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یادداشت سردبیر

انتظار نمی رود مدیران و رهبران مدرســه در همة حوزه های 
درسی و آموزشی تخصص داشته و ســرآمد باشند. نیازی هم 
نیست این گونه باشند و به عبارتی دیگر شدنی هم نیست. مثًا 
انتظار نداریم مدیران مدرسه در همه یا اغلب درس ها مهارت و 
اشراف داشته باشند. اما انتظار می رود، مدیران مدرسه ها بیشتر 
بدانند و مهارت های الزم را در این زمینه کسب کنند. آموختن 
روش های آموختن و دانستن مهارت های تنظیم برنامه، مطالعه 
و تخصیص زمان و مکان مناسب و خلق موقعیت های یادگیری 

برای معلمان و دانش آموزان الزم است.
شــواهد نشــان می دهند، بســیاری از معلمــان و نیز اغلب 
دانش آمــوزان با وجود داشــتن انگیزه، هوش و اســتعداد، بلد 
نیســتند چگونه و در چه زمان و مکانی و چه موقعیتی مطالعه 
کنند. آموختن این مهم به آنان می تواند از وظایف و رسالت های 

بزرگ و ضروری مدیران مدرسه محسوب شود.
برخی از معلمان مدرسه، عاوه بر اینکه احساس نیاز چندانی 
بــه یادگیری ندارند، اگر بخواهند هم یاد بگیرند، بلد نیســتند 
چگونه یاد بگیرند یا برای افزایش مهارت های حرفه ای و شغلی 
خود چگونه مطالعه کنند و کدام کتاب ها و مقاالت را بخوانند و 
به کدام وبگاه ها و شبکه های اجتماعی سر بزنند. این نادانسته ها 
و ندانم ها موجب می شود در فضای رهاشدة یادگیری، رها شوند 
و به جای فاعل بودن به انفعال کشــیده شوند. مطالب، حرف ها، 
تصویرها و فیلم های متعددی را بیابند، اما همچنان در ســراب 
دانســته ها گرفتار آیند. به تبع آنان، دانش آموزان هم به چنین 
وضعیتی دچارند. چه بسیار استعدادهایی که به جهت ندانستن 
روش هــای مطالعــه و برنامه ریزی درســت، در چرخة معیوب 
یادگیــری گرفتار می آیند و فرصت های طایی بســیاری را از 
دســت داده اند و می دهند. نداشتن برنامه و نداشتن کفایت در 
مهارت های یادگیری، به تدریج انگیزة پیشــرفت و تاش را از 

دانش آموزان بااســتعداد، به ویژه کودکان دورة ابتدایی، ســلب 
می کند و آنان به خطا احســاس می کننــد توانایی الزم را در 

یادگیری بیشتر و بهتر و نیز در پیشرفت تحصیلی ندارند.
البته یک رأس این مثلث، عاوه بر معلم و دانش آموز، والدین 
ایشــان هســتند که حتی با وجود داشتن ســواد دانشگاهی و 
آگاهی های اجتماعــی، به خاطر ندانســتن روش های مطالعه 
و ناآگاهی در برنامه ریزی درســت بــرای کودکان در چگونگی 
خواندن، مطالعه و تمرین کردن، فشار روانی و هزینه های مادی 
و معنوی گزافی را متوجه خانواده، مدرسه و اجتماع می  کنند.

ندانســتن چگونگی برنامه ریزی درست و نابلدی در روش ها و 
فنون مطالعه، ثروت نهفته در مهارت های توســعه نیافتة مردم 
ما را مدفون می ســازد. این خطــای راهبردی و این بی توجهی 
بزرگ نسبت به نارسایی ها و خسران ها موجب می شود با وجود 
کسب نمرات خوب در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی و حتی 
راه یابی به بهتریــن دانشــگاه ها، فارغ التحصیانی وارد جامعه 
شــوند که کارآمدی و اثربخشی الزم را نداشته باشند. محصول 
داریم، اما کیفیت الزم را نــدارد و این چرخة معیوب، به مرور 
 تراز علمی کشور را هدف قرار می دهد و به شدت از آن می کاهد.
الزم است مدیران مدرسه بخشی از یادگیری هایشان را وانهند و در 
کسب مهارت های یادگیری و برنامه ریزی درست برای درک و فهم 
بیشــتر، ابتدا خویشتن را بیارایند و سپس معلمان، دانش آموزان و 
والدین را تهییح کنند و آگاهی و تعلیم دهند تا هوش و استعدادهای 
خود را به صورت درست و در مسیر درست یادگیری هدایت کنند.

  
 ایــن موضوع مهم را که حقیر در این ســرمقاله بر آن تأکید 
داشــته ام، مهم و ضروری تلقی کنید و در پی راه  چاره باشید. 
نشریة رشد مدیریت مدرسه نیز ان شاءاهللا در شماره های بعد در 

ارائة رهنمود و راه  چاره به مدد شما خواهد آمد.
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