
سه ماهة آخر از يک سال و تالش بی وقفه برای رسيدن 
به اهــداف و نتايج مورد نظر اهميــت فوق العاده ای دارد؛ 
چرا که در واقع، فصل برداشــت و  درو محصول اســت. 
اگرچه محصول مناســب، نتيجة فرايند مناســب است، 
نمی شــود دورة سه ماهه ای را که عملکرد يک سازمان به 
عينيت و شــکوفايی نزديک می شود، فراموش کرد. کلمة 
«فراموشی» را به اين جهت ذکر کردم که گاه شاهد آنيم 
که برخی از مديران وقتی به پايان کارها نزديک می شوند، 
به سان برخی از رانندگان وسايل نقلية عمومی، «کار» را 
تمام شده تلقی می کنند و همين آسودگی خاطر کاذب، 
خواب غفلت به چشمانشــان مــی آورد و نتيجة پيمودن 
همة مســيرهايی را که  با مشقت  طی شده است،  به باد 
فنا می دهنــد. در حالی که فصل پايانی کار اقتضا می کند 
که همــة حواس  و عزم و ارادة ســازمانی بر اهداف قصد 
شده و کسب شده متمرکز گردد؛ چون زمان پرداختن به 
اهداِف قصد شده و فرايندهايی که سبب می شوند اهداف 
به نتايج مورد انتظار برســند، پايان پذيرفته اســت. اهم 
آنچه در اين مرحله بايد مورد توجه مدير و رهبر آموزشی 
و تربيتی قرار گيرد و برای تحقق آن ها برنامه ريزی شود، 

عبارت اند از: 
 جلوگيری از وارد آمدن هرگونه استرس و فشارعصبی 
به کارکنان خط مقدم و آنانی که در کامل شدن محصوالت 
نقش مستقيم دارند؛ مانند معلمان و دانش آموزان و والدين 

ايشان.
 فراهــم کــردن زمينه های مفرح و ترســيم تصويری 
اميدبخش از آينــده ای نزديک که منجر به توليد کارنامة 

يک سال تالش می شود.

 توسعة مناسبات حســنه و از بين بردن کدورت هايی 
که احيانًا طی ســال بين مدير و کارکنان و يا کارکنان با 

يکديگر به وجود آمده است.
 ســپربال شــدن در مقابل موانع و فشارهای بيرونی از 
جملــه بازرســی های غيرمعقول از مدرســه، داوری های 
غيرکارشناســانه و توقعات بيجــا و غيرمنطقی برخی از 

والدين از معلمان و مدرسه.
در مجموع، هر مدرســه در اين فصل به ســان درختی 
پرمحصول در حال رســيدن ميوه ها و يا مادری  باردار رخ 
می نمايد که در آســتانة تولد فرزند خويش است. بديهی 
اســت آنچه رعايتش در اين برهه از زمان کامًال ضروری 
و مبرهن به نظر می رســد، مراقبت ويــژه از اين درخت 
پرمحصــول يا احــواالت و روحيات اين مــادر و دور نگه 
داشتن او از اضطراب ها، فشارهای عصبی و احيانًا کارهای 
اضافی و غيرمتعارف اســت و البته تقويت و توانمندسازی 

او از حيث جسمی و روحی را نيز نبايد از ذهن دور کرد.
 مدرسه نيز به عنوان يک سازمان يادگيرنده و موجودی 
زنده از اين قاعده مســتثنی نيست اما در فصل آخر سال 
تحصيلی که متأســفانه اغلــب، پايان  زودهنــگام آن را 
عجوالنه انتظار می کشــيم، اهميت توجــه به حال و روز 
مدرسه کمتر از ســاير فصول نمی باشد؛ به ويژه زمانی که 
نتايــج فعاليت های تحصيلی دانش آموزان اعالم  و ارزيابی 
عملکرد مدرسه و همکاری های اصالحی آغاز می شود. در 
اين مرحله اســت که قوت ها و ضعف ها آشکار می گردند و 
لذا لزوم پرداختن بــه آن ها و رفع موانع و نواقص و آماده 
شدن برای يک ســال تحصيلی جديد موفق، از مهم ترين 

کارهاست.

اين يادداشــت و تمامی مطالب اين شــماره، قبل از وقوع بحران کرونا و با در نظر گرفتن يک ســال تحصيلی کامل، که همه ســاله با آن مواجه هستيم، به رشتة تحرير 
درآمده است.
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