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مدیر و خانواده

بخواهیم یا نخواهیم، اولیا )مقدم بر دانش آموزان( مخاطب اصلی مدرسه اند. درست است که 
بچه ها در مدرســه درس می خوانند، اما آن ها به واسطة انتخاب اولیایشان در مدرسه تحصیل 
می کنند و مدرسه ها پاسخ گوی اولیا هستند؛ به طوری که امروز نمی توان امور مدرسه را بدون 
در نظر گرفتن اولیا پیش برد و راهبری کرد. بر این اساس، لزوم برقراری ارتباط مؤثر و سازنده 
با اولیا یکی از اصول بدیهی مدیریت مدرسه شناخته می شود. اما مدیران مدرسه ها به دو دسته 
تقسیم می شوند: گروهی که برقراری ارتباط با اولیا را تنها یک راهکار )تاکتیک( تلقی می کنند 

و دستة دوم که آن را راهبردی )استراتژیک( کلیدی می دانند.

تفاوت راهکار و راهبرد
این دو کلمه چه تفاوتی با هــم دارند؟ به برنامه های کالن، 
عمیق، بلند مدت و گســترده برای رســیدن به اهداف، برنامة 
راهبردی گفته می شود. در صورتی که از راهکار، به عنوان برنامة 
دوره ای، در افق زمانی کوتاه تر و با حوزة اثر کوچک تر استفاده 

می شود.

تفاوت مدیر راهبردگرا و مدیر راهکارگرا در جریان 
برقراری ارتباط با اولیا

چگونــه می تــوان فهمیــد مدیر مدرســه در ایــن زمینه 
راهکارگراســت یا بــه برقراری این رابطه به عنــوان راهبردی 
اساســی می نگرد؟ در ادامه بعضی از تفاوت های این دو نگرش 

را می آوریم:
 مدیر راهبردگرا معتقد اســت مثلث تربیت از ارتباط سه 
رأس مدرسه، خانواده و دانش آموز شکل می گیرد و بدون توجه 
به ارتباِط هر یک از این سه رأس، اصاًل مثلثی شکل نمی گیرد. 
اما مدیر راهکارگرا تربیــت را به طور عمده حاصل تعامل بین 
مدرسه و دانش آموز می داند و به ارتباط با اولیا به چشم اقدامی 

ناگزیر می نگرد.
 اولیا توانمندی های متعــدد دارند. مدیر راهکارگرا صرفًا 
هر موقع احســاس نیاز )معمواًل مالی( می کند، به سراغ اولیا 
می رود، اما مدیر راهبردگــرا، عالوه بر اینکه از توانمندی های 

اولیا در زمینه های گوناگون )مانند سواد علمی( آگاه است، به 
آن به عنوان یکی از منابع غنی مدرسه نگاه می کند.

 مدیر راهبردگرا اولیا را در جریان تربیت شــریک اصلی 
می داند و نه فقط در اجرا، بلکه در تصمیم گیری های مدرســه 
نیز آن ها را شریک می کند. بنابراین عجیب نیست اگر در چنین 
مدرســه ای رفت وآمد اولیا و حضور و مشارکتشان در برنامه ها 

چشمگیر باشد و بسیار دیده شود.
 مدیــر راهکارگرا معمواًل کار خــود را انجام می دهد و در 
صــورت دریافت بازخــورد از اولیا که معمواًل منفی و شــامل 
اعتراض اســت، عکس العمل متناســب نشــان می دهد. اما 
مدیر راهبردگرا که به طور مرتــب در حال گرفتن بازخورد از 
فعالیت های مدرسه است، یکی از منابع مهم بازخوردگیری را 
نظرات اولیا می داند. لذا نظرسنجی مداوم از اولیا را در دستور 
کار خود قرار می دهد. عالوه بر آن، در چنین مدرسه ای، امکان 
گفت وگو و انتقال نظرات و انتقادات و پیشــنهاد به مدرســه 
به راحتی امکان پذیر است و مدرسه ساز و کار مناسبی برای این 

کار فراهم کرده است.
 مدیر راهبردگرا انتقادات و پیشــنهادهای اولیا را یکی از 
منابع مهم یادگیری بــرای برنامه ریزی های پیش رو می داند 
و به آن به چشــم فرصت نگاه می کند. اگر اعتراضشان را بجا 
ببیند، صادقانه عذر می خواهد و رفع اشــکال را در دستور کار 
برنامة مدرســه قرار می دهد. اگر هم موضوع را نابجا تشخیص 

درنگی دربارۀ ارتباط مؤثر و سازنده با اولیا
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دهد، جلســات بحث و گفت وگو، روشــنگری و تبیین را در 
دســتور کارش قرار می دهد. به همین دلیل، در این مدرسه ها 
جلسات سنتی ســخنرانی دانش افزایی اولیا که صرفًا به خاطر 
رفع تکلیف انجام می شــوند، جای خود را به جلسات بحث و 
گفت وگو، کارگاه های مهارتی یا بررسی موضوعات روز و مورد 

ابتال می دهند.
چه یک مدیر راهکارگرا باشید و چه راهبردگرا، در هر دو حالت، 
شنیدن نظرات اولیا بخشی از وظیفه و کار شماست. تفاوت اصلی 
در نحوة این کار و عکس العمل  شماست. مدیران راهکارگرا به همان 
نســبت که از تعریف اولیا خوش حال می شوند، از نقدهای آن ها 
ناراحت می شوند. عکس العمل این مدیران معموالً دو گونه است: 
به سرعت می پذیرند و در پی رضایت لحظه ای اولیا برمی آیند؛ یا 
اصاًل نمی پذیرند و از موضع باال برخورد می کنند. اما مدیر راهبردگرا 
که نقدهای اولیا را یکی از منابع مهم برای ارتقای سازمانش می داند، 
خود را در موضع همدلی با اولیا قرار می دهد. از آنجا که در بسیاری 
مواقع درخواست یا نقد اولیا ناظر به مشکلی است که در مواجهة 
ابتدایی مشخص نمی شــود، او فضا را آرام می كند، گفت وگویی 
عمیق شكل می دهد و نقب زدن برای فهم دقیق مسئله را در پیش 

می گیرد.
برقراری ارتباط مؤثر و ســازنده با اولیا به معنای تأیید همة 
نظرات ایشان نیست. ممکن اســت دیدگاه ولی محترمی از 
نظر تربیتی یا اهداف مدرسه از دید مسئوالن مدرسه درست 
تشخیص داده نشــود، یا اولیا در زمینه ای خاص سلیقه های 
متفاوت داشــته باشــند. طبیعی است پوشــش دادن همة 
ســلیقه ها از عهدة هیچ مدرسة موفقی بر نمی آید. به همین 
دلیل، مدیر راهبردگرای توانمند، عالوه بر اینکه بستری برای 

شنیده شدن نظرات ایشان و تا حد امکان، اجرای آن ها فراهم 
می كند، ســازوکاری مناسب برای توجیه اولیا، تبیین اهداف 
مدرســه و اقناع اولیا )در زمینة پیشــنهادهای غیرقابل اجرا 
و ...( برقرار كرده اســت. اســتفاده از ظرفیت انجمن اولیا و 
مربیان و برپایی جلســات بحث های عمیق می تواند یکی از 

این سازوکارها باشد.
 مدیــر راهبردگرا اولیا را رکن مهم تربیت می داند. خود را با 
آن ها همدل می بیند و تالش می کند از این دریچه به موضوع 
تربیت نگاه کند. برای مثال، در دوران سخت كرونا بسیاری از 
مدرسه ها مجبور شدند از اهداف عالی تربیتی و پرورشی خود 
عدول و به حداقل انتقال مفاهیم و درس ها به دانش آموزان اکتفا 
كنند. از طرف دیگر، از تعامل اجتماعی و حتی رفت و  آمدهای 
خانوادگی دانش آموزان نیز کاســته شــد و بعضی مواقع جای 
خود را به پرســه زدن های مجازی داد. احتمــااًل تعداد زیادی 
از دانش آمــوزان از نظر توانمندی های درســی و مهارت های 
پرورشی و اجتماعی با وضع مطلوب فاصله دارند. نحوة زندگی 
دانش آموزان )به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی( در دوران 
کرونا، بسیاری از اولیا را کالفه کرده است. به نظر می رسد توجه 
بــه این عقب  ماندگی، درک اولیا و تالش آن ها در جهت بهبود 
مهارت های آموزشی و پرورشی، می تواند هدیة خوب مدرسه ها 
به آن ها و نویدبخش سال تحصیلی خوبی برای همگان باشد. 

ان شاءاهلل.
پی نوشت ها

1. کلمة راهبرد به عنوان معادل فارســی اســتراتژی و کلمة راهکار به عنوان معادل 
فارسی تاکتیک انتخاب شده است.

2. بــرای تعریف راهــکار و راهبرد از محتــوای تارنمای متمم )متعلق به اســتاد 
محمدرضا شعبانعلی( استفاده شده است.
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