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مروری بر مسائل مثاًل پیش پا افتاده 

در مدیریت آموزشگاهی

مسئله این است:
 صبحـانه یا نــاهار!

به ظاهر ساده، اما مهم - بخش دوم

ناصـــــــر نوروزی
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ــه های  ــده از مدرس ــه عمل آم ــی های ب در بررس
ــاهد راه های گوناگونی از حل و فصل يا  ــورمان، ش كش
ــاده و  ــورد اين موضوع به ظاهر س ــاد چالش در م ايج

پيش پا افتاده بوديم:
ــاً خوردن صبحانه  ــه ها، اساس  برخی از مدرس
ــكل رسمی، بلكه تلويحی،  ــه را البته نه به ش در مدرس
ــه ها، چه  ممنوع كرده اند. به اعتقاد مديران اين مدرس
معنی دارد كه در زنگ های تفريح اول يا دوم، سفره ای 
گشوده و دفتر مدرسه به سالن غذاخوری تبديل شود. 
ــكاران، لقمه های كوچك نان و  ــه ها، هم در اين مدرس
ــاده، بيسكويت و كيك مختصر  پنير، ساندويچ های س
ــت تهيه می كنند و در كيف ها و  و چيزهايی از اين دس
ــه می آورند. تحمل گرسنگی تا  جيب هايشان به مدرس
ــی و صرف صبحانه با  ــدن صبحگاه ظهر، زود بيدار ش
دهانی نيمه باز در منزل نيز از جمله راهكارهای شناخته 

شده است. 
ــاً ابتدايی - به  ــه ها - عمدت   در برخی از مدرس
توصية مديران مدارس و همراهی آموزگاران، ده دقيقة 
ــاعت اول كالس كه به زنگ تفريح اول منتهی  آخر س
ــود، برنامة ساده ای با عنوان های »زنگ سالمت«،  می ش
»وقت صبحانه«، »لقمة صبحگاهی« و... برگزار می شود 
كه در آن آموزگار و دانش آموزان به خوردن صبحانه ای 
ــان كه همه  از قبل و به سفارش آموزگار  ــاده و يكس س

خود آورده اند، مشغول می شوند. در برخی از مدرسه ها 
هم، تهيه صبحانة ساده به صورت گردشی به اوليا سپرده 
ــوزان در طول  ــك از دانش آم ــود و والدين هر ي می ش
ــال به جای تهية انواع صبحانه های ساده برای فرزند  س
ــة بچه های كالس را  ــود، هر ماه يك بار صبحانه هم خ
ــن، در بازديدهايی كه از برخی  تهيه می كنند. همچني
ــاهده كردم كه اين كار را خود  ــه ها داشتم، مش مدرس
ــت. در هر صورت، دو اقدام  ــه بر عهده گرفته اس مدرس
ــط يكی از اوليا يا مدرسه( به  اخير )تهية صبحانه توس

هماهنگی هايی نياز دارد كه به هر حال وقت گير است.
ــه ها، در زنگ های تفريح اول   در خيلی از مدرس
يا دوم )بسته به ساعت شروع كار مدرسه و مدت زمانی 
كه تا پايان كار مدرسه باقی مانده است( سفرة صبحانه 
ــود. معموالً محتوای اين سفره به يكی از  گشوده می ش

شكل های زير تأمين می شود:
 معلمان مواد سفره را تأمين می كنند و هر يك 
با خود چيزی )نان و پنير و شامی و كتلتی( به مدرسه 
ــق هايی كه در  می آورند. البته تهية چای )با يكی از ش
ــه است. در  ــمارة قبل ذكر آن رفت( بر عهدة مدرس ش
برخی از مدرسه های كم جمعيت، در اين شيوه، آوردن 

نوبتی اقالم صبحانه هم مشاهده شده است.
ــفره را تأمين می كند )با  ــه محتوای س   مدرس
دريافت يا بدون دريافت وجه از معلمان وساير كاركنان(.

ــه )چه  ــا تعاونی مدرس ــه ي ــدگان بوف   گردانن
ــرادی خارج از  ــه( به اف ــند، چه بوف ــوزان باش دانش آم
ــد و چه توسط نيروهای  ــه اجاره داده شده باش مدرس
ــه اداره شود(، موظف اند محتوای سفره  خدماتی مدرس
ــت، ولی  ــت اس را تأمين كنند. اين مورد اگر چه نادرس
ــه هايی كه بوفه های پررونقی دارند، به ويژه در  در مدرس
ــه های دورة متوسطة پرجمعيت و دولتی تهران،  مدرس

شايع است.
ــه ها، كه غالباً نيز  ــداد محدودی از مدرس  در تع
ــتند، شاهد شيوة ديگری هستيم كه در  غيردولتی هس
ــه ها - كه حداقل  ــت. در اين مدرس نوع خود جالب اس
پنج شش مورد آن ها را از نزديك ديده ام، دفتر معلمان 
ــتی هم دارد كه در آنجا عالوه  و همكاران، يك اتاق پش
ــای، ظرف های  ــك های چ ــماور و فالس بر يخچال، س
پالستيكی خيلی تميزی هم قرار دارد كه نان ها ی تازة 
ــده و مرتب داخل آن ها جای گرفته اند. عالوه  بريده ش
ــرو چای دسته جمعی، هر كدام از همكاران كه به  بر س
چای بيشتر يا صرف لقمه ای نان و پنير يا چيزهای ديگر 
نياز داشته باشد، به اتاق پشتی می رود و صبحانه اش را 
ــم اختصاص ندارد  ــورد. اين مورد به يك زنگ ه می خ
ــه اراده كردند، از نان  ــكاران می توانند هر وقت ك و هم
ــتفاده كنند. البته  ــر و خوردنی های ديگر آنجا اس و پني
ــايل و  ــم و انضباط وس ــظ نظ ــئوليت پذيری و حف مس
ــتی و رعايت نظافت موردی است كه  ملزومات اتاق پش

اشاره
اما  نخستين بخش از سلسله مطالب »به ظاهر ساده 
مهم« را که مروری است بر مسائل مثالً پيش پا افتاده 
چگونگی  یا  چایی  پول  به  آموزشگاهی،  مدیریت  در 
سرو و مصرف چایی در مدرسه اختصاص دادیم. در این 
شماره، موضوع دیگری را مطرح خواهيم کرد که به نوعی 
با موضوع شمارة قبل نزدیک است و آن مسئلة به ظاهر 
سادة صبحانه و ناهار خوردن در مدرسه است. اميدواریم 
این مسائل ساده، پيش پا افتاده تلقی نشوند و مدیران 

مدارس برای برخورد مناسب با آن ها چاره جویی کنند.
زندگی پرشتاب امروزی چنان شرایطی ایجاد کرده است 
که افراد، به ویژه کسانی که مشاغل اداری و مبتنی بر 
ساعت کاری مشخص دارند و نيز بيشتر در شهرهای 
شلوغ تر و صنعتی تر ساکن هستند، بدون آنکه صبحانه 
به  افراد  این  واقع،  را ترک می کنند. در  بخورند منزل 
دنبال آن اند که به موقع سر کار خود حاضر شوند و بدون 
هيچ گونه توبيخ، سرزنش و بازخواستی کارشان را شروع 
کنند. بسياری از فرهنگيان، از جمله معلمان و کارکنان 
از  این دسته  از مدیران و معاونان هم جزو  اعم  اداری 
افرادند. آن ها مجبورند صبحانه نخورند یا صبحانة خود را 
سر کار بخورند. البته در مورد دسته ای از همين افراد که 
به اقتضای محل کار خود، ساعات کار آن ها تا ساعاتی بعد 
از ظهر و بعضی ها تا عصر به طول می انجامد، صرف نهار 
در مدرسه نيز به دغدغه های کاری آن ها تبدیل می شود. 
در واقع مسئله این است: »صبحانه یا ناهار در مدرسه، 

آری یا نه؟«
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همة همكاران به شدت رعايت می كنند.
ــرو  ــه ها عماًل صبحانه ای س  در برخی از مدرس
ــئوالن و  ــيرينی هايی كه اوليا يا مس ــود ولی ش نمی ش
همكاران، به مناسبت های گوناگون، به مدرسه می آورند، 
در زنگ های تفريح همراه با چای سرو می شود. البته در 
بعضی مدرسه ها، كه سفرة صبحانه دارند، در روزهايی كه 
ــيرينی جزو بساط صبحانه و همراه چای است، نان و  ش

پنير حذف می شود.
 از همة اين ها كه بگذريم، روش بسيار دلچسب، 
ــوز در مدارس  ــود دارد كه هن ــا و زيبايی نيز وج باصف
روستاهای كشورمان و نيز ميان عشاير رايج است. اهالی 
ــاس عالقة خود سينی صبحانة  ــتا به نوبت يا براس روس
ــامل نان و پنير، گردو، تخم مرغ و چايی  چشم نوازی ش
ــد از زنگ اول به مدير  ــاده كرده و اول صبح يا بع را آم
ــتا پيش كش می كنند. در يكی از مدارس  آموزگار روس
روستايی آذربايجان غربی در هنگام بازديد از يك مدرسه 
چند پايه، روی ديوار فهرستی ديدم كه معلوم بود خط 
و كار خود بچه هاست. در فهرست اسامی روزهای هفته 
نوشته شده و اسامی بچه ها مقابل هر روز قيد شده بود. 
بچه ها اين اطالعيه را »صبحانة آقا معلم« نام نهاده بودند.
ــق های گوناگون صرف نهار   از توضيح دربارة ش
ــه هايی كه همكاران  به دليل محدود بودن تعداد مدرس
آن ها نهار خود را در مدرسه صرف می كنند، درمی گذريم. 
البته بديهی است كه صرف اين وعدة غذايی در مدرسه ها 
هم خود آداب و آيين هايی دارد كه فعاًل از حوصلة بحث 

ما بيرون است.
ــت بگوييد  حال با توضيحاتی كه داديم ممكن اس
ــه ها حل شده و تنها مسئلة  حاال همة مشكالت مدرس
ــت؟ گفتيم  ــوردن همكاران اس ــده صبحانه خ باقی مان
ــائل به ظاهر ساده و تأثيرگذار صحبت  كه داريم از مس
ــت معلمی كه بنية كافی نداشته  می كنيم و طبيعی اس

باشد، از عهدة تدريس بر نخواهد آمد.

به این چند نکته توجه کنيد
چالش ها

• بسياری از افراد به درستی روی حالل و حرام بودن 
لقمه هايی كه می خورند، حساس اند. بايد به طور شفاف 
ــان خود توضيح دهيد بودجة صبحانه ای كه  برای معلم
ــت.  ــده اس ــرای آن ها تهيه می كنيد، از كجا تأمين ش ب
ــتانی كه  ــال ها پيش يكی از همكاران مرد در دبيرس س
صبحانة آن را گردانندگان بوفة مدرسه تأمين می كردند، 
از صرف صبحانه خودداری كرده بود. من آن سال ها در 
يكی از ادارات آموزش وپرورش تهران مسئوليتی داشتم. 
گفت وگوی مدير و همكار مذكور در مورد راضی بودن يا 
راضی نبودن گردانندگان بوفه از اينكه به رايگان صبحانة 
ــاال گرفته و ماجرا برای حل  همكاران را تأمين كنند، ب
ــيده شده بود. آن همكار محترم به  و فصل به اداره كش

صراحت می گفت خدمتگزاران اداره كنندة بوفه از مدير 
مدرسه خوف دارند و تأمين صبحانة همكاران، نوعی باج 
سبيل است كه آن ها به مدرسه می دهند. پس، اين لقمه 

شبهه ناك است.
ــه هايی كه والدين تهية صبحانة همة   • در مدرس
دانش آموزان را نوبتی عهده دار می شوند، نارضايتی هايی 
ــت ولی معموالً اوليا از بيان اعتراض های  ديده شده اس

خود خودداری كرده و دم فرو بسته اند.
ــه هايی كه والدين تهية صبحانة همة   • در مدرس
ــم و  ــوند، چش ــی عهده دار می ش ــوزان را نوبت دانش آم
ــت و صبحانة ساده به  ــمی هايی ديده شده اس هم چش

صبحانه هايی تجمالتی تبديل شده است.
ــواد صبحانه )و در  ــه تهية م ــه هايی ك  • در مدرس
برخی موارد نهار( به صورت نوبتی به عهدة همكاران بوده، 
مسائلی بروز كرده است. از جمله اينكه برخی عماًل خود 
را كنار می كشند و بدون آنكه چيزی بياورند، هميشه جزو 
مصرف كنندگان اند. بعضی ها نيز به تجمالت و تشريفات 
ــران را در محظوريت قرار  ماجرا می افزايند و عماًل ديگ

می دهند.
ــومی  ــم و رس ــه ها طبق رس  • در برخی از مدرس
ــود  ــته می ش ــته، از همكاران بنا به داليلی خواس نانوش
صبحانه يا حتی نهار بدهند. قبول شدن در كارشناسی 
ــد، ازدواج فرزندان، تولد نوزادی جديد، سفر مكه و  ارش
ــدن در مسابقه ای كشوری،  كربال، خريد خانه، برنده ش
ــت كه  ــدن و... از جمله بهانه هايی اس ــه ش ــم نمون معل
ــه می توان يكی دو  ــر روز، باالخره در هر هفت ــر نه ه اگ
ــاهده كرد. يكی از همكاران فرهنگی كه  موردش را مش
ــتی اجازه داده است اسمش را بنويسم  بدون رودربايس
ــت: »در جايی كار  ــكندر از تهران(، می گف )آقای پوراس
ــوخی شوخی برای تمامی ماه های اسفند،  می كرديم. ش
فروردين و ارديبهشت يك سال تحصيلی مناسبت راست 
و ريست كرديم و از همكاران صبحانه گرفتيم. البته خودم 
هم مجبور شدم به خاطر سالروز تولدم، قبول شدن پسرم 
در آزمون مدرسة تيزهوشان و نيز انتخابم به عنوان معلم 

نمونة مدرسه، سه بار صبحانه بدهم«.
 • از ديگر چالش های موجود در اين زمينه، تميزی 
ــايل و مواد  ــدن وس ــرف و ظروف، چگونگی آماده ش ظ
ــا روی ميز صبحانه و  ــدن آن ه ــه و قرار داده ش صبحان
مسائلی از اين دست است. بارها ديده شده است همكار 
ــتمال خود را  ــايل نظافت و دس محترم خدمتگزار، وس
گوشه ای گذاشته و به صورت غيربهداشتی به بريدن نان 
و گوجه و خيار مشغول شده است. برخی از همكارانی كه 
اساساً چيزی در مدرسه نمی خورند، جزو افرادی هستند 
ــائل حساسيت بيشتری دارند و بايد اين  كه به اين مس
ــيت بهداشتی - نظافتی آن ها را به شدت در نظر  حساس

گرفت.
ــه در اين زمينه وجود  ــای ديگری ك  • از چالش ه

در برخی از 
مدرسه ها طبق 
رسم و رسومی 
نانوشته، از 
همکاران بنا به 
دالیلی خواسته 
می شود صبحانه یا 
حتی نهار بدهند
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ــی، برخی از  ــت معاونان آموزش ــاه بودن دس دارد، كوت
مربيان پرورشی و دست اندركاران امور اجرايی مدرسه ها 
از صبحانه های آماده شده است. چرا كه در اغلب مواقع 
ــراد در هنگام صبحانه خوردن بقية همكاران، در  اين اف
حال حضور در جمع دانش آموزان و رتق وفتق كردن امور 
انضباطی هستند و وقتی سر سفره برمی گردند كه تقريباً 
همه چيز خورده شده يا به هم ريخته است. تعيين زمان 
ــهم آنان پيش  صبحانه برای اين افراد و يا جدا كردن س
از آغاز صبحانة بقية همكاران شايد يكی از راه های رفع 

اين چالش باشد. 

یک مطایبة صبحانه ای
يكی از دوستانم می گويد: »سال های 74 و 1375، 
ــگاه وزارت آموزش وپرورش  ــردبير هفته نامة ن مدتی س
ــفيد و  ــت صفحة سياه وس بودم. قبل از من نگاه در هش
ــردبير شدم،  ــد. من كه س به صورت ماهانه چاپ می ش
ــئوالن وقت را مجاب كردم كه نگاه رنگی و هفتگی  مس
ــه افزايش يابد.  ــود و تعداد صفحات آن به 16 صفح ش
ــتقبال از نگاه خيلی خوب شد و عالوه بر وزير وقت  اس
و مسئوالن مربوطه، فرهنگيان هم از محتوای آن راضی 
ــريه شد. كسی كه پشت  بودند. روزی تلفنی به دفتر نش
ــش صفحات نگاه ابراز رضايت می كرد  خط بود، از افزاي
ــدن آن،  و می گفت با افزايش صفحات نگاه و هفتگی ش
مشكل اساسی ما در مدرسه تقريباً حل شده است، ولی 
ــكل ما كاماًل  ــانيد، مش اگر تعداد صفحات را به 24 برس

حل خواهد شد.
نمی فهميدم چه می گويد و منظورش از حل شدن 
ــت. ذوق زده گفتم: »می شود  ــان چيس تقريبی مشكلش

مقداری بيشتر توصيح دهيد؟«
آقای محترمی كه پشت خط بود گفت: »كاغذ نگاه 
ــه صبحانه  ــت. ما صبح ها كه در مدرس خيلی خوب اس
ــار صفحه ای نگاه  ــر روز از يك ورق چه ــم، ه می خوري
ــتفاده می كنيم. با 16  برای قرار دادن نان و پنيرمان اس
ــدن نگاه مشكل چهار روز ما حل  صفحه ای و هفتگی ش
ــت. اگر آن را 24 صفحه ای كنيد، برای دو روز  شده اس

ديگر هفته هم زيرانداز خواهيم داشت!«1
مطايبة لطيفی بود ولی نكتة تلخی را در خود نهفته 
ــريه ای كه از طرف آموزش وپرورش برای  داشت: هر نش
ــر می شود، در وهلة اول بايد به  معلمان و مدارس منتش
نيازهای مخاطبانش توجه داشته باشد؛ در غير اين صورت 

ممكن است استفاده های ديگری از آن به عمل آيد. 

یک نکتة ظریف
و  ــه ها  مدرس در  ــی  مذهب ــای  آيين ه ــزاری  برگ
نهادينه كردن ارزش های دينی يكی از اولويت های اصلی 
ماست. در بسياری از مدرسه ها، در صبح های خاصی از 
ــورا، قرائت دعای توسل،  ــم زيارت عاش ايام هفته، مراس

ــود. بسياری از اين برنامه ها،  ختم انعام و... برگزار می ش
ــربت و شيرينی يا خوراكی   با صرف صبحانه يا توزيع ش
خاص همراه است كه عالوه بر دانش آموزان، ممكن است 
معلمان هم از آن صرف كنند. تمام حساسيت های قبلی 
ــد، در مورد اين قبيل صبحانه ها، صد چندان  كه ذكر ش

می شود.
در اين قبيل موارد، بايد دقت كرد هيچ يك از كارهای 
ــا توزيع صبحانه( كوچك ترين  ــم ت ما )از برگزاری مراس
ايرادی نداشته باشد تا خدای نكرده كاری شبه ناك انجام 

نداده باشيم.2

پرسش هایی برای بحث، گفت وگو و تبادل نظر
ــيوة صبحانه خوردن همكاران و دانش آموزان  1. ش
در مدرسة شما چگونه است؟ آيا تاكنون در اين زمينه با 
مشكلی روبه رو نبوده ايد؟ به نظر شما بهترين روش كدام 

است؟ توضيح دهيد.
2. عده ای می گويند: »انرژی و توانی كه يك تدريس 
درست و اصولی به مدت 90 دقيقه الزم دارد، درست به 
اندازة صعود يك كوه نورد به قله ای 1500 متری است«. 
به نظر شما اگر تغذية صحيح ميان روزی همكاران دچار 
اختالل شود، آن ها در صعود خود با چه مشكالتی روبه رو 

خواهند شد؟
ــكاران را در  ــوردن هم ــه خ ــد صبحان ــا موافقي آي
طبقه بندی نظريه های مديريتی، در ذيل نظرية انگيزشی 
ــن مورد با  ــرار دهيم؟ در اي ــتی »هرزبرگ« ق - بهداش

مراجعه به كتاب های مديريتی3 تحقيق كنيد.
3. هفت چالش ذكر شده در متن مطالعة موردی را 
بار ديگر بخوانيد و راه حل های اصالحی خودتان را برای 

رفع اين چالش ها ارائه دهيد.
ــاط صبحانه )و  ــما گسترده شدن بس 4. به نظر ش
ــه، تا چه اندازه می تواند موجب بروز  ايضاً نهار( در مدرس
ــجام سازمانی يا برعكس ايجاد اختالل در  همدلی و انس
كار مديريت مدرسه و حتی جابه جايی نيروها شود؟ هر 
يك را با فرضيات و احتماالت ممكن بشكافيد و تحليل 

كنيد .
ــی داغ  ــه عدس ــيد. با يك كاس ــته نباش خب، خس
ــش دارچين و گل پر بريزيم يا همين طور  چطوريد؟ روي
ــی هايتان  ــی می خوريد؟ البته ليمو هم داريم. عدس خال
ــت؛ لطفاً يك مقدار  ــد، كالس ها آماده اس را كه خوردي

سريع تر.

پی نوشت 
1. برای آشنايی با ويژگی های هفته نامة نگاه در اين برهة زمانی 
ــنبه،  ــگاه كنيد به: نگاه و تفاوت در نوع نگاه. هفته نامة نگاه پنج ش ن

شمارة 30، تهران، 1391.
2. برای برپايی يك مراسم مذهبی شاداب نگاه كنيد به: محرم 
در بابا باغی. ماهنامة رشد معلم، تهران، دفتر انتشارات و تكنولوژی 

آموزشی، آذر ماه 1390.
ــی از جامع ترين كتاب ها در اين زمينه كتاب مدیریت  3. يك
اسـتراتژیک منابع انسانی و روابط کار نوشتة ناصر ميرسپاسی 

است. 
   

شيوة صبحانه 
خوردن همکاران 

و دانش آموزان در 
مدرسة شما چگونه 

است؟ آیا تاکنون 
در این زمينه با 
مشکلی روبه رو 

نبوده اید؟


