
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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