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يادداشت سردبير

 در نگاه سطحي، مدرسه مكاني است كه دانش آموزان 
در آن حضور مي يابند تا معلمان به آن ها آموزش دهند. اما مدرسه 
محيط اجتماعي سازمان يافته اي )مشتمل بر مجموعه اي از افراد 
و روابط و ســاختارهاي منظم( اســت براي كسب مجموعه اي از 
شايستگي هاي الزم )فردي، خانوادگي و اجتماعي( كه متربيان بايد 
براي وصول به مرتبــه اي از آمادگي به منظور تحقق حيات طيبه 
آن را به دســت آورند. از اين رو، مدرسه فضاي اجتماعي )جامعه( 
هدفمندي اســت كه از طريق زنجيــره اي از موقعيت ها، فرصت 
حركت و رشــد و تعالي بخشي را براي متربيان فراهم مي  كند كه 
در آن شايســتگي هاي الزم براي كسب و بهبود موقعيت خود و 
ديگران از طريق يادگيري رســمي و غيررســمي كسب مي شود 

)مباني نظري سند تحول، 1390: 288(.

 تحليل
با توجه به نكات گفته شده، كل مدرسه موضوعيت دارد. مدرسه 
صرفاً يك مكان نيســت، بلكه يك ســازمان است؛ سازماني كه 
فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند اســت. مدرسه يك نظام 
پوياست و در آن همة عناصر درون داد، فرايند و برون داد با يكديگر 

در تعامل هستند و بر هم اثر مي گذارند.
فرهنگ مدرسه در اثر فعاليت هاي جمعي مدرسه شكل مي گيرد. 
فرهنگ مدرسه عامل پيشران در تربيت دانش آموزان تلقي مي شود. 

به عبارت ديگر، تربيت محصول جو و فرهنگ مدرسه است.
سازمان دهي مداوم زمينه هاي تربيتي در فضاي مدرسة صالح در 

گرو چند مؤلفه است:
- تغييرات هويتي كلية عوامل تربيت در مدرسه

- ارتقاي پيوستة مراتب وجودي اين عوامل تربيتي
- ســازمان دهي مداوم روابط و ساختارها و شكل گيري فرهنگ 

سازماني مدرسه
- مشاركت مستقيم خانواده ها در برنامه ريزي و ادارة امور مدرسه
- مشاركت جامعة محلي به منظور غني كردن فرصت هاي تربيتي

 از تبيين مدرسه چند نكته قابل تعمق است:
- مدرســه نظامي باز و پوياســت. ضمــن مهم بودن 
درون دادهاي مدرسه )منابع انساني، مالي، آموزشي، تجهيزاتي و ...( 
ارتباط و تعامل بين عوامل تربيتي مدرسه )مدير، معلم، مربيان و ...( 
با دانش آموزان، به  عنوان مهم ترين عناصر فرايندي مدرسه، نقش 
اساســي را در تحقق اهداف اين سيستم بر عهده دارد. )محصول، 

برون داد و پيامد(.
- مدرسه يك ســازمان يادگيرنده است. الزمة تحقق 
اهداف مدرسه، يادگيري مستمر همكاران مدرسه است )يادگيري از 

ماهيت يادگيرنده، يادگيري از فرايند يادگيري و تربيت، و ...(
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يادگيري و توسعة شايستگي هاي حرفه اي همكاران از روش هاي 
ســنتي ضمن خدمت ميســر نيســت، بلكه نيازمند بهره گيري از 
روش هاي يادگيري تيمي مدرسه محور هستيم تا همكاران با تحليل 
مسائل مدرسه، به صورت تيمي طرح هاي كيفيت بخشي را تهيه، اجرا، 
ارزيابي و اصالح كنند و با تأمل بر عمل، ضمن توسعة يادگيري خود، 

به غني سازي فرايند تربيت در مدرسه كمك كنند )درس پژوهي(.
فرايند تيمي محور كمك خواهد كرد همة همكاران مدرسه نسبت 
به چشم انداز مدرسه حس مشــتركي داشته باشند و از ظرفيت  و 

مهارت خود براي كيفيت بخشي به مدرسه بهره بگيرند.
- مدرسه يك سازمان فرهنگ ساز است. تلقي مدرسه 
به مثابة فرهنگ باالترين سطح يادگيري سازماني تلقي مي شود. 
در گذر از يادگيري فردي و يادگيري تيمي به يادگيري ســازماني 
مي رسيم. يادگيري سازماني در مدرسه به نوعي بازتعريف مدرسه 

به عنوان عنصري فرهنگي است.
براساس اين ادله مي توان اذعان داشت: تربيت محصول فرهنگ 
مدرسه است؛ فرهنگ خالقيت، فرهنگ پژوهش، فرهنگ انسانيت 
و اخالق، فرهنگ مشــاركت، فرهنگ كار و كارآفريني، فرهنگ 

تالش و پشتكار، و ... .

 رهيافت
با توجه به اين تحليل، سؤال كليدي آن است كه چگونه مي توان 
چنين مدرســه هايی را بازتوليد كرد؟ مدرسه ها در شرايط فعلي با 
اين رويكرد فاصلة زيادی دارند. هر يك از عوامل مدرســه نقش 
خود را به طور ويژه اي دنبال مي كنند. معلم، مشــاور، مربي و مدير 
بر اساس تقسيم كار انجام شــده، وظيفه شان را انجام مي دهند و 
كمتر به انسجام و تعامل فعاليت ها به منظور تأثيرگذاري در قالب 
فرهنگ مدرسه توجه دارند. براي دستيابي به اين شرايط، سازمان 

مدرســه بايد بازطراحي شود تا مدرســه به كانون تربيت تبديل 
شود. در دورة ابتدايي، چون معلم محور تربيت دانش آموزان تلقي 
مي شــود، مي تواند اين نقش را در مدرسه رهبري كند. يعني همة 
فعاليت هاي مدرســه به صورت هماهنگ راهبري شود تا تربيت 
همه جانبه صورت گيرد. اما در مدرسه های متوسطة اول و دوم، هر 
يك از معلمان تدريس خود را انجام مي دهد. مربي تربيتي و مشاور 
هم كار خود را انجام مي دهند. به عبارت ديگر، در اين مدرســه ها 

متولي تربيت نداريم.
در اين ميان، بعضي از مدرسه ها، طرحي را به نام معلم راهنماي 
پايه اجرا مي كنند. اين طرح توانســته است تا حدي خأل تربيتي را 

در اين مدرسه ها پر كند.
براي هر پاية تحصيلي متوسطة اول )هفتم، هشتم و نهم( يك 
نفر به عنوان معلم راهنماي پايه انتخاب مي شود. اين فرد در كنار 
صالحيت هاي علمي، صالحيت هاي روان شناختي و مشاوره اي هم 
دارد و تــالش مي كند دانش آموزان يك پايه )يك يا چند كالس( 
را به خوبي بشناسد و با خانوادة دانش آموزان ارتباط مستمر داشته 
باشــد. در عين حال، با معلمان اين دانش آموزان هم ارتباط دارد. 
به عبارت ديگر، به عنوان متولي تربيت، در ارتباط با دانش آموزان، 
خانواده و معلمان نقش ايفا مي كند. اين طرح سال هاســت در اين 
مدرســه ها اجرا مي شود و يكي از شاخص هاي موفقيت در تربيت 

همه جانبة دانش آموزان به شمار می رود.
اين طرح مي تواند در مدرســه های دولتي هــم طراحي و اجرا 
شود، اما در حالت ايده آل، به نظر مي رسد نيازمند بازنگري سازمان 
مدرسه ها هستيم تا با بازنگري ساختار مدرسه، شرايط اجراي اين 

رويكرد كه زمينة مدرسة تربيت محور را فراهم مي كند مهيا شود.
نظر به اهميت اين تفكر، مطالب صفحه های 10 تا 17 اين شماره 
از مجلة رشد معلم به اين موضوع مي پردازد. اميدواريم اين تالش 

در تبيين و اشاعة اين تفكر كمك كرده باشد.


