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نشــــــــــــــــــــاط در 
مدرســــــــــــــــــــه
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روز اول مهر بچه ها، همکاران، مدیر 
همه  و  همه  مدرسه  مستخدم  و 
مضاعفی  انرژی  انگار  بودند.  شاد 
خندة  از  مدرسه  معاون  داشتند. 
بچه ها ناراحت نبود. بچه ها دور مدیر 
حلقه زده بودند. همکاران از تابستان 
بودند،  کرده  که  مسافرت هایی  و 
حرف می زدند. مدرسه نشاط خاصی 

داشت. 
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آن روز گذشت. داشتم فكر می كردم چه تفاوتی بين 
ــال تحصيلی وجود دارد.  روز اول مهر و بقية روزهای س
ــاط تا پايان سال همراه ما  ــادی، انرژی و نش چرا اين ش
نيست؟ آيا مدير مدرسه نقش مهم تری برای حفظ اين 
ــرزندگی و طراوت روزهای اول سال تحصيلی ندارد؟  س
ــه ای افزايش  ــت كه هدف مدير هر مجموع ــن اس روش

بهره وری و كيفيت برای پيشرفت آن مجموعه است.
همة ما می دانيم مديران در سازمان مدرسه وظايفی 
چون برنامه ريزی، سازمان دهی، نظارت و كنترل، برقراری 
ارتباط، هدايت و تصميم گيری دارند. البته در سال های 
اخير اصطالح ها و مفاهيم جديدی در مديريت متداول 
ــده اند كه از جملة آن ها »ابزارهای مديريتی« است.  ش
ــخصی و  يكی از ابزارهايی كه می توان آن را هم ابزار ش
هم ابزار سازمانی تلقی كرد، موضوع »نشاط« و »روحية« 

معلمان و شاگردان است.
ــان را به  ــازمان های امروزی انس »محيط كار در س
ــوق می دهد. به منظور مقابله با اين  ــوی فقر روانی س س
روند، انسان ها از حضور عشـق در کار و روح در فضای 
ــخن می گويند. هر كسی عميقاً دوست دارد به  کاری س
ــوم و برخوردار از مهارت  ــاد، پرمفه كاری بپردازد كه ش
ــد. هر كسی دوست دارد كه به بخشی تعلق داشته  باش
ــد و تمايزی به وجود  ــد، سهيم شود، با اهميت باش باش

آورد« )كانفيلد و ميلر، 1999(.
ــخصی ام كتاب هايی را كه در مورد  در كتابخانة ش
نشاط، روحيه و عوامل مؤثر بر موفقيت بود، ورق می زدم. 
ــاط  نتيجه گرفتم اكثر منابع بر اين باورند كه ايجاد نش
ــت از پديد آوردن بستر و فضايی كه به توليد  عبارت  اس
ــادمانی در خود و ديگران بينجامد؛  انرژی، طراوت و ش
ــبكی، چاالكی و احساس انرژی  به نحوی كه بتوان با س
ــتيابی به اهداف و نتايج مورد نظر تالش كرد.  برای دس
ــغلی،  ــودآوردن اين فضا متأثر از رعايت عوامل ش به وج

سازمانی، مديريتی و رفاهی است.
ــف مديريت، پديد آوردن فضا برای  »از جمله وظاي
ــازی به منظور شكوفايی استعدادهای  فعاليت و بسترس
انسان به منظور تحقق اهداف است. در اين راستا، ديدگاه 
ــتوار است كه فرد می  ــاط در نيروها بر اين اس توليد نش
ــغلی، اجتماعی، خانوادگی، مادی و  تواند با موفقيت ش
ــاب بهترين نگرش، لذت معنوی -  معنوی خود با انتخ
عرفانی كافی ببرد و در ابعاد متفاوت به نحوی مؤثر رشد 
ــوند، آن  ــه ها مثبت ش كند؛ يعنی اگر تفكرات و انديش
ــان معنای ديگری پيدا می كند«  وقت زندگی برای انس
)پورجعفری، 1379(. نظام آموزشی ما چند سالی است 
ــتانداردهايی را به اشكال مختلف تجربه می كند  كه اس
ــوی نشاط، روحيه، بهره وری،  و برای جهش بزرگ به س
ــرايط خاص  ــت و كارآفرينی كه ضرورت های ش خالقي
زمانی هستند، آماده می شود. اين مفاهيم برای مديران 
ــتند، ليكن آشنايی دقيق با آن ها  ايرانی ناشناخته نيس

مقدمه و الزمة پيشرفت عميق و ساختاری در نظام های 
ــت. در واقع با پذيرش نظام نشاط، جامعه  مديريتی اس
ــود كه می بايد فاصلة كشور را با  به مرحله ای وارد می ش
ــرفته به حداقل ممكن كاهش دهد و تالش  دنيای پيش
كند در مدت زمان معقولی اين فاصله را نيز از بين ببرد 
ــترس خود، يعنی  ــد از اصيل ترين منبع در دس تا بتوان

»منابع انسانی«، استفادة مطلوب تری كند.
ــيوه های  ــه امروز در قالب ش ــياری از اصولی ك بس
ــازمان )مدرسه( خالق و  جديد برای ايجاد و مديريت س
ــوند، يعنی جلب مشتری )شاگردان(،  پويا توصيه می ش
به حداقل رساندن مشكالت، مديريت كارآفرينی، نشاط 
ــابقه  و روحيه در محيط كاری و...(، در فرهنگ ايران س
دارند؛ كه بايد برای احيای اين ارزش ها به گونه ای علمی 

و روشمند كوشيد.
ــه كاهش  ــرور زمان رو ب ــرژی به م ــر منبع ان »ه
می گذارد و گرايش به ضعف دارد. اين يك اصل و قانون 
ــان هم يك منبع انرژی روانی،  ــت. انس در طبيعت اس
ــمی است، يعنی قانون كاهش انرژی برای  فكری و جس
او هم صادق است. اما در مقابل كاهش انرژی، بازيابی و 
توليد مجدد آن امكان پذير است كه در ادبيات مديريت و 
نظرية سيستم ها به آن آنتروپی منفی )مقابله با انهدام 

و بی نظمی و كاهش انرژی( گفته می شود « )همان(.
ــه اصطالح  ــه ب ــی ك ــی و روان ــارهای عصب »فش
ــة ما به طور  ــوند، در زندگی روزان ــده می ش تنش نامي
ــوند. دنيای صنعتی و فراصنعتی  فراوان مشاهده می ش
ــت. نگرانی افراد  ــای فراوانی به بار آورده اس گرفتاری ه
ــع اقتصادی  ــكالت اجتماعی، وض ــبت به كار، مش نس
ــازمان از  ــارات و توقعات س ــای گوناگون، انتظ و نيازه
ــی و بيم از كهنه  ــرفت فناوری و نگران ــدان، پيش كارمن
شدن معلومات و اطالعات، مشكالت مديريت و توقعات 
كاركنان، همگی سبب می شوند كه فرد از لحظة بيداری 
ــامگاه، همواره دچار  ــداد تا هنگام آرميدن در ش در بام
فشارها، نگرانی ها، بيم ها و اميدهای گوناگونی باشد كه 
ــب است  گاه با ظرفيت بدنی، عصبی و روانی وی متناس
ــت. مجموعة چنين حالت ها و  ــازگار نيس و گاه با آن س
ــش ناميده  ــا در اصطالح تن ــی از آن ه ــارهای ناش فش

می شود« )دقيقی و فرهنگی، 1379(.
ــی را در زمينه های  ــله عوامل ــی سلس ــع علم مناب
ــاط  متعددی مطرح كرده اند كه می توانند در ايجاد نش
ــور را می توان  ــند. عوامل مزب ــته باش افراد دخالت داش

به صورت زير طبقه بندی كرد:

 عوامل شغلی
سلسله عواملی هستند كه در شيوه يا روند اجرای 
كارها اثر می گذارند و به ايجاد ويژگی های خاص در شغل 
ــوند. اين عوامل ميزان رضايت فرد را از  فرد منجر می ش
شغل تغيير می دهند، در ايجاد احساس امنيت يا نبود آن 
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نسبت به شغل نقش دارند، و به غنی شدن يا كم ارزش 
جلوه يافتن شغل از نظر شاغل منجر می شوند كه آن ها 
را می توان در قالب »رضايت«، »امنيت« و »غنی سازی« 
شغلی مشاهده كرد. شغل معلمی يا به عبارتی دقيق تر، 
»هنر معلمی« فن و مهارتی است كه به آرامش و امنيت 
روانی نياز دارد. مدير می تواند از طريق تعامل، جوانب و 
ويژگی های خاص معلمی را به نمايش بگذارد و به صورت 
ــيوه های  ــای كالمی و غيركالمی )كه معموالً ش رفتاره
ــتری برخوردار است(، به  غيرمستقيم از اثربخشی بيش

امنيت و آرامش معلمان كمك كند.

 عوامل سازمانی
ــوند.  ــازمان انجام می ش ــتر كارها در بافت س بيش
ــازمانی« و »توسعة سازمانی« نيز  كارشناسان »رفتار س
ــازمان در كار دارد، نقش  برای دريافتن تأثيرهايی كه س
ــوی  ــازمان را در كانون توجه خود قرار داده اند. از س س
ديگر، استرس شغلی با شماری از ويژگی های مربوط به 

سازمان نيز بستگی دارد )راس و آلتماير، 1997(.
ــته از عواملی هستند كه با  عوامل سازمانی آن دس
دخالت خويش باعث پيشرفت روزافزون سازمان توسط 
كاركنان می شوند. اين عوامل دارای ابعاد مالی، آموزشی 
و محيطی هستند. مدير می تواند با توجه به ظرفيت ها و 
اختيارات برای هر يك از ابعاد مالی، آموزشی و محيطی 
ــويق ها، آموزش ها،  ــی تدوين كند. تش ــه ای اجراي برنام
ــه ای، نشست های تخصصی،  كنفرانس های درون مدرس
رنگ آميزی مدرسه و مشاركت دانش آموزان در نظافت و 

ادارة مدرسه از جمله راهكارهای اجرايی هستند.

 عوامل مدیریتی
»مديريت می كوشد رفتار كاركنان را بهبود بخشد. 
ــزايی دارد.  ــی مديريت اهميت بس اين كار در اثربخش
ــانی  اگر مديران بتوانند به گونه ای مثبت با نيروهای انس
ــتر در  ــب خالقيت و نوآوری بيش ــورد كنند، موج برخ
سازمان خواهند شد و با استفاده از ديدگاه های متفاوت 
ــند«  كاركنان، فرايند تصميم گيری ها را بهبود می بخش

)رابينز، 1998(.
عوامل مديريتی دخيل در هدايت و بسيج معلمان 
ــا و نيز تحقق اهداف  ــی تالش ه برای تغيير در اثربخش
ــل مرتبط با  ــه، از جمله عوام ــدة مدرس برنامه ريزی ش
مديريت مدرسه هستند. چگونگی به مشاركت طلبيدن 
معلمان، تبعاتی كه در اثر ويژگی های شخصيتی مدير در 
فضای كاری به جا می ماند، گونه های متفاوت حمايت های 
ــكال متفاوت باعث تغيير در آهنگ  مديريتی كه به اش
ــوند، و  و كيفيت كار معلمان و حتی دانش آموزان می ش
ــت يا كارها را براساس  اينكه مدير فردی خودمحور اس
ــاركتی و رهبری، هدايت می كند و  اصول مديريت مش
ــتند كه در نشاط  انجام می دهد، عواملی مديريتی هس

سازمانی مدرسه مؤثرند.

 عوامل رفاهی
ــد كه توجه به آن ها  ــله از عواملی را گوين آن سلس
ــت  ــن رفاه فرد و خانواده، و بهبود در بهداش باعث تأمي
ــود و متأثر از ويژگی های  ــمی و روحی افراد می ش جس
فرهنگی هستند؛ »ايجاد شرايطی كه كاركنان سازمان 
ــود و همكاران  ــا صميميت برای خ ــا اعتقاد قلبی و ب ب
خويش احترام قائل باشند و اين گونه احساس احترام به 
ــتن و ديگران را در رفتار و اعمال خود نيز آشكار  خويش

سازند« )دقيقی و فرهنگی، 1379(.
هر كسی كه كار می كند، حق دارد مزد منصفانه و 
ــی دريافت كند كه زندگی او و خانواده اش  رضايت بخش
ــانی تأمين كند و رفاه وی  ــأن و كرامت انس را موافق ش
ــايل حمايت اجتماعی كامل  در صورت لزوم با ديگر وس
ــه  ــكالت اقتصادی و مالی معلمان هميش ــود اما مش ش
همراه آن ها بوده است. وقتی به گذشتة تحوالت رفاهی 
ــگاه می كنيم، درمی يابيم كه وزرای  و حقوقی معلمان ن
آموزش وپرورش همگی برای افزايش حقوق و امور رفاهی 
ــيده اند اما تنها عاملی كه می تواند در اين زمينه به  كوش
معلمان كمك كند، مديريت صحيح مالی از سوی خود 
معلمان است. معلمان ژاپنی با داشتن حقوق های مكفی 
ــه می روند اما اغلب همكاران ما با  با دوچرخه به مدرس
خريدن ماشين اقساطی ذهن خود را مشغول می كنند 
يا با خريدن لوازم غيرضروری نشان می دهند كه برنامة 

مالی مشخصی ندارند. 
ــه نتواند به طور مستقيم در اين  ــايد مدير مدرس ش
زمينه نقشی داشته باشد، اما با ارائة الگوی موفق می تواند 
نشاط را تا پايان سال تحصيلی حفظ كند. به هرحال، اين 
ــاط، سرزنده و پرانرژی  موضوع كه اول مهرماه همه بانش
هستند، اما به مرور زمان انرژی شان كاهش می يابد، در 
هر مدرسه از ريشه ها و عوامل گوناگونی نشئت می گيرد 

كه می تواند موضوع بحثی برای شورای دبيران باشد.
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