
پشتيبان خدمت يا مسئول 
تربيت دانش آموزان؟!

ش در 
ش پژوه

کارگاه آموزشي رو

ن البرز
ستا

س استعداهاي درخشان ا
مدار

نقش مدير در بهبود و غني سازي كالس هاي 
درس چيست؟

مدير مدرس��ه تمام��ي مهارت هاي حرفه اي ي��ك معلم را 
داراس��ت. اگر ف��رض را بر اين بگذاريم ك��ه تمامي مديران 
معلمان توانمندي باش��ند، نقش بي بديل مدير در سازمان 
كامالً مشهود مي شود. به نظر من، مدير ريل گذاري مي كند 
در س��اعت مدرسه، نحوه، زمان و شرايط رسيدن به اهداف 

تعريف شده در ساختار آموزش وپرورش.

موانع سد راه مديربراي تغييرات چه 
چيزهايي ست؟

تعداد موانع به تعداد همة فراگيرندگاني ا ست كه در سازمان 

ش��ركت  كنندگان پس از ص��رف صبحان��ه اي كاري، در 
گروه هاي س��ه نفره گردهم آمدن��د. روي ميزها براي هر 
ف��رد كاربرگ هايي مخصوص طرح درس��ي با عنوان »به 
كارگي��ري مه��ارت فكر ك��ردن« و ابزارهاي م��ورد نياز 
تمرين هاي عملي آن، قرار داشت. در حين كار، زمان بندي 
انجام اولين مرحله، بيش از حد تخمين زده شده به  طول 

انجاميد. 
تيم اجرايي از هر ش��ركت كننده خواستند در مدت 10 
دقيق��ه، تعريف كوتاهي از پژوه��ش، در كاغذهاي رنگي 
در اختيار بنويس��ند و به تابلوي كارگاه نصب كنند، اين 

فعاليت چيزي حدود سي دقيقه به طول انجاميد! 
تمرين هاي طراحي ش��ده روي ويژگي هاي خاصي چون 

 با مسئول برگزاري اين كارگاه 
حميد آقاصفري مسئول مدارس 

استعدادهاي درخشان استان البرز 
گفت وگويي كرديم و از انگيزه 

ايشان دربارة اجراي اين كارگاه 
براي مديران و معاونان آموزشي و سرپرستان پژوهشي 

مدارس پرسيديم. گزيدة اين گفت وگو به صورت 
پرسش و پاسخ هاي كوتاه در ادامه مي آيد.

گزارش كارگاه 
صبح روز چهارشنبه 26 فروردين ماه، در سرماي 

غافلگيركنندة روزهاي ابتدايي سال، تيم سه  نفره اي براي 
اجراي كارگاه روش پژوهش ويژة 30 مدير و معاون آموزشي 

مدارس سمپاد استان البرز، عازم يك سفر دو روزه به اين 
استان شدند. كارگاه با اين نگاه برنامه ريزي شده بود كه ياد 
بگيريم در كالس هاي پژوهش چگونه برنامه ريزي كنيم تا 
دانش آموز بيشترين لذت و پس از آن بيشترين بهره را از 

لحاظ آموزشي و پژوهشي از كالس ببرد. هدف اولیة اجراي 
کارگاه براي مدیران هم این بود که نشان دهد، تا 

زماني که نگرش مدیر مدرسه تغییر نكند و او با فرایند 
کار همراه نشود، معلم به تنهایي نمي تواند در عمل 

کاري از پیش ببرد، به همين خاطر، فضاي كارگاه و ميز و 
صندلي ها به گونه اي تعبيه شده بودند كه مديران و معاونان 
آموزشي حاضر، خود را شاگردان كالس تصور كنند و تمام 

توانشان را به كار بگيرند تا آنچه را به عنوان مدير از معلمان و 
بعد شاگردان مدرسه انتظار دارند، خود به نمايش بگذارند.

گفت وگو با آقاي صفري، مسئول مدارس 
استعدادهاي درخشان استان البرز
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خالقانه فكر كردن، داش��تن صبر و حوصله، مشاركت و 
اقناع اعضاي گروه و مهارت هايي چون حل مسئله تمركز 
داش��تند. ش��ركت كنندگان،  بنابر توانايي ه��اي خود در 

مهارت، كاربرگ ها را با سرعت خود پيش مي بردند.
براي اس��تراحت اعض��اي كارگاه، ي��ك تمرين عملي در 
نظر گرفته ش��ده بود. در اين تمرين از شركت كنندگان 
خواس��ته ش��د هر كدام يك پرتقال از ميز پذيرايي كنار 
كارگاه ب��ردارد و مطابق تصويري ك��ه در پردة پروژكتور 
نمايش داده ش��ده اس��ت، تصوير يك آدمك را از پوست 

پرتقال استخراج كند.
و پس از آن با س��اير ميوه هاي��ي كه براي پذيرايي فراهم 
شده بود، تصويري زيبا در بشقاب هاي ميوه طراحي كند. 
هر يك از حاضران مش��غول برش تصوي��ر از دل پرتقال 
ش��ده بودند. نشاط خاصي فضاي كارگاه را پر كرده بود و 

تصاوير خالقانه اي در بشقاب ها به چشم مي خورد. 
پ��س از پايان يافتن زمان اين تمرين، نوبت امتيازدهي و 
انتخاب بهترين بش��قاب ميوه ب��ود. اعضاي هر گروه يك 
ظرف ميوه را با پوست هاي ميوه تزئين كرده  بودند. برخي 
گروه ها چهرة انسان يا حيواني مثل پروانه و گروهي ديگر 
يك منظره را با پوست هاي ميوه طراحي كرده بودند. افراد 

كار مي كنن��د. متأس��فانه امروزه مديران را بيش��تر افرادي 
پش��تيبان و خدماتي در مدرسه مي دانند تا مسئول تربيت 
موجودي الهي با عنوان دانش آموز در عرصه ها و ساحت هاي 
گوناگون.  ساليان سال است كه به دليل كمبود منابع مالي، 
با سياس��ت هاي انقباضي فش��ردگي منابع انس��اني مواجه 
هستيم وكه باعث كمبود نيروهاي متخصص و متناسب با 

سمت هاي موود شده است.
مدير براي بهبود ايفاي نقش تربيتي معلمان چه 

مسئوليتي دارد؟
براي مدير بايد سه حيطة بسيار مهم ادراكي، فني و روابط 
انس��اني قائل باش��يم. به نظر من، تنها عاملي كه مي تواند 
شرايط را بهبود بخشد، ايجاد سازماني است كه در آن تمام 

كاركنان مدرس��ه و دانش آموزان احساس كنند در فضايي 
گرم و صميمي و آرام بخش هس��تند، چرا كه تحكيم بخش 
روابط فقط بحث اخالق و روابط انس��اني است. بايد قبل از 
آموزش آرام باش��يم، يعني اگر در سازمان آرامشي نباشد، 
بعضاً آموزش��ي هم رخ نخواهد داد. منظ��ور از آموزش هم 

مطلقاً بحث هاي درسي نيست.

شما براي افزايش اعتماد و حس همراهي در 
معلمان چه پيشنهادي داريد؟

راهكارهاي پيشنهادي من براي آموزش اين موارد هستند. 
1. ايجاد ارتباط؛  2. ايجاد اعتماد؛ 3. پرداختن به موضوع مورد 
نظر ب��راي آموزش و تربيت. با ايجاد ارتباط، اعتماد به عنوان 

هر گروه، پس از پايان طراحي، مشتاقانه به ساير ميزها سر 
مي زدند و از بشقاب هاي آن ها ديدن مي كردند.

قرار ش��د تمام گروه ها با هم به توافق نظر برسند و گروه 
برتر تمرين عملي طراحي بشقاب ميوه را انتخاب كنند. 
بعد از چند لحظه س��كوت، جم��الت متفاوتي از اطراف 
كارگاه شنيده مي شد. برخي مي گفتند گروه شماره يك 
طراحي ظريفي انجام داده اند، پس بهترين خواهند شد، 
اما برخي معتقد بودند گروه ش��ش با استفاده از كمترين 
قطعات ميوه، ش��كل معن��اداري خلق كرده ان��د. پس از 

خالقيت بيشتري بهره گرفته اند.
با ط��رح ديدگاه هاي متفاوت گروه ها، زمينة بحثي دربارة 
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يا مدير مدرس��ه، در نقطة ش��روع اين فرايند اس��ت. ما 
نمي دانیم مس�یري که معلم پژوهش باید طي کند 

چیست و با فرایند آن آشنایي نداریم! 
در ادامه، از گروه ها خواس��ته ش��د يك طراحي آموزشي 
براي ارائة درس انتخابي گردآوري كنند. براي اين كار، از 
آزمايشگاه مدرسه،  وسايل كمك آموزشي در اختيارشان 
گذاش��ته ش��د. حاال نوبت مديران و معاونان بود تا شيوة  
آم��وزش خود را به صحن��ه بياورند و قال��ب اصلي آن را 
روي تختة كارگاه رس��م كنن��د. در خصوص اركان اصلي 
اين قال��ب، گروه ها به بحث نشس��تند و در نهايت، لزوم 
كاربردي و جديد مطرح ش��دن مباح��ث علمي در كنار 
توجه به نياز بچه ه��ا و تقويت مهارت هاي مؤثر در تفكر، 

حلق��ة دوم، به يقين حادث مي ش��ود، در حالي كه مي دانيم 
نظارت و اعتمادسازي دو مقولة جدا از هم نيستند. ما بايد براي 

همراه كردن منابع انساني با سازمان خودمان وقت بگذاريم.

رويكرد شما در رويارويي با معلماني كه حرفه اي 
يا عالقه مند به كار نيستند؟

دو مواجهه وج��ود دارد: 1. برگزاري كارگاه ها و كالس هاي 
آموزشي كه آن ها را همراه و هم سو مي كند.؛ 2. ترك محيط. 
اگر خودم به عنوان مدير درگير چنين س��ازماني باشم، در 
صورتي كه نيرويي به هيچ طريقي هم س��و نشود، به عنوان 
فردي كه به شخصيت حرفه اي خودم اعتقاد و اعتماد كامل 

دارم، مطلقاً ديگر در آن سازمان كار نخواهم كرد.

با توجه به تغيير و تحوالت امروز در وظايف 
معلمي با مدير چه نقشي دارد؟

مديري كه هوش��مند باش��د، خودش همگام ب��ا تغييرات 
برنامه ريزي مي كند و جلو مي رود. مگر غير از اين است كه 
تربي��ت كامالً آرام اتف��اق مي افتد! پس فرايند تغيير را بايد 
از مديران و تيم اداري مدرس��ه شروع كنيم و بعد آرام آرام 
توس��ط خود همين افراد، ادبيات خودشان و شناختي كه 

راجع به منابع انساني پيدا مي كنند، آن را گسترش دهيم.

پيشنهاد كاربردي شما در زمينة مشكل 
بخش نامه هاي مجموعه هاي باالدستي كه مديران 

نقشي در توليد آن ها ندارند، چيست؟

ارزشيابي خالقيت پديد آمد و اينكه آيا مي توان خالقيت 
را ارزش��يابي كرد؟ آيا خالقي��ت تفكيك پذير و رتبه پذير 
اس��ت؟ چه معيارهايي براي انتخ��اب بهترين كار خالق 
مي توان متصور ش��د؟ و اينكه به طور كلي خالقيت ذاتي 
اس��ت و افراد خالق به دنيا مي آيند يا اكتس��ابي است و 
متولي��ان آموزش وپرورش در پروران��دن آن نقش جدي 
دارند؟! برخي از معاونان معتقد بودند شيوه هاي آموزشي 
رايج نظام آموزش��ي كشور ما چندان تفكر برانگيز نيست 
و در مدرس��ه به بچه ها اجازه نمي دهد به مسائل، فراتر از 
آنچه ما مي بينيم، بينديشند. پژوهش و خالقیت ارتباط 
تنگاتنگ�ي دارند،  اما در درج��ة اول بايد به آموزش بها 
بدهيم. مش��كل اصلي ما در حال حاضر، به عنوان معاون 
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تصميم گيري، كارگروهي و حل مسئله را عنوان كردند. در 
خصوص نظرس��نجي،  تيم اجرايي بازخوردهاي متفاوتي 
از ش��ركت كنندگان دريافت كردند؛ بازخوردهايي با اين 
مضمون كه: آنچه كارگاه روش پژوهش بيان كرد، مسئلة 
جديدي را به آن ها آموزش نداده و تأثيرگذار نبوده است. 
يك��ي از معاونان آموزش��ي كارگاه مي گفت اين حرف ها 
ب��ه چه دردي مي خورد؟ كاش معلمان را براي ش��نيدن 
اي��ن حرف ها آورده بوديد. ديگري نيز گفت حرف هايتان 
قش��نگ اس��ت اما به درد ما نمي خ��ورد. ديگري اعتقاد 
داش��ت با مخاطب قرار دادن مدي��ران به جاي معلمان، 
امكاني فراهم شد تا با طرح مسائل، سردمداران آموزشي 
مدرسه دريابند به راستي اطالع دقيقي از نياز تكاپو محور 
بودن امروز دنياي دانش بچه ها ندارند و نقش و فرايندي 
كه معلم پژوهشگر مي تواند در اين ميان ايفا كند، چقدر 

دقيق و از قبل برنامه ريزي شده است. 
تيم برگزاري از بحث دربارة اين موضوع كه ابتدا بايد مدير 
و معاون آموزشي توجيه باشند و اين طرح كار فردي يك 
معلم نيست، بايد س��اختار و سيستمي طراحي شود و از 
همة پايه ها بازخورد گرفته شود، و نيز ميزان اهميت پاسخ 

مدير آموزشي به تمامي اين مسائل متعجب شده بود.

چون ما نگرش سيستمي نداريم، بنابراين هر كسي هر چيزي 
را هر زماني و هر جور كه خود بخواهد اجرا مي كند. مديران 
هم يا به صورت ظاه��ري بخش نامه ها را پاس مي كنند، در 
حالي كه مسئوالن باالدستي هم اين را مي دانند و يا تعدادي 
كه جايگاه و شهامتي دارند، به بخش نامه ها پاسخ نمي دهند 
و هيچ  اتفاقي هم نمي افتد. تفويض اختيار زماني رخ مي دهد 

كه برنامه مدار باشيم!

بعد از برگزاري كارگاه براي مديران، پيگيري 
مستمري وجود دارد كه به توليد خاص آن 

مجموعه منجر  شود،گام بعدي بعد از آموزش و 
روشن كردن مدير چيست؟

بن��ده معتق��دم، حاال بهانة نب��ود آموزش مرتفع ش��ده و 
اينك��ه فرد بگويد در كل ب��ا اين گزاره ها آش��نايي ندارد، 
ديگ��ر وجود نخواهد داش��ت. اكنون زمان تمرين اس��ت. 
بنده از تمامي تيم ش��ركت كننده در كارگاه خواسته ام در 
 تابستان ، اولين و مهم ترين قدم هاي برنامه ريزي را بردارند. 
پس از اين مرحله، نيازمنديم جاهايي را دوباره ترميم كنيم. 
بعد، از خود همان تيم خواهيم خواست تجربه هاشان را در 
جلسات ش��وراي دبيران به ديگران منتقل كنند تا كم كم 
كل آن ها از دبيران آن س��ازمان مطالبه شود. بنابراين، ما 
فرايندي تقريباً يكساله را فرصت گذاري كرده ايم تا بتوانيم 
نه به همه، ولي به بخش��ي از اهدافي كه در كارگاه تعريف 

شده است، برسيم. 

به عقيدة تيم برگزاري، انسجامي كه بايد در كار وجود 
داشته باش��د، از طراحي س��اختار گرفته تا برخورد با 
اوليا و كارهايي كه از معلم خواسته مي شود، همگي از 
وظايف مديرند و تا مدير توجيه نباشد، كار فردي معلم، 

اگر هم انجام شود، بي فايده است.
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