
ولی و سرپرســت دانش آموزی می گفت: »هر وقت مدیر مدرسه مرا 
برای کاری به مدرســه دعوت می کند، اضطراب ســراپای وجودم را پر 
می کند، زیرا وقتی به مدرســه فراخوانده می شوم، بیشتر برای ابراز گله 
و شــکایتی است که اولیای مدرســه دربارة فرزندم دارند. در طول این 
چند ســال تحصیل فرزندم، یک بار نشد مرا برای هم فکری و گفت وگو 
برای بهبود وضعیت مدرسه و دانش افزایی معلمان یا تربیت دانش آموزان 
دعوت کنند. در حالی که من در علوم تربیتی تخصص دارم و سال ها در 
دانشگاه تحصیل  کرده و کارگاه های آموزشی متعددی را برگزار کرده ام.«

دیگری می گفت: »با وجود تخصصی که در امور فنی و مهندسی دارم، 
هرگز مرا برای کمک به روشنایی و آب مدرسه دعوت نکردند، در حالی 
کــه خبر دارم مبالغ هنگفتی را برای این موارد هزینه می کنند. به نظر 
من می شد با کمک مِن ولی، حتی اگر بخشی از هزینه ها را هم پرداخت 
می کردند، ارزان تر و مطمئن تر اوضاع مدرســه را در این راســتا بهبود 
می دادند. دروغ نگفته باشــم، چندباری به مدرسه احضار شدم، آن هم 
بــرای پرداخت مالی و نیز کم کاری فرزندم در تحصیل. همة این مواقع 
هم با دلهره به مدرسه مراجعه می کنم، در حالی که مشکالتی که مطرح 
می شوند چندان بزرگ و مهم نیستند که جلوه داده و وانمود می شوند.«

البته هستند والدینی که از فراخوانده شدن به مدرسه اشتیاق فراوان 
دارند و برای مشورت و هم فکری به مدرسه دعوت می شوند. به یقین شما 
مدیر محترم مدرسه با مثال هایی که آوردم، متوجه منظور من شده اید 
و شاید هم زمان در ذهن خود این جمله را که قدیم ها این طور بود، ولی 
اکنون این مراوده ها کمتر به چشم می آیند را تکرار می کنید، که جای 

شکرش باقی است.
مدیران و رهبران مدرسه الزم است بر محور هم اندیشی و استفاده از 
مهارت ها و اندیشه های والدین متمرکز شوند و از اجبار بر مشارکت مالی 
والدین اجتناب کنند و با کج ســلیقگی و غیرکارشناسانه، صرفًا بر گله 
و شــکایت های درسی فرزندانشان تمرکز نکنند. در همین راستا، آنچه 
کمتر مشهود است و خأل آن را می شود در اغلب مدرسه ها مشاهده کرد، 

به میزان کافی برخوردارنبودن از فنون و مهارت های ارتباطی مدرسه با 
والدین و علم و فضای گفت وگو و گفتمان سازی است.

شنیدن نظرات مخالف و تحمل و تأمل مدیر مدرسه در آن، همچون 
دمیده شدن باد مخالف در زیر بادبادک است که مدیر و جایگاه او را ارتقا 
می بخشد. مدیر و رهبر مدرسه باید توسعه و تقویت گفتمان، نقادی و 
هم فکری و در اندیشة دیگران شریک شدن را از خود و سپس از معلمان 
و کارکنان مدرسه شــروع کند و آنگاه به دانش آموزان و والدین ایشان 
تســری دهد. یاد بگیرد و باور داشته باشد که عذرخواهی و اعتراف به 
نارســایی در عملکرد و بازده و شــفافیت نظام مدرسه و دادن گزارش 
عملکرد دقیق )با عدد و رقم( به والدین و کارکنان مدرسه، باب تعامل و 

هم فکری را به روی مدرسه می گشاید. 
شــاید این نوشــتة کوتاه برای برخی از مدیران مدرســه ها بدیهی 
به نظر برســد، اما توصیه می شــود بدیهیات را جدی بگیریم تا تحقق 
کارهای به ظاهر جزئی و کوچک، همچون شعله ای تازه فروزان، به تدریج 
شعله ورتر شود و روشنایی و گرمای آن جان مدرسه را در بر گیرد و نور 
امید را در دل هــای والدین و دانش آموزان زنده کند. مدیران و رهبران 
مدرسه توجه دارند که یکی از راه های تقویت و گسترش اعتماد جمعی 
در مدرســه، احترام به والدین و دانش آموزان از طریق احترام به نظرات 
و دریافت مشــارکت فکری و مهارتی از سوی آنان است. این اقدام مهم 

عالقة دانش آموزان را نسبت به مدرسه افزون می  کند.
گسترش و تقویت اعتماد جمعی را یک راهبرد برای مدرسه مان تلقی 
کنیم نه یک راهکار. چرا که راهکار به ســرعت رنگ می بازد و ماهیتش 
برمال می شود. آنچه ماندگار است و مؤثر واقع می شود و در بطن فضای 
فرهنگی مدرســه و ذی نفعان آن )به ویژه والدین( نفوذ می کند، نگاه به 
تقویت اعتماد جمعی به مثابة یک راهبرد و یک رســالت است، نه صرفًا 
وظیفــة اداری. بیاییم بزرگراه ارتباطی مدرســه با والدین را با درختان 
همیشه سبز و همیشه بهار طراحی کنیم تا میوه های محبت، همدلی و 

مهربانی برداشت کنیم.
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