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و  اطالع رسانی  امر  راستای  در 
گشودن فضای تعامل و هم اندیشی 
تحول  اسناد  خصوص  در  بيشتر 
بنيادین آموزش وپرورش،  ميزگردی 
از  جمعی  و  سردبير  حضور  با 
و  پژوهش  سازمان  کارشناسان 
مدیران  و  آموزشی  برنامه ریزی 
مدارس برگزار شد. دراین ميزگرد 
دو ساعته و در گفت وگوهای انجام 
شده، دربارة »راه های تسهيل اجرای 
آموزش وپرورش  تحولی  اسناد 
بنيادین  تحول  سند  جمله  از 
درسی  برنامة  و  آموزش وپرورش 
شده   نظر  تبادل  و  بررسی  ملی« 
در  را  گزارش  این  مشروح  است. 

ادامه می خوانيد. 

ــدمديريت  ــردبير مجلة رش دکتر حيدر تورانی: س
مدرسه

هيچگاه از تحول غافل نبوده ایم!
  يكی از رسالت هايی كه برای اين مجله قائل بوده ايم، 
بحث اشاعه و ترويج اسناد تحول بنيادين آموزش وپرورش 
ــت تا بتوانيم آن ها را به معلمان عزيز و مديران  بوده اس
مدارس و ديگر مخاطبان معرفی كنيم و اتفاقات مربوط 
ــانيم. همواره اين  ــان برس ــناد را به اطالع ايش به اين اس
ــی تعقيب كرده ايم  ــوع را با نگاه نقادانه و كارشناس موض
ــارات و تكنولوژی آموزشی هم  و خوشبختانه دفتر انتش
ــات و  ــتيبان ما بوده  و از اين جلس ــواره حامی و پش هم

هم نشينی ها استقبال كرده  است. 

ــتر به نقد طرح تحول  ــات گذشته ما بيش در جلس
بنيادين آموزش وپرورش پرداختيم تا ببينيم چالش های 
ــت  ــناد مرتبط با آن چيس فراروی اجرای اين طرح و اس
و احياناً برای اجرای آن با چه مشكالتی روبه رو هستيم. 
ــی  گرچه ما همچنان اين نگاه نقادانه را داريم و به بررس
كارشناسی اين اسناد هم ادامه خواهيم داد، اما چون اين 
اسناد وارد فاز اجرايی و عملياتی شده اند، مقداری جهت  
نگاهمان را تغيير داده ايم تا ببينيم در اين مرحله چگونه 
می توانيم اجرای آن ها را تسهيل كنيم. دليل اين نوع نگاه 
ــت كه باالخره اين  و زاوية جديد نگاه به موضوع اين اس
ــناد بايد در قالب برنامه هايی مانند برنامة درسی ملی  اس
عملياتی شوند و اگر قرار باشد ما هميشه در موضع نقد 
ــهيل گر اجرای كار باشيم.  بمانيم، نخواهيم توانست تس

ــه عكس موضوع نيز می تواند اتفاق بيفتد. يعنی اگر  البت
ــناس يا هر  ما در مرحلة اجرا به عنوان معلم، مدير، كارش
سمت ديگری به كمك بياييم، نقد و موشكافی و تحليل 
مشكالت و موانع هم صورت خواهد گرفت و در عين حال 

كار هم متوقف نخواهد شد. 
ــه و با عنايت به اين نوع نگاه،  با توجه به اين مقدم
موضوع ميزگرد امروز ما »بررسی عوامل تسهيل کنندة 
اجـرای اسـناد تحولی از جملـه طرح تحـول بنيادین 
آموزش وپرورش و برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی 

ایران« است. 

توانمنـد سـاختن مدیـر و معلـم اساسـی ترین 
کاراست 

ــان  و كاركنان  ــند ما بايد به معلم اگر از من بپرس
ــا بتوانند در  ــه آموزش هايی بدهيم تا آن ه ــی چ آموزش
ــناد موفق عمل كنند، نظر من اين است  اجرای اين اس
كه ما بايد اين همكاران را توانمند كنيم. توانمندی يعنی 
ــاال. به اين ترتيب، آن ها  ــورداری از ظرفيت علمی ب برخ
می توانند مأموريت هايی را كه به ايشان سپرده می شود، 

به خوبی، به موقع و با سرعت و صحت انجام دهند. 
اين مهم هم در گرو آن است كه توانايی های نگرشی، 
مهارتی و رفتاری همكاران ما در سطح بااليی قرار داشته 
باشد و آن ها بتوانند از همة ظرفيت و توانايی خود استفاده 

كنند. 
ــان روبه رو  ــا اين معلم ــة عمل هم ب ــما در عرص ش
هستيد. زمانی كه گفته می شود اين معلم توانمند است، 

ــــــــــــول پیمودن راه تحـــــــــ
ــــدیران و معلمان   بدون همراهی مــــــ
ممــــــکن نــــــــــــــــــــیست
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تا دیر نشــده کـــاری باید کرد!

واکاوی نقش مدیران مدارس و معلمان در 
تسهیل اجرای اسناد تحولی آموزش و پرورش
)قسمت اول(
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قسمت اول

ــام كارهای متنوع و  ــراد همين كارايی و ظرفيت  انج م
مهم است. خردورزی، عقالنيت، بهره گيری از تجربه ها و 

نوآفرينی، از خصلت های چنين افرادی است. 
همين است كه اين گونه معلمان و كاركنان آموزشی 
در برابر تغيير واكنش های مثبت و سازنده نشان می دهند 
و می توانند در بستر تغييرات انجام شده حركت كنند و 
با استفاده از توانمندی خود با تغييرات و تحوالت همراه 
ــوند. اين افراد شايد در جريان جزئيات يك  و همگام ش
تغيير و تحول هم نباشند، اما چون زمينه و ظرفيت الزم 
ــد، در كمترين مدت ممكن با تغييرات و تحوالت  را دارن
جاری همراه می شوند. پس مهم ترين كار و مأموريت ما 
ــی كه بر عهده داريم، توانمند كردن  ــما در هر نقش و ش
ــی،  ــت كه در نقش معلم، كاركنان آموزش همكارانی اس
مربی، معاون يا هر سمت ديگری با ما همكاری می كنند.  

دکتر محمود امانی طهرانی: دبيرشورای هماهنگی 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و مؤلف  علمی س

كتاب های درسی
محل اجرا وعملياتی شدن همة تغييرات و تحوالت 

مدرسه است
ــاب الزم و  ــه، انتخ ــن جلس ــوع اي ــاب موض انتخ
ــمندانه ای است كه نشان می دهد اسناد تحولی در  هوش
ــته است  آموزش وپرورش تا حد زيادی آن گونه كه شايس
ــوی همكاران ما، به خصوص در مجالت رشد، مورد  از س
توجه قرار دارند و يقيناً بايد چنين حمايت هايی صورت 
گيرد تا ان شاءاهلل هرچه زودتر شاهد تغيير و تحولی باشيم 

كه از آن به عنوان »تحول بنيادين« ياد می كنيم. 
ــدن  ــی می دانيد كه محل اجرا وعملياتی ش  به خوب
ــه است و هنر ما بايد  همة اين تغييرات و تحوالت مدرس
اين باشد كه تالش كنيم محتوای اين اسناد را به فضای 
واقعی مدرسه نزديك كنيم. توفيقی كه نصيب بنده شده 
ــور دارم و  ــه حض ــت كه تقريباً هر روز در مدرس اين اس
ارتباطم همواره با آن برقرار بوده است. اين چند سال هم 
در هر موقعيت مناسبی، از مديران مدارس پرسيده ام كه 
آيا دوره های مرتبط با اين اسناد را گذرانده و اسناد تحول 
را مطالعه كرده اند؟ همچنين پرسيده ام كه اين اسناد قرار 

است در مدرسه چه تغييراتی ايجاد كنند؟ 

متأسفانه بايد عرض كنم، در مقابل چنين سؤاالتی، 
با پاسخ های غير عملياتی و پراكنده ای مواجه بوده ام. چند 
سال پيش مقاله ای را با عنوان »مديران مدرسه، رهبران 
كارامد« ترجمه كردم كه در همين مجله به چاپ رسيد. 
در آن مقاله  و در كشور آمريكا، محقق با اين سنجه كه 
آيا اين مدارس كارامد هستند يا نه، چند مدرسه را مورد 
مطالعه قرار داده بود. مالك هايی مانند ميزان قبولی) البته 
با معيارهای كيفی و دقيق(هم مالك تشخيص كارامدی 
ــيده بود  يا ناكارامدی مدارس بودند. محقق از آن ها پرس

شما در مدرسة خود چه مأموريتی را دنبال می كنيد؟
مشاهدات وی و بررسی نشانه های مورد نظر او حاكی 
ــه در مدارس كارامد، مديران از مأموريت ها  از اين بود ك
ــا حرارت، عالقه مندی، انگيزه و باواژگان  و اهداف خود ب

روشن و خيلی صريح صحبت می كنند. 

ــــــــــــول پیمودن راه تحـــــــــ
ــــدیران و معلمان   بدون همراهی مــــــ
ممــــــکن نــــــــــــــــــــیست

ـــتی محمد دشــ

تا دیر نشــده کـــاری باید کرد!
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متقابالً مديران مدارس ناكارامد، با كلی گويی و ابهام 
ــتانداردهای  ــت می كردند و وقتی در خصوص اس صحب
مدرسه از آن ها سؤال می شد، در اسناد و مدارك مدرسه 
به دنبال آن می گشتند و در ذهن خود تصوير روشنی از 

آن اسناد نداشتند. 
ــخصة دوم مدارس ناكارامد كه از اولی جالب تر  مش
است، اين بودكه وقتی محقق به سراغ معلمان و معاونان 
و كاركنان آموزشی می رفت، آن ها هم با ابهام و كلی گويی 
ــناد و  ــنی از اين اس ــد و تصوير روش ــت می كردن صحب
شاخص ها نداشتند و برعكس و متقابالً در مدارس كارامد، 
رده های بعد از مديريت، يعنی معلمان، معاونان و كاركنان 
ــنی  ــی هم تقريباً با همان وضوح و به همان روش آموزش
ــخن می گفتند و با آن ها همراه و  ــناد س مدير از اين اس

هماهنگ بودند. 
اين موضوع نشانگر آن بود كه مدير عالوه بر تسلط 
ــناد شاخص و مهم، ادبيات و واژگان  و همراهی با اين اس
ــرده بود و همة  ــه نهادينه ك ــاص آن را هم در مدرس خ

اعضای مدرسه با اين ادبيات مشترك آشنا بودند. 

یادمان باشد برای اجرای هر کار مهمی به شناخت و 
معرفت نسبت بدان نيازمندیم

در خصوص اسناد تحولی، يعنی سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش و سند برنامة درسی ملی، بنده به خاطر 
اينكه بايد برای معلمان و مديران سخنرانی و اطالعاتی 
ــار آن ها را دقيق مطالعه كرده ام. يك بار  ارائه كنم، چندب
هم آن ها را از ديد و زاوية نگاه مديران مدارس خوانده ام 
تا ببينم اين اسناد چه نگاهی به مدير و معلم و كاركنان 

آموزشی دارند.  
ــريف امام علی )ع( در  ــناد، حديث ش با خواندن اس
ذهنم تداعی شد كه می فرمايند: »يا كميل! ما من حركه 
ــت فيها محتاج الی معرفه«: ای كميل از تو هيچ  اال و ان
ــرنمی زند، مگر اينكه برای انجام آن نيازمند  حركتی س

شناخت و معرفت نسبت به آن هستی!«
ــامل  ــم مديريت هم می گويند: مديريت ش   در عل
ــت: شناخت، برنامه ريزی ، سازمان دهی  چهار مرحله اس
ــناخت اولين مرحله است و امام متقيان   و ارزشيابی. ش
حضرت علی )ع( هم به همين معنا اشاره كرده اند. ما االن 
بايد ببينيم سيمای ترسيم شدة مدرسه در اسناد تحولی 
ــت و مدرسة مورد نظر آن ها با مدرسه های موجود  چيس
ــة  ــی آن ها با مدرس چه تفاوت هايی دارد و تفاوت اساس

سنتی ما چيست؟
از خودمان بپرسيم و ببينيم كه با اجرای اين اسناد 
قرار است چه تغيير و تحولی در مدرسه اتفاق بيفتد. بعد 
ــناخت كلی بايد به سراغ جنبه های ملموس و  از اين ش
عينی اسناد در مدرسه برويم و ببينيم برای بهبود، ترميم 
ــناد چه برنامه هايی  و اصالح وضعيت موجود در اين اس

تصوير شده است! 

سيد امير رون: كارشناس مسئول دفتر برنامه ريزی و 
تأليف كتاب های درسی

اولين مرحلة تحول اشتراک در فهم تحول است.
در كنار اين اسناد، محتواهای ديگر هم توليد شده اند 
كه در آن ها مبانی و اصول ناظر بر اين اسنادبيان شده اند. 
ــؤاالت  ــتند كه به س اين مبانی و اصول به دنبال آن هس
ــان، معرفت، علم،  ــتی،  انس بنيادين ما درخصوص هس
ــی پاسخ دهند. به عبارت  ارزش ها و ديگر مفاهيم اساس
ــتی  ــم  می خواهند به چگونگی،چيس ــر، آن مفاهي ديگ
ــون در مرحلة  ــخ دهند. ما اكن ــناد پاس و چرايی اين اس
آماده سازی هستيم و خيلی نبايد نگران باشيم. در واقع، 
مرحلة آماده سازی مرحلة فهم مشترك اين اسناد است 
و همكاران خوب ما بايد متوجه اين موضوع مهم باشند. 
ــت من از صحبت های دوستان در اين جلسه آن  برداش
ــت كه همكاران خوب و دلسوز ما از جوانب و زوايای  اس
مختلف و به تناسب مسئوليت خود به اين اسناد می نگرند 
و به همين دليل برداشت ها و به تبع آن نظرات مختلف 
و متنوعی دارند. بايد عرض كنم كه اولين مرحلة تحول، 
اشتراك در فهم تحول است. اگر ما گمان كنيم يا بگوييم 
اين آشی است كه پخته شده و همه موظف هستند آن 
ــت كه چنين نگاهی خسرانی  را بخورند، واقعيت اين اس

بزرگ است.  

نگاه ما به این اسناد باید منطبق بر واقعيت باشد
ــت كه اين اسناد حاصل تجربه های  واقعيت اين اس
چندين سالة همة دست اندركاران يا به نوعی نمايندگان 
همة اعضای اين خانوادة بزرگ است كه به شكل مدون 
ــت. يعنی آن جا كه شما از آموزش  و حقوقی در آمده اس
دوسويه و تعاملی ياد می كنيد، بند قانونی و حقوقی آن در 
اين اسناد مدون وتثبيت شده و تالش شده است كه اين 
بند حقوقی دست شما را باز بگذارد تا بتوانيد با استناد به 
آن برنامه ريزی، اقدام و هزينه كنيد و به تغيير مورد نظر 
دست يابيد. پس خيلی مهم است كه در ابتدا زاوية نگاه 
ــبت به اين اسناد صحيح و بر واقعيت  و منظر ديد ما نس

منطبق باشد. 
ــی كه اين  ــان می دهم، جمع ــما اطمين ــن به ش م
اسناد را توليد كرده اند از ميان بهترين معلمان، مديران، 
ــان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه بوده اند كه  كارشناس
ــرح كار كرده اند و حاصل  ــاليان متمادی روی اين ط س
آن اينك در اختيار ما و شماست تا كمك كنيم كه اين 
اسناد اجرايی و عملياتی شوند. شايد به نظر برسد جمالت 
بيان شده در اين اسناد ثقيل است و البته همين گونه هم 
هست، چون جمالت بار حقوقی دارند و ادبيات آن برای 

عامه كمی سخت و غيرقابل فهم است. 

دكتر محمود امانی طهرانی

من به شما اطمينان 
می دهم، جمعی که این 
اسناد را توليد کرده اند 
از ميان بهترین معلمان، 
مدیران، کارشناسان 
و صاحب نظران حوزه 
و دانشگاه بوده اند که 
ساليان متمادی روی این 
طرح کار کرده اند

سيد امير رون

در مدارس 
کارامد، مدیران 
از مأموریت ها 
و اهداف خود 
با حرارت، 
عالقه مندی، 
انگيزه و باواژگان 
روشن و خيلی 
صریح صحبت 
می کنند
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مدرسه محل تحقق اهداف آموزش وپرورش است
ــترك از اين  در دومين گام و پس از ايجاد فهم مش
ــناد، بايد راهكارهای عملياتی اجرا را مشخص كنيم.  اس
ــناد آن است كه مدرسه محل تحقق  تلقی تمام اين اس
اهداف آموزش وپرورش است. يعنی هيچگاه عنوان نشده 
است كه قرار است معجزه ای صورت بگيرد، بلكه هميشه 
ــده است كه اين اسناد فقط با همراهی  بر اين تأكيد ش
اعضای مدرسه و خانواده و در محل مدرسه نه در فضايی 
آرمانی و ذهنی قابليت اجرا دارند. اصاًل چشم انداز برنامة 
ــی ملی هم همين است و می گويد: »كانون اصلی  درس
ــت؛ آن هم  ــه اس تحقق اهداف آموزش وپرورش مدرس
ــه ای كه بهترين كيفيت زندگی مطلوب را برای  مدرس
ــت كه  دانش آموز فراهم كند«. معنای اين جمله اين اس
ــه خانة دوم دانش آموز است، پس اگرهمين االن  مدرس
ــده در  هم  ما نگاه دقيق و مبتنی بر واقعيت های بيان ش
ــيم، خواهيم ديد كه  ــناد  به مدرسه داشته باش اين اس
بدون نياز به هيچ اعتبار خاصی می توان به اجرايی شدن 
ــيد. البته در ادامه و در جاهايی به  ــناد تحول انديش اس
ــه حتماً در جای خودش تأمين  اعتبار هم نياز داريم ك

خواهد شد. 
ــت كه اين اسناد از سطح  تصوير ذهنی من اين اس
ــه قابليت اجرا دارند و اگر اغراق  ــطح مدرس ستاد تا س
ــم، اعتبار خاصی هم نمی خواهد. برای مثال،  نكرده باش
ــائل عوض  ــن به عنوان مدير بايد نگاه خودم را به مس م
ــم و چنين امری قبل از هر اعتبار و بودجه ای همت،  كن
انگيزه، تالش و همراهی با اين اسناد را می خواهد. وقتی 
كه معلم در كالس حضور دارد و زمان در اختيار خودش 
را سپری می كند، اگر اين توانمندی و هنر را داشته باشد 
كه بتواند از همين امكانات موجود استفادة بهينه به عمل 
ــتكار و نگرش او مربوط  ــن به همت، عالقه، پش آورد، اي
ــت كه خيلی هم در گرو اعتبار و بودجه نيست. پس  اس
اين اسناد در قدم اول به دنبال آن هستند كه نگاه ما را 
ــبت به كار و مسئوليتی كه داريم عوض كنند و اين  نس
موضوع قبل ا زهر كاری، به مفاهمه، هم رأيی و هم سويی 
بين اجزای اين نظام نياز دارد كه الزامات خاص خود را 

داراست و بايد به آن ها توجه شود. 

سـهيال کسـمایی: مدير مجتمع آموزشی نرگس 
منطقة 1 تهران 

برداشـت من و تعداد زیادی از همکاران از سـند 
تحول بنيادیـن آموزش و پرورش،  همان نظام 6-3-3  

است
ــذرد با آن اهداف آرمانی كه  آنچه در مدارس می گ
آقای دكتر امانی به درستی تبيين كردند، متفاوت است.
من فقط يك سؤال از سؤاالت آزمون سند راهبردی 
ــه اجرا كرديم  ــرای همكاران خودمان در منطق را كه ب

ــؤال چگونه بوده است؟   می خوانم تا ببينيد روح اين س
ــت: ارزيابی از برنامه های عملياتی سند  ــؤال اين اس س
ــردد؟ متمركز/ متمركز- غير  ــه صورت اجرا می گ به چ

متمركز/ كمی و كيفی يا كيفی.
ــند  ــن و تعداد زيادی از همكاران از س ــت م برداش
ــام 6-3-3  ــن آموزش وپرورش همان نظ ــول بنيادي تح
ــداق تحول درگير اجرای  ــت و االن هم به عنوان مص اس
همين نظام هستيم. آنچه دكتر امانی گفتند، گرچه به 
آرمان های سند تحول نزديك تر است، اما در عمل اجرا 
ــت بدانيد موضوع به گونه ای طرح  ــود. جالب اس نمی ش
ــت كه بنده هم به عنوان مديری  ــده و ادامه يافته اس ش
عالقه مند و جويای تحول، چيزی فراتر از نظام 3-3-6 را 

در اين سند دنبال نكرده ام. 

ــازمان پژوهش و  ــاور رئيس س محسـن باهو: مش
برنامه ريزی آموزشی

برای رسيدن به هدف، تنها داشتن نيت های خوب 
کافی نيست

گاهی اوقات ما نيت های خوبی برای برآوردن اهداف 
ــتن آن ها برای رسيدن به هدف  خود داريم كه تنها داش
وافی و كافی نيست و بايد گام های خود را منسجم كنيم 
ــات به خوبی عملی و اجرا  ــا در عرصة عمل هم اين ني ت

شوند.
خوب می دانيد كه بحث سند تحول موضوعی كالن 
ــت كه خود نيازمند  ــك ادبيات با نگاه راهبردی اس و ي
طرح اجرايی و عملياتی است. از سويی ديگر نياز دارد كه 
به خوبی در سطوح مختلف تبيين و توجيه شود تا همة 
مخاطبان و اجراكنندگان آن برداشت واحد و مشتركی 
از اين نگاه و ادبيات خاص داشته باشند. تا وقتی كسانی 
ــت وارد اجرای اين اسناد شوند اعتماد و باور  كه قرار اس
پيدا نكنند، كار آن گونه كه شايسته است پيش نخواهد 
رفت. آن ها بايد مطمئن شوند كه اين كار هم يك نياز و 
ضرورت است و هم دربرگيرندة اهداف و نيازها و منافع 

جامعه و خودشان. 

شـتابزدگی و عدم انجـام عمليـات هماهنگ در 
اجرای یک طرح، اصل موضوع را تغيير می دهد

ــتابزدگی و  ــه گه گاهی ش ــت ك ــت اين اس واقعي
ناهماهنگی عمليات درخصوص يك طرح، اصل موضوع 
ــی  را تغيير می دهد و نگاه را متوجه نقطه های كم ارزش
ــاره  می كند كه دكتر امانی به برخی مصداق های آن اش

كردند. 
ــت در مورد كاری بزرگ مانند تحول  هم اين  واقعي
ــتری شود و به  ــت كه بايد به محتوای آن توجه بيش اس
داليل مختلف، ساختار جايگزين محتوا و ماهيت نشود. 
آيا می شود بدون توجه به كالبد و جان جاری در ساختار 
ــيد؟ قطعاً چنين كاری  ــه به تحول مورد نظر رس مدرس

سهيال كسمايی

محسن باهو

برداشت من و 
تعداد زیادی از 

همکاران از سند 
تحول بنيادین 

آموزش وپرورش 
همان نظام 6-3-3 

است و االن هم 
به عنوان مصداق 

تحول درگير اجرای 
همين نظام هستيم

کسانی که قرار است 
وارد اجرای این 

اسناد شوند باید 
مطمئن شوند که این 

کار هم یک نياز و 
ضرورت است و هم 
دربرگيرندة اهداف 

و نيازها و منافع 
جامعه و خودشان
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ــول آن تحول بنيادين  ــت يا حداقل محص ممكن نيس
نخواهد بود.

ــائل آموزش وپرورش  ــه مس ــگاه ب ــه ن ــروزه ك ام
ــر امانی همة مؤلفه ها،  ــت و به قول دكت تغييركرده اس
ــد مفاهيم  ــتند، آيا نباي ــتر يادگيری هس ــه و بس زمين
اساسی در مورد دانش آموز و مدرسه در نزد همة عوامل 
آموزشی وتربيتی يكسان شوند وآيا انجام چنين كاری 
جز با تحولی بنيادين و عميق در نظام آموزشی ممكن 

و ميسر است؟ 
ــيم  ــه اين معنا معتقد باش ــتی ب حاال اگر به درس
ــت دست ورزی كند  ــه دانش آموز قرار اس كه در مدرس
ــود را نيز  ــی و يك عمر حيات خ ــای زندگ و مهارت ه
ــخت تر و در عين حال دلپذيرتر  فراگيرد، آيا اين كار س
ــن دليل عرض می كنم، با چنين  نخواهد بود!؟ به همي
ــناد تحولی مورد اشاره است نوع  نگاهی كه منتج از اس
نگاه و ورود ما به مباحث مربوط به مدرسه و دانش آموز 
متفاوت از آن چيزی خواهد شد كه امروز وجود دارد و 
همين نقطة مهم عزيمت از وضعيت موجود به وضعيت 
مطلوبی است كه در اسناد تحولی بدان اشاره شده است. 

انتخاب عنوانی مانند تحول حاکی از آن است که 
تغييراتی اساسی و عميق در راه  است

ــناد تحولی، مهم تر  ــش روی ما در اس ــوع  پي موض
ــد ما فقط  ــت، چون اگر قرار باش ــالح ظاهری اس از اص
بخش هايی  از وضعيت موجود را اصالح كنيم اين فقط 
تغييری ظاهری است و نمی توان از آن به عنوان تحول 
بنيادين آموزش وپرورش ياد كرد. انتخاب عنوانی مانند 
ــت كه تغييراتی اساسی و عميق  تحول حاكی از آن اس
مورد نظر است كه برای تحقق آن ها بايد قدم ها و گام های 
ــانی از چنان عزمی داشته باشند و اگر  عملی ما هم نش
ــی از همكاران مدير و معلم  ــت توصيه و تقاضاي قرار اس
ــته باشيم اين است كه بدون خواندن، آشنايی  خود داش
ــد. البته  ــناد تحولی نمی توان با آن همگام ش و فهم اس
همان طور كه آقای دكتر تورانی اشاره كردند، می توان با 
تفسير و آسان كردن مفاهيم ثقيل و فلسفی طرح، آن را 
برای فهم واحد و مشترك همة مخاطبان آماده كرد و با 
دركی عميق و واحد برای اجرای اسناد تحولی گام هايی 

هماهنگ برداشت. 
 

ــئول آموزش نيروی  رویا شـهنازی: كارشناس مس
انسانی منطقة 4

مدیران باید برای ایجاد تحول جسـارت و پشتکار 
داشته باشند  

ــال های اوليه ای كه نسخه های اولية سند تحول  س
ــده بود، من مدير دبيرستان  بنيادين به مدارس ابالغ ش
دخترانه ای بودم. اين اسناد را به طور كامل خواندم. آقای 
ــتفاده شده  ــاره كردند كه ادبيات و كلمات اس امانی اش

ــت و نمی توان با عجله  ــناد مقداری ثقيل اس در اين اس
ــردم به يك باور تبديل  ــتابزدگی موضوع را برای م و ش
ــرد. بنده هم اعتقاد دارم كه ما بايد ابتدا اين بينش را  ك
در افراد به وجود بياوريم و آن ها باور كنند كه قرار است 
تغيير و تحولی اتفاق بيفتد. بعد از آن بايد مشخص كنيم 
ــروع شود تا برای تغييرات مورد  كه اين تغيير از كجا ش
نظر برنامه ريزی و اقدام كنيم. شما به خوبی می دانيد كه 
ــكالت و تنگناهای مالی در امور و  امروزه به داليل و مش
ــد و به پايان  مقررات اداری، بعد از آنكه دوره ای اجرا ش
ــيد، بودجه و هزينة آن پرداخت می شود، در چنين  رس
ــی برنامه ريزی زير پا گذاشته  وضعيتی، يك اصل اساس
ــتمزد و  ــه افراد بايد برای دس ــود. با اين روش ك می ش
حق الزحمة خود ماه ها انتظار بكشند، نمی توان كار جدی 

و مثمر ثمری انجام داد. 
ــكايت كنم يا با اين  البته من نمی خواهم گله و ش
توجيه كه پول نداريم، از انجام كاری سرباز بزنم. به نظرم 
رسيد در چنين وضعيتی بايد تغيير را از مديران شروع 
كنيم. تحول را آغاز كنيم و وقتی به اين باور رسيديم كه 
ــود كاری كرد، آن را با نمونه های عملی و مؤثر به  می ش
ــتان درسی به نام  ديگران هم توصيه كنيم. ما در دبيرس
ــتيم و برای اين ساعت كتاب مهارت های  پرورشی داش
ــخص شده بود. اما ما با برداشتی كه از تأثير  زندگی مش
ــيوة ديگری برای ادارة اين ساعات  ــتيم، ش اين كار داش
پيشنهاد و اجرا كرديم.  به اين صورت كه ساعت پرورشی 
را به سه بخش آشپزی، ورزش و قرآن تقسيم كرديم.  

ــوند، آشپزی  برای اينكه بچه ها جذب اين برنامه ش
ــپس بحث ورزش و  ــرار داديم. س ــمت اول كار ق را قس
ــبختانه در مدرسة  آموزش قرآن را عملی كرديم. خوش
ما كه دخترانه است، شور و نشاط و هيجان زيادی برای 
يك روز آشپزی ايجاد شد و رفت و آمد خانواده ها، شوق 
ــا را به روزی  ــنبة م ــا و همكاری معلمان، روز ش بچه ه
ــتقبال  خاطره انگيز تبديل كرد. بچه ها از ورزش هم اس
ــم احترام، ارزش و  ــمانی قرآن ه كردند. برای كتاب آس
اهميتی بسيار قائليم و اعتقاد داريم كه راهنمای زندگی 
ماست، اما می دانيد كه سرگرم كردن جوان ها با قرآن كار 
آسانی نيست. ما برای آموزش قرآن جز سی ام را انتخاب 
ــال تحصيلی با وجود همة مخالفت ها  كرديم و در آن س
ــه را در كار قرآنی گرفتيم، به گونه ای كه  بهترين نتيج
ــی ام قرآن را حفظ  همة دانش آموزان پاية اول ما جزء س
شدند. در عين حال طرز پخت يك يا دونوع غذا را هم ياد 
گرفته بودند. ما توانسته بوديم با مشاركت اوليا و جذب 
كسانی كه سررشته ای در ورزش دارند دانش آموزان را با 
رشته های ورزشی مورد عالقه شان آشنا و سرگرم كنيم.    
ــه آن بود كه بگويم، مدير  ــدم از بيان اين تجرب قص
ــرای اجرای برنامه ای كه به كارايی آن ايمان دارد  بايد ب
ــد و برخی اوقات هم در  ــارت داشته باش جرئت و جس

مقابل برخی برنامه های كم اثر و يا خنثی بايستد.  
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رويا شهنازی

ما باید ابتدا 
این بينش را 
در افراد به 
وجود بياوریم 
و آن ها باور 
کنند که قرار 
است تغيير و 
تحولی اتفاق 
بيفتد


