم شنیده ام شاگرد زرنگی هستی! می خواهی 
با هم دوســت بشویم؟ نگاه سرد و ســنگینش را از زمین 
گرفت و ناباورانه به من دوخت. از رنگ و روی رخســارش 
متوجه شــدم چیزی نخورده اســت. پرســیدم، صبحانه 

خورده ای؟ سری به معنی آری تکان داد، ولی...
لقمة اول را با اکراه خورد، ولی با خوردن لقمه های بعدی 

جان گرفت. گفتم چرا مامان برات صبحانه نگذاشته؟
جوابی نداد. با صدای زنگ از جا بلند شد و به کالس رفت.
فردای آن روز، نزدیک زنگ تفریح اول، دم ســالن ماندم 
تا عرشیا را ببینم، ولی چند نفر از اولیا مرا به خود مشغول 
کردند و از دیدن لحظة خروج بچه ها غافل شــدم. چندی 
نگذشت که نمایندة سالن آمد، صحبت های ما را قطع کرد 
و گفت: »خانم مدیر، آن پســر که به دیوار تکیه زده است، 

بیرون نمی رود. شما چیزی به او بگو.«
 دیدم عرشیاست که به دیوار روبه روی من تکیه داده و به 
من زل زده است. به نماینده گفتم، ایشان را من صدا زده ام. 
صحبتم را با والدین تمام کردم و پیش عرشیا رفتم. آن روز 

هم با هم صبحانه خوردیم.
فردای آن روز هنوز زنگ نخورده بود که دیدم ســری از 

در دفتر داخل آمده است و با لبخند به من نگاه می کند.
عرشــیا بود که با ذوق و زودتــر از اینکه زنگ بخورد، به 

دیدنم آمده بود و با برق چشمانش به من سالم می کرد.
او را به داخل دفتر دعوت کردم.

همکاران هم که آمدند، به معلمش گفتم، هوای دوســت 
مرا داشته باشید. البته می خواهم مشق هایش را ببینم.

معلمش که ماجرا را می دانست، گفت: اتفاقًا دو سه روزی 
است عرشیا عالی شده است. مشــق هایش را می نویسد و 

مرتب تر شده است.
عرشیا که دیگر حاال روی زمین نبود و در جمع معجزه گر 
معلمان بزرگ شده بود، با دستان کوچکش بی اختیار مرا در 
آغوش کشید. این بار عرشیا گرسنة لقمه نبود، بلکه گرسنة 
محبتی هرچند کوچک بود که همچون طنابی دور او حلقه 

شود و از روزگار پرمتالطم بی مادری عبورش دهد.
عرشیا حاال دیگر خودش برایم گفته بود چند ماهی است 
مادر و پدرش دعــوا کرده اند و در خانه جز او و پدرش که 

صبح زود سر کار می رود، کسی نیست.
چند هفته ای گذشــت. یک روز عرشــیا پیشم نیامد. از 

معلمش سراغش را گرفتم، گفت امروز نیامده است.
نزدیک ظهر که شــد، دیدم عرشیا بسیار مرتب و شیک، 
همــراه با پدر و مادر، با جعبه ای شــیرینی به دیدنم آمده  

است. این بار من از دیدن عرشیا ذوق زده شدم.

سفرۀ محبت

خاطره

فاطمه پیروز، معاون لیسانس فقه و حقوق، معاون مدرسة بانو معتمدی، منطقة 5 تهران
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بالندگی 
متوقف نمی شود

تحلیل شاخص های بالندگی معلمان و ارتباط آن ها با یکدیگر
محمدتقی علیخانی، دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، قائم شهر

پژوهش

معلمان به عنوان منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش، نقشی حیاتی در توسعه و بالندگی آموزش وپرورش دارند. بالندگی معلمان 
چندین بعد دارد و زمانی اتفاق می افتد که آنان شبیه حرفه ای ها برخورد و احساس کنند. همچنین، ابزاری برای موفقیت و بر زندگی 
حرفه ای خود کنترل داشــته باشند. به عبارت دیگر، معلمان می توانند رهبری غیررسمی را تهییج کنند. در بعضی از مطالعات، 
بالندگی، با تقویت خوداحترامی معلمان، افزایش رضایت شخصی، افزایش دانش موضوعی، بهبود شرایط ارتباط مثبت دارد و در 
بسیاری موارد موفقیت های بیشتر دانش آموزان را به دنبال دارد. الگوی بالندگی شخصی و حرفه ای معلمان راه را برای ایجاد جامعة 

بهره ور و بالنده مهیا می کند. در جامعة بالنده، تهدیدات به فرصت تبدیل می شوند وکیفیت زندگی افراد افزایش می یابد.

منابع
1. سیدحسین ابطحی )1۳٦۸(. 
آموزش و بهسازی منابع انسانی. 
مؤسسة مطالعات و برنامه ریزی 
و  ســازمان گسترش  آموزشی. 

نوسازی صنایع ایران. 
۲. گرگ ال. اســتوارت و کنت 
جی. بــراون )1۹٦۹(. مدیریت 
منابع انسانی. ترجمة سیدمحمد 
اعرابی و مرجان فیضی. مهکامه. 

تهران. 
۳. حســین صفــرزاده، محمود 
علیرضــا  شــریف،  احمــدی 
منابع  مدیریت  ذاکــر)1۳۹۲(. 
انســانی پیشــرفته. چاپ دوم. 
دانشــگاه تربیت دبیر شــهید 

رجایی. تهران. 
میرسپاســی)1۳۷5(.  ناصر   .4
مدیریت منابع انســانی و روابط 
با نگرشــی نظام گرا. چ  انسانی 

پانزدهم. مؤلف. تهران. 

شاخص های بالندگی معلمان
تعالی منابع انسانی، چارچوب جامع مبتنی بر مجموعه ای 
از ارزش های محوری معیارها و شــاخص ها در تمامی ابعاد 
منابع انسانِی سازمان اســت که به مدیران کمک می کند با 
ارزیابی مستمر فعالیت ها، فرایندها و نتایج منابع انسانی خود، 
نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود خود را شناســایی و برای 
بهینه ســازی آن ها برنامه ریزی کنند. بنابراین، تعالی منابع 
انسانی چارچوب بســیار مؤثری است که می تواند شرکت ها 
و ســازمان ها را در حوزة منابع انسانی به تعالی منابع انسانی 

رهنمون شود.
شــاخص های متعددی در مقاالت داخلی و خارجی برای 
بالندگی معلمان عنوان شده اند. با جمع بندی این مقاالت، پنج 
شاخص برای بالندگی معلمان استخراج شده اند که عبارت اند 
از: فناوری های نوین، اجرایی و اداری، قوانین و مقررات ارزیابی، 

مالی و رفاهی.

ابزار پژوهش
برای جمع آوری اطالعات از پرســش نامة محقق ســاخته 
اســتفاده  شده اســت. همچنین، برای توزیع پرسش نامه ها، 
به دلیل شــیوع بیماری کووید19، از رایانامه و شــبکة شاد 

استفاده شده است.

یافته ها
بر اســاس تجزیه وتحلیل شــاخص های بالندگی، رهبران 

آموزشی باید توجه کنند:
 بالندگی معلم  مانند هدیة شکیلی نیست  که در اختیار او 
قرار گیرد و او از این هدیه بهره  برداری کند. بالندگی در شرایط 

کنونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید انجام شود.
 در مســیر بالندگی باید وظایف مدیــر و معلم به وضوح 
مشــخص و راهکارهای عملی دستیابی به بالندگی در دورة 

زمانی مشخص تعیین شده  باشند.
 در تعییــن شــاخص های مؤلفه های بالندگــی از نظر 
متخصصان و معلمان باتجربه اســتفاده  شــود تا این عوامل 

واقعی تر و قابل دستیابی باشند.
 بالندگی مســیری بی انتهاســت که باید در دورة زمانی 
مشخصی به روزرسانی شود و با توجه به انگاره  )پارادایم(های 

جدید اجتماعی و آموزش ضروری است.

نتیجه گیری
برای اجرای الگوی بالندگی معلمان باید تمامی شاخص ها و 
مؤلفه ها را با هم دید و برای رسیدن به هدف اصلی که بالندگی 
معلمان، داشتن کالس پویا و دانش آموزان جست وجوگر است، 

از اجرای جزیره ای و گزینشی پرهیز کرد. 
بالندگی معلم فرایندی توقف ناپذیر اســت که باید ساالنه 
بررسی، تجزیه و تحلیل شود و با مطالعة تطبیقی نظام های 
پیشرفتة آموزشی دنیا و بومی ســازی آن ها، مسیر بالندگی 
معلمان را که از الزامات سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 

است، هموار کرد. 
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با مدیرآموزگاران
نکته های 
مدیریتی

هوشنگ صدفی، کارشناس ارشد ارتباطات

احترام
پیرمرد روســتایی از تب و تاب افتاد و روی سبزه های 

کوهســتان یله شد. مرد جوان قدم آهسته کرد و کنار 
پیرمرد نشســت. هــر دو عازم روســتایی در همان 
نزدیکی بودند. مرد جوان از داخل فالسک چای گرم 
برایش ریخت. پیرمرد روســتایی اکراه داشت چای 

بخورد، ولی با اصرار مرد جوان آرام آرام چای را نوشید. 
پس از لحظه ای اســتراحت، هر دو به راه افتادند. مرد 
جوان برخالف اصرار پیرمــرد، او را کول کرد و دوباره 

به راه افتادند.
چند لحظــه بعد صدای بچه های مدرســه به 
گوش رســید. پیرمرد با التماس گفت : »آقای 

مدیر زشــته بچه ها من و شــما را این طور 
ببینند!« مرد جــوان لبخندی زد و گفت: 
»بچه هــا باید یاد بگیرند احترام بزرگ ترها 

را حفظ کنند.«
این را گفت و وارد محوطة مدرسه روستا شد. دانش آموزان با دیدن پیرمرد و مدیرآموزگارشان ساکت شدند و خیره خیره 

آن ها را نگاه کردند.

همگام با زندگی
صدای تدریس ریاضی معلم روســتا در کالس 
طنین انــداز بــود. دانش آمــوزان تمــام هوش و 
حواسشان را به تختة سفید و نوی کالس متمرکز 
کرده بودند. اعداد ریز و درشــت روی صفحه های 
سفید کاغذهای بچه ها قطار شده بودند. دانش آموز 
کوتاه قد ته کالس که حیرت زده از پنجره بیرون را 
نگاه می کرد، لحظه ای ذوق زده بلند شــد و گفت: 

»آقا گوسفند رو...«
کالس به یک باره از شلیک خندة بچه ها ترکید. 
معلم چشم غره ای رفت و لبش را گزید. نگاهی به 
دانش آموزان و دانش آموز بخت برگشتة ته کالس 
انداخــت. ماژیک را کنار گذاشــت و از پنجره به 
حیاط نگاه کرد. برة سفیدرنگی در حیاط مدرسه 
ویالن بود. تبسمی کرد و گفت: »بریم گوسفند رو 

نگاه کنیم...«
 غریو شادی بچه ها در فضای مدرسة روستایی 

پیچید.
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پاداش بازنشستگی خانم معلم، کلید آزادی زندانی
خانــم معلم زهرا آرامش پاداش بازنشســتگی خود را 

برای آزادی یک زندانی صرف کرد.
زهرا آرامش لیسانس ادبیات فارسی و ساکن شهرستان 
دشــتی استان بوشهر اســت. او دبیری ادبیات فارسی و 
مدیریت دبیرســتان بنت الهدی در روستای چارک را در 
کارنامة کاری خود دارد. او در ســال گذشته، پس از ۲۳ 
سال خدمت در کسوت معلمی، پاداش بازنشستگی خود 
را برای آزادی یک زندانی اهدا کرد. این فرهنگی ایثارگر 

با حضور در ندامتگاه شهرســتان دشــتی، به یک زندانی 
که 9 ســال بود به جرم ســرقت در زندان به سر می برد 
و بــه علت فقر مالی توان آزادی خود را نداشــت، آزادی 

بخشید.
آرامش در آیین اهدای پاداش بازنشســتگی خود که با 
حضور امام جمعه، رئیس کمیتة امداد امام خمینی )ره( و 
دادستان شهرستان دشتی برگزار شد، هدف از کار خود را 

کاهش درد و رنج یک خانوادة زندانی اعالم کرد.

قازان
روستا یکپارچه از برف سفیدپوش شده بود. مدیرآموزگار 
مدرسه داشت تکالیف دانش آموزانش را که از چند روستای 
دوروبر روستا جمع می شدند، بازبینی می کرد. بچه ها چند 
روزی بود به خاطر بارش برف ســنگین نتوانسته بودند به 
روستاهایشــان برگردند و در خانة اهالی همین روستا اتراق 
کرده بودند. البته غالبًا هم فامیل و آشــنایی در این روستا 

داشتند.
داخل کالس، بر اثر ســرما، بخــار گرمی از دهان تک تک 
بچه هــا بیرون مــی زد. صدای تقــه ای به گوش رســید. 
مدیرآموزگار خواست کالمی بر زبان بیاورد که مرد روستایی 
میان سالی وحشت زده داخل کالس پرید و با التماس گفت : 

»آقای مدیر! تو رو خدا دستم به دامنت... بدبخت شدیم!«
التماس مرد با صدای شلیک خندة بچه ها، فضا را پر کرد. 
مدیرآموزگار با صدای بلند گفت: »ساکت باشین ببینیم چی 

شده...«
مرد روستایی گفت: » همسرم مریضه؛ باید ببریمش شهر. 
جاده از برف بسته شده. هیچ حیوونی هم نمی تونه کمکی 
بکنه. اگر کاری نکنم، زنم تلف می شــه. دستم به دامنتون 

آقای مدیر!«
ســکوت بر کالس حاکم شد. مدیر لحظه ای به تخته سیاه 
خیره شد و به فکر فرورفت. بچه ها به مدیر و مرد روستایی 

خیره شده بودند و دنبال راه حل مسئله می گشتند.
مدیر لحظه ای خندید. یاد مراســم محرم روســتا و دیگ 
بسیار بزرگ حسینیه افتاد که غذای نذری روستا در آن بار 

گذاشته می شود.
به مرد روستایی گفت : مریض را داخل قازان نذری مسجد 
می گذاریــم و با کمک مردم و طناب، روی برف ها ســرش 
می دیم و به جاده می رسونیم و بعد می ریم به سمت شهر!«

این را گفت، کالس را به ششمی ها سپرد و با مرد روستایی 
به راه افتاد...
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آن روزها خیلی چیزها با این روزها فرق داشت یا شاید 
هم آن روزها من خیلی با این روزها فرق داشتم! بله این 

درست تراست.
... ظهرها تا از مینی بوس روســتا پیاده می شدم با یک 
تاکسی به ســمت اداره می رفتم تا ضمن پیگیری امور، 

از صندوق نامه های آموزشــگاه، نامه ها، دستورالعمل ها، 
مجالت، دعوت نامه جلسه و... را بردارم. حضور در جلسات 
هم افزایی و هم اندیشی را دوست داشتم –و البته تا االن 
هم- فــاش بگویم به صورت ناخودآگاه احســاس نیاز به 
جمع آوری اطالعات می کنم. آخر هیج کســی برای مدیر 

چند مرده حالجه!

خاطره

شیرین باغستان، کارشناش ارشد آموزشی از همدان 
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نمــودن من درس عملی، کاربــردی و تجربی نداده بود. 
مــن که از هم جواری در گروه رســمی و در ماورای آن، 

گروه غیررسمی، خیلی می آموزم.
آخ آخ! یادم رفت بگویم من در سومین سال خدمت ام 
بعد از 2 ســال تدریــس در پایة پنجم و اول دبســتان 
پسرانه، معاون همان مدرسه شدم. در پایان تابستان سال 
ســوم، به قول ابالغ های انتصاب، به سبب تجارب ارزنده 
و عملکرد مطلوب، در روســتایی دیگر کمی نزدیک تر به 
شــهر مدیر مدرسه ابتدایی پســرانة دیگری شدم. بدین 
ترتیب، در 22 ســالگی با مدرک کارشناسی مدیریت و 
برنامه ریزی آموزشــی، جوان ترین و کم تجربه ترین مدیر 
در جمع مدیران مدارس ابتدایی یک شهرنســبتًا بزرگ 

بودم.
آن وقت ها خیلی از مدیران محترم چه خانم و چه آقا، 
حتی به من نگاه هــم نمی کردند. مِن خجول از کوچک 
بودنم، در آخرین ردیف می نشســتم! ولی تشنگی و میل 
دانســتن مرا می فشرد. اغراق نباشــد شاید در آن جمع 
فقط من نکته برداری می کردم یا شــاید بیشــتر از همه 
یادداشــت می نوشتم چون بقیة بزرگواران خود را برتر از 
سخنرانان و مســئولین به حساب می آوردند. می شنیدم 

که می گفتند ما همة این حرف ها را فوت آب هستیم!
ولــی من نــه؛ این صحبت هــا برای من حــرف نبود، 
یادگرفتنی بــود. باید یاد می گرفتم. من مســئول ادارة 
مدرســة 5 کالســه ای با نزدیک به 80 پســر کودک و 
نوجوان بودم و این خودش خیلی خیلی مهم و ارزشمند 

بود. 
قبل از شــروع برنامه، زنگ تفریح و بعد از تمام شدن 
جلسه، یواشکی در دورترین شــعاع دایرة مدیران خانم 
می ایســتادم و بــه دنبــال همدل و همراهــی بودم که 
دســتم را بگیرد. می گشتم و البته می کوشیدم در خالل 

صحبت هایشان، جواب پرسش های فراوانم را بیابم.
یکی از روزها در یکی از جلسات، خانم مدیر مدرسه ای 
ســرآمد، جمله ای را گفت که تا ســال ها ذهــن مرا بر 
آشــفت: »من یک هفته بعد از رفتن هر معلم سر کالس 

درس می فهمم چند مرده حالجه!«
می شود آیا؟

من هیچ گاه نتوانســتم باور کنم؛ نتوانســتم بفهمم و 
نتوانستم به کار ببندم. 

یعنــی در 7 روز اول مدرســه، مدیــر در ذهــن خود 
همکارانش را طبقه بندی می کند و دیگر بدون هیج رصد 
و بررســی، با این تصور و برداشــت اولیه، رویه ای برای 
برخورد در پیش می گیرد! با این حســاب، امکان رشد و 
تعالی، امکان تغییر، امــکان نمایش توانمندی ها، امکان 

تعامل، امکان...، بدون تولد، می میرد و دفن می شود.
بعد از 30 ســال انجام وظیفه و در دوران بازنشستگی، 

هنوزهم نتوانسته ام مصداق این حرف را بیابم.
 در طی سال های ســال، در جریان آزمون و خطاهای 
فــراوان، بازخوردهــای اداری، واکنش هــای همکاران، 
آموزش هــای حین خدمــت، ارتقای مــدرک تحصیلی، 
ایفای نقش در پســت های مختلف اداری و مدرســه ای، 
کسب تجارب شغلی متنوع و از همه مهم تر هم جواری و 
شاگردی در محضراساتید و صاحب نظران تعلیم وتربیت، 
بــه من آموخت که »قضــاوت« بی دلیل و بدون مدرک، 
ممنوع ترین کار در نظام آموزشــی است. به من آموخت 
که با خط کِش راســتی و کجی یــا پرتالش و کم تالش 
یــا موفق و ناموفــق، نمی توان معلمیــن، کادر اجرایی، 
فراگیران و... یک آموزشگاه را تفکیک کرد و تمیز داد. به 
من آموخت که مدیر مدرسه بودن یعنی رهبری آموزشی 
بر همه: معلم، معــاون، خدمت گزار، اولیا، دانش  آموزان، 
کارکنان دوایر اداری، کســبة محل، همسایگان مدرسه 
و.... به من آموخت که هر تجربة گروه غیررســمی قابل 
کاربســت در آموزشگاه دیگری نیســت، چون به اندازة 
همــة دانش آمــوزان می تــوان طراحی آموزشــی برای 
مدیریــت و یا کالس داری کرد. به من آموخت که خیلی 
هزینة سنگینی الزم اســت تا خامی، پخته شود. به من 
آموخت که کاش آن روزها جرأت و جســارت و مهارت 
نه گفتن مســتدل و محترمانه را داشــتم تا ابراز عقیده 
می کــردم. به من آموخت کــه راهی که آن موقع در آن 
قدم نهاده بودم، مســیری بسیار زیبا با چشم اندازی دور 
اما دلنشین داشت و رهروی و رهپویی در این راه بسیار 
دشــوار بود. به من آموخت که همواره در خودم اشتیاق 
بــه ایجاد تغییر و افزایش انگیزش را زنده نگه دارم. و به 
من آموخت که درســت به باالترین نقطه که می رســی، 

محکوم به جداشدن و منفک شدن هستی. 
شاید بهتر باشــد در پایان بیافزایم این روزها، هم من 

تغییر کرده ام و هم همه چیز.
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زنده باد مدرسه
دگرگونی های 
معاصر

سپهر سپیدار، دانشجوی دکترای برنامه ریزی آموزش عالی

مدرسه و جامعۀ سنتی کشاورزی
در عصر کشــاورزی، برای یادگیری فنون، مدرسة تخصصی 
وجود نداشت. ریشة این عصر در خاک بود. پسران به همراه پدران 
در مزرعه یاد می گرفتند چگونه زمین را شخم بزنند، دانه بپاشند 
و آبیاری کنند، چه موقع محصول را برداشت کنند، گوسفندان 
را بــه چرا ببرند و محافظت کنند. دختــران در کنار مادران به 
مدیریــت خانه می پرداختند و هنرهای دســتی می آموختند. 
حرفه ها و مشاغل از ســنین کودکی استاد شاگردی بودند. هر 
استادی شاگرد یا شاگردانی را قبول می کرد. شاگردان مهارت ها 
را از استادان می آموختند و برای نسل بعد استاد می شدند. برای 
خواندن و نوشتن و حساب کردن، افراد صاحب منصب یا پولدار 
برای فرزندانشان معلم سرخانه می گرفتند. مکتب خانه هایی هم 
در شــهر یا محله به وجود آمد که بیشتر قرآن، دینی و اخالق، 

ادبیات و نجوم درس می دادند.
دانش آموزان بر پاره حصیری یا قالیچه ای می نشســتند و در 
صورت کم کاری در یادگیری با چوب و فلک تنبیه می شــدند. 
پدران و مادران چوب معلم را مقدس می شــمردند و آن را برای 

تربیت ضروری می دانستند.
تعداد مکتب خانه ها و دانش آموزان اندک و بسیاری از مردم از 
حداقل سواد بی بهره بودند. در دورة قاجار که صنعت در اروپا جان 
تازه ای به جامعه بخشیده بود، افرادی که مدرسه های نوین را از 
نزدیک دیده بودند، مدرسه هایی به سبک جدید در تهران، رشت، 
تبریز و مشهد دایر کردند. این مدرسه ها فراگیر نبودند و بیشتر 
فرزندان اعیان و اشراف می توانستند در آن ها تحصیل کنند. عصر 
کشاورزی از هشت هزار سال قبل از میالد مسیح شروع شد و تا 
حدود سال 1٦50 1750 جهان را بالمنازع تحت سیطرة خود 
داشــت )الوین تافلر، 1995(. عصر کشاورزی با »نیروی بخار« 
قدرت خود را از دســت می دهد. این شرایط زمینه ای می شود 
برای ظهور تمدن صنعتی. با ظهور این تمدن جامعة بشری در 

همة ابعاد دستخوش تغییر می شود. آموزش و مدرسه 
نیز وارد عرصة جدیدی می شود.

مدرسه و جامعۀ صنعتی
بــا ورود صنعت و توســعة کارخانه ها و 
ایجاد سازمان ها و شرکت ها، جامعة شهری 
توسعه یافت. شــهرها بزرگ و بزرگ تر 
شدند. کوچ کشاورزان به شهرها آغاز و با 
زیاد  شدن وسایل حمل ونقل ماشینی و 
سهولت مسافرت های درون و برون شهری، 

بافت و معماری شهرها تغییر کرد. جامعة وسیع شهری با جامعة 
کوچک روستایی متفاوت بود. بسیاری از مردم زندگی روستایی 
را ترک کردند، در شهرها ساکن و در کارخانه ها به کار مشغول 
شدند. کارخانه ها و شرکت ها به افراد متخصص نیاز پیدا کردند. 
مراودات و تعامالت اجتماعی پیچیده به تربیت شــهروندانی با 
منش جدید نیاز داشت. با اجباری شدن آموزش عمومی، سیل 
جمعیت دانش آموزان به مدرسه های نوین سرازیر شد. خانواده ها 
مشتاق بودند فرزندانشان تحصیل کنند و در جامعة نوین برای 

خود شغلی انتخاب کنند.
بچه ها برای تربیت اجتماعی و تخصصی در مدرسه به تحصیل 
پرداختند. مدرسه نسبت به مکتب خانه مفهوم وسیع تری پیدا 
کرد. مدرسه هم مانند کارخانه و سازمان ساختار پیدا کرد. نظم 
سلسله مراتبی و اداری و آموزشی با مقرراتی خاص توسط نظام 
سیاسی شکل گرفت. مدرســه های نوین پایگاهی برای تربیت 
نیروی انسانی کارخانه ها و شــرکت ها شدند و به عنوان نهادی 
اجتماعی، تربیت نسل جدید را برای شهروندانی نمونه و کارکنانی 
کاربلد برعهده گرفتند. شرکت ها و سازمان ها و کارخانه ها منتظر 
فارغ التحصیالن مدرسه می ماندند تا با به کارگیری آنان به رشد 
و توســعة خود سرعت بیشتری دهند. این گونه شد که مدرسه 

هویت و حیات جدیدی پیدا کرد و دگرگون شد.
محرک بســیاری از این دگرگونی ها شــیوة جدیدی از ایجاد 
ثروت، یعنی تولید کارخانه ای بود و دیری نگذشت که بسیاری 
از عناصــر گوناگون با یکدیگر درآمیختند تا نظامی تشــکیل 
دهند: تولید انبوه، مصرف انبوه، آموزش وپرورش انبوه )همگانی( 
و رســانه های انبوه )همگانی( همه به یکدیگر پیوند خوردند و 
نهادهای تخصصی یعنی مدرســه و شرکت ها و احزاب سیاسی 

رشد مدیریت مدرسه
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بــه خدمت آن ها درآمدند. حتی ســاختار خانواده نیز از خانوار 
گستردة زراعی که چند نسل در آن زندگی می کردند، به خانوادة 
هســته ای کوچک تجزیه شد که مختص جوامع صنعتی است 

)الوین تافلر 1995(.
نهاد تخصصی مدرسه با تولید انبوه فارغ التحصیل خون تازه ای 
در رگ های کارخانه ها و ســازمان ها و جامعة انســانی تزریق 
کرد. جوانانی که در مدرسه )و دانشــگاه( آموزش دیده بودند، 
آموخته های خود را خرج موتور به شدت متحرک صنعت و جامعة 
پیچیدة شهری می کردند. آن ها نیروی کاِر جدید را فراهم آوردند. 
کارخانه ها به سرعت تکثیر می شدند و مناظر طبیعت را تسخیر 

می کردند )همان(.
مدرسه های نوین دختران و پســران زیادی را به خود جذب 
کرده بودند. سرعت تغییر در مدرسه ها باالتر بود. فارغ التحصیالن 
به سرعت جذب بازار کار می شدند. در بخش های گوناگون جامعه 

سرعت تغییر کمتر از مدرسه بود.
ده ها ســال مدرسه ها به همین شیوه به کار خود ادامه دادند. 
مدرسه همپای جامعه پیشرفت های شگرفی را رقم زد. سرعت، 
تنوع، تولید انبوه، تغذیه، بهداشــت، آسمان خراش، سفر به کرة 
ماه، سالح های کشتارجمعی، انفجار جمعیت، توسعة شهرها و... 

شتاب عجیبی به زندگی انسان بخشیدند.
این پیشــرفت ها و تقابل صنعت با زمین تعارض هایی نیز به 
دنبال داشت. جنگ های قومی و منطقه ای و جهانی حاصل این 

تقابل ها بودند. 
مدرسه ها در چنین جهانی توسعه چشمگیری یافتند و زنده و 
پویا و فعال، با انبوهی از دانش آموزان و دانشــجویان، به حرکت 
خــود همپا و حتی جلوتر از صنعت ادامــه دادند. اما در جهان 
پرتالطم هیچ چیزی ثابت نیســت! تغییری عظیم تر از قبل در 

راه بود.

مدرسه و جامعۀ فراصنعتی )عصر رایانه( 
با تســلط تمدن صنعتی بر جهان و رســیدن به اوج خود در 
برخی کشورها، نقطة عطف دیگری تاریخ را رقم زد. الوین تافلر 
معتقد اســت، از حوالی سال 1955 جهان شاهد فزونی گرفتن 
عدة کارمندان و شــاغالن خدمات بر کارگــران بود. این همان 
دهه ای بود که اشاعة رایانه و مسافرت تجاری با جت و اختراعات 

بسیار مهمی را به خود دید. 
امروز جهان شکل دیگری به خود گرفته است. ما با شتاب به 

سوی ساختاری کاماًل متفاوت از قدرت در حرکتیم که جهانی 
را ایجاد می کند که دیگر دو نیمه نیست، بلکه به وضوح میان سه 
تمدن متضاد و رقیب تقســیم شده است: نماد نخستین تمدن 
هنوز »کج بیل« است، نماد دومین تمدن »خط مونتاژ« و نماد 

سومین تمدن »رایانه«. )الوین تافلر، 1995(.
در این جهان سه پاره، مدرســه نمی تواند خود را از بقیه جدا 
کند. سرعت تغییر در جهان بیرون از مدرسه )جامعه( از سرعت 
تغییر در مدرسه پیشی گرفته است. با هوشمندشدن کارخانه ها 
و ورود روبات ها به زندگی بشــر و توسعة رایانه، اینترنت و ورود 
گوشی های تلفن هوشمند، جهان انعطافی عجیب به خود گرفته 

است.
این قابلیت انعطاف هر روز به شــکلی خود را نشان می دهد. 
بسیاری از مدرسه ها و کارخانه ها و شرکت ها نتوانسته اند خود را 
با این تغییرات تطبیق دهند و نسبت به گذشته منفعل شده اند. 
دیگر مثل گذشــته جامعه منتظر فارغ التحصیالن مدرسه ها و 
دانشــگاه ها نیست. مدرســه ها کندند و جامعه پرشتاب است. 

سرفصل های درس ها به سرعت کهنه می شوند. 
دنیــای صنعت جوامعی انبوه ایجاد کــرد که منتج و محتاج 
تولید انبوه بودنــد. در اقتصادهای مغزـ بنیاد1 عصر فراصنعتی 
)رایانه( تولید انبوه که شاخص جامعة صنعتی بود، از رده خارج 
شده اســت. تولید انبوه زدایی شده )یعنی دوره های کوتاه تولید 
محصوالت بسیار بسیار سفارشی( شگرد تازة صنایع است )الوین 

تافلر، 1995(.
در این دنیای پرشتاب و متغیر مدرسه هنوز زنده است اما این 
نوع مدرسه داری در حال تغییر نقش است. اگر سرعت تغییر در 
جامعه به عنوان مثال 200 کیلومتر در ساعت است، این سرعت 

در مدرسه به ٦0 یا 70 کیلومتر در ساعت رسیده است.
امروز کرونا مدرســه را به ابرچالش های جدی کشانده است. 
بخشی از آموزش به درون گوشی همراه، رایانة کیفی )لپ تاپ(، 
رایانک )تبلت( و رایانه ها خزیده است. مدرسه باید پوست اندازی 
کند. در غیر این صورت هر جامعه ای که مدرسه هایش پوست 

نیندازد و تغییر و تطبیق را نپذیرد، دفن خواهد شد. 
مدرسه هایی که تغییرات را تشخیص و خود را تطبیق دهند، 
ققنوس وار با حیاتی جدید و شمایلی نو سر بر خواهند آورد. شاید 
مدرسه ها هیچ گاه به گذشته برنگردند. با مطرح شدن »متاورس« 
توســط مارک زاکربرگ، پیش بینی ام این است که در آینده 

»مدرسه های متاورسی« سر برخواهند آورد.
بنابراین مدرســه هنوز نمرده و نخواهد مرد. اما دائمًا نو به نو 
می شود و از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابد. دیوارهایش فرو 
می ریزند، شــیوه های آموزشش تغییر می کنند، نقش معلمش 
دســتخوش تحول می شود، مدیریتش شکل دیگری می گیرد، 
ســرفصل های درس هایش نو به نو می شــوند، دانش آموزانش 
آمــوزش دیگری را طلب می کنند و مدرســه های نوین متولد 

می شوند؛ اما: »مدرسه هرگز رنگ نمی بازد.«

جمع بندی
شایان ذكر است كه آیندة مدرسه كشور ما لزومًا در انطباق با 
آنچه كه در غرب به وقوع پیوسته و یا خواهد پیوست، نیست. اما 
ضرورت دارد مدیران مدارس و كارشناسان آموزشی با این نوع 

تغییرات و پیش آیندها و پس آیندها آشنا شوند.

پی نوشت 
1. brain-based

منابع
1. تافلر، الوین، شوک آینده، 
ترجمة حشــمت اهلل کامرانی 
نو،  نشــر  فرهنگ   ،)1۳۹۹(

تهران.
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معرفی 
کتاب

شهال فهیمی

استاد سیدمهدی الوانی اندیشمندی است که تخصص 
علمی را با عمل و عمل را با ایمان درآمیخته و از این رهگذر 
به توفیقاتی دست یافته که پای کمتر رهرویی بدان جا رسیده 
اســت. نیم قرن معلمی همراه با تألیف ده ها کتاب و صدها 
مقالة برجسته، ما را بر آن می دارد که با شخصیت اخالقی و 

علمی این دانشمند فرزانه بیشتر آشنا شویم. 

این کتاب شامل سه بخش است با عنوان های »شرح حال 
استاد«، »دل نوشته های اســتاد« و »اندرزهای استاد«. در 
بخش اول، مطالب مربوط به شرح حال و زندگی نامة مختصر 
استاد، در بخش دوم دل نوشته های دل نشین او و در بخش 

سوم اندرزهای برگرفته از مقاالت ایشان آمده است. 

این کتاب آموزه های کســی است که ظرف پنح سال از 
حرفة  مربیگری ورزشی به مدیری ارشد یکی از شرکت های 
بزرگ جهان رســید و مربی بســیاری از مدیران اجرایی 
سازمان های جهان تراز در حوزة فناوری مانند »گوگل، اپل، 

آمازون، توییتر و فیس بوک« بود.
بیل کمپل براین باور بود که »شما بدون تیم هیچ کاری 
را نمی توانید به انجام رســانید.« اگرچــه این موضوع در 
عرصة ورزش بدیهی و پذیرفته اســت، ولی در زمینه های 
دیگــر کمتر مورد توجه و کاربرد بوده اســت. بیل کمپل 

به دلیل حضورش در هر دو عرصه توانست پلی باشد برای 
انتقال آموخته هایش در مربیگری و تیم ســازی در دنیای 

ورزش به فضای کسب وکار.
مطالعة این کتاب شــما را با اصــول و مبانی مربیگری 
این مربی و ظرافت های بســیاری از کار مربیگری او آشنا 
می کند. اما کلید اصلی ایــن آموزه ها در این نکته نهفته 
اســت که در هر ســازمان همة افراد باید خود را اعضای 
یــک تیم بدانند و برد و باخت تیــم را برد و باخت خود 

تلقی کنند.

نویسندگان: سید مهدی الوانی، علیرضا قزل
ناشر: نی )021-88880700-1(

سال نشر: 1395 

نویسندگان: اریک اشمیت، جاناتان روزنبرگ و آلن ایگل
مترجم: علی اشرف افخمی

ناشر: فرا )021-88880700-1(
سال نشر: 1۴00 

تفرجی از سر ناشکیبایی

مربی جهان تراز

سیری اجمالی در نوشته های پدر علم مدیریت 
ایران، استاد سیدمهدی الوانی

آموزه های یک مربی بزرگ که میراثی ماندگار 
از خود به جا گذاشت
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فناوری شتاب دهنده است
برخــی افراد نگران هســتند کــه فناوری جایگزیــن معلمان یا 
مدرسه ها شود، اما نقطۀ تمرکز این ترس را باید تغییر داد. فناوری 
جایگزین موارد نامرتبط و بی توجه به نیازهای یادگیرندگان خواهد 
شد. فناوری جای مأموریت مدرسه و معلم را )که عبارت است از 
آموزش، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، رشد عاطفی و اجتماعی( 
نمی گیرد، بلکه در فرایند تبدیل می نشــیند. یعنی وظیفه و نقش 
آن تبدیل منابع به منافع است. فناوری فرایند سنتی و غیرکارآمد 
را شفاف، دقیق، کم هزینه و پرسرعت می کند. به اصطالح آموزش 
»راننده« اســت، فناوری »گاز و شتاب دهنده« و البته ارتباطات و 

اتصال مداوم »مسیر و جاده« است. 

حرف اول 

دكتر حيدر تورانى

روز معلم 
گرامی باد



محورها:
1 اخالق درمديريت و رهبري مدرسه

سهم و نقش اخالق در مديريت و رهبري مدرسه چيست و چگونه 
مي شود آن را در رهبران مدرسه ها پرورش داد؟

2 عقالنيت و اخالق
عقالنيت و خردورزي مبتني بر آموزه هــاي اسالمــي )به عنوان دو 
عامل كليدي در زندگي شخصي و سازماني مديران( چگونه مي تواند 

گسترش و پرورش يابد؟
3 مهرورزي، صداقت و اعتمادجمعي 

مهرورزي، صداقت و اعتمادجمعي را به عنوان سازه هاي نرم لطافت در 
مديريت، چگونه مي توان در فرهنگ مدرسه ترويج داد؟

4 عدالت آموزشي
ضرورت و اهميت عدالت آموزشي چيست  و چه تأثيري بر انگيزش معلمان، 

دانش آموزان و والدين دارد؟
5 خالقيت و كارآفريني

تقويت  چگونه  مدرسه  در  كارآفريني  فرهنگ  و  خالقيت  روحية   
مي شود؟ بسترهاي رشد آن ها چيست؟

6 مدرسة خالق
مدرسة خالق را چگونه تعريف مي كنيد؟ چه ويژگي ها و استلزاماتي 

دارد؟ داللت هاي خالقيت و نوآوري در مدرسة خالق چيست؟

۷ محيط زيست و طبيعت
دوست داشتن محيط زيست و طبيعت و اهميت دادن به تفريحات و 

سفرهاي سالم را چگونه در مدرسه نهادينه كنيم؟
۸ سبك مديريت و رهبري

به  توجه  با  ايران  آموزشي  نظام  در  رهبري  و  مديريت  سبك 
و  چيست  غرب  دنياي  از  متمايز  و  ايراني  و  اسالمي  بنيادهاي 

چگونه مي تواند تقويت شود؟
۹ تصميم گيري

بر  تأثيري  و چه  علمي چيست  گزاره هاي  پاية  بر  تصميم گيري 
علمي شدن مديريت و رهبري مدرسه دارد؟

1۰ شفافيت
شفافيت چگونه گسترش مي يابد و سالمت مدرسه را افزايش و 

اعتماد ذي نفعان را جلب مي كند؟ 
11 دقت رسانه اي

چه  به  بايد  تربيتي  و  آموزشي  رسانه هاي  از  استفاده  فرايند  در 
مالحظاتي توجه كرد و چگونه مي شود در دام شگردهاي رسانه اي 

گرفتار نشد؟
12 مثبت انديشي و اميدواري

مثبت انديشي، قدر داشته ها را دانستن و دائم بر طبل نداشته ها و 
نمي توان ها نكوبيدن چه آثار و فايده هايي دارند؟

از مديـران، معاونـان، مشـاوران و مربيان مدرسـه ها و همة فرهنگيان، دانشـگاهيان و دانشـجويان 
عالقه منـد دعـوت مـی شـود، مقـاالت و تجربه های زيسـته و كاربـردی خـود را در محورهـای زير 
به دفتر نشـريه ارسـال كنند. بديهی اسـت، اين نشـريه با نوشـته های شـما انديشـمندان پربارتر 

مي شـود و غنـا می يابـد. ضمـن اينكـه بـه مطالـب چاپ شـده حق التأليف نيـز پرداخت می شـود.

فراخوان توليد محتوا

ماهنامۀ رشد مدیریت مدرسه

شرايط و راه های ارسال
 مطالب با نرم افزار ورد )WORD( و حداكثر در 1500 كلمه نوشته شوند.

 مشـخصات نويسـنده )نام، سـمت، مدرک تحصيلی، شهر و شمارة 
تماس( روی مطالب ارسـالی ذكر شـوند.

 مطالب به نشانی modiriat@roshdmag.ir فرستاده شوند.

 برای كسب اطالعات بيشتر با شـمارة 88490232 - 021 تماس بگيريد.

مقاله تجربه خاطره 
يادداشت كوتاه قصه و داستان 

طنز حكايت

قالب های نوشتاری

ماهنامة آموزشــی، تحلیلی و اطالع رســانی  بــرای مدیران آموزشــی، معاونان، 
 مشــاوران، مربیــان مــدارس و کارشناســان آموزش و پــرورش  دورة بیســتم
شــمارة پی در پی ۱35  اردیبهشت ۱۴0۱  ۴8 صفحه  53000 ریال  پیامک: 30008995
w w w . r o s h d m a g . i r
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مدرسۀ
متاورسی
ُافت یادگیرى را چه کنم؟
بهبود حال مدرسه!
حرفه ای عمل کن
بريم اردو!

۸۸

يادآوري مهم: به مديران مدرسه و كارشناسان آموزش وپرورش توصيه مي شود پيام ها، دل نوشته ها 
و تجربه هاي زيستة خويش را در قالب نوشته هاي كوتاه به دفتر مجله بفرستند.


