
گفت وگو با سیاوش امیرخان 
مدیری موفق از 

استان چهارمحال وبختیاری

گفت وگو

هوشنگ غالمی

سیاوش امیرخان، از مدیران قدیمی و موفق شهرکرد در استان چهارمحال  وبختیاری، پس از 33 سال خدمت، به تازگی به 
افتخار بازنشستگی نائل شده است. وی از جمله مدیرانی است که در زمینة شناسه )برند(سازی دبیرستان های دولتی منطقة 

خود، از جمله دبیرستان های »بهشتی و سیدجمال« شهرکرد موفق عمل کرده است.
وی در گفت وگو با ما از تجربه ها، عملکرد و برنامه های متنوع دوران خدمت 33 سالة خود سخن گفت. خردجمعی، استفادة 
بهینه از امکانــات موجود، کار تیمی، ایجاد انگیزه و لذت یادگیری در دانش آموزان و تقویت ابعاد روحی، روانی و اجتماعی 
آنان از جملة مهم ترین آن هاســت. وی همچنین خواستار تغییر نگاه مسئوالن نسبت به جایگاه و شأن معلم شد و بر تبدیل 

آموزش وپرورش به اولویت فعالیت های کشور تأکید کرد.
با هم گفت وگو با این مدیر موفق را پی می گیریم.

 چــه چیزی در عرصة مدیریت شــما متفاوت به نظر 
می رسد؟

اســتفاده از فناوری های روز و نرم افزارهای 
آموزشــی در کار ما کاماًل مشــهود بود، 

در حالی که اکثر مدرســه ها در زمان 
مدیریت اینجانب با روش های سنتی 
و قدیمی کار می کردند. همچنین، 
اســتفاده از تیــم کاری قوی و کار 
تیمــی، از دیگر وجوه تمایز کار ما 
برای مدیریت آموزشگاه های تحت 

پوشش بود که پیشرفت بسیاری را 
در کار ما در پی داشت.

 از چــه راهبردها و روش هایی برای 
سازگاری با تغییرات محیط کار استفاده می کنید؟

تشــویق به موقع و بجــای دانش آمــوزان، برپایی منظم 

جلسات علمی و کاربردی شورای دبیران، استقبال و استفاده 
از پیشنهادهای همکاران در ادارة آموزشگاه و استفاده 
از خردجمعی، از جمله شــیوه های اینجانب 
برای ســازگاری با تغییرات محیط بود 
که در این راستا بیشــترین عامل را 
خردجمعی همکاران و مشـــارکت 
اولیای دانـــش آموزان و خـــود 
دانش آموزان در تصمیم گیری های 
مدرسـه داشت. ما داشتن برنامـة 
مدون برای شــــورای دبیـران و 
عملیاتـی کردن تصمیمات اتخـاذ 
شده در این شورا را جدی می گرفتیم.

چگونه توانســتید با بهســازی   
فرایند، به جای تزریق منابع، برای مدرسة خود 

ارزش آفرینی کنید؟

استفاده از خردجمعی برای 
متناسب سازی تغییرات 
محیط کار ضرورت دارد
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نخستین راهبرد هر مدیر موفق، استفادة بهینه از امکانات 
موجود اســت. من به جای اینکه در پی تزریق منابع باشم، 
اولویت کاری خود را بررسی وضع موجود و استفادة بهینه از 
امکانات قرار دادم. در این زمینه، استفادة صحیح و به موقع 
از امکانات آزمایشگاهی و نرم افزارها وسخت افزارهای موجود 
مورد توجه جدی قرار گرفت. همان طور، کار تیمی و تشکیل 

یک تیم عملیاتی متحد و منســجم را سرلوحة 
خود قرار دادم، چون کار تیمی و داشــتن 

یک تیم منســجم باعث می شود بدون 
صرف منابع بیشتر، با خروجی بیشتر 
و بهتری روبه رو باشــیم. همچنین 
در ارتباط بین اعضای تیم، ایده ها 
و طرح های جدیــدی مطرح و در 
بحث و گفت وگوها، مشــکالت و 
موانع مشــخص و مسیر رسیدن به 

هدف هموارتر شود.

 در حال حاضر، مدیران مدرسه چه 
اختیاراتی دارند که به دلیل نداشتن دانش و 

مهارت کافی نمی توانند از آن ها استفاده کنند؟
ارزشــیابی های علمی منطبق با نتایج به دســت آمده از 
تحلیل آزمون ها، فعال کردن روحیة درس پژوهی و ترغیب 
همکاران در به کارگیری روش های نوین یاددهی- یادگیری، 
جــذب منابع مردمی و هزینه کــردن بهینة آن ها از جمله 
اختیاراتی هستند که مدیران دارند، ولی متأسفانه برخی از 
همکاران، به خاطر نداشتن مهارت کافی، نمی توانند در ادارة 

مدرسه از آن ها استفاده کنند.

از چه تجربه های منحصــر به فردی و نگرش   
ارزشــمندتر کردن  برای  از آن، می توانید  حاصل 

دیگران استفاده کنید؟
اســتفاده از نظریه های یادگیری روان شناسی، بهره گیری 
از مشاوره های تحصیلی، روحی و روانی، سوق دادن فرایند 
آموزش مدرســه در جهت انسان ســازی و توسعة روحیة 
اجتماعی، از جملة این تجربه هاست. اکنون تربیت تک بعدی 
دانش آموزان متأسفانه بالیی است که آموزش وپرورش ما با آن 
مواجه است. تک بعدی بارآوردن دانش آموزان در مدرسه های 
تیزهوشان و خاص، آنان را از نظر تحصیلی و روحی- روانی 
تستی بار می آورد و عوامل مدرسه برای تربیت و تقویت ابعاد 
روحی، روانی و اجتماعی آنان، هیچ گونه برنامه ای ندارند. هر 
قدر بتوانیــم از حالت پرورش تک بعدی دانش آموز بکاهیم، 
می توانیم افراد ارزشمندتری برای جامعه بسازیم. در دوران 
مدیریت آموزشگاهی خود، عالوه بر امور آموزشی، روی بعد 

تربیت اجتماعی دانش آموزان بسیار کار کردم.

 برای متناسب سازی راهبردهای خود در محیط 
کار، به چه منابعی )اطالعاتی، مالی و دانشــی( نیاز 

دارید؟

الزم اســت مجوزهایی برای شاداب سازی دانش آموزان و 
تقویت روحیة جمعی و گروهــی آن ها بگیریم. همچنین، 
اجتماعی کردن دانش آموزان، مطالبه گر کردن آنان و داشتن 
منابع مالی برای تهیة امکانات آزمایشــگاهی و فناوری های 
الزم به منظور ایجاد انگیزه و لذت یادگیری در دانش آموزان 
نیز، همکاری و ارائة مجوزهایی از مسئوالن مربوط نیاز دارد.

 برای غلبه بر مقاومت های کارکنان 
چه  سیاست هایتان  برابر  در  خود 

می کنید؟
معمواًل هر تغییر جدیدی همیشه 
مقاومت هایـــی را در پـــی دارد. 
بنابراین، با دخالت دادن مستقیـم 
افــراد در تصمیم گیری ها و ایجاد 
انگیزه برای رعایت قوانین و اجـرای 
تصمیم های جمعــی، برپایی دوره ها 
و جلسات الزم برای تشریح راهبردها، 
اســتفاده از ظرفیــت شــورای دبیران و 
بهر ه گیری از شــخصیت های علمــی و مطرح، 

می توان از مقاومت کارکنان کاست.

 ریشة بدرفتاری ها و بداخالقی هایی که در سطح 
برای  محله و جامعه مشاهده می شــود کجاست؟ 

کاهش آن چه می توان کرد؟
به نظر من ریشة بسیاری از بدرفتاری ها و بداخالقی ها در 
سطح جامعه به مدرسه - از پایة اول تا پایة دوازدهم- مربوط 

می شود.
متأسفانه وزارت آموزش وپرروش برنامة جامعی برای توجه 
اصولی به جنبه های روان شناختی و جامعه شناختی رفتارها 
در کنار آموزش ندارد. فعالیت تک بعدی مدرسه های خاص 
و ویژه و برپایی آزمون سراســری به شــکل کنونی، برای 
معلمان، اولیا و دانش آموزان معضل و بحرانی جدی اســت 
که گریبان آموزش وپرورش را گرفته است. توجه نکردن به 
فعالیت های جمعی و ورزشی نیز از عواملی است که می تواند 
بــه بدرفتاری ها در جامعه دامن بزند، چون جایگاه این گونه 

فعالیت ها در نظام آموزش وپرورش ما کم رنگ است

 چگونه می توان زندگــی کاری معلمان را بهتر 
کرد؟ برای ارزشمند کردن معلمان چه باید کرد؟

در درجة نخست، دیدگاه و نگاه همة مسئوالن نسبت 
به جایگاه معلم و شــأن و مقام و منزلــت او باید تغییر 
کند. پــس از آن، آموزش وپرورش اولویت اول کشــور 
شــود؛ یعنی مســائل مربوط به تعلیم وتربیت در رأس 
همة امور قرار بگیــرد. تقویت روحیة تحقیق و پژوهش 
در معلمــان، گزینش معلمانــی باانگیزة باال و در نهایت 
توجه ویژه و جدی به وضع معیشــتی و رفاهی، می تواند 
زندگی بهتر معلمان و ارزشــمند تر کردن آنان را در پی 

باشد. داشته 

کار تیمی و تشکیل تیم 
عملیاتی متحد و منسجم از 
عوامل راهبردی هر مدیر 

موفق است
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