
معلم و هنر

اين سخن وزير آموزش و پرورش را كه چندين 
بار هم در طول روزهاي گذشته توسط او مورد 
تاكيد قرار گرفته است، بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال 
كرد و خوش��حال بود و اميدوار كه در مديريت نهاد آموزش و 
پرورش تحوالت مثبتي به منظور كارآمد كردن اين دستگاه رخ 
دهد. سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش در نخستين 
گفت وگوي تلويزيوني پس از به دس��ت آوردن راي اعتماد از 
مجلس و در مراس��م توديع و معارفه وزراي س��ابق و جديد و 
بعد ه��م در چند ديدار و گفت وگوي ديگ��ر بر جوابگو نبودن 
شيوه هاي مديريتي گذشته و به طور مشخص شيوه هايي كه 
او به عنوان شيوه هاي دهه شصتي خوانده است تاكيد كرده و 

گفته بايد به دنبال روش هاي  نو  و كارآمد باشيم. 
بيان اين نقد به گذشته و تاكيد بر اين ضرورت امروزي از زبان 
باالترين مقام آموزش و پرورش يك روزنه اميد و يك فرصت 
است تا صاحبنظران و افراد داراي تجربه و كنشگران اين عرصه 
بر اين مقوله متمركز شوند كه مديريت دهه 60 به طور خاص و 
سال هاي گذشته به طور عام داراي چه ويژگي هايي بوده است 
كه االن ديگر منس��وخ و غيركارآمد شده است؟ و نكته ديگر 

اينكه مديريت دهه 90 چه الزاماتي دارد كه بايد مديران به آن 
توجه الزم را داشته باشند؟

بي ترديد پاسخ به اين دو پرسش كليدي در اين راستا مي تواند با 
نقد گذشته ما را واجد دستاوردي كند كه اشتباهات گذشتگان 
را تك��رار نكنيم و از تجربه مثبت آنان نيز بهره مند ش��ويم و از 
طرفي ما را متوجه الزامات جديدي مي كند كه در واقع حاصل 
نظريه ها و تئوري هاي جديدمديريتي است و اين نوع نگرش، 
رويكردها و سياست هاي راه گشايي را پيش روي مديران قرار 
مي دهد، لذا به سهم خود در اين نوشته تالش دارم به مهم ترين 
تفاوت هاي مديريتي دهه ش��صتي و دهه نودي در قالب چند 

متغير معنادار بپردازم. 
1- انقالب��ي- مدني: در دهه 60 و تا ح��دودي دهه 70 متاثر 
از انق��الب و جنگ وجه قالب مديريتي كش��ور و به تبع آن در 
آموزش و پرورش انقالبي بود يعني افرادي انقالبي با نگرش هاي 
انقالبي و ش��يوه هاي انقالبي مديريت مجموعه اي را برعهده 
مي گرفتند و بر اساس آنچه ضرورت هاي دوره پس از انقالب 
ب��ود مديريت خود را اعمال مي كردن��د و از آنجا كه اكثر افراد 
فاقد تجربه بودند آزماي��ش و خطا كارها را پرهزينه مي كرد و 
در واقع هرمجموعه اي حول نظركسي مي چرخيد كه در راس 
آن قرار داش��ت. در حالي كه در دهه 90 آن هم نيمه دوم اين 
دهه كه وارد دهه پنجم پس از انقالب مي شويم انتظار مي رود 

مديريت انقالبي جاي خ��ود را به مديريت مدني بدهد يعني 
به جاي محوريت فرد، نهاد و دس��تگاه مورد نظر محور باشد و 
به جاي نگرش هاي فرد، كاركردهاي سازماني و نهادي مسير 
و س��مت و س��وي اين نهاد را تعيين كند و به جاي شيوه هاي 
انقالبي روش هاي علمي و سنجيده شده جايگزين شود و ديگر 
آزمايش و خطا پس از 40 سال از كسي پذيرفته نخواهد شد و 
هر نهادي با افرادي حرفه اي و متخصص در هر زمينه براي به 
انجام رساندن وظيفه سازماني براي پاسخگويي به مردم بايد 

ايفاي نقش كنند. 
2- س��نتي- علمي: دهه 60 مديران با نگرش هاي س��نتي و 
شيوه هاي سنتي اعمال مديريت مي كردند در ميان مديران 
كمتر باور علمي به مديريت وجود داشت به همين دليل وقتي 
از صالحيت مديريتي كس��ي س��خن به ميان مي آمد بيشتر 
ويژگي هاي شخصيتي، آن هم با تاكيد بر تعهد انقالبي مدنظر 
بود و كمتر تخصص و دانش حرفه اي مورد توجه قرار مي گرفت 
كه بخشي ناشي از شرايط انقالبي و بخشي هم ناشي از يك باور 
فكري و فرهنگي قالب در جامعه بود لذا افرادي را به مديريت 
منصوب مي كردند كه به قول معروف هنر مديريت يا جسارت 
الزم را داشته باشند در حالي كه امروز ديگر پذيرفتني نيست 
كس��ي را بر مجموعه اي بگماريم كه در س��ه س��طح ادراكي، 
انساني و تخصصي تناسبي با آن مجموعه نداشته باشد. يعني 

به نسبت نوع و سطح مديريت بايد از توانمندي فكري متكي 
بر دانش و علم مديري��ت مرتبط با حوزه كاري خود برخوردار 
باش��د و از نظر مديريت منابع انساني و ارتباط انساني الزامات 
حرفه اي را آموخته و تجربه كرده باشد و به نسبت سلسله مراتب 
مديريتي سطحي از تخصص حرفه اي آن حوزه را كسب كرده 
باشد تا بتواند سازمان هاي پيچيده امروزي و نهادهاي مدني 

را مديريت كند. 
3- محافظه كاري - نوآوري: يك��ي از ضرورت هاي مديريتي 
دهه 90 پرهيز از هر نوع محافظه كاري و مالحظه كاري است 
كه مانع بروز خالقيت ها و نوآوري هاي يك مجموعه مي شود 
 به اين معنا كه از الزامات مديريت م��درن و حرفه اي، پويايي 
تك تك افراد يك نهاد است تا از حداكثر ظرفيت آنان استفاده 
ش��ود و اين مهم مي طلبد تا مديران، محافظ��ه كاري را كنار 
گذاشته و با جرات و جسارت به افراد مجموعه خود اين امكان را 
فراهم كنند تا مشاركت حداكثري داشته باشند و در يك تعامل 
مدرن نه سنتي براي كارآمدي سازمان مربوطه تالش كنند به 
همين دليل نظريه پردازان علم مديريت امروز از سازمان هاي 
پويا به جاي افراد پويا نام مي برند يعني پويايي سازماني شرط 

تحرك افراد است؛ امري كه در ذيل مديريت معنا مي يابد. 
4- تمركزگرا – تكثرگرا: در دهه ش��صت انتظار براي رسيدن 
دستورالعمل و خط مشي هاي كاري امري طبيعي بود چرا كه 

سازمان گذشته به هم ريخته بود و هنوز سازماني شكل نگرفته 
بود و همه چشم به دست و زبان رهبران دوخته بودند و افراد هر 
مجموعه نيز منتظر دستورات مديران مربوطه بودند گويا همه 
نهادها نظامي است و همه عرصه ها جنگ است لذا يك تمركز 
مديريتي حاكم شد كه اين تمركز چون بعدا كاسته نشد منجر 
به شكل گيري يك دولت حداكثري و سازمان ها و دستگاه هاي 
عريض و طويل س��نگين شد و باري بر دوش آنها گذاشته شد 
كه از ت��وان آنها خارج بود اما حاال پس از گذش��ت چهار دهه 
ضرورت دارد كه هم از تمركزساختاري و اداري كاسته شود و 
هم از تمركز مديريتي، تا در نتيجه تكثير وظايف و اختيارات و 
تفويض مسووليت ها نهادها و سازمان ها چابك و كارآمد شوند. 
محورهاي چهارگانه مورد اشاره كه قابل توسعه به محورهاي 
ديگري نيز هست در دستگاه آموزش و پرورش به خوبي خود 
را نشان داده است به اين معنا كه نگرش ها، بينش ها، منش ها 
و روش هاي سنتي، محافظه كارانه و تمركزگرا مانع كارآمدي 
اين نهاد گسترده و حياتي كه به طور مستقيم و غير مستقيم 
بيش از چهل ميليون از افراد جامعه را درگير خود كرده شده 
است لذا حال كه وزير آموزش و پرورش بر ضرورت تجديدنظر 
در رويكردها و كاركردهاي مديريتي تاكيد كرده است و گفته 
قطار نظام آموزش خارج از ريل است اميد مي رود عمال در اين 

مسير گام هايي برداشته شود. 

آموزش و پرورش عبارت اس��ت از يك فرآيند 
منس��جم آموزش��ي و تربيتي كه بايد توسط 
معلمان آموزش ديده اي در مدارس اجرا شود و اين فرآيند در 
يك نظام طولي هماهنگ به يك خروجي ورزيده منجر شود. 
فرآيند هاي انج��ام كار در آموزش و پرورش دچار نقصان هاي 
جدي است. محتواي آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي تهيه مي شود و محتواي تربيتي متولي معيني ندارد 
آن سازمان هم از دير باز وظيفه تاليف كتاب براي حوزه آموزش 
را عهده دار بوده است و همچنان كتاب براي آموزش مي نويسد 
و نه اينكه محتوايي براي تربيت توليد كند. پژوهشگاه تعليم و 
تربيت كه بايد خروجي مطالعات آن منجر به بهبود در برنامه 
و محتواي آموزشي شود دچار بالتكليفي ساختاري است در 
حالي كه ظاهرا بخش پژوهش از سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي است اما ارتباط نظام مندي و سامان داري با آن سازمان 
ندارد محتوايي كه توسط سازمان پژوهش توليد مي شود در 

مدارس توسط معاونت هاي آموزشي جريان مي يابد. 
تنوع مدارس و تنوع معاونت هاي آموزش��ي در اين وزارتخانه 

گيج كننده اس��ت. معاونت ه��اي آموزش ابتداي��ي، آموزش 
متوسطه، تيزهوش��ان، س��وادآموزي، اس��تثنايي، مدارس 
غيردولت��ي، مدارس خارج كش��ور هم��ه علي الظاهر فرآيند 
آموزش را جاري مي كنند اما در اين حوزه ها آشفتگي فراوان و 
تداخل وظايف بي شماري وجود دارد. جالب است كه اين بخش 
كه وظيفه كيفيت افزايي فرآيند آموزش را عهده دار است هيچ 
ارتباط س��اختاري با فرآيند جذب و ارتق��ا و آموزش معلمان 
ندارد و هرساله از مجاري مختلفي نيروي انساني به آموزش و 
پرورش تزريق مي شود و معلوم نيست چگونه مي توان به بهبود 
كيفيت اقدام كرد. هر كدام از معاونت هاي متولي امر آموزش 
در مدارس گوناگون و متنوع خود را متولي ارزشيابي بخش نيز 
مي دانند و متولي واحدي در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هم 
وجود ندارد به همين دليل سال هاست كه منطق روشني كه 
ربط ميان ارزشيابي توصيفي دوره ابتدايي با ارزشيابي كمي 

دوره متوسطه را بيان كند وجود ندارد. 
نظام قانونگذاري آموزش و پ��رورش نيز دچار چندپارگي 
است. معلوم نيست كه شوراهاي هم عرض مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي آموزش 
و پرورش هر يك تا چه ح��دودي مي توانند براي آموزش و 

پرورش قانون وضع كنند؟

اين ساختار لخت به سردرگمي منجر شده و آموزش و پرورش 
ايران را به جزاير مجزايي بدل كرده است؛ جزايري كه هر يك به 
حفظ قلمرو خويش و بلكه به توسعه قلمرو خويش مي كوشند. 
به نظر من اين وزارتخانه به يك معاونت برنامه ريزي آموزشي و 
پرورشي، يك معاونت بهداشت، سالمت و ورزش، يك معاونت 
مالي، يك معاونت منابع انس��اني و يك معاونت ارزش��يابي، 
يك معاونت مجلس، حقوقي و امور اس��تان ها و يك معاونت 
هماهنگي نيازمند است. تمام ساختار موجود بايد به ذيل اين 
چند معاونت منتقل ش��ده و وزير با يك جمع منسجم هفت، 
هش��ت نفره در ارتباط باشد. وظيفه س��اخت مدارس بايد به 
ش��هرداري ها سپرده ش��ود و تربيت معلم نيز بر عهده وزارت 
علوم قرار گيرد تا برطبق نياز سنجي هاي انجام شده از سوي 
آموزش و پرورش وظيفه تربيت معلم را انجام دهند البته اين 
ايده در برنامه ارايه شده از سوي وزير محترم كه به راي اعتماد 
نمايندگان مردم منجر شده است ملحوظ نيست اما در خالل 
اين توضيح قصدم اي��ن بود كه عرض كنم س��اختار موجود 
نمي تواند برنامه هاي وزير محترم را اجرا و عملياتي كند و بيم آن 
مي رود كه اين برنامه ها نيز در كش و قوس بروكراسي دامنه دار و 
خسته كننده ناشي از ساختار بي ربط و نامنسجم گرفتار آمده و 

از حل معضالت پيچيده آموزش و پرورش بازمانند. 

س�يد محم�د بطحاي�ي، وزير آم�وزش و 
پرورش در روزهاي اخير بر ضرورت تجديد 
نظر در ش�يوه هاي مديريتي اين وزارتخان�ه تاكيد كرده 
است و به صورت مشخص گفته با شيوه هاي دهه شصتي 
نمي ش�ود اين مجموعه را مديريت كرد. با استقبال از اين 
رويكرد كه در واقع توج�ه دادن به نيازهاي دوره جديد و 
 الزامات مديريت دهه 90 است، سراغ چند نفر از فعاالن و 
صاحب نظران اي�ن حوزه رفتيم و نظر آنها را در اين زمينه 
جويا شديم. دقيق تر اينكه از آنها پرسيديم چه مواردي از 
رويكردهاي دهه شصتي مورد نقد است كه وزير خواستار 
تجديدنظر در آن شده است؟ و پرسش دوم اينكه الزامات 
مديريت دهه 90 يا چشم انداز 1400 چيست كه بايد به آن 
توج�ه الزم صورت گي�رد؟ نظرچند نفر از كس�اني كه به 
پرسش هاي اعتماد پاسخ دادند را به همراه چند يادداشت 
در معرض نقد و نظر مخاطبان صفحه مدرسه قرار مي دهيم 
تا اين باب گشوده ش�ود و با ورود ساير فعاالن اين حوزه 
و صاحب نظ�ران تعليم و تربيت و كارشناس�ان مديريت 
آموزشي در فرصت هاي بعدي عميق و گسترده و دقيق تر 

به اين مقوله بپردازيم. 

فاطمه سعيدي
نماينده مردم تهران 

استفاده از تجربيات ديگران به معناي تقليد از آنها نيست

اينك��ه كدام بخش ها م��ورد نظر وزير اس��ت را طبعا خود 
ايشان بايد شفاف كند اما به طور اجمالي مي توان گفت در 
دهه شصت نظام آموزشي ما دچار اشكاالتي بود و از طرفي 
نوپا بودن انق��الب و وقوع جنگ تحميلي نيز در اداره كليه 
شؤون كشور اثر مي گذاشت. از اين منظر طبيعي است كه 
آموزش و پرورش نيز با مش��كالتي جدي مواجه بود. يكي 
از اصلي ترين مش��كالت ما در آن دوره اين بود كه هنوز بر 
س��ر يك نظام آموزش��ي به روز و كارآمد توافق نداش��تيم 
و در بس��ياري از مواق��ع با آزمون و خطا تالش مي ش��د تا 
راه حل هايي يافته ش��ود. از طرفي ب��ه داليل متعدد هنوز 
بدنه وزارت آم��وزش و پرورش يك بدنه چابك، متخصص 
و داراي نگاه توس��عه اي نبود. همچنين در مورد معلمان و 
كادر آموزش��ي نيز با نواقص جدي مواجه بوديم. مجموعه 
اين ش��رايط در كنار كم تجربگي مديران و سياستگذاران 
آموزش و پرورش باعث شده بود تا نتوانيم بهره وري مورد 
نياز را داشته باشيم. امروز خوشبختانه از آن شرايط كامال 
عبور كرده ايم و آماده يك حركت پرشتاب به سمت تحول 

هستيم و سند تحول آموزش و پرورش به خوبي راه را روشن 
كرده است. ما در تربيت دبير و كادر آموزشي ساختار الزم را 
داريم اما بايد بتوانيم آموزش هاي داده شده را به روز كنيم. 
از طرفي در مديريت ستادي آموزش و پرورش نيز با كندي 
و رخوت مواجهيم كه بخشي از آن به دليل بزرگ بودن بدنه 

اين وزارتخانه است. در س��اير وزارتخانه ها هم كم و بيش 
اين معضالت وج��ود دارد. ما بايد مديران خود را با آخرين 
متدهاي توس��عه اي مديريت آش��نا كنيم. اگر طبق سند 
چشم انداز مي خواهيم رتبه اول را در منطقه داشته باشيم 
خوب اس��ت ببينيم در همين منطقه نظام هاي آموزش��ي 
چگونه كار مي كنند و با چه شيوه هايي دانش آموزان را براي 
دوره دانشگاه و ورود به بازار كار آماده مي كنند. استفاده از 
تجربيات ديگران به معناي تقليد از آنها نيس��ت. هر كشور 
ش��رايط بومي، جغرافيايي، فرهنگي، مذهبي و اجتماعي 
خاص خود را دارد اما ميان همس��ايگان قرابت هايي وجود 

دارد كه مي توان از آن بهره برد. 
در مجموع مديريت بايد با محور دانش روز همراه باش��د. 
الزامات و ش��رايط زندگي امروز به كلي ب��ا دهه هاي قبل 
متفاوت است و براي پاس��خ دادن به نيازهاي امروز بايد به 

همان ابزارها مجهز بود. 

گل رخ
فعال صنفي و سياسي

ضرورت تحوالت مديريتي و آموزشي

وزارت آموزش و پرورش ايران نه تنها نيازمند بازنگري در 
خصوص نوع مديريت غيركارآمد خود است كه از آن مهم تر 
نيازمند بازنگري در نوع برنامه هاي آموزش��ي، پرورشي و 
پژوهش��ي دانش آموزان اس��ت. از مهم ترين تحوالتي كه 
انتظ��ار مي رود آموزش و پرورش فارغ از اينكه چه كس��ي 
وزارت اين اصلي ترين وزارتخانه كشور را بر عهده دارد بايد 
صورت بگيرد تحوالت مديريتي از سطح وزارتخانه تا سطح 
مدارس است. اول بازنشسته كردن تمامي همكاراني كه در 
سطح وزارتخانه بيشتر از 30 سال در حال خدمت هستند 
و دوم برگزاري دوره هاي آموزشي اعم از روان شناختي چه 
در حوزه كودك و نوجوان و جامعه شناختي و منطق براي 
تمامي مديران از وزارتخانه تا مدارس وسوم اينكه دوره اي 
ك��ردن مديريت هاي آم��وزش و پ��رورش از وزارتخانه تا 
مدارس بايد در دستور كار قرار گيرد و حلقه مديران بسته 
شكس��ته شود. نكته چهارم اين اس��ت كه تمام كساني كه 
خواهان رس��يدن به مديريت در آموزش و پرورش هستند 
از مدارس گرفته تا س��ازمان ها و وزارتخانه بايد حداقل 5 
سال سابقه تدريس در مدارس را داشته باشند و پنجمين 
نكته انجام تست شخصيت، براي تمامي سطوح مديريتي 

است تا مديراني سالم و توانمند به خدمت گرفته شوند. 
در خصوص تحوالت آموزشي هم به نظر مي رسد در درجه 
نخست اين است كه نخستين و مهم ترين اصل در آموزش 
و پرورش بايد ش��اد نگه داش��تن دانش آموزان باشد. براي 

اين منظ��ور حتما بايد همه برنامه هاي آموزش��ي مدارس 
دوباره مورد بازبيني و تغيير ق��رار گيرد هر چند كه پياده 
شدن چنين امري به سال ها زمان نياز دارد اما از هر زماني 
كه شروع كنيم باز هم برد با ما است و ديگر اينكه مواردي 
از قبيل: تجسم بخش��ي به آموزش هاي نظري مدارس، بها 
دادن به مدارس فني و حرفه اي يا كار و دانش، بها دادن به 
دروس علوم انساني و مشاركت هر چه بيشتر دانش آموزان 
و معلمان در مديريت مدارس بايد مورد توجه قرار گيرد و 
به نظر مي رسد اگر وزير مي خواهد الزامات مديريتي دهه 

نود را عملي سازد بايد به اين موارد جامه عمل بپوشاند. 

سحر بيات
رييس گروه كميسيون ملي آيسسكو در ايران

 مديران و رهبران تعليم و تربيت دهه نود 
بايد مهارت محور و تخصص محور باشند

رويكردهاي دهه 60 به داليل مختلف تجربه هاي مديريتي 
كامال مبتني بر آزمون و خطاي صرف بود. از طرفي چون اين 
افراد انقالبيون به اصطالح دوآتيش��ه بودند تمام معيارهاي 
كارشان و عملكردشان ميزان فاصله نتايج با اهداف انقالب 
بود. ع��دم آگاهي كام��ل از عل��م مديري��ت و راهبردهاي 
پيشرفت و توسعه و همچنين عدم وجود تفكر و برنامه ريزي 
استراتژيك در مديران دهه شصت تقريبا روش هاي مديريت 
و مديران اين دهه را منسوخ كرده است. از جمله ويژگي هاي 
مهم مديران و روش مديريتي دهه شصت عدم انتقاد پذيري 
مدي��ران و عدم ميل به تغييرات نوآورانه و خالقانه اس��ت و 
انجام روش هاي تكراري و غيرعلمي در راهبري س��ازمان از 
مشخصه هاي اصلي آن دهه است. تفكر توسعه سخت افزاري 
و فيزيكي مالك پيشرفت بود و هر كس در ساختن و كارهاي 
فيزيكي پيشي مي گرفت جزو مديران كارآمد حساب مي شد 
و اما رويكردهاي دهه 90 دقيقا برعكس تمام موارد باال است. 
خالقيت و نوآوري جزء الينفك روش مديريت است و رشد 
و توسعه يك سازمان دقيقا در يك نظام هدف مند كه شامل 
درون داد، فرآين��د و برون داد و بازخورد تعريف مي ش��ود. 
مديريت ده��ه 90 مبتني بر عل��م روز دنيا اس��ت و دقيقا 
مديران و رهبران تعلي��م و تربيت را هم مهارت محور و هم 
تخصص محور مي داند و پيش��رفت و توسعه را نرم افزاري و 
مغزافزاري مي داند. انتقاد و آسيب شناسي سيستم و پذيرش 
آن توس��ط مديران اين دهه جزء اصلي بازخورد حس��اب 
مي ش��ود و براي ترميم و اص��الح درون دادها و فرآيندها به 
جد به كار گرفته مي ش��ود. مديريت دهه 90 داراي ويژگي 
شايسته محوري است و انتخاب كارمندان در مديران مياني 
بر اساس شاخص هاي برگرفته از تعريف شغل و شاغل است.

گزارش

مدرسه 8
ضرورتنوسازيدرآموزشوپرورشوتحولدرنگرشها

نوسازي در تفكر، نوسازي در سياستگذاري، نوسازي در برنامه ريزي، نوسازي در مديريت، نوسازي در كادرها، نوسازي در اقتصاد، نوسازي در بودجه بندي و نظام اعتبارات، نوسازي در آموزش، نوسازي در پرورش و نوسازي در 
مدرسه. ضرورت تحول در نگرش حكومت، دولت، دستگاه آموزش و پرورش، نخبگان، نهادهاي مدني، خانواده ها و آحاد جامعه يك ضرورت است كه شرط تحقق اين مهم در درجه اول تحول در نگرش هاست، از حكومت و دولت 

تا خود دستگاه آموزش و پرورش و از نخبگان و نهادهاي مدني تا خانواده ها و آحاد جامعه، گمشده آموزش و پرورش ابتدا منزلت و جايگاه آن است و بعد عزم ملي براي سرمايه گذاري بنيادي و نوسازي ساختاري آن. 
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مديريت
دانشمحور

س�عيدي: مديري�ت بايد 
با محور دان�ش روز همراه 
باش�د. الزامات و ش�رايط 
زندگ�ي امروز ب�ه كلي با 
دهه ه�اي قب�ل متفاوت 
اس�ت و براي پاسخ دادن 
به نيازهاي ام�روز بايد به 

همان ابزارها مجهز بود. 

ضرورتبازنگري
دربرنامههاي

آموزشيو
پرورشي

وزارت آموزش و پرورش 
اي�ران ن�ه تنه�ا نيازمند 
بازنگري در خصوص نوع 
مديريت غيركارآمد خود 
اس�ت ك�ه از آن مهم ت�ر 
نيازمن�د بازنگري در نوع 
آموزش�ي،  برنامه ه�اي 
پژوهش�ي  و  پرورش�ي 

دانش آموزان است. 

آموزشوپرورشمانيازمندنوسازيدرهمهابعاداست
سخنان فخرالدين احمدي دانش آشتياني، وزير سابق آموزش و 
پرورش را كه پس از تجربه 10 ماهه مديريت از ادامه پذيرش اين 
س�مت انصراف داد بايد يكي از مصاديق توجه دادن به الزامات 
مديريت دهه 90 دانس�ت، بي ترديد تجرب�ه او بايد مورد توجه 
قرار گيرد هر چند چرايي نپذيرفتن او در فرصتي نيازمند بحث 
و بررسي بيشتر است اما اين سخنان كه در مراسم توديع توسط 
او ايراد شد را  مي شود به عنوان خالصه اي از آنچه او در اين تجربه 
10 ماهه به آن رسيده است نگريست. دانش آشتياني در بخشي 

از اين سخنان گفته بود: 
سخن كوتاه اينكه آموزش و پرورش ما نيازمند همه گونه نوسازي 
است، نوسازي در تفكر، نوسازي در سياستگذاري، نوسازي در 
برنامه ريزي، نوسازي در مديريت، نوسازي در كادرها، نوسازي 
در اقتصاد، نوس�ازي در بودجه بندي و نظام اعتبارات، نوسازي 
در آموزش، نوس�ازي در پرورش و نوسازي در مدرسه. ضرورت 

تحول در نگرش حكومت، دولت، دس�تگاه آموزش و پرورش، 
نخبگان، نهادهاي مدني، خانواده ها و آحاد جامعه . او در بخش 
ديگري از سخنان خود اينگونه الزامات جديد مديريتي اين نهاد 
را مورد تاكيد قرار داد: شرط تحقق اين مهم در درجه اول تحول 
در نگرش هاست، از حكومت و دولت تا خود دستگاه آموزش و 
پرورش و از نخبگان و نهادهاي مدني تا خانواده ها و آحاد جامعه، 
گمشده آموزش و پرورش ابتدا منزلت و جايگاه آن است و بعد 

عزم ملي براي سرمايه گذاري بنيادي و نوسازي ساختاري آن. 
من در اين مدت كوتاه كوشيدم كه تحول در گفتمان آموزش و 
پرورش را سرلوحه كار قرار دهم. به سوي تمركززدايي در وزارت 
حركت كنم و مدرسه را ركن اصلي آموزش و پرورش قرار دهم. 
پرورش خالقيت ها را بر آموزش هاي مخزني تقدم بخشم، معلمان 
را به فرآيند هاي تصميم گيري وارد كنم، سازمان نظام معلمي را 
براي مش�اركت جدي آنان در تعيين وضعيت شان ايجاد كنم. 

نظام رتبه بندي و حقوق معلمان را بر اساس صالحيت حرفه اي 
از نظ�ام حقوقي كاركن�ان مجزا كنم. به وض�ع صندوق ذخيره 
فرهنگيان و بانك سرمايه خارج از هر مالحظه اي سامان دهم. 
معوقات حقوقي معلمان عزيز را به حداقل برسانم، باب گفت وگو 

و حضور در مدرسه ها را عمال باز كنم. 

يكي از 
ضرورت هاي 

مديريتي 
دهه 90 پرهيز 

از هر نوع 
محافظه كاري 

و مالحظه كاري 
است كه 

مانع بروز 
خالقيت ها و 
نوآوري هاي 

يك مجموعه 
مي شود

برنامه ها در 
كش و قوس 
بروكراسي 
دامنه دار و 

خسته كننده 
گرفتار مي شود

دريچه

ازمديريتسنتيوانقالبيتامديريتمدنيوحرفهاي
محمد داوري

كارشناس ارشد مديريت آموزشي

معلم بازيگر و مجري الهيجانيآموزش و پرورش گرفتار ساختار بي ربط و نامنسجم
عمادي عبدالرسول

 رييس مركز سنجش آموزش و پرورش

»اعتماد« بررسي مي كند

وزير آموزش و پرورش از ناكارآمدي شيوه هاي دهه شصتي گفته بود/  تاكيد صاحب نظران برتحول ساختاري و مديريتي

الزاماتمديريتيدههنود
برايآموزشوپرورش

خبرگزاري ميزان

فاطم��ه علي پرس��ت، متولد 1357س��اكن 
الهيجان، معلمي اس��ت كه هم هنر بازيگري 
دارد و هم يك مجري ماهر اس��ت. او از س��ن 16سالگي پس 
از گذراندن دوره هاي آموزش��ي بازيگ��ري در انجمن نمايش 
الهيجان ش��روع به فعاليت كرده است. بازي در نمايش هاي 
دخونكا با كسب مقام دوم بازيگري درجشنواره استاني- گيل 
يار وارس��و- انتظار با بوي نرگس، عطرگل محمدي،  شكلك، 
افسانه آه، كسب بازيگري برتر جشنواره بين المللي فجر، فصل 
سرد، قرنطينه، كس��ب مقام بازيگري سوم جشنواره استاني 
پيشگيري از اعتياد، اين باال در زمين چشمي مي خندد، يك 
روز روشن خدا، كسب مقام سوم بازيگري منطقه اي جشنواره 
ايثار تبريز، خواستن توانستن است و كانديداي بازيگري برتر 
جش��نواره بين المللي همدان، پلي ازجنس شيش��ه، اجراي 
نمايش آفرين��ش از نوع ديگر درجش��نواره بين المللي فجر، 
اجراي نمايش پيوند سياره ها در جشنواره فارس و جشنواره 
بين الملل��ي فجر، نگين در جش��نواره بانوان ته��ران، آرزوي 
قش��نگ رعنا، عاشق ش��دن به وقت ترديد، كسب مقام سوم 
بازيگري، جش��نواره استاني، والس مرده ش��وران، مقام سوم 
بازيگري جشنواره استاني، يك جرعه آب، بگو نقطه سرخط، 
اجرا در جشنواره اس��تاني و منطقه اي و فجر، باد روياهايت را 

مي برد، تكرار پاييز، پيله س��را، بازي در فيلم هاي آواز مه، آواز 
گنجشك ها، نقطه سرخط، خانه اي روي تپه، تيال، ازيادرفته، 
مس��لخ و... . ليس��ت ناتمام كارها و عناوين اين معلم هنرمند 
گيالني ساكن الهيجان است كه امسال دختران پايه مختلف 
يكي از دبس��تان ها شانس اين را دارند كه در كالس درس اين 
معلم ش��اد و هنرمند بنشينند. خانم علي پرس��ت پنج دوره 
مسوول دبيرخانه جشنواره تئاتر خياباني شهروند بوده ومدرس 
كالس هاي بازيگري اداره فرهنگ و ارش��اد الهيجان، كانون 
فرهنگي الزهرا الهيجان لنگ��رود، مربي و كارگردان مدارس 
دولتي و غيرانتفاعي الهيجان و لنگرود و آستانه اشرفيه، داور 
جش��نواره دانش آموزي آموزش و پرورش الهيجان،  آستانه، 
لنگرود و مس��ووليت هايي از اين دس��ت را هم برعهده داشته 
است. اين معلم هنرمند به خاطر عالقه به كودكان و نوجوانان 
 به مدت 10 س��ال در مدارس درس��مت مربي فني مش��غول 

به فعاليت بوده و كالس هاي قصه گويي، 
كالس مفاخ��ر ادب��ي، كالس پرورش 
خالقيت، كالس بازيگري كودك خالق 
برگزار كرده اس��ت و هم اكنون به مدت 
دوس��ال در خدمت مدرسه سبز سما با 

رويكرد آموزش محيط زيستي است.

گروه مدرسه »اعتماد« 

نقد و نظر


