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معــــــــــــــــــــــاون،
 سپر یــــــــــــــــا کلید؟!

برای  ــهريور  ش ــای  آخره
سازمان بندی به مقطع رفته بودم. 
مسئول مقطع برای كاری از اتاق 

بيرون رفته بود. دو نفر از همكاران 
مدير هم منتظر او بودند )خانم فالنی و 

خانم بهمانی(. حدس می زدم خانم فالنی 
برای چه كاری به مقطع مراجعه كرده است! 

او هر سال همين موقع برای گرفتن معاون 
ــالی كه  جديد اقدام می كرد. توی اين چند س

او را می شناختم نشده بود برای دو سال پشت 
سر هم يك معاون داشته باشد! جلو رفتم. پس 

ــی های معمول  ــالم و عليك و احوال پرس از س
گفت وگويی بين ما پيش آمد. دربارة ماحصل اين 

گفت وگو با هم داوری می كنيم. 
ــيدم: »خانم فالنی، دوباره دنبال معاونی  پرس

ديگه«؟
گفت: »آره بابا، معاون خوب! خانم بهمانی هم 

دنبال معاون خوب می گرده، اين طور نيست؟«
خانم بهمانی جواب داد: »بله، همين طوره«.

 پرسيدم: »مگه از نظر شما معاون خوب چه جوريه؟«
خانم فالنی گفت: »معاون خوب از نظر من مثل يك سپر 
محكمه. اون بايد بتونه در مواقع الزم هم حافظ مدير باشه، 

هم مثل يه مدافع خوب عمل كنه«.
خانم بهمانی گفت: »اما از نظر من معاون بايد مثل 
ــه تا به موقع بتونه قفل مشكالت مدرسه رو باز  كليد باش

كنه؛ يعنی مشكل گشا باشه«.
ــيد: »نظر شما  بعد خانم فالنی رو به من كرد و پرس
چيه؟! مثل اينكه تو از معاون شانس آوردی! چندين ساله 

با همين معاون ها كار می كنی. كارشان خيلی خوبه!«
جواب دادم: »البته كارشان كه خيلی خوبه، اما فكر 

می كنم دليل اصليش چيز ديگری باشه«.
ــی؟ رازی در  ــيدند: »چ هر دو با هم پرس

كاره كه ما نمی دونيم؟«
ــا، چه رازی! فقط  ــا خنده گفتم: »نه باب ب
يه تفاوت بين من و شما هست و اون متفاوت 

بودن ديدگاه هامونه«.
پرسيدند: »مگه نظر تو راجع به معاون خوب 

چيه؟«
ــل از اينكه  ــن، معاون قب ــم: »از نظر م گفت
ــه، بايد  يه يار، مشاور، يه همراه،  ــپر يا كليد باش س
ــه! وقتی معاون اين طور  يه همدل و يه دوست باش
باشه، در مواقع الزم می تونه مدافع خوبی هم باشه 
و در برخی موارد هم حتماً نظراتش راهگشا و كليد 
خوبی خواهد بود. ببينيد، ما توی مدرسه با هم كار 
ــه من از معاونم دفاع  می كنيم. گاهی وقت ها الزم
كنم و گاهی او بايد مدافع من باشه. بعضی وقت ها 
نظر معاون مثل كليد عمل می كنه و در برخی مواقع 
نظر مدير گشاينده است. اگر بنا رو روی دوستی و وفاق 
بگذاريم و با مشورت و يكدلی دنبال كارها باشيم، متقاباًل 
هم سپرها و هم كليدهای خوبی برای رسيدن به مقاصد 
و اهداف خواهيم شد. اصالً معاونی خوبه كه بتونه خوب 
مديريت كنه. شما كتاب »معاون يك مدير است« )نوشتة 
مرتضی مجدفر( رو حتماً خونديد. معاون های من از وقتی 
ــت كار مهمی رو راه اندازی  ــن كتاب رو خوندند، هر وق اي
می كنند، به من می گن: »معاون يك مدير است« و واقعاً 

هم همين طوره«.
ــئول مقطع به اتاق صحبت های ما قطع  با ورود مس
ــتم از اتاق  ــد. من كارم را انجام دادم. وقتی می خواس ش
بيرون بروم، شنيدم كه خانم فالنی گفت: »بايد راجع به 

تغيير معاون كمی بيشتر فكر كنم!!

ـيد پاک آیين ناهــ
مدير دبيرستان فجر اسالم، منطقة 17 تهران
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