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به گفتة "آبراهام ورگيس ، يكي از متخصصان مديريت، براي 
تبديل شدن به رهبري اثر  گذار، توجه به دو نكته ضروري است: 

اول، ايجاد نظامي از ارزش هاي اصلي. اين كار تا حدودي از طريق 
امكان پذير است كه  بررسي و مطالعة سرمشق ها و نمونه هايي 
در حوزة خاصي تأثير گذار بوده اند. ايجاد اين  نظام از "باورهاي 
دروني" در مرحلة بعد مي تواند در كار و در تصميم گيري هاي شما، 

به عنوان راهنما عمل كند. 
دوم، توجه به اهميت الگوي "رهبري خدمتكار"؛ رويكردي كه 
رويكرد،  اين  در  است.  استوار  تواضع  و  برشنيدن  زياد  مقدار  به 
شنيدن،  مستلزم  بلكه  نيست،  مترادف  "دانستن"  با  "رهبري" 

دستيابي به اطالعات درست و در نهايت قضاوت كردن است.
"درك  چون  مفاهيمي  آموزشي"،  "رهبري  از  شماره  اين  در 
اكثر مقاالت قابل  "رهبري خدمتكار" در  ارزش هاي اصلي" و 
مشاهده اند و نشان دهندة توافقي هستند كه امروزه در مورد رهبر 
واقعي، به خصوص در بخش حرفه هاي خدماتي وجود دارد. چنانچه 
در نخستين مقالة اين مجموعه، يكي از مديران به رهبران مدرسه 
توصيه مي كند كه به توسعه و پرورش نظام هايي از باورهاي دروني 
در افراد و كاركنان بپردازند. به گفتة او، انجام اين كار، با درك 
بهتر از هويت، هدف ها، مأموريت ها و چشم اندازهاي آن مدرسه 
امكان پذير است. نويسندگان مقاله سپس به توضيح هر يك از 
اين خصوصيات چهارگانه پرداخته و مشخص كرده اند كه چگونه 

مديران مي توانند اين ويژگي ها را در مدرسة خود توسعه دهند.
در مقالة دوم اين مجموعه با عنوان "پرورش رهبري در معلمان"، 
نويسنده بر اين باور است كه مديران بايد فرهنگي را در مدرسه 
ايجاد كنند كه در آن، هر معلم احساس مسئوليت  زيادي نسبت 
به پيشرفت همة دانش آموزان داشته باشد. براي ايجاد اين  عادت 
ذهني، مديران بايد به ايجاد مهارت هاي رهبري در معلمان بپردازند 
و به آن ها كمك كنند از هنجارهاي مدرسة سنتي فاصله بگيرند؛ 
هنجارهايي كه هر معلم را فقط مسئول كالس و درس خودش 
مي داند. اين مسئوليت ها در درجة اول بايد متوجه فرايند ياددهي 
" يادگيري باشند و سرانجام اينكه مديران بايد ميزان و قدرت 

تصميم گيري معلمان را در هر پروژه مشخص كنند.
در مقالة ديگري با عنوان "مربيگري رهبري كه تحول مي آفريند"، 
ضرورت حضور يك مربي دگرگون كننده و كمك وي به مدير 
مورد توجه قرار گرفته است. به زعم نويسندگان، انجام اين كار 
موجب مي شود كه توسعة حرفه اي مدير در بستر شغلي كه دارد 
اتفاق بيفتد و مدرسه به صورت مكاني امن براي كند و كاو در مورد 

سؤاالتي از نوع هويتي درآيد.
در مقالة "ارزش مبارزه عليه نظام نمره دهي چيست؟"، از چهار 

شيوة رايج در نمره دادن كه مانع يكپارچگي آموزش و ضايع كردن 
نتايج آموزش مي شود، نام برده شده است. استفاده از ميانگين براي 
محاسبة نمره نهايي، نمره دادن به تكاليف انجام شده در خانه يا 
كارهاي عملي، استفاده از مقياس صفر تا 20 )يا 100( و استفاده از 
نمره به عنوان تنبيه سوء رفتار شاگردان، از آن جمله اند. نويسندگان 
در پايان از رويكردي جاي گزين نام مي برند كه مي تواند مشكالت 

باال را در بر نداشته باشد.
در مورد بيهودگي كالس هاي ضمن خدمت مديران و كارامد نبودن 
آن ها، پژوهش هاي فراواني انجام گرفته اند، ولي در مورد راه حل اين 
مشكل، در مقالة "گام هايي براي گفت گو: بهبود رهبري آموزشي"، 
نكات جديدي مطرح شده اند كه قابل تأمل اند. در يكي از مناطق 
آمريكا، مسئوالن اداري به مديران كمك مي كنند تا مهارت هاي 
رهبري آموزشي را از طريق ايجاد فرصت هاي يادگيري حرفه اي 
به دست  براي گفت گو"،  "گام هايي  به  به چهره، معروف  چهره 
آورند. اين مديران اداري با حضور در مدرسه و گذراندن نيمي از روز 
با مديران آنجا، به اتفاق به بازديد از كالس ها مي پردازند. سپس، در 
نشستي نسبتاً طوالني، تفسيرهاي خود را از آنچه مشاهده كرده اند، 
با يكديگر در ميان مي گذارند. اين كار موجب مي شود كه درك 

مدير از "فرآيند ياددهي و يادگيري" افزايش پيدا كند.
همين طور، در مورد بيهودگي دوره  هاي ضمن خدمت براي معلمان 
"رويكرد جديد به  گزارش هاي زيادي در دست است. در مقالة 
توسعة حرفه اي و رشد رهبران"، اين سؤال مطرح شده است كه: 
"چرا ظرفيت  سازي معلمان به نتيجه نمي رسد؟" نويسندگان پاسخ 
مي دهند: شيوه هاي به كار رفته در انجام اين كار به معني واقعي 
"همكارانه" نيستند. آن ها معتقدند: اين تالش ها وقتي همكارانه اند 
كه به صورت روزانه انجام گيرند، زير نظر معلمي ماهر و ارشد اتفاق 
بيفتند، از يك مدل "تدريس حرفه اي" استفاده شود. بقية مطالب 

مقاله به توضيح اين مدل و نحوة انجام آن اختصاص يافته است.
در نگاه سنتي به تعليم و تربيت، شاهد وجود مواردي بين همكاري 
انجام تكاليف و  به  معلم و مدير هستيم كه در آن ها، هر يك 
وظايف خود مشغول اند. راه حل اين مشكل، به زعم نويسندگان 
"معلم  واژة  ابداع  آموزشي"،  شيوه هاي  به  "پنجره هايي  مقالة 
به  تركيب مي شود.  با رهبري  آن، معلمي  رهبري"است كه در 
عبارت ديگر، ضروري است كه معلمان و مدير مدرسه در "فضايي 
بتوانند در يادگيري  با هم كار كنند تا مديران  محافظت شده" 
رهبري  براي  فرصتي  نيز  معلمان  و  يابند  كالس درس حضور 
به دست آورند. در سراسر اين مقاله، مثال هايي دربارة اين فضاي 

محافظت شده )يا جعبة شني( آورده شده است.
در مجموع به نظر مي رسد كه با توجه به تغييرات ايجاد شده در 
نظام تعليم و تربيت و ضرورت بازنگري در تمامي ابعاد آن، مديريت 
مدارس به امري چالش برانگيز تبديل شده است. بنابراين، الزم 
است كه دربارة مديريت مدارس و نقش مديران در آن به تفكر 
بپردازيم و تجربه هاي كشورهاي ديگر در اين مورد را رصد كنيم. 
مقاالت مطرح شده در اين شماره از بين 14 مقالة اصلي و 11 
مقالة فرعي توسط كارشناسان سازمان انتخاب و ترجمه شده اند و 

در اختيار افراد عالقه مند قرار گرفته اند.

 چشم انداز 
}شماره چهاردهم:
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- برای پاسخ درست به این 
سؤال باید به طور قطع از 
این موضوع ها آگاه باشید: 
نقش شما به عنوان رهبر 
مدرسه چیست؟ مأموریت 

شما چیست؟ چه هدفی کار 
شما را پیش می برد؟

نويسنده: باروتی کی کافل1
مترجم: سعیده جزیاری

سال گذشته، كارگاهی را با عنوان" 
چون  است،  خوب  شما  مدرسة  آیا 
می كنید؟"  مدیریت  را  آن  شما 
براي مدیران مدرسه ها برگزار كردم. 
همیشه از شركت كنندگان می خواهم دربارة 
سؤال فكركنند و آن ها را وا می دارم به شواهدی 
مبنی بر تأیید این باور اشاره كنند. سپس از 
آیاكاركنانشان  بیندیشند  می خواهم  آن ها 
همچنین ادراكی دارند؟ اكثر اوقات باید ازیك 
این سؤال  از  بعد، در طول سمینار،  به  جایی 
دست بردارم، چرا كه به تنهایی واكنشی كافی 
و مباحثه ای جذاب برای پر كردن كل روز ایجاد 

می كند.
در ابتدا مدیران مدرسه می گویند سؤال سختی 
است و تردید دارند در جمع به آن پاسخ دهند. 
قرار  نقد  مورد  می توانند  سؤال  این  با  چون 
گیرند. پاسخ به این سؤال شجاعت و صداقت 

{

Susan M. Brook hart 1-

آیا 

مدرسة شما 

موفق است، 

چون شما 

آن را مدیریت

 می كنید؟
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احساس  كه  مدیرانی  برای  هم  می طلبد؛ 
می كنند مدرسة آن ها به راستی موفق است، 
چرا كه آن ها آن را اداره می كنند، و هم برای 
مدیرانی كه احساس می كنند مدیریت آن ها 
تمایز الزم را ندارد. پس از پرسیدن این سؤال 
می توانم بگویم مشاركت كنندگان عمیقاً تأمل 
می كنند و كمی زمان می برد تا پاسخ هایشان 

را بیان كنند.
در كارگاهي كه در "ساوت ایست1"  برگزار 
كردم، مدیري اظهار داشت، عمیقاً احساس 
می كند به خاطر  مدیریت او مدرسه اش در 
ادعایش  تنها گواه  دارد.  قرار  بهتری  شرایط 
افزایش چشمگیر نمرة سنجش و بهبود قابل 
توجه فرهنگ و جّو كلی مدرسه اش بود. نقطة 
"میدوست2"   در  مدرسه ای  مدیر  او،  مقابل 
داشته  نیاز  كرد  اعالم  زده  هیجان  كه  بود 
بیشتر كاركند و احساس می كند مدیریتش 

اثر الزم را نداشته است. او اظهار داشت این 
سؤال مفید بوده، چرا كه او را به خوداندیشی 

مستمر برانگیخته است.
"آیا  می كنم:  سؤال  شما  از  من  بنابراین، 
مدرسة شما موفق است، چون شما آن را اداره 
می كنید؟ آیا دانش آموزان شما در موقعیت 
بهتری نسبت به موفقیت هستند، چرا كه شما 
سكان دار كشتی آن ها هستید؟ آیا معلمان به  
خاطر مدیریت شما رشد حرفه ای تصاعدی 
را تجربه می كنند؟"پاسخ به این سؤال ها، به 
دارد  بستگی  شما  جامع  رهبری  اثربخشی 
كه دربردارندة هویت رهبری، رسالت، هدف 
و چشم انداز است. اجازه بدهید هر كدام را 

توضیح دهم.

   هویت رهبری

افرادي حرفه ای را در نظر بگیرید كه برای 
كارشان لباس متحد الشكل می پوشند؛ مانند 
آتش نشانان، خلبانان، آشپزها و ورزشكاران. 
لباس  این  بدون  را  افراد  این  ما  كه  زمانی 
آن ها  حرفة  اینكه  دربارة  عموماً  می بینیم، 
با  را  وظیفه شان  اندازه  چه  تا  یا  چیست 
نمی دانیم.  هیچ  می دهند،  انجام  كارامدي 
اما زمانی كه این لباس را به تن می كنند، 
همه چیز تغییر می كند. می دانیم چه شغلی 
دارند و از آن ها توقع داریم وظیفه شان را به 
نحو احسن انجام دهند. از آتش نشانان انتظار 
داریم آتش را خاموش كنند، خلبانان هواپیما 
را به سالمت به پرواز درآورند، آشپزها بهترین 
غذا را آماده كنند و ورزشكاران برای پیروزی 
رقابت كنند. به بیان دیگر، این لباس ها به 

5
چشــم انــداز آموزشــــی

شــــماره 14
سـال 1397

1-Southeast 
2-Midwest



آن ها هویتی حرفه ای می بخشد.
 با اینكه شما احتماالً به عنوان مدیر، لباس 
متحد الشكلي نمی پوشید، این هویت رهبری 
شماست كه به طرز مشابهی عمل می كند. در 
وهلة اول و مهم تر از همه، مدیران قبل از آنكه 
هر روز به ساختمان مدرسه قدم بگذارند، باید 
درك واضحی داشته باشند از اینكه به عنوان 
مدیر چه كسی هستند. خارج از مدرسه، شما 
خودتان هستید، به  عنوان عضوی از زندگی 
خانوادگی، خانواده و دوستان. عالقه مندی ها 
این  دارید.  هم  را  خودتان  سرگرمی های  و 
ویژگی ها هویت شخصی شما را می سازند. ولی 
هویت شخصی شما الزاماً هویت رهبری شما 
نیست. ممكن است شخصیت شما تا حدی 
هویت رهبری شما را بسازد، ولی شخصیت 

شما از مدیر بودن شما متفاوت است. 
از  خود،  صبح  هرروز  تحول  جریان  در  شما 
هویتی كه در خانه  دارید، به هویتی كه سركار 
دارید، دقیقاً به عنوان مدیر مدرسه، چه چیزی 
چیست؟  شما  هویت  می دهید؟  انتقال  را 

حضور شما از نظر دانش آموزان، كاركنان، اولیا 
و اجتماع محلي چه معنایی می دهد؟ زمانی 
مورد شما  در  كاركنا نتان  و  دانش آموزان  كه 
فكر می كنند یا شما را می بینند، چه چیزی به 
ذهنشان خطور می كند؟ آیا هویت رهبری تان 
جّو، فرهنگ و پیشرفت درسي را در مدرسه 
تحت تأثیر قرار می دهد؟ آیا آن گونه كه شما 
كه  است  با همان  مطابق  می بینید،  را  خود 

دیگران شما را می بینند؟
را  این سؤال ها در طول سالیاني كه مدرسه 
مدیریت می كردم، برایم مهم بودند. در مقام 
و موقعیتم به عنوان مدیر، من مجموعه ای از 

نقش ها را بر عهده گرفتم و اجرا كردم، ولی بنا 
بر اساسی ترین باورهایم، من یك انگیزه دهنده 
بخشیدن  الهام  را  خودم  جوهرة  من  بودم. 
كاركنانم  و  دانش آموزان  كردن  عالقه مند   و 
به آن شهرت  بود كه  این چیزی  و  می دیدم 
كرد.  می  القا  من  حضور  كه  چیزی  داشتم؛ 
آموزانم هر  از  دانش  می دانستم كه بسیاری 
روز با واقعیت های چالش برانگیزی كه در خانه 
دارند، به مدرسه می آیند. باید مطمئن می شدم 
روزها همیشه با پیام صبحگاهی الهام بخش و 
نیروبخش آغاز می شوند تا جوی مثبت، پایه ای 

محكم برای آن روز ایجاد كند.
با برگشت به سؤال محوری موجود، به خوبی 
آگاهم كه نقش من، به عنوان انگیزه دهنده، اثر 
مهمی بر ما به عنوان دست اندركاران مدرسه و 
نتایجی كه به دست آورده ایم می گذارد. پاسخ 
درستی برای این سؤاالت در مورد هویت وجود 
ندارد. مهم این است كه شما خودتان آن ها را 

كشف و نقش خود را واضح و آشكار كنید. 
روستایی  مناطق  مدیران  با  اخیر  كارگاه  در 
كرد  خاطرنشان  مدیران  از  یكی  شهری،  و 
پرورش  است.  دهنده  پرورش  و  مربی  او  كه 
و  بوده  اولویت  یك  وی  برای  دانش آموزانش 
برای  نقش،  این  ایفای  برای  فراوانی  انرژی  او 
ابتدایی اش،  مدرسة  دانش آموزان  از  كدام  هر 
از  او آرزو داشت هریك  اختصاص داده است. 
۵۰۰ دانش آموزش، او را به چشم یك پرورش 
دهنده ببینند. به عالوه، به طور عمیق معتقد 
بود هویت رهبری وی نقش مهم و قابل توجهی 
در ایجاد جو و فرهنگ مثبت و گرم مدرسه ایفا 

می كند.

   رسالت رهبری

با همة مشكالتی كه باید با آن ها مواجه شوید، 
انجام  باید  حتماً  می كنید  احساس  كه  آنچه 
مجاب  را  شما  چیزی  چه  چیست؟  دهید، 
می كند در خط مقدم باشید و خواب شب را 
شما  سازمان  رسالت  می رباید؟  چشمانتان  از 

چیست؟

مهم است كه رسالت خود 
را آشكار و مشخص كنید و 
هر روز آن را به یاد آورید.
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رسالت من به عنوان دانشجوی دورة لیسانس 
از زمانی شروع شد كه موقعیت دانش آموزان 
به حیطة  ابتدایی پسرانة سیاه پوست،  دورة 
كه  می دانستم  شد.  وارد  نگرانی ام  و  توجه 
می خواهم بر این جمعیت خاص اثر بگذارم، 
انجام  را  كار  این  نبودم چگونه  ولی مطمئن 
دهم. بعد از چند سال، تصمیم گرفتم معلمي 
كه  مدرسه ای  در  نهایت،  در  باشم.  اثرگذار 
غالباً سیاه پوست بودند، معلم كالس پنجم 
از  عبور  برای  پسرهایم،  به  كوشیدم  و  شدم 
مرحلة نوجوانی به جوانی، كمك كنم. به آن 
ها استاندارد ها و معیارهایی را آموزش دادم تا 

مردانی كامل شوند.
چند سال بعد، ابتدا دستیار مدیر و پس از آن 
مدیر شدم. بار دیگر تمركزم بر پسران جوان 
مدرسه بود. رسالت من مقابله با عقاید قالبی 
بود كه در جوامع شهری سیاه پوستان داشتند. 
مردان  به  تا  كاركردم  به  شروع  آگاهانه  من 
جوان نشان دهم، كه آن ها به تمام معنا شاگرد 
ممتاز هستند. آن ها همان چیزی هستند كه 

من به دنبالش بودم و مرا برانگیخته بود.
آیا شما رسالت رهبری دارید؟ و آیا این رسالت 
شامل آنچه می گویید و انجام می دهید نیز 
هست؟ مهم است كه رسالت خود را آشكار و 
مشخص كنید و هر روز آن را به یاد آورید. اخیراً 
در مذاكره ای، مدیري در شهر "میدوست" به 

من گفت، رسالتش اثبات این مطلب بود كه 
كه  شهر  جنوب  پوست  رنگین  دانش آموزان 
امكانات ندارند، می توانند به باالترین سطوح 
با اشتیاق براي من توضیح داد  دست یابند. 
كه اجازه نمی دهد فقر بهانه ای برای خود او، 
دانش آموزان، كاركنان یا اولیاي دانش آموزانش 
جهانیان  به  كه  بود  این  وی  مأموریت  شود. 
نشان دهد، دانش آموزان او، با وجود فقر، به 

سوی قله هاي موفقیت در حركت هستند.

   هدف هاي رهبری
  

اگر رسالت رهبری شما توجیه كنندة "چیزی" 
باشد كه انجام می دهید )مانند اینكه بپرسیم 
شغل شما چیست(، یعنی رسالت رهبری كار 
شما "چه چیزی" است؟ پس هدف رهبری 
شما " چرایی" آن است ) یعنی چرا شما این 
كار را انجام می دهید؟(. مأموریت من بهبود 
نتایج و پیامدها برای سیاه پوستان بود. چرا 
من  هدف  مي دادم؟  انجام  را  كار  این  من 
چه  مي دیدم  بود.  جوانان  این  توانمندكردن 
اتفاقاتی برای بسیاری از آن ها در سراسر ایالت 
متحده رخ می دهد؛ از جمله آمار بسیار زیاد 
افت تحصیلی، اخراج موقت از مدرسه، ترك 
تحصیل و حبس. مصمم شده بودم كه بخشی 

از موضوع را حل كنم. می خواستم در مدرسه ام 
واقعیتي متفاوت را ارائه كنم و من این كار را 
انجام دادم؛ چرا كه پشت رسالت رهبری من 

هدفی قرار داشت. 
هدف شما چیست؟ چرا این كار خاص را انجام 
می دهید؟ چرا تصمیم گرفته اید یك مدرسه 
را اداره كنید؟ همانند رسالت شما، "چرایی" 
شما نیز همة كارها و گفتارروزانه تان را هدایت 
می كند. من نباید در مورد چالش های عظیم 
است  ممكن  چون  بگویم،  شما  به  كار  این 
انجام  رادر  شما  هدف،  باشد.  امیدكننده  نا 

مأموریتان متمركز نگه می دارد.
پیش  اخیراً  ایست"  نورث  شهر"  از  مدیري 
بدون  را سال ها  اقرار كرد كه مدرسه اش  من 
چرایی"   " او  است.  كرده  هدایت  "چرایی" 
خاصی در نظر نگرفته بود تا اینكه صحبت های 
من در مورد آن را در كارگاه شنید و تصمیم 
او  كند.  تدوین  را  رهبری اش  هدف  گرفت 
توضیح داد، بیش از 7۵ درصد دانش آموزانش، 
هنگامی كه به كالس سوم می رسیدند، پایین تر 
داشتند.  خواندن  توانایی  خود  هم سطحان  از 
مأموریت او این بود كه اطمینان حاصل كند 
دبستان،  دورة  پایان  در  دانش آموزانش،  تمام 
یك  واسطة  به  او  كار  دارند.  خواندن  توانایی 
می دانست  "او  می شد:  رانده  پیش  به  هدف 
پیامدهای  نوشتن  و  خواندن  مهارت های 
آن  دارد."  دانش آموزانش  برای  مادام العمری 
مدیر مؤكداً به من مي گفت كار او از یك شغل 
بسیار بیشتر است. این دلیل او بود برای اینكه 
نتیجه،  در  بگذارد.  قدم  مدرسه  به  صبح  هر 
اطالعات كنونی نشان می دهند كه مدرسه در 

مسیر تبدیل این مأموریت به واقعیت است.

   چشم انداز رهبری

و  رهبری   برای  شما  انداز  چشم  نهایت،  در 
چگونه  رهبر،  به عنوان  چیست؟  مدرسه تان 
مهارت هایتان را تكامل خواهید بخشید؟ چگونه 
می خواهید از امروز تا یك سال دیگر به عنوان 

چشم انداز شما به عنوان مدیر، از 
آن رو با اهمیت است که قبل از آنکه 
واقع گرایانه بينديشید، مدرسه شما 

چه چیزهایی را می تواند به انجام 
برساند، باید چشم اندازی داشته 
باشید از اینکه چه چیزی به انجام 

خواهد رسید.
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رهبر پیشرفت كنید و كارآمدتر شوید ؟ این 
پیشرفت در چه جهاتی خواهد بود؟ چشم انداز 
رهبری شما یك مؤلفة اساسی از تمام كارامدی 
شماست. مثاًل، چشم انداز رهبری من اصالح و 
بود،  مدرسه  رهبری  ابعاد  تمام  در  پیشرفت 
ولی به طور خاص یك رهبر آموزشی بودم. 
می دانم، همچنان كه از لحاظ آموزشی رشد 
می كنم، هم كارمندان و هم دانش آموزان من 

از این موضوع منتفع خواهند شد.
 در نتیجة مدیریت شما، در پنج سال آینده، 
مدرسه تان كجا قرار خواهد گرفت؟ با وجود 
اینكه بیانیة چشم انداز مدرسة شما مهم است، 
ولی این موضوعی نیست كه من در اینجا به 
آن بپردازم. من در مورد دیدگاه شخصی شما 
برای مدرسه تان صحبت می كنم. تا چه اندازه  
این چشم انداز، به خاطر اینكه شما اداره كنندة 
مدرسه هستید، باال خواهد رفت؟ به چه روشی 
خود را از سایر مدرسه ها متمایز خواهید كرد ؟

رو  آن  از  مدیر،  عنوان  به  شما  انداز  چشم   
با اهمیت است كه قبل از آنكه واقع گرایانه 
چه  شما  مدرسة  ببینید  باید  بیندیشید، 

باید  برساند،  انجام  به  می تواند  را  چیزهایی 
چشم اندازی داشته باشید از اینكه چه چیزی 
به انجام خواهد رسید. برای مثال، چشم انداز 
یكی از مدیرانی كه هم اكنون با او كار می كنم، 
این است كه همة سال آخری های مدرسه اش 
در دانشگاه قبول شوند. سه سال قبل كه او 
بر عهده گرفت، فقط 42  را  رهبری مدرسه 
درصد از دانش آموزان سال آخر به دانشگاه راه 
یافته بودند. باوجودی كه مخالفانش چشم انداز 
او را غیر واقعی می خوانند، اكنون 77 درصد 
دانش آموزانش به دانشگاه می روند. مهم ترین 
برای  وی  چشم انداز  دستاورد،  این  دلیل 

مدرسه  بود.

   رهبری کردن با اعتماد به نفس

آیا مدرسة من موفق است، چون من آن   "
برای  معتقدم  عمیقاً  می كنم؟"  هدایت  را 
هر  را  سؤال  این  باید  مدرسه تان  موفقیت 
روز از خودتان بپرسید. برای پاسخ درست به 

این سؤال باید به طور قطع از این موضوع ها 
آگاه باشید: نقش شما به عنوان رهبر مدرسه 
چیست؟ مأموریت شما چیست؟ چه هدفی 
كار شما را پیش می برد؟ و چگونه شما آیندة 
رهبری و مدرسه تان را پیش بینی می كنید؟ 
این ویژگی ها تعیین می كنند شما چه كسی 
چرا  هستید،  چیزی  چه  در صدد  هستید، 
در  سو  كدام  به  و  هستید،  آن  درصدد  شما 
حال حركتید. این سؤاالت همانند آینه عمل 
مي كنند و قبل از هر چیز توضیح مي دهند چرا 
این كار را انجام دادید شما باید مدرسه تان را 
با اعتماد به نفس هدایت كنید و بگویید: "بله، 
مدرسة من در واقع مدرسة موفقی است، چرا 
كه من آن را مدیریت می كنم." و زمانی كه 
شما این گونه عمل می كنید، دانش آموزانتان 

موفق می شوند.
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     پرورش رهبري 
در معلمان

تصورمی كردم،  مديريتم  سال های  درنخستين 
تربيت معلمان حرفه ای كافی است. معلمان به طور 
رهبری  گروه  طريق  از  را  خود  ايده های  مرتب 
آموزشی، دستورالعمل های بازخوردی، نظرپرسي ها و گفت 
وگوهای فردی به من ارائه می كردند. بنابراين، وقتی يك 
مدير بازنشسته به عنوان مربی رهبري، برای مشاهدة اولين 
جلسة معلمان آمد، مطمئن بودم قطعاً تحت تأثير قرار مي گيرد.

جلسه باتمرين"اعتمادسازی" آغازشد. بعد من مدل جديد 

 نویسنده: سارا ای  فیارمن1
مترجم: زهرا حلوانی

توسعة آموزشی را توضيح دادم كه با هدف هاي معلم ساخته 
هدايت می شوند. سپس معلمان بازخوردهای خود را دربارة 
برنامة توسعة حرفه ای ارائه شده مطرح كردند. در پايان نيز 
بر اساس پاية تحصيلی، به گروه های متفاوت تقسيم شدند تا 

برای بازگشايی مدرسه ها برنامه ريزی كنند.
رهبري مطلبی گفت  مربی  تمجيد،  دريافت  توقع  با وجود 
كه مرا متعجب كرد: "سارا، تو بيش از حد خودت را درگير 
كرده ای. به جای اينكه تمركزت بر اين باشد كه چه كارهايی 

ایجاد محیطي مدرسه ای که همه در رهبری و هدایت آن نقش و 
مسئولیت داشته باشند.

"{
{ {
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مهارت های  از  دسته  آن  به  است  بهتر  دهی،  انجام  بايد 
رهبری فكركنی كه می خواهی در معلمان توسعه ببخشی. 
معلمان بايد اين جلسه ها را رهبری و هدايت كنند، نه تو. 
وقتی خودت پيش از بقيه درگير توسعه هستی، چه پيامی به 
معلمان، به خصوص معلمان جديد، انتقال خواهی داد؟ تمايل 
داری معلمانت چه نوع فرهنگی داشته باشند؟ توداری زمان 
را از دست می دهی. الزم است ايجاد مهارت هاي رهبري در 

معلمان را شروع كني."
حق با او بود. باوجود اينكه معلمان ايده های خود را دربارة 
من  را  برنامه  اين  ولی  بودند،  كرده  مطرح  توسعه  برنامة 
مطرح كرده بودم نه ما. با وجود اينكه در آن جلسه، معلمان 
درگروه های كوچك همكاری كرده بودند وجلسه مشاركتی و 
تعاملی بود، اما من هادی و رهبر بودم. اين جلسة من بود نه 

جلسة ما. هر چند شنيدن اين بازخورد دشوار بود، در نتيجة آن، 
مفهوم مديريت و رهبری در مدرسة من باز تعريف شد.

فرهنگمسئوليتپذيریمشارکتی

برد،  به كار  را  معلم"  "رهبری  زمانی كه مربی من عبارت 
منظور او نقش های رهبری و مديريت رسمی برای معلمان 
نبود، بلكه دربارة ايجاد محيطي مدرسه ای صحبت می كرد كه 

همه در رهبری و هدايت آن نقش و مسئوليت داشته باشند.
وقتی معلم اين تصوير بزرگ را در ذهن داشته باشد، فقط به 
اين فكر نمی كند كه تصميم جديد به چه درد من می خورد 
يا حتی هم گروهی های من دربارة اين ايده چه نظری دارند، 
بلكه از خود می پرسد: "چگونه كل مدرسه از اين تصميم 
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به عنوان مدیر مدرسه، الزم است به ترویج بینش و مهارت های 
معلمان اهمیت بیشتری بدهیم تا به اثبات خبرگی خودمان.

سود خواهد برد؟" از اين منظر، توسعة رهبری معلمان بيش از 
آنكه نيازمند آموزش معلمان باشد، مرهون تغيير فرهنگ آن 
است. مديران مدرسه ها بايد فرهنگی ايجادكنند كه درآن هر 
فرد متخصص، ضرورتاً احساس مسئوليت كند تا برموفقيت 

همةدانش آموزان تأثيرگذار باشد.
در اين فرآيند، اولين گام برای مديران آن است كه ديدشان را 
نسبت به نقش خود متفاوت كنند. ممكن است برای مديران 
تغيير نقش خود به عنوان "فرد همه چيز دان" سخت باشد. 
گذشته از اين ها، اكثر مديران مدرسه ها به اين دليل كاماًل 
موفق بوده اند كه نقش فعالی درحل مسائل داشته اند، به ابتكار 

عمل دست زده اند و نگران حجم كاری باال نبوده اند.
برای تغيير طرز تفكرم به عنوان مدير، الزم بود فهم خودم 
را از موفقيت تغيير دهم. ابتدا، هدف من از كار با همكارانم، 
ايجاد شرايطی برای يادگيری همة معلمان بود. با گذر زمان 
آموختم كه فراهم كردن شرايط و فرصت رهبری و هدايت 
برای همة معلمان نيز به همان اندازه اهميت دارد. آموختم 
كه براي شنيدن نظرات معلمان اشتياق بيشتری داشته باشم 
تا بيان نظرات خودم. به عنوان مدير مدرسه، الزم است به 
ترويج بينش و مهارت های معلمان اهميت بيشتری بدهيم تا 

به اثبات خبرگی خودمان.
ريشه دار  سادگی  به  مشاركتی  پذيری  مسئوليت  فرهنگ 
مخالفت  موضوع  اين  پذيرش  با  مديران  زيرا  نمی شود، 
می كنند. ولی اگر می خواهيم از خبرگی كاركنان خود بهره 
ببريم و مشاركت آن ها را در پيشرفت مدرسه بيشتر كنيم، 
الزم است به صورت هدفمند توانايی رهبری و هدايت را در 
آنان پرورش دهيم. برای انجام اين امر الزم است به وضوح از 
معلمان در هدايت و رهبری همكارانشان حمايت كنيم. عالوه 
بر اين، نياز داريم برای انجام كارهای مهم، مسئوليت ها را 

تقسيم و انتظاراتمان را به طور شفاف بيان كنيم. 

پرورشمهارتهایرهبریدرمعلمان

در بيشتر مدرسه ها، معلمان موفقيت های خودرا با آنچه در 
كالس درس اتفاق می افتد می سنجند. تغيير اين ديدگاه و 
پذيرش مسئوليت يادگيری دانش آموزان در كل مدرسه يك 
دگرگونی مهم است. سهيم شدن همكاران در مسئوليت پذيری، 
غالباً پيچيده و دشوار است. در واقع، بعضی معلمان امكان دارد 
به پذيرش اين طرز فكر برای مسئوليت پذيری در قبال كل 
مدرسه تمايلی نداشته باشند، زيرا مخالف هنجارهای سنتی 

مدرسه است.
دان لورتای1 )1975( سابقة اين هنجارها را بيش از 40 سال 
فرهنگ  در  آن ها  تداوم  گفته  است،  و  پيش گزارش كرده 
است  داشته   زير  شرح  به  عميقی  تأثيرات  مدرسه ها  اغلب 

]Donaldson, et al,2008[ 
1.استقالل:من خودم به تنهايی در بارة آنچه در كالسم 
اتفاق می افتد تصميم می گيرم و درگير روش های ديگران 

نمی شوم.
دارند.  مشابهی  مسئوليت های  معلمان  همة  2.مساوات: 
هيچ كدام از معلمان از همكاران ديگر متخصص تر به شمار 

نمی آيد.
3.ارشدبودن: امتيازها و اختيارها، به جای شايستگی، بر 

اساس مدت خدمت اعطا می شوند.
مديران بايد از تأثير عميق اين هنجارها بركاركنانشان آگاه 
باشند. برای معلم، هدايت همكارش ممكن است احساس 
ناخوشايندی ايجاد كند. خاطرة خانم كلی2  را به ياد می آورم؛ 
معلمی كه همكارانش او را برای رهبری گروه معلمان كالس 
سوم انتخاب كرده بودند. او همچنين عضو گروه "توسعة 
افزايش  )با  گروه  اين  بود.  مدرسه  كل  آموزشی3"  رهبری 
كل  برنامة درسی  طراحی  برای  ابزاری  معلمان(  مشاركت 
مدرسه ايجاد كرده بود. در مدرسه ای با تاريخچة برنامه ريزی 
درسی مستقل، اين ابزار گام بزرگی برای مشاركت به شمار 

مي رفت.
ولی زمانی كه خانم كلی طرح نهايی برنامة درسی خود را به 
گروه همكاران كالس سوم معرفی كرد، آن ها به شدت دربارة 
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منابع و بی فايده بودن اين طرح برای مدرسه بحث كردند. در 
اين لحظة حساس خانم كلی شانه هايش را باال انداخت، به 
پايين نگاه كرد واز طرحی كه خودش و همكارانش در گروه 

رهبری آموزشی برای آن زحمت كشيده بودند، دفاع نكرد.
درجلسة بعد، اعضای ديگر گروه رهبری آموزشی به گروه 
خانم كلی پيوستند و اطمينان دادندكه دانش آموزان با برنامة 
آموزش می بينند، و در  بهتر  پايه ها  تمام  درسی هم  رديف 
آخر گروه راضی شد. با وجود اين، درگيري هاي خانم كلی 
يك درس مهم داشت: رهبری معلم گاهی مستلزم آن است 
كه او از هنجارهای گذشتة اشتراك و تساوی اختيارات بين 
همكاران خارج شود: "زمانی كه همكاران از دست تو عصبانی 
ابزار جديد طراحی  شدند )توكی هستی كه به من در باره 
برنامة درسی بگويی؟(، تو نمی توانی به سادگی تسليم شوی 

و نظر آنان را بپذيری."
بنابراين، مديران مدرسه ها چگونه می توانند از معلمانی مثل 
خانم كلی، كه درحال آموختن رهبری هستند، حمايت كنند؟ 
پيش  چالش های  كنيم،  كمك  آن ها  به   می توانيم  ابتدا 
روی سنت ها و هدايت همكاران را پيش بينی كنند. بعد از 
گروه  جلسات  در  ما  همكاران،  با  كلی  خانم  درگيري هاي 
پيش بينی  به  كه  كرديم  تعيين  را  زمانی  آموزشی  رهبری 
بارش  روش های  بپردازيم.  همكاران  منفی  العمل  عكس 
نشان  به همكاران  براي كمك  را  راه هايی  معلمان  فكری 
می دهد تا آن ها بتوانند ديدگاه كل مدرسه را درك كنند. نتايج 

نهايی از اين قرار است:
•  به خاطر داشته باشيد كه هدف را به گروه خود بگوييد: چرا 

الزم است اين كار را انجام دهيم؟
•  "آيا كسی خالصه ای از جلسات دارد تا من بتوانم آن را با 

گروه در ميان بگذارم؟" 
•  به آن ها بگوييد چگونه اين نظام به فراگيرندگان زبان 

انگليسی ما كمك می كند.
راهبرد های  و  دستورالعمل ها  معلمان  برای  می توانيم  دوم، 
خاصی فراهم  كنيم تا با همكاران خود، در خصوص به كارگيري 
آن، صحبت كنند. می توانيم اين طرح های تسهيل كننده را 
مدل سازی كنيم. براي مثال، ما در مدرسه از دستورالعمل پنج 
"چرايی"در جلسة گروه رهبری آموزشی استفاده كرديم. در 
اين روش، آن گروه با چراهاي مستمر، به صورت مشاركتی 
به ريشه يابی مشكل می پردازد. سپس معلمان گروه رهبری 
آموزشی در جلسة بعدی كاركنان از اين دستورالعمل استفاده 
كردند تا همكارانشان را در بحث دربارة اينكه چگونه می  توان 
كل مدرسه را ارتقا بخشيد، مشاركت دهند. اين طرح تسهيل 
كننده و ساير طرح هايی كه ما استفاده كرديم، شرايط مدرسه 

را بطور كامل تغييرداد و جلسات مفيدتر شدند.
سوم، می توانيم متون راهنما تهيه كنيم. اين راهكار، يعني 
نوشتن توافق هاي به عمل آمده، شايد در ابتدا تكراری به 
نظر برسد، ولی اين اسناد بعداً وقتي به طور مرتب به آن ها 
رجوع شود، به استانداردهايی برای همكاری تبديل خواهند 
شد. براي مثال، هرگاه سؤالی پيش بيايد، معلمان می توانند 

به اين اسناد مراجعه كنند و اگر مشكلی داشتند، رهبران تيم 
تحت فشار قرار نگيرند. 

سهيمشدندرمسئوليتبرایکارهایمهم

تعيين موضوعي براي "هفتة گردهمايي فارغ التحصيالن1"  
در مدرسه شايد تصميم ساده ای  به نظر آيد، ولی اين گونه 
وظايف به نسبت سطحی، موجبات رضايتمندی بلند مدت و 
مشاركت و همكاری را برای كارهای مديريتی صحيح فراهم 
نمی كند. برای جلب مشاركت معلمان در مديريت و رهبری 
كل مدرسه، مديران بايد مسئوليت هايی را كه به طور مستقيم 
بر روش تدريس و يادگيری معلمان تأثير می گذارند، بين آن ها 

تعامل معلمان با مدير، هم فرصتي برای 
بهبود وضع موجود و خارج شدن معلمان از 
انزوا فراهم مي آورد، و هم فرهنگ رو به 
پیشرفت مسئولیت پذیری کل مدرسه را به 
نحو فعالی توسعه مي دهد.
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1- در اين هفته فارغ التحصيالن گرد هم مي آيند و در انواع فعاليت هاي سرگرم كننده با يكديگر رقابت مي كنند.               



تقسيم كنند. در اين صورت، آن ها بايد به چنين پرسش هايي 
پاسخ دهند: 

نوشتن  ازمهارت هاي  جنبه  كدام  در  پيشرفت  و  بهبود    •
بيشترين اهميت را برای ما دارد؟ )گروه ادبيات اين كار را 

رهبری می كند.( 
•  چه برنامه هايی به ما اجازه مي دهند، زمان مداخالت و 
حضورمان افزايش يابد؟ )يك گروه از معلمان با معاون مدير 
و مدير متخصص آموزشی همكاری می كنند تا برنامه های 

روزانه را اصالح كنند.(
تمرين هاي  استانداردهای  روی  كار  می توانيم  چگونه    •
رياضی را با پايه های تحصيلی هم سطح كنيم؟ ) گروه رياضی 
راهبردها را امتحان می كند و سپس طرحی به همكاران ارائه 

می دهد.(
وقتی معلمان مشاهده كنند، رهبری و هدايت آنان آنچه را 
كه برايشان مهم بوده، بهبود بخشيده است، در آن ها رضايت 
خاطري برای ادامة كار ايجاد خواهد شد. روش هايي وجود 
به  را  معلمان  آن ها،  وسيلة  به  می توانند  مديران  كه  دارند 
رهبری و مديريت برای انجام كارهای مهم  ترغيب كنند. به 
اين ترتيب، احساس كارامدی در آنان ايجاد می شود و اين 

احساس، فرهنگ رهبری را تقويت می كند.
از جمله، زمانی كه كار پيچيده و چالش برانگيز می شود، مدير 
ترغيب می شود با مداخله كار را ساده تر كند، تا با كمی كنترل 
دقيق تر، معلمان را از بار مسئوليت اضافی حفظ كند، يازمانی 
كه  كارها براساس فرايند مورد انتظار پيش نمی روند، مسئوليت 

را به دست بگيرند. 

اوقاتی نيز وجود دارند كه مدير بايد به تنهايی تصميم بگيرد. 
گزارش  درجلسات  متخصصانی  است  الزم  مثال،  براي 
از سنجش  بايد  معلمان  يا  كنند.  معلمان شركت  پيشرفت 
تكوينی دانش آموزان در پايه های تحصيلی استفاده كنند. در 
ساير زمان ها، ما فقط به سازمان دهی و كنترل در سطح خود 

ادامه مي دهيم.
معلمان برای يادگيری دانش آموزان بايد در مورد بعضی از 
مسائل ضروری، رهبری را به عهده بگيرند. به اين منظور 
بايد ببينيد كدام حوزة آموزشی خاص برای بهبود يادگيری 
دانش آموزان سطح باالتری را فراهم می سازد؟ چگونه بايد 
خانواده ها را درفهم و ترويج ارزش های مدرسه دخالت  داد؟ 
را دركالس های  ارائة نوشتاري  به  انتظارات مربوط  چگونه 

درس و پايه های تحصيلی هم سطح كنيم؟
وقتی ناحيه همة مدرسه ها را موظف می كند برنامة "پاسخ 
به مداخالت1"  را اجرا كنند، برای من به عنوان مدير ساده تر 
خواهد بود كه رويكرد جديدمان به نظارت و مداخله در توسعه 
را گزارش كنم. و چه اشتباه بزرگی می شد! به جای آن،گروه 
بزرگی از معلمان )به عنوان تيم طراحی ( دوبار در بهار و دوبار 
برای  را  طرح  تا  مي گذاشتند  جلسه  تحصيلی  سال  از  بعد 
همكاران خود شفاف كنند. اين فرايند از برنامه ريزی، دشوار، 
پراسترس  و تقريباً با ريسك باالبود. به دليل اينكه دستورالعمل 

از ادارة مركزی آمده بود.
در پايان، طرح توسعة معلمان، بيش ازآنچه پيشنهادكرده بودم، 
متفكرانه از آب درآمد. دستاورد ديگر آن اين بود كه معلمان 
ازآن بهره بردند. بعد از برنامه ريزی متفكرانه، گروه طراح يك 
جلسه با كاركنان برگزار كرد تا سيستم جديد و نقش معلمان 
را در آن توضيح دهد. با وجود اينكه كاركنان سؤاالت زيادی 
پرسيدند، اما هيچ اعتراضی به برنامة جديد نداشتند. سؤاالت 
بر اين متمركز بودند كه چگونه می توان اين برنامة جديد را 

خالقانه اجرا كرد تا اين كه آيا بايد آنرا اجرا كنيم.

مسئوليتکارهاراقبلازاينکهافرادآمادة
هدايتورهبریآنباشند،واگذارکنيد.

است.  منطقی  ولی  است،  سليم  عقل  برخالف  نكته  اين   
اين  به  مدرسه  كل  رهبری  و  مديريت  در  افراد  مشاركت 
آنان درخواست كنيم كه  از  را  معناست كه مسئوليت هايی 
تاكنون انجام نداده اند. اين امر مستلزم آن است كه مديران 
وظايف مهم را به افرادی بسپارند كه امكان دارد اشتباه كنند. 
ياد می گيرند.  با رهبری كردن  را  افراد، مديريت و رهبری 
بنابراين، الزم است تمرين واقعی انجام دهند تا در انجام آن 
مسلط شوند. آنچه در ابتدا ريسك به نظر می رسد، در پايان 
كار نوعي سرمايه گذاری هوشمندانه برای توسعة مدرسه در 

طوالنی مدت است.
قطعاً مديران كارامد تمرين رهبری را زمينه سازی می كنند 
تا افراد بدون آمادگی قبلی به درون مشكالت وارد نشوند. 
بازی كردن و  برنامه ريزی مشاركتی، نقش  امر شامل  اين 
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كمك در پيش بينی چالش های غير منتظره است. نكته اين 
است كه حتی با وجود بهترين آمادگی ها، وقتی فردی برای 
اولين بار يك جلسة گروهي يا كارگاه را هدايت و رهبری 
می كند، جلسه بدون اشتباه نخواهد بود. اما اين تجربة رهبري، 
يادگيري ارزشمندي را در بار اول براي فرد فراهم مي آورد و 
موقعيت بهتري را در چالش بعدي رهبري او تضمين مي كند.

مديريت  در  می خواهند  كه  افرادی  برای  چگونه  مديران 
و رهبری مشاركت مفيد داشته باشند، زمان الزم را فراهم 
كنند؟ اين موضوع غالباً نيازمند خالقيت است تا برنامه ای 
برای مدرسه طراحی شود كه گروه هايی ازمعلمان، در طول 
روز در مدرسه زمان آزاد مشتركی داشته باشند. در مدرسة 
من، اين امر زمانی ميسر است كه گروه های پايه  های متفاوت 
تحصيلی با هم جلسه دارند. به عالوه، بعضی از گروه هاي 
مديريت و رهبری، قبل يا بعد از مدرسه، جلسه می گذارند و 
دستمزد اندكی برای اين كاردريافت می كنند. نكتة آخر اينكه 
عضويت در برخی از اين گروه ها داوطلبانه است و پاداش آن 

در انجام خود كار نهفته است. 

شفافومشخصکردنانتظارات

برای معلم بسيار نا اميدكننده و سخت است كه زمان با ارزش 
خود را صرف فرهنگ سازی كند و همكاران خود را دربارة 
شايستگی ها و ويژگی های يك طرح خاص مطلع و قانع كند، 
اما مدير وي آن كار را كنار بگذارد يا تغيير دهد. بنابراين، برای 
اينكه افراد به شكل مؤثری در مديريت و رهبری درگير شوند، 
الزم است مديران به روشنی مشخص كنند، كه نقش هركس 
چه خواهد بود و تصميمات چگونه گرفته می شوند. آيا معلمان 
پيشنهادهاي خود را با مدير مطرح می كنند و بعد تصميم  

نهايی گرفته می شود؟آيا گروه معلمان تقويم توسعة حرفه ای 
را طراحی می كنند و حرف آخر را درنتيجه گيری می گويند؟ يا 
مدير، برنامه را، قبل از اينكه آن را به اشتراك بگذارد، تصويب 
می كند؟ زمانی كه گروه رهبری آموزشی جلسة كاركنان را 

برنامه ريزی می كند، نقش مدير چه خواهد بود؟
پاسخ  و  پيش بينی  نيازمند  رهبری  و  در مديريت  مشاركت 
زمانی  است.  كار  از شروع  قبل  به چند سؤال  دادن  روشن 
را  برنامة جديد جلسة كاركنان  معلمان خواستم  از  كه من 
برنامه ريزی و مديريت كنند، سه شاخص خود را برای طرح 
به  از  قبل  كردم،  نشان  خاطر  و  دادم  ارائه  آن ها  به  موفق 
اشتراك گذاری طرح با تمام معلمان، نياز است خودم آن را 
تأييد كنم. وقتي معلمان مدرسة ما ارزش های اصلی مدرسه را 
شناختند، گفتم كه گروه نمايندة معلمان تصميم گيرندة نهايی 
خواهد بود. ايده های خيلی خوبی داشتم و می خواستم بيشتر در 
فرايند مداخله كنم، اما خودم را واداركردم بيشترگوش دهم و از 
رهبري معلمان حمايت كنم. درپايان، همة تصميمات كاماًل با 
تمايالت شخصی من هماهنگ نبودند، اما در نهايت در مسير 

درست قرار گرفتند.
تحقيقات اخير نشان می دهند، وقتی معلمان در تصميمات مهم 
مشاركت داده شوند، در توسعة كل مدرسه بيش از پيش سهيم 
می شوند. برعكس، زمانی كه مديران آنان را اصاًل دركارهای 
مهم دخالت نمی دهند يا به ظاهر چنين مي كنند اين ريسك 
وجود دارد كه افرادی كه قصد كمك دارند، منزوی شوند، 

توسعه را محدود  كنند و معلمان به فكر ترك مدرسه بيفتند.

اتخاذتفکردوجانبه

تعامل معلمان با مدير، هم فرصتي برای بهبود وضع موجود و 

عکس: خبرگزاری ایسنا
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خارج شدن معلمان از انزوا فراهم مي آورد، و هم فرهنگ رو به 
پيشرفت مسئوليت پذيری كل مدرسه را به نحو فعالی توسعه 
مي دهد. يك راه برای انجام اين نوع مشاركت ها، شيوه اي 

است كه من به آن "تفكر دو جانبه" می گويم.
در تفكر دو جانبه، نحوة كار از اين قرار است: در حالی كه به 
نگرانی های معلم دربارة جلسة  اخير گروه گوش می دهم، 
بايد به جزئيات آن جلسه هم فكر كنم و هم زمان چگونگي 
توانمند كردن اين معلم را بايد مد نظر قرار دهم تا دربارة 
نقش خود در پيشرفت جلسات گروه بينديشد. وقتی گروه ها يا 
افراد به مشكل برمي خورند و چشم اميد به كمك مدير دارند، 
اين فرصتی برای گسترش رهبري است. وقتی به جای اينكه 
مشكل را حل كنيد، سؤال درستي مطرح كنيد، معلمان برای 
حل مشكالت بعدي مجهزتر می شوند. براي مثال، احساس 
می كنيد اعضای تيم كارها را به تساوی تقسيم نكرده اند. ريشة 
اين مشكل چه مي تواند باشد؟ معلمان چه حمايتی نياز دارند تا 
سنجش جديدی را آغاز كنند؟ آيا امروز نظر مخالفی شنيده ايم؟ 
چگونه می توانيم مطمئن شويم، ديدگاه های مختلف را بررسی 

كرده ايم؟
به دليل اينكه نگاه اغلب معلمان به كل مدرسه نيست، آنان 
به يادآوری مرتب و منظم نياز دارند. الزم است به طور مرتب 
از  شب  تكليف  تعيين  كه  كنيد  يادآوری  گروه  اعضای  به 
"كميسيون فرهنگ مدرسه" اخذ شده است و معلمان بايد به 
"گروه سواد خواندن" مراجعه كنند تا دربارة سنجش تكويني 
ايده های مربوط به توسعة  يا  جديد، سؤاالتشان را بپرسند. 
حرفه ای را بايد به "گروه رهبری آموزشی" ارائه كنند. با در 
نظر گرفتن اين تغييرات، ذهنيت رهبري و همچنين فرهنگ 

تغيير را تقويت می كنيد.

ارجنهادنبهتالشها

با وجود اينكه يادگيری دانش آموز به روشنی مهم ترين ابزار 
اندازه گيری دربارة موفقيت ما دركارمان محسوب مي شود، 
پيشرفت های چشمگير در تدريس و يادگيری نيازمند زمان 
هستند تا نتايج را نشان دهند. گاهی پيشرفت را بالفاصله 
مشاهده نمی كنيد. ما به راه های متعددی نياز داريم تا متوجه 

شويم در مسير درست حركت می كنيم. 
رهبري معلم يكي ديگر از ابزار هاي اندازه گيری مفيد موفقيت 
مدرسه است. بايد به دنبال شواهدی از يك فرهنگ بود كه در 

آن، معلمان به فعاليت هاي زير مي پردازند:
•  شناسايي موضوعات آموزش و يادگيری پايه های تحصيلی 

و مشاركت در تدوين موضوعات درسی.
•  رجوع به همكاران دربارة مشكالت و اخذ راه حل های آن ها، 

پيش از رجوع به مدير.
•  مشاركت در تصميم گيري دربارة انجام طرح های مهم.

•  پذيرش مسئوليت برای شناخت و هدايت مشكالت خارج 
ازكالس درس.

 قطعاً، مديران مدرسه هاس كارامد بايد برای قضاوت دربارة 
رهبری  و  درمديريت  معلمان  مشاركت  چگونگی  و  زمان 
مدرسه  سطح  در  پاسخ گويی  فرهنگ  ايجاد  كنند.  تمرين 
فرايندي تدريجی است كه در بسترهای مختلف فرق می كند.

با اين وصف، با حمايت مديران و واگذاری تصميمات مهم 
به معلمان، بايد منتظر نوآوری بيشتر و حس بيشتر موفقيت 
حرفه ای بين معلماني باشيم، كه هم زمان، پيشرفت يادگيری 

دانش آموزان را نيز هدايت می كنند.
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مربیگری 
رهبری كه تحول 

می آفریند
نويسندگان: النا آگویالر1
مترجم: محبوبه پورجم

تمام مدیرانی که مربی آن ها بودم، قباًل گفته بودند: "در 
این کار احساس تنهایی می کنم. من کسی را ندارم که 

بتوانم به طور جدي با او صحبت کنم. "

{
مدير  مستعار(،  نام  )يك  ريچارد  با  كه  باری  اولين 
دبيرستاني در كاليفرنيا، مالقات كردم، از او پرسيدم چرا 
به كار مربی رهبری عالقه مند است. پاسخ او همان  
بود كه  تمام مديرانی كه مربی آن ها بودم، قباًل گفته 
بودند: "در اين كار احساس تنهايی می كنم. من كسی را ندارم 

كه بتوانم به طور جدي با او صحبت كنم."
تمايل به يادگيری مستمر نيز باعث تقويت عالقة ريچارد شد.در 
پايان سومين سال مديريت او عملكرد دانش آموزان پيشرفت كرد 
و ريچارد ارزيابی های قوی دريافت كرد. اما او می خواست بهبود 
را ادامه دهد. او می گفت: "می دانم می توانم مدير بهتری باشم، 
اما دربارة اينكه چه طور بايد به اين هدف برسم، مطمئن نيستم. 

برنامة توسعة حرفه ای2  ماهانه در منطقة ما مفيد نيست."
درحالي كه مشغول گفت گو بوديم، ريچارد سومين انگيزه را برای 
يافتن يك مربی نشان داد. ريچارد مردي آفريقايی-آمريكايی از 
"بالتيمور" است و كاركنان و معلمانش عمدتاً سفيد پوست و 
85 درصد از دانش آموزان مدرسة او سياه پوست هستند. ريچارد 

توضيح داد كه چگونه اين پويايی را تجربه كرده است:

از معلمان بازخوردی گرفتم كه به نظر  پايان سال اول  "در 
می رسيد می خواهند بگويند: شما صدای بلند و خشنی داريد. 
را  اين  يا  و  اشاره می كردند  من  به خشم  نظرات  از  تعدادی 
می رساندند كه ممكن است فردي سرد و بی روح باشم. در سال 
دوم روی پايين آوردن تن صدايم كار كردم. خيلی بيشتر لبخند 
زدم و آهسته صحبت كردم. بازخورد معلمان در پايان سال بهتر 
شد و رئيسم خوش حال بود. اما حاال اين وضعيت درست به نظر 
نمي رسد. گاهی متوجه می شوم كه جلسة معلمان را هدايت 
می كنم، بدون اينكه شناخت دقيقي از خودم داشته باشم. به 
مدرسه كه می روم، احساس می كنم كت و شلوار می پوشم تا 
رنگ سياه پوستم را پنهان كنم. مدرسه ام را دوست دارم، اما 
نمی دانم آيا می توانم به اين ترتيب به كارم ادامه بدهم يا نه."

عواملی كه ريچارد را مجبور به درخواست يك مربی كرد، نشان 
می دهند كه تمام مديران مدرسه نيازمند و سزاوار داشتن يك 
مربی هستند. مديران به فردي بی طرف در خارج از مدرسه 
نياز دارند تا بتوانند با او محرمانه صحبت كنند. آن ها نيازمند 
توسعة حرفه  ای متفاوت و متناسب با شغل خود هستند. همين 
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رهبران به امنیت و فضایی محرمانه نیاز دارند تا 
بتوانند در آن دربارة پیچیدگی های نقششان که 
غالبًا هویت اصلی رهبر در مرکز آن است، صحبت 

کنند.

برای  امني  فضای  به  طور، 
نياز  هويتی  سؤاالت  كشف 
اولويت  در  غالباً  كه  دارند 
بيرونی  و  دروني  تعارضات 
منطقه ها  آن هاست.  گفتن 
كه  آموزشی  سازمان های  و 

به دنبال بهبود عملكرد مديران وكاهش جريان تغيير مديران 
رنگين پوست  به ويژه كسانی كه می خواهند رهبران  هستند، 
بيشتری را استخدام كنند يا در سازمان نگه دارند، می توانند با ارائه 
مربيگری رهبری، به سمت اين هدف ها بروند. بياييد با توجه به 
داستان ريچارد بررسی كنيم كه كدام نوع از مربيگری بيشتر 

برای مديران سودمند است؟ 

چهارنکتةقابلمالحظهبرایمربيگریرهبری
برای اجرای يك برنامة مؤثر برای مربيگری رهبری، مديران 

بايد چهار ويژگی كليدی را در 
نظر بگيرند:

حتی  اينكه  از  قبل    1  
فكر  مربی  استخدام  به 
بايد  منطقه  مديران  كنند، 
برنامة  از  جامعی  توصيف 
مربيگری شان ارائه كنند كه شامل چشم اندازی براي اين نوع 
كارورزي، هدف هاي مشخص و معيارهای مؤثر مربيگری باشد. 
اگر اين عناصر از برنامة مربيگری توضيح و تفسير نشده باشند، 

هم مربی و هم متربی دچار كشمكش می شوند.
    2      اگر مربيگری به عنوان وسيله ای برای توسعة حرفه ای 
اجرا شود، به هيچ وجه نبايد با نظارت ارتباطي داشته باشد. مربی 
نبايد مدير را ارزيابی كند و در حالت آرمانی نبايد با مافوق مدير در 
ارتباط باشد. نياز به اعتماد بين مربی و متربی را نمی توان بيش 
از اندازه مورد توجه قرار داد. اگر خطوط بين مربيگری و ارزيابی 
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واضح نباشد، اين اعتماد 
يا  و  ضعيف خواهد شد 

وجود نخواهد داشت.
  3      درك كنند كه 
مربی مشاور نيست. مدير 
جديد می تواند از داشتن 
بهره مند  مشاور  يك 
مثال،  براي  شود. 
داستان ها  كه  همكاري 
و تجربيات خود را با او 
می گذارد،  اشتراك  به 
برای  را  پيشنهادهايش 
مطرح  سيستم  هدايت 
كمك های  و  مي كند 
اما  می دهد.  ارائه  فنی 
ممكن  مديری  چنين 
نيز  مربی  به يك  است 
باشد.  داشته  احتياج 
رسمی  بسيار  مربيگری 
دادن  مشاوره  از  تر 
اينكه،  تر  مهم  است. 
زمينة  در  خوب  مربی 
تسهيل فرايند يادگيری 
نيز  بزرگ ساالن 

تخصص دارد.
به  خود  مربيان    4  

آموزش نياز دارند. مربيگری شكل ديگری از توسعة حرفه ای 
است كه قبل از هر چيز به دانش عميق و تخصصی دربارة نحوة 
تسهيل آموزش بزرگ ساالن نيازمند است. مربی خوب دارای 
مجموعة گسترده ای از مهارت هاست. اين تخصص شايستة 
را  آن  معلمان  كه  است  كارورزي عميق  و  يادگيری  از  نوعی 
دريافت كرده اند يا بايد قبل از تدريس شان دريافت كنند. نيازی 
نيست كه مربی رهبری الزاماً مدير بوده باشد، اما داشتن تجربه  
در نقش رهبری، و نيز داشتن دانشی قوی دربارة آموزش، توسعة 
هيجانی،  هوش  گروه،  پويايی های  نظام ها،  تغيير  و  سازمانی 
رهبری  از  دانشی  كلی،  طور  به  و  فرهنگی،  شايستگی های 

ضروري است.
متأسفانه، برنامه های اندكی برای آماده كردن رهبران و مربيان 
در اين خصوص وجود دارند. اگر چه يك منطقة آموزشی بايد 
حيطه ها  اين  از  برخی  مورد  در  كه  كند  استخدام  را  مربيانی 
آگاهی داشته باشند، ضروري است كه مربيان در برنامة پيشرفت 
حرفه ای و دقيق خود شركت كنند تا بتوانند به روند شكل دهی 

دانش خود ادامه دهند. 

چهچيزیکمکمیکند
عمل بهتر مربيان تا

کنند؟
داوطلبانه  بايد  مربي  داشتن 

باشد
ريچارد  تجربة  به  بياييد 
بازگرديم تا برخی از راه هايی 
رهبری  مربی  يك  كه  را 
می تواند به طور مؤثر با يك 
همچنين  و  كند  كار  مدير 
امر  اين  به  كه  را  شرايطی 
كمك می كند، بررسی كنيم. 
در مرحلة اول مربيگری، كار 
را  ريچارد  كه  بود  اين  من 
بشناسم.طی چند هفتة اول، 
متوجه شدم كه او با معلمان 
جلسه ترتيب می دهد، تسهيل 
حرفه ای  پيشرفت  كنندة 
بازخورد  معلمان  به  است، 
و  می دهد،  را  مشاهداتش 
مدرسه  اطراف  ناهار  هنگام 
قدم می زند و با والدين تعامل 
ارزيابی های  همچنين،  دارد. 
قبلی ريچارد و بازخورد پايان 
سال معلمان را خواندم و با او 
بسيار گفت گو كردم. طی اين گفت گوها سؤاالتی از او پرسيدم و 

وقت بسياري را به شنيدن حرف هاي او اختصاص دادم.
ريچارد  كه  بود  اين  كرد  به من كمك  كه  چيزهايی  از  يكی 
خواهان مربی بود و واقعاً می خواست رشد كند. از من دعوت 
كرد تا او را به چالش بكشم و تفكرش را به حركت درآورم. 
در حالت ايده آل، مربيگری به صورت داوطلبانه ارائه می شود. 
مربيگری رهبرانی كه نمی خواهند مربی داشته باشند، داستان 
ديگری است. اما وقتی مربيگری به عنوان وسيله ای برای رشد 
و جدا از ارزيابی ارائه می شود، پيدا كردن مديری كه به ثبت نام 

ودرخواست مربی تمايل داشته باشد، سخت نيست.

اجازهدهيدمديرانشخصاًهدفهايخودراتعيين
کنند

زمانی كه درك من از ريچارد بيشتر شد، اولويت دادن به كارها 
مورد توجهم قرار گرفت. مربيگری بايد در مجموعه ای از هدف ها 
و يا حوزه ای برای پرس و جو رخ دهد. در صورتی كه مديرصالح 
بداند، هدف ها را مي توان با استانداردهای حرفه ای يا ابزار ارزيابی 
هم راستا انتخاب كرد. هر هدفی كه انتخاب شده باشد، الزم 
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است كه متربی انگيزة پيگيری آن را داشته باشد.ريچارد تصميم 
گرفت مربيگری ما را بر اين پرسش و پاسخ ها متمركز كند: 

 به عنوان يك آفريقايی-آمريكايی، چگونه می توانم كاركنانی 
را هدايت كنم كه عمدتاً سفيدپوست هستند؟ 

 چگونه می توانم شايستگی فرهنگی كاركنانم را توسعه دهم؟
 چگونه می توانم دلسوزانه در جهت تحقق عدالت حركت 

كنم؟
من و ريچارد برای بررسی اين سؤاالت برنامه اي عملی تهيه 
كرديم كه شامل نظرسنجی و مصاحبه با معلمان و كاركنان بود. 
برخی از داده هايی كه جمع آوری كرديم، غير منتظره بودند. مثاًل 
خانم معلم جوان و سفيدپوستی به ريچارد اظهار داشت:"وقتی 
تنها با شما در يك اتاق هستم، احساس نگرانی می كنم. چون 
شما گاهی خيلی عصبی به نظر می رسيد و من مطمئن نيستم 
كه شما چه كار خواهيد كرد."در طول اين مصاحبه كه من هم 
در آن حضور داشتم، ريچارد به صورت قابل توجهی آرام ماند. 
او از معلم به خاطر صداقتش تشكر كرد. با اين حال من متوجه 
شدم، هنگامی كه يادداشت می نوشت، دستش مي لرزيد. كه ما 

بعداً در اين باره گفت گو كرديم. 

زمانمخصوصگفتگو
كه  وقتي  يعني  می دهد؛  رخ  مكالمه  و  گفت گو  در  مربيگری 
مربی هنرمندانه مجموعه ای از راهبردهايی را به كار مي گيرد تا 
يادگيری را تسهيل  كند و مدير نيز نسبت به آن ها عكس  العمل 
نشان مي دهد. بنابراين، كاماًل ضروری است كه مدير مدرسه 
در زماني مخصوص و بدون مزاحمت، اوقاتي را با مربی خود 

بگذراند.
راهبرد  است،  انجام  حال  در  مجموعه  اين  اينكه  از  اطمينان 
فعاالنه ای را طلب می كند. وقتی ريچارد جلسة مربيگری داشت، 
معلمان اطالع داشتند كه پاسخ گوی مسئوليت وی سرپرست 
مركز است. ريچارد اين يادداشت  را به در اتاقش می آويخت: 
حال  در  مدرسه  كه  شويد  داخل  می توانيد  صورتی  در  "فقط 

سوختن باشد." بنابراين، جلسات ما هرگز مزاحمی نداشت.

مربيگریتحولی
مدلي از مربيگری كه من آن را توسعه داده ام و از آن استفاده 
می كنم، "مربيگری تحولی1"  نام دارد. اين رويكرد معتقد است، 
مربيگری وقتي مؤثر مي افتد كه به هدايت و كشف رفتارهايی 
توجه كند كه مدير مدرسه بايد به خوبی انجام دهد )مانند مديريت 
حضور  و  مشاهده   و  داده ها  تحليل  و  تجزيه  معلمان،  جلسه 
مربيگري  بودن  مؤثر  در  كه  ديگري  عوامل  درس(  دركالس 
نقش دارند، عبارت اند از: باورهايی كه رهبر بر اساس آن ها عمل 
می كند )در مورد يادگيری، رهبری، عدالت و ...( و نحوة بودن و 
زيستن وي كه شامل هويت رهبر، و شيوه های برقراری ارتباط و 

احساسات وي مي شود.

باورها؛  رفتارها؛  می نامم:  گانه"  سه  "مربيگری  را  اين  من 
بودن ها. بسياری از مدل های مربيگری فقط بر رفتارها تمركز 
می كنند. اما تأثير مربيگری بدون درنظر گرفتن باورهايی كه اين 
رفتارها را به وجود می آورند، يا فهم اينكه چگونه اين باورها از 
طريق شيوة رهبری ابراز می شوند، محدود خواهد بود. رهبرانی 
كه در زمينه های متنوع و گوناگوني كار می كنند، به يك مدل 
مربيگری نياز دارند كه به طور آشكار باورها، هويت ها، احساس ها 
و شيوه های برقراري ارتباط را بررسی كند. چرا كه آن ها روزانه با 
ديدگاه بسياری از ذی نفعان مختلف و طيف وسيعی از شيوه های 
دارد  به رو می شوند. منطقه اي كه قصد  رو  بودن و زيستن ، 
مدرسه هاي برابر و عادالنه اي ايجاد كند، به استفاده از يك مدل 
تحول پذير نياز دارد، زيرا از بين بردن نابرابری ها مستلزم بررسی 

باورها و شيوه های مختلف بودن و زيستن است.

کشفاحساساتدشوار
در مراحل متفاوت يك گفت گوي مربيگری، شايد مهم ترين نكته 
اين باشد كه بتوانيد هم رفتارها، هم باورها و هم شيوه های بودن 
و زيستن را بررسی كنيد. هنگامی كه من و ريچارد به گفت گو 
دربارة مصاحبة معلمی پرداختيم كه اعتراف كرده بود در كنار 
ريچارد احساس نا آرامی می كند، مكالمه را با اين پرسش شروع 
كردم:"از كجا می خواهي شروع كنيم؟" ريچارد خيره به پنجره 
نگاه كرد و با صدای يكنواختی گفت:"گمان می كنم كه بايد 

داده های مربوط به روند مصاحبه را تجزيه و تحليل كنيم."
من مكث كردم و سپس گفتم: "من جديت و اشتياق چندانی در 

صدايت نديدم. درمورد آنچه كه گفتی مطمئنی؟"
او آهی كشيد و گفت: " سعی می كنم نظر او ]معلم[ را ناديده 
بگيرم."دوباره مكث كردم. سكوت كردن يكي از مهارت هاي 
ارزشمند مربيگری است. ريچارد ادامه داد: "منظورم اين است كه 
آيا واقعاً آن خانم معلم مطمئن نيست كه من چه كارمی كنم؟"و 

سرش را تكان داد.
را  احساساتش  تا  كنم  ريچارد كمك  به  بايد  كه  متوجه شدم 
پيدا كند؛ بخشی از آنچه مربوط به بودن و زيستن اوست. به او 

گفتم:"دربارة افكار و احساساتت بيشتر برايم بگو." 
ريچارد جواب داد:"عصبانی هستم. حتی در اين لحظه خيلی 

عصبانی هستم، آيا شما را هم می ترسانم؟"
گفتم: "شما مرا نمی ترسانيد." وقتی مربيگری می كنم، عمداً 
شخصيتی آرام و موقر دارم و اين آرامش را از طريق زبان بدنم، 
ُتن صدايم، عمق و سرعت صحبت كردنم منتقل می كنم ادامه 

دادم: "چه چيز ديگری در اين باره به فكرتان می رسد؟"
چه  كه  داد  توضيح  و  كرد  دقيقه صحبت  ريچارد 10  سپس 
احساسی از رهبری معلمان عمدتاً سفيد پوست دارد، چرا كاركنان 
وي را آن طور كه وي هست، درك نمي كنند، و بودن او تنها 
به عنوان مردي آفريقايی-آمريكايی، با ادراك غالب و تحريف 
شده جامعة ما دربارة مردان آفريقايی-آمريكايی درك مي شود. 
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او درحالی كه صدايش گرفته بود، گفت: "اين يك تجربة غير 
انسانی است! درحالی كه من مراقب احساسات آن ها بودم و انتظار 

داشتم آن ها احساس خوبی داشته باشند."
من در ادامة صحبت های ريچارد گفتم: "شما به عنوان يك 
انسان حق داريد در مدرسه خود واقعی تان باشيد؛ يعني به عنوان 
يك سياه پوست در اينجا حضور داشته باشيد و با تحريف مواجه 

نشويد."
كه  گونه ای  به  داشت،  نياز  تدبير  به  مرحله  اين  در  مربيگری 
بدهد.  را  احساسی اش  تجربة  گذاری  نام  فرصت  ريچارد  به 
هوش هيجانی كليد مربيگری مؤثر است. مربيان بايد با وجود 
احساسات شديد، از جمله خشم، احساس راحتي كنند. امواج شديد 
احساسات، با صبر و شكيبايي، عبور می كنند؛ همان طور كه از 
ريچارد هم عبور كردند. به دنبال خشم، غالباً غم و اندوه به  وجود 
مي آيد و مربی بايد نسبت به "اشك" كه گاهی جاری می شود، 

راحت باشد.
وقتی ريچارد آمادگی پيدا كرد، ما موضوع بحث را به آنچه ريچارد 
می خواست برای شايستگی های فرهنگی كاركنانش ايجاد كند، 
تغيير داديم. ريچارد مطمئن بود كه اگر برخی از معلمان رفتار او را 
به صورت بالقوه تهديد آميز تلقی كرده اند، رفتار دانش آموزان پسر 
آفريقايی-آمريكايی را نيز تهديدآميز تلقی خواهندكرد. پيامد اين 
ادراكات را می توان در تعداد بسيار باال و نامتناسب دانش آموزان 
پسر آفريقايی-آمريكايی مشاهده كرد كه به دليل "نافرمانی" 
به دفتر مدرسه فرستاده شده  بودند. ما بايد به قلمرو  باورها و 

رفتارهای ريچارد و معلمان نيز برويم.
ريچارد در پايان اين جلسة مربيگری طرح خود را برای ايجاد 
صالحيت های فرهنگی گسترش داد .اين برنامه شامل مشاركت 
معلمان به خواندن متون كليدی، دعوت از والدين برای شركت 

در جلسة بحث دربارة تجربياتشان در مدرسه، و سازمان دهی 
گروه هايی از معلمان بود كه با يكديگر در خصوص زمينه هاي 
فرهنگی خود و چگونگی تأثير آن ها بر نحوة برخورد با دانش 
آموزان متعلق به ساير فرهنگ ها صحبت كنند. مهم تر از همه 

اين بود كه ريچارد  احساس تجديد حيات و انرژی می كرد.
همان طور كه صحبت می كرديم، از او پرسيدم از گفت گويی 
كه آن روز باهم داشتيم، چه چيزی يادگرفته است. او پاسخ 
ترسيده  از من  معلم گفت  آن خانم  زمانی كه  داد:"راستش، 
است، فقط می خواستم جلسه را ترك كنم .اما حاال متشكرم 
كه او چنين چيزی گفت. چرا كه مرا واداركرد، به اداركی كه 
نسبت به مردان سياه پوست در مدرسه مان وجود دارد، توجه 
كنم. سپاس گزارم كه می توانم با شما صحبت كنم.من می توانم 
زمينه های رشد خود را به عنوان يك مدير، واضح تر ببينم و 
برنامه ای برای توسعة مهارت های معلمان مدرسه ام دارم. آنچه 
مرا ناراحت كرد، باعث شد كه من قوی تر شوم؛ اگر چه نمی دانم 

اگر مربی نداشتم، آيا اين اتفاق می ا فتاد يا نه."

حمايتیکهباعثتمايزمیشود
بيشتر مديرانی كه طی10 سال گذشته مربی آن ها بوده ام، از 
رنگ ها و نژادهای مختلفی بوده اند. در اين تالش گروهي، ما 
در زمينة بهبود رفتارهايی كار كرده  ايم كه نقش مديران خواستار 
آن است. اما كارمان غالباً در قلمرو باورها و شيوه های مربوط به 
بودن و زيستن بوده است. ما دريافتيم كه رهبری رنگين پوستان 
در مدرسه ای كه پر از دانش آموزان سياه و قهوه ای است، به 
چه معنی است و اينكه چگونه تقسيم بندی جنسيتي و زمينة 
كالس و تالقي آن ها با برچسب های نژادی و هويتی، برخی از 

جنبه های رهبری را با مشكل همراه می سازد.
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فرقی ندارد كه گروه متنوعی را رهبری كنيد و 
يا كاركنان همگنی را كه زمينة نژادی-قومی 
متفاوتی نسبت به رهبر دارند. آنچه عموميت 
دارد اين است كه رهبران به امنيت و فضايی 
دربارة  آن  در  بتوانند  تا  دارند  نياز  محرمانه 
پيچيدگی های نقششان كه غالباً هويت اصلی 
رهبر در مركز آن است، صحبت كنند. بسياری 
از مديران سفيدپوستی كه مربی آن ها بوده ام 
از  دانش آموزانی  با  مدرسه ای  كه  )آن هايی 
رنگ های مختلف را مديريت می كردند(، نياز 
مشابهی داشتند تا بتوانند هويت خود را بررسی 

كنند.
همة اين رهبران در سازمان هايی كار می كردند 
حفظ  و  استخدام  به  نسبت  را  خود  تعهد  كه 
رنگين  رهبران  و  شايسته  فرهنگی  رهبران 
باعث  كه  عاملی  بودند.  كرده  اعالم  پوست 
می شد اين مديران برای سال های متمادی در 
مدرسه بمانند يا پس از يك يا دو سال مدرسه 
را ترك كنند، اين بود كه آيا حمايت می شدند 

يا نه. حمايت به اين معنی كه كسی باشد كه 
بدون قضاوت و به طور پيوسته با آن ها صحبت 

كند. چنين فردی يك مربی رهبری است.
پديده ای  مدرسه ها  در  رهبری  مربيگری   
نوظهور است، درحالی كه مربيگری آموزشی 
مديران  برای  مربيگری  است.  داشته  رواج 
ريشه  آرامی  به  مركزی  ادارات  و  مدرسه ها 
می دواند، اما برنامة مربيگری تحولی كه من 
عظيمی  منافع  می تواند  دادم،  توضيح  را  آن 
به  باشد.  داشته  دانش آموزان  و  رهبران  برای 
خصوص برای آن دسته از منطقه  هاي آموزشی 
و  آموزشی  نابرابری های  بردن  بين  از  به  كه 
شده اند،  متعهد  مديران  تغيير  جريان  كاهش 
مفيد است. برای منطقه هايی كه به اجرای اين 
برنامة مربيگری تمايل دارند، ضروری است تا 
چشم انداز و هدف هايشان را براي اين برنامه به 
روشني بيان كنند، مربيان را به طور گسترده 
جمع  به  برنامه  تأثيرات  دربارة  و  دهند  تعليم 

آوری اطالعات بپردازند.

ادامةداستانريچارد
از زمانی كه من با ريچارد مالقات كردم، سه 
سال می گذرد.او همچنان مديرهمان مدرسه 
از  اخيراً  هستم.  او  مربی  هنوز  من  و  است 
ريچارد پرسيدم كه چه چيزی در مورد جلسات 
مربيگری ما بيشتر ارزش دارد او گفت: فقط در 
يكي دو ساعتي كه با شما هستم، خودم هستم. 
ممكن است عصبانی، غمگين، ترسناك، مغرور 
يا كامياب باشم و شما با حاالت مختلف من 
كه  كسی  دربارة  من  آمده ايد.  كنار  هميشه 
مربی ام محسوب مي شود، بيشتر شناخت پيدا 
مي كنم. بيش از هر چيز، اين جلسات مربيگری 
بود كه دربارة رهبری به من آموزش داد. اين 
جلسات فرصتي فراهم مي كنند كه در طول 

هفته منتظرشان هستم.
به  دارم تصور كنم كه مربيگری  من دوست 
ريچارد فرصت داد تا عشق خود را نسبت به 
كار، معلمان، دانش آموزان و مدرسه اش حفظ 
كند و همچنان به كارش ادامه دهد. البته اين 

تصور در مورد ساير مديران نيز مصداق دارد. 
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 ،)2۰۰8( فاالن4   میكائیل 
به  خود  كالسیك  دركتاب 
“چه چیزی در مدیریت  نام 
مدیران  برای  دارد؟۵”   مبارزه  ارزش 
را  عمل   12 مدرسه ها،  نظام های  و 
بعد  و  امروز  تا  كه  شناسایی می كند 
از گذشت تقریباً یك دهه، همچنان 
به خصوص،  باقی مانده اند.  اهمیت  با 
“غیرخصوصي  شامل  او  خواستة 
كردن تدریس” و “تعالي بخشیدن و 
آموزشی  مدیریت  در  سرمایه گذاری 
وجود  با   .)۵8 )صفحة  بود  مدیران” 
در  كمبودی  هیچ گونه  امروزه  اینكه 
مدیران، معلمان و سایر كاركناني كه 
را به دست  مشاغل مدیران آموزشی 
آورد ه اند، وجود ندارد، هنوز پیدا كردن 
مجموعه ی  طریق  از  كه  معلمانی 
اجرایي  شیوه هاي  و  سیاست ها  از 
منسجم، پیشرفت دائمي دانش آموزان 

را موجب شوند، دشوار است. 
این گسست، به خصوص درفضای نمره 
دهی، كاماًل آشكار است. خواه نمرات 
گزارش  و خواه  باشند  روزانه  كالسی 

نهایی پایاني آن پایه و نتایج آن برای 
بورس تحصیلی و پذیرش دانشگاهی، 
بی قانون  فرایند  نوعي  نمره دهی 
آن  در  كه  است  مدرسه  در  پیشرفت 
ادعای سیاست های منسجم بیشتر از 
باداشتن  هركس  و  است  آن  به  عمل 
یك خودكار قرمز، قادر به تصمیم گیری 
دربارة صالحیت دانش آموزان است. این 
كار پیامدهای نامطلوب آموزشی به بار 

خواهد آورد.
هرچند ما موافق تشویق سیاست های 
نمره دهی كنترل شدة مدرسه نیستیم، 
ولی گفتة فاالن را دربارة وجود موارد 
زیادی كه مدیران مدارس باید با آن ها 
یا به خاطر آن ها مبارزه كنند، تصدیق 
به  ورود  از  ما  همین طور،  می كنیم. 
مسائل چالش انگیز نیز نگران نیستیم. 
مبارزه  در  تربیت شده اي  مربي  هیچ 
حفظ  یا  دانش آموزان  امنیت  براي 
تردید  رواني،  آسیب هاي  از  كودك 
نخواهد كرد. ما اعتقاد داریم كه بعضی 
از سیاست های رایج در نمره دهی به این 
سطح از اضطرار رسیده اند كه سالمت 

هرنظام نمره دهی كه به جاي تشويق پيشرفت؛ مدام براي اشتباهات تنبيه 
می كند، قطعاً يادگيری را متوقف خواهد كرد.

علیه  ه  ز ر مبا زش  ر ا                       
چیست؟ دهی  ه  نمر سیستم 

"{
                                                                                                            

نويسندگان: داگالس ریوس1،
 لی آن جانگ2و کین ٌاکانر 3                                                                                            

مترجم: زهرا حلوانی

: ه  یژ و ن  ا عنو
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را  دانش آموزان  تحصیلي  نتایج  و  جسماني 
می شود  گفته  گاهی  حتی  می كنند.  تهدید 
كه سیاست های خطرناك نمره دهی با توجیه 
“آماده كردن آن ها برای زندگی واقعی” به كار 

گرفته مي شود. 
ما متوجه شدیم، معلمان دربارة نظام نمره دهی 
دیدگاه های وسیعی دارند. در مقالة حاضر، بر 
آن ها  در  كه  می كنیم  تمركز  بخش  چهار 
شواهد آشكارند: استفاده از معدل یا میانگین 
نمره ها برای محاسبة نمرة نهایی؛ نمره دهی به 
تمرین یا تكلیف شب؛ استفاده از صفر در نظام 
نمره دهی برمبنای1۰۰؛ استفاده از نمره براي 
تنبیه بد رفتاری. این روش ها به اندازه گیری های 
و  می شوند  منجر  جمعی  یا  فردی  نادرست 
دانش آموزان را قانع می كند كه مدرسه محلی 
برای اطاعت و نمره جمع كردن است نه محلی 
برای یادگیری. هدف ما از تمركز بر این چهار 
سیاست رایج نمره دهی در مدرسه، جلوگیری 
از قربانی شدن پیشرفت به خاطر رسیدن به 

كمال است.

1. استفاده از معدل
هیچ گونه سنجشي در دنیای واقعی وجود ندارد 
كه به متوسط عملكرد بسنده كند: از  آزمون 
آزمون های  و  مغز،  جراحی  آزمون  رانندگی، 

یا  برای مهندسی، خلبانی، خیاطی  حرفه ای 
از رآكتور هسته ای. محاسبة معدل  حفاظت 
نمرات در یك بازة زمانی به معنای آن است 
كه تصور كنیم یك فرد هرگز اشتباه نمی كند 
یا به احتمال زیاد، اشتباهات او مانع موفقیتش 
مي شوند. به نحوة یادگیری یك كودك نوپا 
است  مشخص  كنید:  نگاه  رفتن  راه  برای 
اشتباهات او باعث موفقیتش خواهند شد. اگر 
به كودك بگوییم به دلیل اشتباهاتش نمرة 
ضعیفی در راه رفتن دریافت می كند، بسیار 
مسخره است. او باالخره راه خواهد رفت و در 

این كار ماهر می شود. 
یكی از استدالل ها در استفاده از معدل براي 
محاسبة نمرة  نهایی این است كه دانش آموزان 
خوب، مطالب را همان بار اول به طور درست 
دریافت می كنند. ولی این درست نیست، به 
جز در مواردی كه دانش آموزان در آن مطلب 
به چالش كشیده نمي شوند. زمانی كه برنامة 
درسی جدي و دقیق است، همة دانش آموزان 
دانش آموزان  ولی  می شوند،  اشتباه  مرتكب 
اشتباهات  آن  از  همیشه  موفق  بسیار 
عملكرد  میانگین  محاسبة  می گیرند.  درس 
دانش آموزان در یك بازة زمانی به معنای توجه 

نكردن به واقعیت فرایند یادگیری است. 
هرنظام نمره دهی كه به جاي تشویق پیشرفت؛ 

قطعاً  می كند،  تنبیه  اشتباهات  براي  مدام 
یادگیری را متوقف خواهد كرد. برعكس، هر 
نظام نمره دهی  كه بر عملكرد فعلی دانش آموز 
به  می كند،  تأكید  او  اخیر  موفقیت های  یا 
دانش آموزان دلیلي برای ادامة تالش می دهد. 
چرا كه نه تنها دانش آموزان مستحق نمره ای 
بلكه  آن هاست،  موفقیت  بازتاب  كه  هستند 
معلمان هم سزاوار اعتباري هستند كه تأثیر 

تدریس و مداخالت آن ها را نشان می دهد. 

2. نمره دهی به تکلیف ها 
در ارزش تمرین كردن هیچ شكی وجود ندارد. 
جغرافی دانان،  ورزشكاران،  موسیقی دانان، 
ریاضی دانان و شاعران، همگی هنرهای خود 
را تمرین می كنند و با كمك و حمایت مربي، 
عملكرد خود را ارتقا می بخشند. ویژگی هایی 
 )2۰16( روبرتپول2  و  اریكسون1  اندرز  كه 
می نامند،  تمرین  طالیی3”   “استانداردهای 
بر  عالوه  باید  دانش آموزان  هستند.  ثابت 
دریافت نظرات مربي، بازخورد توصیفی سریع 
به مشاركت  گام،  فزاینده در هر  پیشرفت  و 
در تمریناتي بپردازند كه به گونه ای طراحی 
شده اند كه به آن ها كمك مي كنند، به توانایی، 

فهم یا دانش بعدی دست یابند. 
نمره دهی اجباري به تكلیف ها بر اساس این 

نمره دهی نوعي فرایند بی قانون پیشرفت 
در مدرسه است که در آن ادعای 

سیاست های منسجم بیشتر از عمل به آن 
است.
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حتی  تكلیف،  به  نمره  دادن  كه  است  تفكر 
اگر در شرایط غیر ایده آل انجام شده باشد، 
به عملكرد بهتر منجرخواهد شد. در واقع، این 
طرز تفكر دربارة تكلیف، دو پیامد نامطلوب 

خواهد داشت: 
كوركورانه  كه  دانش آموزان  از  گروهي  اول، 
تسلیم می شوند و با ناراحتی تكلیف هایی را 
اهمیتي  برایشان چندان  كه  می د هند  انجام 

ندارد. 
دوم، گروه دیگري از دانش آموزان هستند كه  
عصبی ترند و  هیچ تكلیفی را انجام نمي دهند. 
و حتي نمي توانند به آن ها نزدیك شوند، زیرا 
نمی توانند به تنهایی از پس تكلیف ها برآیند. 

دردناكی  شكل  به  را  مدرسه  اول  گروه 

را  آن  دوم  گروه  و  می داند  خسته كننده 
تحقیرآمیز ارزیابي مي كند. دانش آموزان هیچ 
یك از این دو گروه  با آموزش معتبر و درستي 

رو به رو نمي شوند.
مي نویسند:  پول  و  اریكسون  كه  همان طور 
حذف نمره  به معنای بي توجهي و سختگیری 
سخت كوشی،  شامل  واقعی  توجه  نیست. 
هدفمندی، تالش مجدد و تعهد برای موفقیت 
است. با كمك یك متخصص، بازخورد دادن 
مؤثرتر از دادن نمرة A+  یا 1۰۰ درصد خواهد 

بود.

3. صفر در نظام نمره دهی 100
كه  می دهند  حق  معلمان  به  زیادی  افراد   
به تكلیف  هاي انجام نشده نمرة صفر بدهند 
دانشگاهي  ارزش های  برای  را  عمل  این  و 
غیرعقالنی نمی دانند. الزم است، از همكارانی 
كه از مقیاس نمره دهی1۰۰ استفاده می كنند 
دانش آموزان  كه  نمره ای  “حداقل  بپرسید: 
برای انجام كار B ، A و C دریافت كرده اند، 
چیست؟” معلمان آمریكایي معموالً با نمراتی 
متناظر با9۰ ، 8۰ ، 7۰ و 6۰ به این سؤال 
پاسخ می دهند. پس چرا برای كارهای انجام 
طرفداران  می شود؟  داده  صفر  نمرة  نشده 
است.  ساده  “این  می گویند:  رقابتی  تمرین 
وقتی كاری انجام ندهی، هیچ ارزش و اعتباری 
شیوة  به  توجه  با  ولی  نخواهی كرد.  دریافت 
معدل گیري كه قباًل بحث شد، نمرة صفر برای 
كار انجام نشده، به نتیجه اي منجر مي شود كه 
به  درستي پیشرفت درسی دانش آموز را نشان 
احتماالً  دانش آموز  آن،  طریق  از  و  نمی دهد 

توان بازیابی و جبران ندارد. 
با درك آسیب هایی كه این سیاست می تواند 
سیاست  از  مدرسه ها  از  برخی  كند،  ایجاد 
حداقل نمرة ۵۰ بهره مي گیرند. آن ها عقیده 
دارند: فاصلة موجود بین سطوح نمرات باید 
 F )6۰و Dیكسان باشد. بنابراین، فاصلة بین
و۵۰ ( باید مشابه سایر فاصله ها بین نمرات 
خواهد  چنین  دیدگاه  این  نقد  باشد.  باالتر 
كه  انجام  كاری  برای  دانش آموزان  كه  بود 
این  در  می كنند.  دریافت  نمره  نكرده اند،۵۰ 
حالت مدیران مدرسه ها و سیاست گذاران غالباً 

عجوالنه عقب نشینی می كنند.
بهترین و درست ترین راه برای حل این مشكل، 
 ”A-D”سنتی نمره دهی  نظام  به  بازگشت 
با  برابر   B با 4،  برابر   A“ آن،  در  كه  است 
C  ،3 برابر با D ،2 برابر با 1 و F مساوی با 
صفر است.” برای اینكه این نظام مطابق نظام 
صفر )برای تكالیف انجام نشده( تا صد باشد، 
ممكن است معلم ادعا كند هرگاه A مساوی 
برابر   D و و C مساوی 2  B ،4 مساوی 3 
نمرة 1باشد، قصور دانش آموز در انجام تكلیف 

باید نمرة “6 –” باشد. ما نظام های نمره دهی 
گوناگونی را دركارمان دیده ایم، ولی براساس 
اطالعات ما، حتی مخالفان سرسخت تغییر در 

نظام نمره دهی نیز این را پیشنهاد نداده اند. 
بنابراین، راه حل ساده است: اجرای مقیاس 
معموالً  نمره دهی.  نظام  در  نمره ای  چهار 
تغییرات بدیع در نظام آموزشی كار معلمان 
راساده تر نمي كند، ولی نمره دهی بر مقیاس 
آن  از  یكی  درصدی،  جای  به  نمره ای  چهار 
مثال هاست كه كار آن ها را ساده تر می كند. 

پس نتیجه برد- برد است!

4. نمره به رفتار و کارهای با تأخیر
بسیاری از كالس های درس سیاست استفاده 
از نمره به عنوان تنبیه را حفظ كرده اند و برای 
مشكالت رفتاری، مثل غیبت كردن، تأخیر در 
ورود، رفتار نامناسب و بیشتر مواقع تأخیر در 
انجام تكلیف ها، نمره را به كار می برند. مشكل 
اولیة  هدف  كه  است  آن  شیوه  این  بنیادی 
یعني  می كند.  فراموش  را  درسی  نمره های 
تبادل اطالعات دربارة دستاوردهای دانش آموز 
براساس هدف هاي آموزشی را نادیده مي گیرد 
وقتی نمره برای تنبیه رفتارهای نامناسب به 
پیدا  ابهام  نمره  صحیح  معنای  می رود،  كار 
مي كند و به تركیبی از موفقیت و رفتار تبدیل 
می گیرد،   C نمرة  كه  دانش آموزی  می شود. 
شاید محتوا را به خوبی فراگرفته، ولی نتوانسته 
دیر  را  آن  یا  دهد  انجام  را  تكلیفش  است 
تحویل داده  است. برعكس، شاید دانش آموز 
رفتار مناسب داشته است، ولی توانایی تسلط 
بر محتوا را ندارد. هر گاه معیارهای رفتار و 
موفقیت  تركیب شوند، دیگر نمی توانیم تفاوت 

آن ها را مشخص كنیم. 
تركیب معیارهای رفتاری با نمره هاي درسی، 
نمره ها منجر  تفسیر  در  به دشواری  تنها  نه 
می شود، بلكه برانگیزه و مشاركت دانش آموز 
نیز تأثیري مخرب دارد. وقتی نمره ها به علت 
به  شوند،  كم  تكالیف  ندادن  انجام  یا  تأخیر 
خصوص هنگامی كه پیامدهای منفی آن زیاد 
باشد، دانش آموزان امید به پیشرفت خود را 
از دست می دهند و انگیزة آن ها برای تالش 

كاهش می یابد. 

این روش ها به 
اندازه گیری های نادرست 

فردی یا جمعی منجر 
می شوند و دانش آموزان 

را قانع می کند که مدرسه 
محلی برای اطاعت و نمره 
جمع کردن است نه محلی 

برای یادگیری.
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ما اعتقاد داریم، آموزش رفتارهای مثبت، از 
جمله وقت شناسی، مهم است ولی پیامدهای 
رفتار باید به طور مستقیم آن رفتار را هدایت 
نمره هاي درسی  بر  آن  نتایج  اینكه  نه  كند، 
دانش آموزانی كه  بگذارد.  تأثیر  دانش آموزان 
تكلیف هاي خود را با تأخیر انجام می دهند، به 
گرفتن نمرة پایین برای ندانم كاري نیاز ندارند، 
بلكه به حمایت نیاز دارند. اگر تكلیفی اهمیت 
دارد، بهتر است دیرتر انجام شود تا اینكه اصاًل 

انجام نشود. 
تكلیف  انجام  در  تأخیر  به  پاسخ  بهترین 
كه  كنید  فراهم  زمانی  و  فضا  كه  است  این 
كنند.  كامل  را  تكلیف هایشان  دانش آموزان 
بعضی از دانش آموزان تمایل دارند وقت شناس 
باشند، ولی در مدیریت انجام تكلیف مشكل 
دارند. شاید برخی دیگر تمایلشان را به درس 
یا خود مدرسه از دست داده اند. قبل از اینكه 
رفتار آن ها را تأخیر در انجام تكلیف قلمداد 
چالش  این  با  چرا  متوجه شویم  باید  كنیم، 
مواجه شده  اند. مدیریت زمان و مدیریت پروژه 
توانمندی هایی هستند كه باید آموخته شوند 
و جزو توانایی های ذاتی ما نیستند. وظیفة ما 
این است كه از روش های پژوهش محور برای 
حمایت از این دانش آموزان، هم از نظر درسی 

و هم از نظر رفتاری، استفاده كنیم.
از  حمایت  بر  عالوه  منطقه ها،  و  مدرسه ها 

به  را  محدودی  نمره هاي  باید  رفتار، 
رفتار مرتبط كنند و آن ها را در بخش 
دهند.  گزارش  كارنامه  از  جداگانه ای 
كارنامه  ابتدای  در  نمره  این  گزارش 
اهمیت رفتار را نشان می دهد. به عالوه، 
اطمینان می دهدكه هر فرد اطالعاتی 
موفقیت های  دربارة  دقیق  و  واضح 
دانشگاهي و رفتاری دانش آموز به دست 

مي آورد. 

نظام  در  تغییر  آغازین  نقاط 
نمره دهی

جنبش استاندارد در نظام نمره دهی كه 
برای ارزشیابي از پیشرفت دانش آموزان 
به كار می رود، به  دنبال آن است كه با 
تعیین استانداردهای آشكار  و مشخص 

از  محدودي  تعداد  از  استفاده  با  و  عملكرد 
سطوح، فاصله هاي ثابتی بین نظام نمره دهی 
پیشنهادی و آنچه در حال حاضر در مدرسه 
جامع  تغییرات  بكشد.  تصویر  به  دارد،  رواج 
مورد نیاز، بسیاری از معلمان و مدیران را دربارة 
نقطة آغاز این تغییر سردرگم كرده است. از 
طرف دیگر، تالش برخی منطقه ها برای اجرای 
با  استاندارد،  نمره دهی  نظام  كامل  و  سریع 
مدرسه  انجمن  و  والدین  شدید  واكنش های 
مواجه شده  است كه نتیجة آن نگرانی مدیران 
سایر مدرسه ها دربارة سیاست های تغییر نظام 

نمره دهی است. 
نیاز  یك  مناسب  نمره دهی  نظام  اجرای 
دانش آموزان،  همة  براي  و  است  ضروری 
حال  در  و  ضعیف  دانش آموزان  به خصوص 
تالش مفید است. البته تغییرات یكبارة نظام 
نمره دهی ممكن است دانش آموزان و والدین 
آن ها را دچار دلسردی و نا امیدي كند. بهتر 
آن است كه در آغاز موضوع به شكل عملی و 
از طریق برداشتن گام هایی آشكار برای حذف 
معدل، نمره دادن به تكلیف ها، لحاظ كردن 
صفر در نظام نمره دهی با مقیاس 1۰۰، و نمرة 
منفی برای تكلیف هاي با تأخیر، صورت گیرد. 
در این صورت،  مدرسه ها در اثر گذاری بر نظام 

نمره دهی مؤثر خواهند بود.
مدیران  كه  حالي  در  است:  این  ما  پیشنهاد 

مدرسه ها هر كدام از گام های چهارگانة تغییر 
معلمان  می دارند،  بر  را  نمره دهی  نظام  در 
وخانواده ها را وارد بحث كنند، ولی همچنان 
است،  مفید  دانش آموزان  برای  آنچه  سر  بر 
پایدار بمانند. خانواده ها و معلمان حق دارند 
ضرورت اجرای این تغییرات را بدانند. معلمان 
می خواهند بدانند ایراد نظام نمره دهی فعلی 
چرا  بدانند:  می خواهند  خانواده ها  چیست. 
مدرسه در حال تغییر نظامي از نمره دهي  است 
كه براي آن ها آشناست. مدیران مدرسه ها باید 
آمادة پاسخ گویی به این سؤاالت و هزاران سؤال 
دیگري باشند كه پیش خواهند آمد. آن ها نیاز 
دارند از طریق بررسی داده ها، مطالعة مشكالت 
بر  تأثیرشان  چگونگي  و  نمره دهی،  پیچیدة 
نتایج كار دانش آموزان، به دانش خود بیفزایند. 
مدیر مدرسه با اطالع از مسائل و درگیر شدن 
فرایند  بعدی  گام  برداشتن  آمادة  درآن ها، 
تغییر خواهد بود، در حالي كه مدرسه نیز آمادة 
اجرای تغییرات مي شود. اجراي اصالح نمره در 
سطح مدرسه یا منطقه می تواند كار دشواری 
باشد، ولی مشكالت عملي كه در اینجا شرح 
دادیم، در میان محققان سنجش كالس درس 
چندان جدال برانگیز نیستند. بدون تردید این 

درست ترین كار برای اجراست .
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چند شايستگي برای مديران مدرسه اهميت دارند، ازجمله بازخورددادن و بازخورد گرفتن. در واقع، دادن بازخورد 
به معلمان و گرفتن بازخورد از آن ها به طرزي ماهرانه. اكثر مربيان موافق هستند كه شكل هاي متفاوت بازخورد 
الزم و مفيدند. با اين حال، امروزه جريان بی پايانی از دستورالعمل ها    صادر می شوند كه چه كسی، چگونه و باچه 

هدفی باز خورد بگيرد تا مانع دستيابي به نتيجه نشود.
وجود ديدگاه های متفاوت به بازخورد نبايد ما را متعجب كند. جان هاتي2  می گويد :" بازخورد يكی از 10عامل تأثيرگذار بر 
موفقيت دانش آموزان است." همة ما نيز اوقاتی را در زندگی به خاطر داريم كه بازخورد كمك كرد تا تغييرات بهتري را در 
خود ايجاد كنيم: خود را براي سطح بعدي آماده كنيم، يا خودمان را واضح تر درك كنيم. ولي همة ما تجارب متضادي نيز 
داشته ايم؛ زمانی كه بازخورد باعث آسيب زدن به هويت ما شده يا خشم و احساس تهديد نسبت به امنيت و آينده را درما 

به وجود آورده  است.

نويسندگان: داگالس استون1،
 جن دیوید النگ 2

مترجم: ساجده شکری

اگر به  طور هم زمان، ارزیابی و توصیه های 
مربیگرانه ارائه شوند، اثرات مربیگری 

ازدست خواهند رفت.

یب  تخر
ا  ر د   ر زخو با
کنید متوقف 

"{
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می گذارد. فكر می كنيد از ميان سه نوع بازخوردی 
كه نسبت به برگه های دانش آموزان ارائه شد، كدام 
پيشرفت دانش آموزان  را در  تأثير  بيشترين  يك 
و  نمره  نظر؛ -3  اظهار  نمره؛ -2  داشتند؟ -1  

اظهار نظر.
هنگامی كه دانش آموزان در اين مطالعه يكی از 
وسپس  كردند  دريافت  را  بازخورد  نوع  سه  اين 
به اصالح كارشان پرداختند، كسانی كه تنها نمره  
نداشتند.  پيشرفتی  هيچ  بودند،  كرده  دريافت 
بودند،  كرده  دريافت  اظهار نظر  فقط  كسانی كه 
حدود 30 درصد بهبود داشتند. اين نتيجه خيلی 
تعجب می شود  باعث  آنچه  اما  تعجب آورنيست. 
اين است كه دانش آموزان با دريافت هر دو گزينة 
نمره و اظهارنظر نيز هيچ پيشرفتی نداشتند. اين 
يافته به اين معني است كه تأثير نمره دهی به 
دانش آموزان، مزايای اظهار نظر كردن را از بين 
می برد. چرا كه آن ها به حدی نگران نمره بودندكه 
به سادگی از اظهارنظر ها چشم پوشی كردند. البته 
اين اتفاق در بزرگ ساالن نيز محتمل است. اگر 
به  طور هم زمان، ارزيابی و توصيه های مربيگرانه 

ارائه شوند، اثرات مربيگری ازدست خواهند رفت.
باهم  را  ارزيابی  و  مربيگری  غالباً  مدرسه  در  ما 
مدير،  به عنوان  شما  تصوركنيد  به كارمی بريم. 
قصد داريد دربارة ارزيابي پايان دورة يك ساله با 
يكي از معلمان گفت گو كنيد. شما آمادة بحث 

در مورد درس هايی هستيد كه 
را  صحبت  كرده ايد.  مشاهده 
با اين نكته شروع مي كنيد كه 
معلم با دانش آموزان خود ارتباط 
اين  و  برقراركرده است  خوبی 
شما را به سمت يك مربيگری 
مي كند.  هدايت  سازنده 
كه  مي كنيد  اشاره  همين طور، 
دقيق تر  می تواند  او  سؤال های 
درسطح  كار  روند  اگر  باشد، 
محوری  معلم  و  باشد  باالتری 
برخی  همچنين،  نباشد.  حاكم 
را كه معلم  انواع گفتار هايی  از 
می تواند در دفعات بعد استفاده 
مي كنيد.  پيشنهاد  او  به  كند، 
ارزيابی  يك  معلم  به  سپس 
رسمی از عملكردش مي دهيد كه تا حدی مبتنی 
بر روش های سؤال كردن اوست )مؤثر، بی اثر، و يا 

برخی از رتبه های رايج ديگر(. 
برداشت خواهد  اين گفت گو چه چيزی  از  معلم 
كرد؟ او می داند كه گاهي طی تعامل، به او امتياز 
يا نمره ای داده می شود كه ممكن است تأثيري 
او  نفس  يا حداقل عزت  برآينده  منفی  يا  مثبت 
بگذارد. آيا شما به طور مؤثری از مهارت مربيگری 
استفاده كرده ايد؟ ما اميدواريم كه معلم اين طور 
فكر كند كه:"چگونه می توانم از اين بازخورد برای 
بهبود سؤاالتم استفاده كنم؟" در حالي كه ممكن 
است بينديشد: " نمرة ارزيابی من چه خواهد شد؟ 
آيا عادالنه خواهد بود؟ آيا مدير دقت خواهد كرد 
كه من در چه مواردی كمك كرده ام؟ اگر نمره ای 
اتفاقی  چه  هستم،  آن  سزاوار  كه  نكنم  دريافت 

می افتد؟ به همسرم چه خواهم گفت؟" 
نكته اين نيست كه معلم فردي روان نژند است، 
بلكه او انساني عادي است. جالب اينكه اگر او را 
دفعات بعدی مشاهده كنيد، متوجه خواهيدشدكه 

مهارت های پرسشگری اش بهبودی نيافته اند.

راههايجداکردنايندو
مطمئن ترين راه برای كاهش تنش بين ارزيابی 
و مربيگری اين است كه اين دو مورد را از هم 

مديران مدرسه ها نيز در دادن يا 
گرفتن بازخورد با اين دو گانگي 
رو به رو هستند. بازخورد می تواند 
اتالف  يا  بودن  مفيد  احساس 
وقت را در ما ايجاد كند. بازخورد 
است،  كننده  نگران  و  پيچيده 
انسانی  روابط  كه  همان طور 
پيچيده هستند،  نگران كننده و 
می توانند  مدرسه ها  مديران  اما 
شيوه هايی را برای آسيب رسانی 
كمتر بازخورد و كارايی بهتر آن 
اتخاذ كنند. در اينجا به دو مورد از 

اين شيوه ها اشاره می كنيم.
وقتی بازخورد می دهيد، مربيگری 

و ارزيابی را از هم جدا كنيد
مدرسه ها  مديران  بازخورددهی 

به معلمان، هدف هاي مختلفی دارد. "ارزيابی" و 
"مربيگری"، دو مورد مهم از اين اقدام محسوب 
اگرچه  كه  است  قدردانی  سوم  )هدف  مي شوند. 
اهميت زيادی دارد، اما شرح آن را به مجالی ديگر 
در  ارزيابي  منظور  به  بازخورد  می كنيم(.  موكول 
مديريت  و  سازمان دهی  استخدام،  مانند  مواردی 
منابع به ما كمك می كند. دادن بازخورد به معلمان 
باعث ايجاد احساس امنيت شغلی و درك موقعيتی 
مي شود كه در آن ايفای نقش می كنند. همچنين، 
بازخورد در مربيگری به معلمان در بهبود تدريس 

كمك می كند.

درکچگونگیتأثيرگذاریارزيابیروی
مربيگری

هر دو شكل از بازخورد دارای اهميت هستند، اما 
ارزيابی توجه ما را به جنبه هايی معطوف می كندكه 
نوع  دو  وقتي  نمی كند.  صدق   مربيگری  دربارة 
بازخورد در يك دورة تقريباً هم زمان به فردي داده 
می شود، ارزيابی می تواند مخرب باشد؛ حتی اگر 
به خوبی ارائه شود. در غير اين  صورت، مربيگری 

جايگزين بهتری است.
باتلر1 در مطالعة خود نشان داد كه چگونه  روت 
بر  مبتني  اظهارنظر هاي2  و  )ارزيابی(  نمره دهی 
تأثير  دانش آموزان  موفقيت های  در  مربيگری 
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مربيگری  و  ارزيابی  ايده آل،  حالت  در  جداكنيد. 
بايد در زمان های جداگانه و توسط افراد متفاوتی 
انجام شوند. يك مدرسة ابتدايی در "برونكس1"  
همين كار را با اين راهبرد انجام می دهد كه مدير، 
معلمان پايه سوم تا پنجم را ارزيابی و بقيه پايه ها را 
مربيگری می كند.  معاون مدرسه هم از مهدكودك 
تا پاية دوم دبستان را ارزيابی و پايه های سوم تا 
پنجم را مربيگری می كند. اين راهبرد مانع نفوذ 
و تأثير اين دونوع بازخورد بر هم نيست، اما در 
عين حال، راه حلي هوشمند انه است. چرا كه اجازه 
كه  باشد  چيزی  مربيگری  گفت گوي  می دهد، 
انتظار می رود: يعني ايجاد فضايی برای فكركردن، 
بارش مغزی، يادگيری، ايده پردازی، مشورت دربارة 

آسيب پذيری ها و ستودن موفقيت ها.
حتی اگر در مدرسه امكان قراردادن افراد مختلف 
حداقل  بايد  ندارد،  وجود  ارزيابی  و  مربيگری  در 
زمان بندی مربيگری و ارزيابی را از هم جدا كنيد. 
اگرچه جلسات ارزيابی ممكن است يك يا دوبار در 
سال اتفاق بيفتند، اما مربيگری بايد درطول سال 
انجام شود. در جلسات  به طور مستمر و منظم 
مربيگری نبايد رتبه بندی يا نمره دهی صورت گيرد. 
اگر مدير مدرسه در پايان سال توصيه های قابل 
توجهی برای معلم داشته باشد، بايد درجلسه ای 

متفاوت از ارزيابی مطرح شوند.

يادگيری برای بازخورد، هنگامدريافت
وپيشرفتازطريقآنتالشکنيد

دربارة  فرض ضمنی  پيش  يك  مدرسه  رهبران 
يك  بازخورد  "دادن  می گويد:  كه  دارند  بازخورد 
مهارت است كه به بازخورد دهنده بستگی دارد." 
اين درست است كه بازخورد دادن مهارتي است 
كه ما می توانيم آن را خوب يا بد انجام دهيم، اما با 
اين حال مديران غالباً فراموش می كنند كه دريافت 
بازخورد نيز مهارتي است كه ما می توانيم آن را 
اثر گذار، عالوه  رهبران  انجام دهيم.  بد  يا  خوب 
می كنند،  عمل  خوب  بازخورد  ارائة  در  اينكه  بر 
در دريافت آن نيز به خوبی ظاهر می شوند؛ جدا از 
اينكه ازجانب والدين باشد، يا دانش آموزان، معلمان 

و يا حتی همتايان.
اگر  زيرا  است.  مهمي  مهارت  بازخورد  دريافت 
انجام  درستي  هدف  با  و  به خوبی  بازخورددهی 

گيرد، ولي دريافت كننده متوجه جايگاه و مفهوم 
شخص  نمي آيد.  به دست  نتيجه اي  نشود،  آن 
مورد  در  كه  دارد  را  قدرت  اين  بازخورد  گيرندة 
ارتباط بازخورد با هدف ها و عادالنه بودن يا مفيد 
بودن آن تصميم بگيرد و حتی می تواند انتخاب كند 
كه از بازخورد استفاده يا آن را ردكند. اين درك و 
فهم ممكن است برای بازخورددهنده نااميدكننده 
باشد، در حالي كه براي گيرندة بازخورد می تواند 
رهايي بخش باشد:" من می توانم تعيين كنم كه آيا 
اين بازخورد مفيد است يا خير. من می توانم مسئول 

يادگيری خودم باشم. "
مهارت داشتن در دريافت بازخورد، لزوماً به معنای 
توافق با بازخورد نيست، بلكه به معنی درگير شدن 
در يك گفت گو با ذهن و قلب باز و سپس انتخاب 
متفكرانه در مورد مفيد بودن يا نبودن بازخورد است. 
در اينجا دو نكته وجود دارد كه مديران مدرسه بايد 

هنگام دريافت بازخورد در نظر بگيرند:

موارد بر بازخورد، دريافت درروند
نادرستتمرکزنکنيد

يكی از رايج ترين اشتباهاتی كه به عنوان گيرندة 
به  كه  است  اين  می شويم  مرتكب  بازخورد 
ايرادگيری از باز خوردها می پردازيم. اين موضوع 
از يك نظر كاماًل منطقی است. يعني اگر بازخورد با 

هدف ها غير مرتبط باشد، هيچ دليلی برای استفاده 
اندازه  به  ما  ديگر،  عبارت  به  ندارد.  وجود  آن  از 
از  پيروي  براي  ضرورتي  و  داريم  نگراني  كافي 
توصيه هاي منفي وجود ندارد. اما مشكل اين است 
بازخوردها  را در  كه ما هميشه می توانيم چيزی 
برای مناقشه و ايرادگيری پيداكنيم. برای اينكه 
واقعاً از بازخورد بهره مند شويم، بايد از خود بپرسيم: 
"درمورد اين بازخورد چه چيزی می تواند درست يا 

مفيد باشد؟"
براي مثال، فرض كنيد كه دبير دبيرستان هستيد 
و سربازرس شما "ايميلی" ارسال می كند، مبني بر 
اينكه او نگران است، درصدي از دانش آموزان شما 
درآزمون درس جبر پذيرفته نشوند. واكنش درونی 
شما ممكن است اين طور باشد:" اين سربازرس 
هيچ دقت نظری نسبت به تالش های فوق العاده ای 
كه من برای اين درس انجام داده ام، ندارد. او خود 
معلم انگليسی بوده  است كه دارای زمينة ضعيفی 
در رياضی است و بايد به تالش هايی كه دبيران 

رياضی انجام داده اند، احترام بيشتری بگذارد."
احساس  شما  است.  درك  قابل  شما  واكنش 
قدرناشناسي مي كنيد و ترديد داريد كه آيا انتقاد 
سربازرس كاماًل از روی اطالع است يا خير. اين ها 
نگرانی های مهمی هستند، اما نبايد بازخورد داده 
شده را به دليل اين واكنش ها كنار بگذاريد. در اين 

در مقام گیرندة بازخورد، باید 
هرچه  را  بازخورد  کنید  سعی 

بهتر روشن و درک کنید.
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باز خورد، شما فقط به دنبال اشتباهات نباشيد، بلكه 
بكوشيد نسبت به آنچه ممكن است درست باشد 
نيز حساس باشيد. شايد سربازرس روندی را در 
عملكرد رياضی دانش آموزان شما كشف كرده كه 

الزم است، مدرسة شما به آن توجه كند.
در مقام گيرندة بازخورد، بايد سعی كنيد بازخورد را 
هرچه بهتر روشن و درك كنيد. اگر به راهنمايي 
قوی تری  رياضی  كه سطح  داريد  احتياج  فردی 
برای فهم مطلب شما داشته باشد، می توانيد اين 
از  را  سربازرس  بايد  كنيد.  وارد  بحث  به  را  فرد 
آنچه كه تا به حال برای مقابله باكاهش نمره ها در 
امتحان انجام داده ايد، مطلع كنيد. هم زمان با آن 

هم تالش كنيد نگراني هاي او را درك كنيد.

جستجویعميقتر
نظر  به  كه  طور  آن  شخص  يك  منظور  درك 
معاون  شما  كنيد  فرض  نيست.  ساده  می رسد 
شما  به  را  بازخورد  اين  مدرسه  مدير  و  هستيد 
ارائه  می دهد:" ديروز من جلسة گروه پاية هفتم 
را ديدم و مطمئن نيستم كه شما گروه هاي پاية 
خود را به خوبی نظارت می كنيد." شما با خود فكر 
می كنيد:"اين حرف بي معني است". من بهترين 
كار نظارت بر گروه های اين پايه را انجام می دهم! 
شايد به اين دليل نگران شده است كه من در آن 
جلسه حضور نداشتم. اما من عمداً به رهبران گروه 
اجازه دادم جلسات خود را بدون حضور من برگزار 
كنند تا تأثير مثبتی بر توانمند كردن آن ها بگذارم."

مشكل عدم پذيرش بازخورد در اين است كه شما 
هنوز متوجه مشكل نشده ايد. به راستی منظور مدير 

چيست زمانی كه او می گويد شما بر گروه های اين 
واقعًا  او  آيا  نكرده ايد؟  "نظارت"  خوبی  به  پايه 
بوده است؟  در جلسه  نيافتن شما  نگران حضور 
از  او  شايد  او چيست؟  منطق  است،  چنين  اگر 
پايه  تيم های  سرگروه  عهدة  به  كه  مسئوليتی 
چيزی  جلسه  در  اما  است،  راضی  داده ايد،  قرار 
اين  به  است،  شده  باعث  كه  كرده  مشاهده  را 
بينديشد كه شما به گونه ای برخورد نكرده ايد كه 
اين سرگروه ها بتوانند به خوبی پاسخ گو باشند. 
شما نمی توانيد دريابيد كه آيا بازخورد معطوف به 
هدف و مفيد است يا نه،  مگر اينكه آن  را درك 

كنيد.
بازخوردهای آموزشی عالوه بر مبهم بودن، غالباً با 
زبان خاصي مطرح می شوند. مثاًل، پيشنهاد هايي 

مانند: 

با توجه به داده ها تصميم گيری كنيد. 
اطمينان حاصل كنيد كه معلمان در چرخه های 

تحقيق مشاركت می كنند. 
استفاده  برتحقيق  مبتنی  آموزشی  شيوه های  از 

كنيد.

 همگی بيانگر هدف هاي كاماًل مشخصي هستند، 
ولي محتواي قانع كننده اي ندارند. هنگامی كه مدير 
بازخوردی به صورت مجموعه اي از عبارت هاي 
مبهم به شما می دهد، يا آن را با اصطالح ها و 
انگيزة  تمام  بيان می كند،  آموزشی  زبان خاص  
شما برای استفاده از بازخورد را سركوب می كند. 
به جای اين كار، مسئوليت يادگيری خود را به 

نباید بازخورد داده شده را به دلیل این واکنش ها 
کنار بگذارید. در این باز خورد، شما فقط به دنبال 

اشتباهات نباشید.

عهده بگيريد. از مدير سؤال كنيد: "وقتی می گوييد 
نظارت من به اندازةكافی كارامد نيست، دقيقاً در 
مورد چه چيزی احساس نگرانی مي كنيد؟ به من 
كمك كنيد تا متوجه شوم، نظارت خوب از نظر 
شما چگونه است و چرا؟ در مقابل، من هم دربارة 
نظراتم با شما مشورت می كنم." اين كار به شما 
ديد واضح تری از انتظارات مدير می دهد و شما را 
قادر می سازد، بحث مفيدی در مورد نظارت موفق 

داشته باشيد.

دربازخوردگيریخودرابهيکمدلبرای
نقشتانتبديلکنيد

و  ارائه  در  عملكرد خوب  مدرسه،  مديران  برای 
دريافت باز خورد بايد با يك مزيت اضافي همراه 
باشد: هيچ كارآموزي و هيچ تدريسی نمي تواند 
كيفيت  الگو،  يك  عنوان  به  شما  خود  از  بهتر 

بازخورد كار را در مدرسه بهبود بخشد. 
درمورد  می دهيد،  ارائه  بازخورد  كه  هنگامی 
واضح  و  روشن  مربيگری،  و  ارزيابی  جداكردن 
بازخوردها،  گيرندة  كه  طوری  به  كنيد،  عمل 
نظرات مربوط به مربيگری را بشنود و به آن عمل 
كند. وقتی بازخورد دريافت می كنيد، خود را به طور 
واقعي در آن درگير كنيد. بكوشيد و بينديشيد كه 
منظور دهندة بازخورد چيست و در اين بازخورد چه 
موارد مفيدی وجود دارد. نشان دهيد كه نه تنها 
از بازخورد استقبال می كنيد، بلكه آن را تقاضا نيز 
می كنيد. در مورد اهميت بهبود فرهنگ بازخورد در 
مدرسه براي دانش آموزان، معلمان، والدين وحتی 

برای خودتان جدي باشيد.

{ {
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نویسندگان: سالی جی. زپدا1 و 
فیلیپ د. النوئی2

مترجم : محبوبه پورجم

گفتگو: برای  هایی  گام 
موزشی  آ رهبری  بهبود 

آمادگی  مهارت،  از  متفاوتي  سطوح  معلمان 
می آورند.  شغلشان  به  خود  همراه  را  تجربه  و 
مديران نيز به عنوان رهبر آموزشی مدرسة خود، 
مسؤليت توسعة توانايی های معلمان را از طريق مشاهدات 
كالسی و ارائه بازخورد بر عهده دارند كه هر كدام می تواند 
به صورت رسمی يا غيررسمی باشد. اما منطقه هاي آموزشی 
چگونه می توانند اطمينان حاصل كنند كه خود مديران از 
آن  به  حياتی  نقش  اين  انجام  برای  كه  مهارت هايی 

نيازمندند، برخوردار هستند؟
 2012 سال  در  "كالرك"  شهرستان  آموزشی  منطقة 
در "آتن" در "جورجيا"، نظامی را ايجاد كرد كه در آن 
مديران ادارة  مركزی به مديران مدرسه ها كمك می كنند، 
به  راهبردي  طريق  از  را  آموزشی  رهبری  مهارت های 
ما  كنند.  ايجاد  خود  در  گفت گو"  برای  "گام هايی  نام 
زمان"  آن  در  كالرك  شهرستان  "سرپرست  عنوان  به 
آموزشی"  درمنطقة  جورجيا  دانشگاه  "استاد  و  )فيليپ( 
)سالی(؛ می خواهيم توضيح دهيم كه چگونه "گام هايی 
برای گفت گو"، فرصت های يادگيری را، هم برای مديران 

مدرسه و هم برای مديران منطقه، ايجاد می كند.

چالشهاودستاوردهایمنطقه
حدود  خدمت  در  كالرك  شهرستان  آموزشی  منطقة  
13680 دانش آموز در 21 مدرسه است. حدود49 درصد 
دانش آموزان سياه پوست، 24 درصد اسپانيايی، 21 درصد 
سفيدپوست و 2درصد آن ها آسيايی هستند. بيش از 82 

"{

می كنند،  دريافت  قيمت  ارزان  يا  رايگان  ناهار  دانش آموزان  درصد 
از آن ها به  انگليسی هستند و 14 درصد  12 درصد زبان آموز زبان 
عنوان دانش آموزان دارای نيازهای خاص طبقه بندی شده اند. در اين 
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تمركز آموزشی گسترده ای در سطح منطقه ايجاد كرد. در سال 2013 
اين طرح مورد بازبينی قرارگرفت و به "تعهداتی برای عملكرد باالی 
شامل  نظر شده  تجديد  اين طرح  يافت.  نام  تغيير  دانش آموزان2"  
اجرا  در هر كالسی  بود  كه الزم  است  مشاهده ای  قابل  شيوه های 
شوند. شيوه ها ي مزبور به طور مشترك توسط معلمان، مديران مدرسه 
و مديران ادارة مركزی ابداع شده بود و اجرای آن ها از طريق مشاهدات 
رسمی از كالس درس، توسعة حرفه ای و تمرينات رسمی و غير رسمی 

مكرر در كالس درس ادامه يافت.
شدند  متوجه  منطقه  مديران  بود،  جريان  در  تغيير  كه  اين  وجود  با 
كه اين مراحل اجرايی سنتی كافی نيستند. هنوز شكاف زيادی بين 
كالس های  در  عمل  در  آنچه  و  انتظار  مورد  آموزشی  شيوه های 
درس رخ می داد، وجود داشت. منطقه نيازمند اين بود كه برای درك 
كامل توانايی اصالحات آموزشی، مطمئن شود كه مديران مدرسه ها 

شهرستان بيش از 30 درصد كودكان در فقر زندگی می كنند، 49 درصد 
با يكی از والدين خود زندگی می كنند و 19 درصد آن ها از بزرگ ساالن 
25 ساله و باالترهستند كه دورة  دبيرستان را به اتمام نرسانده اند. همة 

اين ها ازعوامل خطر آفرين قابل توجه در شكست تحصيلی هستند.
اين منطقه با تمركز گسترده بر استفاده از شيوه های مؤثر آموزشی در 
زمينه  در  منطقه اي  رسمی  ارزيابی های  در  درس،  تمام كالس های 
فارغ  نرخ  امروز  است.  داشته  پيشرفت چشمگيری  زبان  و  رياضيات 
التحصيلی منطقه 1/80 درصد است كه برای دومين سال پياپی باالتر از 
متوسط ساالنة  كشور و اولين بار پس از تصويب قانون "هيچ كودكی 

نبايد بماند" در سال 2001 است.
چراراهبرد"گامهايیبرایگفتگو"انجاممیشود؟

اجرای طرح  با  سال 2009   در  آموزشی شهرستان كالرك  منطقة 
دانش آموزان1"،  باالی  عملكرد  به  دستيابي  توجيه پذير  "روش های 
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Commitments for High Student Performance.  
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ازمهارت های بااليی در نظارت وگفت وگو با معلمان برای 
بهبود روش های آن ها برخوردارند. بنابراين، منطقه راهبرد 
"گام هايی برای گفت گو"را در مواجهه با اين نياز طراحی 

كرد.

راهبرد"گامهايیبرایگفتگو"چگونهعمل
میکند؟

آموزشی  منطقة   در  گفت گو"  برای  "گام هايی  راهبرد 
شهرستان كالرك يك فرصت يادگيری منحصر به فرد و 
يك به يك، هم برای مديران مدرسه و هم برای مديران 
ادارة  مركزی است كه شامل مشاهدات كالس درس و 
گفت گوی بالفاصله در مورد شيوه های آموزشی مشاهده 
سرپرست  توسط  است  ممكن  راهبرد  اين  شده  است. 
از مديران اجرايی برای  يا يكی  اصلی، معاون سرپرست 
برای  "گام  هر  شود.  انجام  متوسطه  و  ابتدايی  آموزش 
گفت گو" حدود نيم روز طول می كشد و معمواًل شامل 
مشاهدات چهار تا شش كالس درس است. نظام مدرسه 

سه برنامة "گامی برای گفت گو"را هر سال برای هر مدير 
برنامه ريزی می كند. 

ابتدا مدير ادارة  مركزی و مدير مدرسه با هم مالقات می كنند 
تا نقطة  تمركزي برای "گامی برای گفت گو"مشخص كنند 
كه در ارتباط با يكی از شيوه های قابل مشاهده ای است كه 
توسط منطقه تعيين شده است )براي مثال، شيوة  "تمايز1"( 
. سپس آموزش را در تعدادی از كال س ها و در جست جوی 
روشی كه در ابتدا به عنوان نقطة تمركز مشخص كرده 
بودند، مشاهده می كنند. مدت زمان مشاهده هر كالس، 
انتخاب  بسته به زمان الزم برای ديدن و شنيدن روش 

شده، متفاوت است.
مدير ادارة مركزی و مدير مدرسه پس از مشاهدة هر كالس 
درس، در مورد آنچه مشاهده كرده اند، صحبت می كنند. در 
انتهای"گامی برای گفت گو"، آن ها مشاهداتشان را برای 
شناسايی نكات برجستة مشترك در تمام كالس ها و برای 
اشارة دقيق به برداشت های حاصل از اين تجربه، تحليل 

می كنند. آن ها سؤاالتی از اين قبيل می پرسند: 
چگونه درس ها از برنامة  درسی منطقه و راهنمای گام به 

گام آن حمايت می كنند؟ 

آيا هر يك از بخش های آموزشی مورد نياز منطقه، روشن، 
مناسب و مؤثر بود؟ 

كدام تغييرات آموزشی يا پيشنهادها می توانند درس ها را 
تقويت كنند؟ 

آيا در هر كالس راهبردها به طور متفاوتي اجرا شدند؟
داده  اهميت  اوليه  هدف  دو  به  گفت گوها  اين  مورد  در 

مي شود:
اول، اين گفت گو ها به عنوان راهنمايی برای مديران دردرك 

طيف آموزش در مدرسه هايشان عمل كنند. 
هدف هاي  كمك  كنند،  مركزی  ادارة  مديران  به  دوم، 
رشدی خاصی را برای مديران مدرسه ها تعيين كنند، به 
كنترل ميزان پيشرفت دست بزنند، بازخوردهای سازنده و 
آينده را كه در آن ها  ارائه دهند و مناطق آموزشی  مفيد 

مديران به مربيگری نياز دارند، شناسايی كنند.
اگرچه اين طرح غيررسمی است و تمام جنبه های فرآيند 
آموزشی قابل بحث و گفت گو هستند، تمركز گفت گوها بر 
آن دسته از شيوه های آموزشی است كه به وضوح در برنامة 
برای  عنوان"تعهداتی  با  كالرك  شهرستان  مدرسه هاي 
عملكرد باالی دانش آموزان" و همچنين شيوه های قابل 
مشاهدة همراه با آن تعريف شده اند. در اين گفت گوها از 
واژگان مشتركی استفاده می شود كه با مفاهيمی از شيوه 
آموزش  كه توسط منطقه تعريف شده اند، درونی شده است. 

هدف هاي گفت گوها از اين قرارند:
 ارائة  فضايی امن برای به چالش كشيدن آنچه درك 
شده و بررسی تفسيرهاي ديگري كه از مشاهدات حاصل 

شده اند.
 به چالش كشيدن وضع موجود با اين هدف كه مديران 
بهبود  با  مرتبط  شيوه های  دربارة  بازانديشی  به  بتوانند 

آموزش بپردازند.
با  نرم كردن  پنجه  و  دست  برای  مديران  به  كمك   
است  ممكن  كه  آموزشی  شيوه های  از  برداشت هايي 

برايشان جديد باشند.
مورد  در  جمعی  و  شخصی  درك  و  دانش  افزايش   
يادگيری دانش آموزان، هم برای مديران ادارة مركزی و 

هم برای مديران مدرسه.
 پشتيبانی از مديرانی كه ممكن است گفت گويشان با 

معلمان با دشواری مواجه شود.
 اطالع رسانی دربارة يادگيری حرفه ای مديران و تسهيل 
گفت گوهای در حال انجام در مورد شيوه  های آموزشی و 

گسترش آن ها در سطح مدرسه هاي منطقه. 

"گام هايی برای گفت گو"به خصوص بر يادگيری حرفه ای 
زمينة   در  را  مهارت هايشان  تا  می كند  تمركز  مديران 
برای  گفت گوها  به  آن ها  واردكردن  و  معلمان  مشاهدة 
اگرچه  كند.  تقويت  و  حمايت  آموزش،  شيوه  های  بهبود 
منطقة آموزشی دستور می دهد، هر معلمی كه مشاهده 
مشاهده  قابل  شيوه های  از  استفاده  با  بايد  است،  شده 

توليد دانش و داشتن اعتماد 
به هدایت فرایند بهبود 

آموزشی به زمان، تمرین و 
بازخورد نیاز دارد. {{
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1-differentiation
)رويكردي در تدريس است كه تالش دارد اطمينان حاصل كند، كه همة دانش آموزان، با وجود تفاوت هايشان از يكديگر به خوبي ياد مي گيرند.(



بازخورد را دريافت كند و اطالعات حاصل از "گامی برای 
گفت گو"، بايد شامل راهبرد های چگونگی شروع تعامل با 
معلمان باشد، اين مديران مدرسه ها هستند كه در نهايت 
تصميم می  گيرند، چگونه می خواهند با معلمان دربارة آنچه 

سرپرستان مشاهده كرده اند، وارد گفت گو شوند.

نمونهایازراهبرد"گامیبرایگفتگو"
در نمونه ای از پروژة"گامی برای گفت گو"، مدير مدرسه 
خواستار توجه ويژه به شيوه های آموزشی مرتبط با طراحي 
و برنامه ريزي پروژه بود و به خصوص نياز منطقه را  به 
طراحی درس هايي با استفاده از چارچوب آموزشی منطقه 
مطرح مي كرد؛ چارچوبي كه بر مشاركت، و دقت تأكيد 
داشت و با برنامة درسی مورد نياز منطقه هم سو بود. در 
قالب پروژة"گامی برای گفت گو"، مدير مدرسه و مدير ادارة 
مركزي تصميم گرفتند، از شش كالس علوم پاية هشتم 
برنامه های  اثربخشی  بر  را  مشاهداتشان  و  كنند  بازديد 
درسی كه به طور مشترك  توسط تيم تدريس تهيه شده 
بود، متمركز كردند )اين برنامه توسط گروه تدريس و به طور 

مشترك تدوين شده بود(.
قبل از شروع كار، مدير ادارة  مركزي و مدير مدرسه طرح 
درس های روزانة معلم را بررسی كردند تا ببينند، آيا اين 

)از جمله  آموزشی  اجزای چارچوب  طرح درس ها شامل 
نحوة شروع درس، اشارة كوتاه به درس جلسة آينده، جلسة 
عملی و اتمام جلسة درس( كه منطقة آموزشی شهرستان 
كالرك آن ها را مشخص كرده بود، هستند يا نه. عالوه 
بر اين، هر دو مدير مي خواستند دريابند، آيا استانداردهای 
آموزشی تعليم داده شده با راهنمای گام به گام و هماهنگ 
شده، سطح درستی از چالش را برای كالس هشتم منعكس 

می كند يا نه. 
در جلسة پرسش و پاسخي كه بالفاصله پس از مشاهده 
انجام گرفت، مدير ادارة  مركزي و مدير مدرسه آنچه را كه 
مشاهده كرده بودند، مورد بحث قرار دادند. براي مثال، يكي 
از معلمان كالس را با مرور30 دقيقه ای تكليف  هاي رياضی 
شروع كرد .مدير ادارة مركزي از مدير مدرسه پرسيد: "آيا 
اين يك راهبرد مؤثر شروع درس با توجه به تعهد منطقه 

نسبت به برنامه ريزی شيوه های آموزشی است؟" 
وقتی مدير مدرسه به سرعت پاسخ داد: "او يكی از بهترين 
معلمان ماست"، مدير ادارة  مركزي توجه او را به شيوه های 
قابل مشاهدة مورد انتظار جلب كرد )اينكه شروع درس بايد 
به  گونه ای باشد كه نتايج يادگيری مورد انتظار را تعيين كند، 

سؤالي اساسی را در ذهن مخاطب پديد آورد، و...(.
پس از پايان مشاهدة چهار كالس، مدير مدرسه و مدير 
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در شروع  ناهماهنگ  الگويی  وجود  متوجه  مركزي  ادارة 
نتيجة گفت گوهای آن ها، مدير  شيوة تدريس شدند. در 
مدرسه به اين نتيجه رسيد كه برای پشتيبانی از شيوه های 
او  است.  نياز  بيشتری  حرفه ای  توسعة  به  انتظار  مورد 
همچنين برنامه ريزی كرد تا بتواند به صورت فعال تری 
به بررسی طرح درس ها و شركت در جلسات برنامه ريزی 
مشترك بپردازد. در نگاهي كلي تر، توجه مدير ادارة مركزي 
به الگوهای مشابه در ساير مدرسه ها جلب شد. اين شناخت، 
بحث های بعدی او با كارمندان بخش خدمات آموزشی را 

در زمينة توسعة حرفه ای مديران جهت دهی كرد.
كه  بودند  عقيده  هم  مدرسه  مدير  و  مركزي  ادارة  مدير 
گفت گوی  به  نياز  معلم،  اولين  كالس  از  آن ها  مشاهدة 
متمركز بين مدير مدرسه و آن معلم را مشخص كرده است. 
در واقع، مدير مدرسه و مدير ادارة  مركزي نظر مشابهی 
در اين زمينه داشتند كه اگرچه بررسي تكليف ها با هدف 
مشخص انجام می شود، اما صرف30 دقيقه برای اين كار، 
يادگيری دانش آموزان را فعال نمي كند. آن ها تأكيد داشتند، 
عالوه بر صرف مدت زمان نامناسب، اين درس يك هدف 
آموزشی روشني ندارد، يك عامل سازمان دهی شده ورای 
مرور پاسخ به سؤاالت نمي توان يافت، ارتباطی با درس روز 
قبل برقرار نمی شود و گذركوتاهي به درس جلسة آينده 
ادارة  مركزي و مدير مدرسه در  نمی گيرد. مدير  صورت 
مورد چند راهبرد شروع درس كه معلم می توانست از آن ها 
برای فعال كردن يادگيری دانش آموزان استفاده كند، بحث 
كردند. مدير ادارة مركزي يك راهبردي را برای نحوة شروع 
درس مدل سازی كرد و سپس از طريق ايفاي نقش، به 

مدير كمك كرد تا دريابد چگونه می توان معلم را در استفاده 
از روش های شروع درس به صورت مؤثر مربيگری كرد.

اگر شما آن را باورداشته باشيد، هدايتش می كنيد
حتی وقتي مديران منطقه و مدرسه، آموزش را در اولويت 
قرار می دهند، طراحی درس ها و توسعه و اجرای آن ها كار 
پيچيده و پويايی است. عالوه بر اين، چالش های هيچ دو 
مديری يكسان نيست. مديران مدرسه به صورت متفاوتی 
فكر می كنند و هركدام با مسائل خاص مربوط به مدرسة 
خودشان رو به  رو هستند. توليد دانش و داشتن اعتماد به 
هدايت فرايند بهبود آموزشی به زمان، تمرين و بازخورد نياز 
دارد. تمام اين  فعاليت ها درون رابطه ای از اعتماد و احترام 

انجام مي گيرند.

كه  درحالي  مركزی،  ادارة  مديران  كه  است  ضروری   
فرصت های  می كنند،  هدايت  را  آموزشی  برنامه های 
متعددی را نيز برای مربيگری، نظارت و ارزيابی مديران 
فراهم  آورند. هيچ راهبرد سريع و آسانی وجود ندارد كه 
باعث رشد مدير مدرسه در نقش وي به عنوان يك رهبر 
باعث  می توانند  متمركز  گفت گوهای  اما  شود.  آموزشی 
شوند كه مديران مدرسه و ادارة مركزی دربارة اين موضوع 
بهترين  بپردازند كه چگونه می توان  تفكر  به گفت گو و 
رهبری آموزشی را برای معلمان رقم زد. در منطقة آموزشی 
شهرستان كالرك پروژة"گام هايی برای گفت گو"، روشي 
طبيعی برای مديران ايجاد كرده است تا در نقش های جديد 
خود احساس اعتماد كنند و اين كار حياتی را همچنان به 

پيش ببرند.
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نویسنده: ِکِنت بائوم1 و دیوید کرولویچ2

مترجم: لیال بختیاری

وقتي رهبران به چيزي اهميت بدهند كه بيشترين عامل نگرانی ماست - يعنی تدريس - 
رهبری آموزشی فعاليتی آزادكننده و هيجان انگيز خواهد بود.

به جدید  یکردی  و ر "{

ان} هبر ر شد  ر و  ی   ا فه  حر توسعه 
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برای آماده سازی و تهية مقدمات پرونده به 
سختی تالش مي كنند و دربارة آن در گروه 
خود به بحث و تبادل نظر مي پردازند. به 
عالوه، كار آن ها توسط يك متخصص ارشد 
كه در آن حوزه از قانون كاماًل مهارت دارد، 
رهبری می شود. مثاًل وكيل حوزة امالك 
و مستغالت، به خاطر نداشتن دانش كافی 
در همة حوزه های قانونی، الزم است توسط 
يك وكيل متخصص در دعاوی خصوصی 
نيز همه  پزشكی  گروه های  هدايت شود. 
روز باهم دربارة بيماران مشترك هم فكری 
می كنند. آن ها دربارة برنامة درمان و اجرای 
وسيلة  به  و  مي گيرند  تصميم   هم  با  آن 
پزشكی كه در اين زمينة خاص تخصص 
دارد، هدايت می شوند؛ چرا كه جراح قفسة 

سينه را جراح مغز نمی تواند هدايت كند.
وظيفة متخصص گروه حقوقی، به عهده 

است كه بايد در گرفتن پرونده ای 
به دادگاه 

برسد.  وظيفة متخصص پيروزی 
گروه پزشكی، تأمين سالمتی بيمار است. 
و  طراحان  مهندسان،  برای  همين طور، 
غيره،  وظيفه ای وجود دارد. در همة اين 
رشته ها، وظيفة متخصص كاری است كه 
متخصصان در انجام آن با هم مشاركت 
مثل  رشته ها  از  بسياری  در  اگرچه  دارند. 
نياز  افرادی  به  پزشكی و علوم اجتماعی، 
خود  مدرك  اعتبار  حفظ  برای  كه  است 
بايد نسبت به يادگيری مداوم متعهد باشند، 
اما يادگيری بنيادي آن ها در آن حرفه، در 
اثر انجام كاِر با كيفيت در كنار هم حاصل 
ديگر  رشته های  متخصصان  می شود. 
آموزشی  دوره های  گذراندن  به  ندرت  به 
فعاليت های  انجام  يا  روزكاری  پايان  در 

اضافی بيشتر برای توسعة حرفه ای دركنار 
همكارانشان نياز پيدا می كنند.

به نظر ما، وظيفة فرد متخصص در رشتة 
عالی  درس  طرح  تدوين  تربيت،  و  تعليم 
واجرای مناسب آن است. هر كار ديگری 
در مقايسه با اين وظيفه، در اولويت بعدی 
قرار دارد. نكتة نگران كننده اين است كه 
معلم  هنر  واقع  در  كه  مهم،  وظيفة  اين 
رايج  حرفه ای  توسعة  ديدگاه  در  است، 
مغفول واقع شده است.در عوض، معلمان 
و  مشخص  كاماًل  مجموعه ای  براساس 
تحليل  مثل  وظايف،  از  حاشيه ای  نسبتاً 
سرفصل های  تدوين  و  تهيه  داده ها، 
آموزشی، و رديف كردن درس هايشان كار 
حضور  كارگاه هايی  در  معلمان  می كنند. 
نوشتن  چگونگی  دربارة  كه  مي كنند  پيدا 
بهتر درس هاست، ولی آن ها در عمل و در 
طول حضور در كارگاه ها، درس ها را تأليف 
نمی كنند. ممكن است معلمان با مديری كه 
درس قبلی را ارزيابی می كند جلسه داشته 
باشند، اما همان مدير، در نحوة تدوين درس 
فردا به آن ها كمكی نمی كند. كار مشخص 
توسعة  به  كه  درس ها،  مورد  در  معلم 
مهارت هاي رهبري آموزشي در بسياري 
از معلمان مي  انجامد، بعداً انجام مي گيرد 

و آن هم در انزوا.
رشد  خواهان  معلمان  تجربةما،  براساس 
حرفه ای هستند تا به آن ها در نوشتن، اجرا 
اجرای  و  درگيركننده تر  درس هاي  ارائة  و 
كالسی  روزمرة  فعاليت های  اثربخش 
يا  جديد  معلمان  از  شما  اگر  كند.  كمك 
تقريباً جديد دربارة بزرگ ترين نگرانی شان 
سؤال كنيد، بيشترين پاسخی كه خواهيد 
درس هاي   در  اينكه  "از  است:  اين  شنيد 
آتی به اندازة كافی خوب نباشم، نگرانم!" 
آن ها می خواهند دربارة برخی از درس های 
آتی گفت گو و نظراتی را برای بهبود آن ها 
دريافت كنند. آنچه كه  نمی خواهند و يا نياز 
ندارند، نشست های توسعة حرفه ای است 
كه فقط كار جديدي برايشان ايجاد مي كند 
در حالی كه آن ها در كار مشخص خود به  

كمك نياز دارند.
چرا اين اتفاق نمی افتد؟

به فرصت های توسعة حرفه ای كه در ابتدا 

اجازه بدهيد بپذيريم كه رايج 
ترين راهبرد برای بهبود آموزش 
و تربيت رهبران آموزشی جديد 
در مدرسه، كارامد نبوده است. فعاليت هايی 
معلمان،  برای  كارگاه  برگزاري  چون 
دوره های  بازخورد،  و  مشاهده  چرخه های 
آموزشی  گروه  نشست های  كارآموزی، 
ارائة  همايش های  و  پايه،  هر  معلمان  با 
رايجی  امور  جمله  از  پژوهشي،  داده هاي 
حرفه ای  رشد  برای  مدرسه  كه  هستند 
اين  از  بسياری  مي كند.  اجرا  معلمان 
نشست ها و فعاليت ها از نوع "مشاركتي1"  
هستند و برای جذابيت بيشتر با عنوان هايی 
"گروه   ، كاوشگري2"  "گروه های  چون 
دوستان منتقد3" ، و "حلقه های آموزشی4"  
به  مدرسه ها  مديران  می شوند.  نام گذاری 
اميد اثر بخش بودن اين فعاليت ها و رشد 
و توسعة معلمان منابع ارزشمندی را به اين 
كار اختصاص می دهند. برگزاري دوره هاي 
كارورزي، اجراي دستور العمل ها، برگزاري 
جلسات خاص و حتی تعيين تكليف برای 
افراد شركت كننده در اين جلسات، از جمله 

اقدامات اين مديران است. 
در  ها  تالش  اين  اغلب  وصف،  اين  با 
برای  كه  رشد  و  تحول  به  دستيابي 
آموزشِی  رهبران  و  معلمان  پرورش 
برجسته  ضروری است، با شكست مواجه 
شده اند؛ چراكه با وجود ادعايی كه در نام 
گذاری شان می شود، به واقع اين فعاليت ها 

از نوع مشاركتي نيستند.

معنایواقعیفعاليتمشارکتي
در رشتة ما، واژة "مشاركت" وقتی به كار 
می رود كه دو نفر يا بيشتر با هم نشست 
داشته باشند. درحالی كه مشاركت واقعی 
به  متخصصان،  كه  می افتد  اتفاق  زمانی 
طور روزانه دربارة وظيفه، حرفه يا تخصص 
خود، با هم همكاری كنند و برای انجام كار 
جمعی  طور  به  ممكن،  بهترين شكل  به 
بكوشند و اين تنها تحت رهبری و هدايت 
مستقيم فردی كه در اين زمينة خاص در 

سطح عالی قرار دارد، امكان پذير است.
روی  هم  با  روز  همه  وكال  مثال،  برای 
آن ها  می كنند.  كار  مشتركی  پرونده های 
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اشاره شد، دقت كنيد. اغلب مربيانی كه در 
آن نشست  ها با هم كار می كنند، وظايف 
مشابهی ندارند. يعني آن ها اصاًل نمی توانند 
روی وظيفة خاصي با هم كار كنند. برای 
نمونه، در يك كارگاه با موضوع "شيوه های 
طراحی سؤال اثربخش" كه پس از ساعات 
رياضی  معلم  اگر  می شود،  برگزار  مدرسه 
هشتم  پاية  انگليسی  معلم  با  هفتم  پاية 
كنار هم قرار گيرند، روی كدام درس بايد 
كار كنند؟ اين مشاركت نمی تواند درست 
باشد. يا اگر در يك نشست گروه آموزشی 
تاريخ، معلم پاية نهم تاريخ جهان با معلم 
آن ها  كار  نتيجة  كند،  كار  آمريكا  تاريخ 
نمی تواند تدوين يك درس باشد. اگر معلم 
ناظر، بخشی از درس علوم را مشاهده و 
اين  كند،  ارائه  توصيه هايی  يا  پيشنهادها 
تا  است  تدوين  از  انتقاد  معنای  به  بيشتر 
ناظر  است  ممكن  مثال،  براي  همكاری. 
بيشتر  پاسخ  باز  امتحانات  از  كند  توصيه 
استفاده شود، اما معلم از قبل ضعف خود 
را در طراحي سؤال بداند. مشكل اين است 
درس هاي  برای  نمی تواند  احتمااًل  او  كه 
آتی سؤاالت بهتری طراحی كند. صحبت 
كردِن صرف دربارة طراحی سؤال نمی تواند 
بلكه  شود.  مشكل  اين  اصالح  موجب 
نوشتن سؤاالت بهتر تحت نظر و هدايت 
يك كارشناس مي تواند به برطرف شدن 

اين مشكل بينجامد.
در همة اين موارد، نمي توان با جمع كردن 
همكاران دور هم، وظايف مشخصي را به 
الزم  كه  كارهايی  از  برخی  رساند.  انجام 
است حتماً در اين نشست ها انجام شوند، 

عبارت اند از:
تهية صفحه گستردة رايانه اي   .1
از داده هاي مورد نياز، سرفصل های معلم و 
دانش آموز، و استانداردهايی كه بايد رونمايی 

شوند.
تشريفاتي  جلسات  از  اطالع   .2
كه حتی كارهای بيشتری را برای معلمان 

می تراشد. 
عمومی  بحث های  از  اطالع   .3
طراحی  شيوه های  يا  دانش  عمق  دربارة 

سؤال. 
آنكه  از  بيش  رهبران  جلسات،  اين  در 

كيفيت  به  دستيابي  چگونگی  دربارة 
آمار  تعريف،  به  كنند،  صحبت  آموزش 
آموزش  خصوص  در  صحبت  يا  ارقام  و 
كيفي بسنده می كنند. اين تالش ها وقت 
اندك و ارزشمندی را كه در آن، معلمان 
بايد روی كار مشتركشان همكاری كنند، 

هدر می كند.

پيشنهادما
ما معتقديم كار توسعة حرفه ای بايد همانند 
فعاليتی باشد كه معلمان معمواًل در هنگام 
كار در مدرسه و نيز هر شب در منزل و 
معمواًل به تنهايی انجام می دهند. بنابراين، 
علوم  و  رياضی  شهری  انجمن  "مدرسة 
كاربردی1"  را كه مدرسه اي دولتی واقع در 
برونكس" نيويورك و مخصوص پايه های 
"مدل  به عنوان  است،  دوازدهم  تا  ششم 
تدريس استاد - شاگردي2"  انتخاب كرديم. 
اين مدل همكاری واقعي ميان معلمان را 
تضمين مي كند و رهبری آموزشی را توسعه 
می دهد. ما در اصل، توسعة حرفه ای رايج را 
حذف و دربارة زمان مربوط به آن، از نظر 
هدف گذاری، تجديدنظر كرديم؛ طوری كه 
معلمان بتوانند هر روز با هم در گروه های 
حرفه ای همكاری داشته باشند. اين گروه ها 
"گروه های  يا  تخصصی  يادگيری  گروه 
مطالعاتی3"  نيستند. هر گروه شامل سه تا 
پنج همكار است كه همگی موضوع درسی 
به  و  واحدی  تحصيلی  پاية  به  را  واحدی 
گروه های مشابهی از دانش آموزان آموزش 
مستلزم  اثربخش  همكاری  دهند.  می 
آن است كه فقط معلمانی از اين نوع در 
يك گروه حضور داشته باشند؛ چراكه فقط 
اعضاي اين گروه هستند كه در يك وظيفة 

مشابه با هم سهيم اند.
برای نمونه، معلمان رياضی پاية هفتم ما 
)گروه رياضی پاية هفتم(، كه توسط رهبر 
تأليف  برای  مي شوند،  هدايت  گروه  در 
درس هاي  معمول،  آموزشی  موضوع هاي 
كار  هم  با  كالس ها  سنجش  و  هفتگی 
متناسب سازي  و  تعديل  به  و  مي كنند 
سياست های نمره دهی مي پردازند. اعضای 
باهم  را  درس ها  ارائة  نحوة  گروه،  اين 
را  يكديگر  كالس های  مي كنند،  تمرين 

مورد مشاهده قرار مي دهند، بازخوردها را با 
هم به اشتراك می گذارند و تجديدنظرهای 
الزم را در درس ها اعمال می كنند. نتيجة 
اين فرايند، سهيم شدن در آنچه در كالس 
انجام می شود و مسئوليت پذيری در قبال 

موفقيت همة دانش آموزان است.
به  رياضی  تدريس  معلمان  اين  وظيفة 
بنابراين،  است.  هفتم  پاية  دانش آموزان 
كار گروه نيز تدريس رياضی به پاية هفتم 
اين  درون  واقعی  حرفه ای  توسعة  است. 
گروه اتفاق می افتد و اينجا جايی است كه 
برخی معلمان مهارت هايی را برای رهبری 

آموزشی كسب می كنند.
نوع  اين  موفقيت  و  بهبود  منظور  به 
همكاری ها، الزم است يكی از همكاران آن 
گروه، در تعريف مشخص كار در حد ممتاز 
يا عالی باشد. اين نكته در رابطة هر استاد 
و شاگردی بسيار مهم و تعيين كننده است 
و تخصص و تجربه در ساير رشته ها نيز به 
همين شكل توسعه می يابد. براي مثال، به 
يك وكيل تازه كار وظيفة مشخصی داده 
می شود؛ مثاًل نوشتن خالصة دعوا، مالقات 
با دادستان ارشد برای دريافت بازخوردهای 
انتقادی و دستيابي به نتيجة مطلوب پس از 
چندين بار مراجعه. هيچ گاه انتظار نداريم 
از  بهره مندی  بدون  كار،  تازه  وكيل  يك 
فرصت شاگردی كردن در محضر وكيلی 
برخوردار  مهارت  از  بااليی  سطح  از  كه 
است، در كارش پيشرفت كند. همان طور 
تازه  پليس  يك  اينكه  برای  هيچ گاه  كه 
كار شغلش را ياد بگيرد، او را در كنار بقية 

پليس هاي تازه كار قرار نمی دهيم.
در مدل ما، هر گروه كوچك را يك رهبر 
گروهي هدايت می كند؛ كه معلمي برجسته 
در اين پايه و درس است. او فردي است كه 
هميشه طرح درس هايي را تدوين و اجرا 
می كند كه الهام بخش همة دانش آموزان 
در هر سطح و با هر زمينة تحصيلی هستند 
و آن ها را به چالش می كشند. رهبر گروه 
شخص خبره ای است كه ساعات تدريس 
او نسبت به سايرين كمتر است تا زمان آزاد 
كافی برای راهنمايی اعضای گروه داشته 
باشد. هر معلمی نمی تواند رهبر گروه باشد.

مديران  را  گروه  رهبر  نهايت  در  اگرچه   
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اصلی  فرايند  اما  ميكنند،  انتخاب  مدرسه 
است.  زنده  و  پويا  رهبران،  شدن  پديدار 
از  گروهي،  رهبر  براي  الزم  مهارت های 
همان سال اول حضور در مدرسه، مبتني بر 
الگوي تدريس حرفه اي، به اطالع هر يك 

از اعضا مي رسد.
ساختار گروه، به خودی خود، ساعت هاي 
بسياری را برای برقراری همكاری واقعي 
ميان معلمان جديد مدرسه، همكاران آن ها و 
رهبر گروه فراهم می كند. در طول سال های 
اول همكاری، در فعاليت هاي فشردة روزانه 
هدف هاي  عميق  طور  به  كه  معلمانی 
فرايند همكاری را درك كرده اند، شناسايي 
مي شوند؛ افرادي كه از فرصت پيش آمده 
به عنوان محرك خود و همكاران شان برای 
بهبود آموزش لذت می برند. اين ها معلمانی 
هستند كه مسئوليت موفقيت يا شكسِت 
به عهده مي گيرند و در  را  هر روز كاری 
جست جوی فرصت هايی برای تأمل و تفكر 

دربارة آن هستند.
را  معلمانی  چنين  آموزشی  مديران  وقتی 
شناسايی كنند، به تدريج آن ها را به قبول 
نقش های مهم تري تشويق می كنند؛ براي 
مثال، رهبری جلسات، بازديد از كالس ها 
برای ارائة بازخورد، و درگير شدن در ساير 
وظايف رهبری. در اين ميان، مديران نيز 

مي دهند.  بازخورد  آن ها  جديد  كار  دربارة 
طی اين فرايند، معلمان به طور هم زمان، 
را  خود  رهبری  و  تدريس  مهارت های 
توسعه مي دهند و پس از سه سال يا بيشتر، 
می توانند برای قرار گرفتن در جايگاه رهبر 

گروه درخواست دهند.
رهبر  می كنند  تقاضا  معلمان  كه  زمانی   
گروه شوند، مديريت فرصت های فراوانی 
دارد تا توانمندی آن ها را در چهار عرصة 
مرتبط"،  محتوايی  "دانش  يعنی  كليدی، 
توسعة  و  رشد  "توانايی  "پداگوژي"، 
جوانان" و "توسعة بزرگ ساالن" بسنجد. 
اگر مديريت مطمئن شود كه معلم در هر 
چهار حوزه، تخصص ثابت شده و آشكاری 
به  طور رسمي رهبر گروه  دارد، آن معلم 

معرفي خواهد شد.

شکوفاييمعلمانودانشآموزان
تعريف صريح "مشاركت"، در مدل تدريس 
استاد - شاگردي، به رهبران مدرسه اجازه 
معلمان  آموزشی  مهارت های  كه  می دهد 
حرفه ای  توسعة  روش  از  مؤثرتر  بسيار  را 
متداول بهبود بخشند. بزرگ ساالن، وقتی 
پشتيبانی  شاگردی  استاد-  نظام  يك  در 
به  و  دارند  بيشتری  يادگيری  شوند،  می 
فهم عميق تری از مشاغل پيچيده دست 

از  جديد  راهبردهای  يادگيری  می يابند. 
نوشتن  هم گروهي های خبره، در جريان 
برنامة درسی واقعی، در مقايسه با حضور 
در كارگاه های مربوط به چگونگی تدوين 
طرح درس، برای معلمان بسيار اثربخش تر 
فردي  كار  روش  وقتي  همچنين،  است. 
كالس  در  معلم  كمك  عنوان  به  كه 
درس می دهد، توسط هم گروهی خودش 
از  مفيدتر  بسيار  نتيجه  مي شود،  مشاهده 
دريافت بازخورد از مديری است كه در ماه 

يك بار از كالس ها بازديد می كند.
در مدرسة مبتني بر الگوي تدريس استاد - 
شاگردي، هم گروهي ها در طراحی درس ها 
معنای  به  اين  و  يكديگر هستند  محرك 
است.  يكديگر  با  مشاركت  كلمه  واقعي 
خانم ساندرز، معلم رياضی پاية هفتم، جلسة 

گروهی را اين گونه توصيف می كند:
"خانم رودرينگز، رهبر گروه ما، می گويد: 
چرا اين درس بايد برای يك دانش آموِز پاية 
آقای  و  باشد؟ من  داشته  اهميت  هفتمی 
رياضی  از  جلسه  دو  هم  او  )كه  جانسون 
پاية هفتم را تدريس می كند( دربارة طرح 
نوشته  بعدی  درس  برای  من  كه  درسی 
بودم، تبادل نظر می كرديم. خانم رودرينگز 
مرا تشويق كرد دربارة طرح درس صحبت 
كنم و توضيح دهم كجا و چرا دانش آموز 
هيجان  درس  اين  در  واقعاً  هفتمی  پاية 
بچه هايی  دادم،  توضيح  من  زده می شود. 
كه می خواهند طول چند ضلعی را حساب 
كنند، به راه حل های چندگانه اي نياز دارند 
كه شامل اعشارها و كسرها می  شود. خانم 
رودرينگز از اين نكات خوشش آمد، اما گفت 
شك دارد بچه های 12 ساله همة مسائلی 
را كه من به آن ها می دهم، حل كنند؛ مگر 
اينكه به آن ها گفته شود مجبورند اين كار 

را انجام دهند."
طرحي  ساندرز  خانم  گفت گو،  اين  از  بعد 
را مطرح كرد كه از مهارت های مربوط به 
رياضی بهره می گرفت و می توانست ميل و 
رغبت دانش آموزان اين سن و سال را شعله 
ور كند؛ يعنی ساخت يك سرسره از پنجرة 
يك  و ساخت  پشتی  حياط  تا  دوم  طبقة 
تختة اسكيت بازي شيب دار و وارد كردن 

آن ها در متن درس.
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عالوه بر اين، براي يك گروه، تحليل كار 
دانش آموز در زمينة يك تكليف معمولی، 
كل  در  داده ها  تحليل  جلسات  به  نسبت 
خانم  است.  مؤثرتر  بسيار  مدرسه،  سطح 
ساندرز براي حضور در يك جلسة ديگر نيز 
بررسی های  نتايج  دربارة  فراخوانده شدكه 
به  دانش آموزان  پاسخ های  دربارة  او  گروه 
يك امتحان عادی بود. در اين جلسه معلوم 
شد دانش آموزان آقای جانسون، در مقايسه 
با دانش آموزان او، در امتحان نتايج بهتری 
كسب كرده اند، در حالی كه همة معلمان از 
طرح درس های يكسانی بهره برده بودند. 
خانم ساندرز در گفت گو با آقای جانسون 
كشف كرد كه وی )يعنی آقای جانسون( 
گزينه های متفاوتی برای ارائة درس داشته 
و بر موارد متفاوتی تأكيد كرده است. آقای 
جانسون به اين نكته اشاره داشت كه: "هر 
يك از مجموعه پاسخ های دانش آموزان 
يادگيری  برای  ديگری  فرصت  من  برای 

فراهم كرد."
از زمان مديران اول و دوم مدرسه در اجراي 
طرح الگوي تدريس استاد – شاگردي تا به 
حال، بيش از 13 سال است كه اين مدل 
تدريس را در مدرسه به كار گرفته و آن را 
اصالح كرده  ايم. ما دريافته ايم، اين فعاليت 
مشاركتي در طرح درس روزانه، همة ابعاد 
رشد حرفه ای را درون يك نظام جامع با 
هم ادغام می كند. ما مدرسه مان را به سمت 
خروج از فعاليت های رايج، مانند دوره های 
معلمان،  رتبه بندی  نظام  و  كارآموزی 
هدايت كرده ايم، زيرا معلمان واقعاً به چنين 
فعاليت هايی نياز نداشتند و اين فعاليت ها 
حواس ما را از موضوع اصلی منحرف می 
كرد. معلمان و مديران به سختی كار می 
كنند و واقعاً زمان كافي برای بسياری از 

جلسات ندارند.
ما معتقديم، نظام پشتيبانی رشد معلمان از 
جمله داليلی است كه دانش آموزان الگوي 
مرتب  به طور  شاگردي،   - استاد  تدريس 
پيشرفت تحصيلی بااليی را نشان مي دهند. 
ناهار  ما  دانش آموزان  درصد   90 تقريباً 
رايگان يا با قيمت پايين دريافت می كنند 
و 10 درصد از آن ها در حال يادگيری زبان 
فارغ  نرخ  حال،  اين  با  هستند.  انگليسی 

التحصيلی در زمان مقرر 90 درصد است 
التحصيالن ما  و بيش از 80 درصد فارغ 
در دانشگاه ثبت نام می كنند، در حالی كه 
آمريكا  در  دبيرستان  دورة  برای  آمار  اين 
به  از  ما  است.  درصد   50 حدود  چيزی 
كارگيری مدل حرفه ا ی استاد – شاگردي 
منافع ديگری هم داشته ايم كه عبارت است 
دربارة  پايدار  چشم  اندازی  شكل گيری  از 
آموزش و توليد يك برنامة درسی در سطح 
مدرسه كه معلمان با همكاري هم نوشته و 

از معلمی به معلم ديگر انتقال داده اند.
تغيير و دگرگونی در نقش رهبری

نقش  شاگردي   - استاد  تدريس  مدل 
اكثر  در  كند.  می  دگرگون  را  رهبران 
با  واحد،  هر  رهبران  و  هاديان  مدرسه ها، 
 20 برای  هفتگی  كارگاه های  برگزاری 
ماهانه،  مشاهدة  يا  و  معلم   50 حتی  يا 
ساختارها  اين  می كنند.  پشتيبانی  معلم 
حمايت  هايي سطحي و ظاهري را موجب 
اين  همگی  مدرسه  رهبران  مي شوند. 
احساس را دارند كه: " كارهاي زيادي برای 
انجام دادن داريم كه معلمان زيادی را نيز 
می طلبد." ما كارگاه هايي را برگزار می كنيم 
ولي  می دهيم،  بازخورد  مشاهداتمان  از  و 
مي دانيم كه توصيه های ما اساساً تغييری در 
عملكرد معلم ايجاد نخواهد كرد، مگر اينكه 
چنان كه شايسته است، از طريق چندين 
بار مالقات با او و تبادل نظر و طراحی و 
برای  را  پشتيبانی هايی  مساعی ،  تشريك 

وي تدارك ببينيم. 
اين  شاگردي   - استاد  گروه های  تشكيل 
مشكل را حل می كند. گروهی بزرگ از 
رهبران آموزشی، همه روزه، با تعداد كمی 
متمركز  مشخصی  وظيفة  بر  معلمان،  از 
می شوند. معلمان از پشتيبانی واقعی سود 
اولين روز كاری شان  از همان  می برند و 
متوجه مي شوند، رهبران آموزشی آن ها چه 
روزي  از  معلمان،  اين  دارند.  ويژگی هايی 
كه مورد هدايت و تربيت قرار مي گيرند، به 
طور غير رسمي چگونگی مربی بودن را نيز 
می آموزند. اين نحوة كار، با تدارك پشتيبانی 
بسيار مؤثرتر برای معلمان، زمينة الزم را 
برای طی كردن مسير رهبري برای معلماِن 
عالقه مند به اين كار نيز فراهم می كند. ما 

دريافتيم، گروه های مشاركتي ما، در نتيجة 
معلمان  بهترين  به  گروه ها،  رهبران  رشد 
اجازه می دهد تا به سرعت پيشرفت كنند 
و به عنوان نسل جديدی از رهبری بروز و 

ظهور يابند.

بازگشتبهشوروهيجان
وقتي رهبران به چيزي اهميت بدهند كه 
يعنی   - ماست  نگرانی  عامل  بيشترين 
فعاليتی  آموزشی  رهبری   - تدريس 
بود.  خواهد  انگيز  هيجان  و  آزادكننده 
هركدام از ما بهترين درسی را كه تاكنون 
ياد  به  روشن  طور  به  كرده ايم،  تدريس 
داريم. ما هرگز روزی را كه دانش آموزانمان 
دور اتاق می گشتند تا همة دايره ها را اندازه 
پی  عدد  توضيح  برای  الگويی  و  بگيرند 

كشف كنند، فراموش 
نمی كنيم. 

توسعة  جلسات 
جايی  بايد  حرفه ای 
رهبران  كه  باشد 
كارهای  مدارس 
زمينة  در  را  خود 
هم  با  برنامه ريزی 
به اشتراك بگذارند. 

برخوردار  از غناي الزم  برنامه هايي كه  با 
است، شاگردان را در فعاليت ها با هم درگير 
كنند و تخصص خود را دربارة كاری كه 
معلمان هر روزه به دقت انجام می دهند، 
چگونگی  بايد  ما  بگذارند.  مشاركت  به 
كالس  در  كه  را  مشابهی  درس ها  ارائة 
خودمان به خوبی از عهدة آن ها برآمده ايم، 
به معلمان جديد آموزش دهيم و به همراه 
آن ها از تكنيك بارش مغزی استفاده كنيم 
تا آن ها نيز برای توليد همان نوع از ياددهي، 

ايده های خود را باهم به اشتراك بگذارند.
در كارگاه های رايج توسعة حرفه ای، جلسات 
ارائة داده و همچنين نشست های ارزيابی، 
شور و هيجان معلمان برای گفت گو دربارة 
است.  ارائة موفق درس گم شده  و  طرح 
اما اين هيجان، زمانی كه آن ها درس ها را 
در يك گروه كوچك، به طور روزمره و با 
مشاركت يكديگر تدوين می كنند، به شدت 

به چشم می خورد.
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نويسندگان: كريستينا اشتاين باكر – ريد 
و سام روتال، جونيور 

مترجم: زینب رضوانی نیا

وقتي معلمان به سوي نقش های اجرايی حركت می كنند، 
ممكن است به سرعت درك خود را از بودن در كالس از 
دست بدهند. آن ها به ندرت فرصتی برای عميق كردن درك 
خود از شيوه هاي فعلي تدريس دارند و به مرور زمان، از كار آموزش 
دورتر می شوند. در ضمن، بعضي از معلمان برجستة كالس ممكن است 
در به كارگيري تازه ترين شيوه های تدريس، به كارشناس تبديل شوند، 
اما آن ها غالباً مهارت  يا فرصت  تالش در جهت ايجاد ظرفيت سازی 

پـنـجــره هــايـي رو بــه               شـــيوه آمـــوزشـــــی "
در مدرسة خود را ندارند. اين خط سيرهای مخالف ديواري را به وجود 
مي آورند كه به طور سنتي تدريس را از راهنمايي و رهبري جدا مي كنند؛ 
ديواري كه مانع مي شود مديران و معلمان بتوانند به  طور كامل به نحوة 

عمل يكديگر توجه كنند. 
ما می توانيم با ايجاد شيوة جديد در رهبری مدرسه، شروع به برچيدن 
اين ديوار كنيم؛ شيوه اي كه ما آن را "معلمی – رهبري1"  می ناميم. 
معلمی- رهبري به معني تركيب كردن هدايت فوق العاده با تدريس 

40
چشــم انــداز آموزشــــی
شــــماره 14
سـال 1397

ارتقاء مدیریت مدرسه

1-Teachership



}پـنـجــره هــايـي رو بــه               شـــيوه آمـــوزشـــــی
بي نظير است. اين شيوه زمانی اتفاق مي افتد كه 
مديران بر آموزش حرفه ای مبتني بر كالس 
درون  نمونه  معلمان  و  مي يابند  تسلط  درس 
كالس درس به مديريت مي پردازند. مديران و 
معلمان، از طريق كار مشترك با يكديگر، در 
مقابله با چالش های تدريس و مديريت، به درك 
از نقش های يكديگر دست مي يابند.  عميقي 
نتيجة نهايی آن است كه مديران و معلمان، 
به جای آنكه در برابر يكديگر قرار گيرند، با هم 
روي شيوه های  مدرسه،  فرهنگ  بهبود  برای 

تدريس و يادگيری دانش آموزان كار كنند.

جعبةشنی
اتفاق  تصادفی  طور  به  رهبري   – معلمی   
نمی افتد، بلكه بطور آگاهانه و در نتيجة، تجربة 
زمينة شغلي  به  توجه  با  و  يادگيری حرفه ای 
به دست مي   آيد كه ما آن را "شن بازی حرفه ای" 
هم می گوييم. در دنيای فناوری، جعبة شن بازی 
حرفه  اي به فضای طراحی شده برای آزمايش 
ايمن و بی خطر، و يادگيری دربارة كارآمدي 
استفاده از نرم افزارهای جديد، قبل از اجرای 
جعبة  مدرسه،  موقعيت   در  دارد.  اشاره  اصلی، 
شني حرفه ای می تواند در قالب ابتكار در نوشتن 
برنامة  درسی و فعاليت های يادگيری حرفه ای 

درون تشكيالت و مطالعات درسی شكل بگيرد. 
اين شن بازی ها طوري طراحی شده اند كه بتوان 
شيوة معلمي - رهبری را در محيطي امن و 
اين تجربيات غيرقابل  حمايتی گسترش داد. 
ارزيابی هستند و در آن ها مربيان می توانند با 
آسودگی، آسيب پذيری ها و نيازهای يادگيری 

را بيان كنند.
اگر چه هر يك از اين موارد منحصر به فرد 
است، اما تمام شن بازی های حرفه ای، آگاهانه، 
داراي بافت،  پايدار و مبتنی بر شواهد هستند. 
مربيان مجموعه ای از سؤال ها و پيشنهادها را از 
قبل، در طول و پس از تجربة يادگيری حرفه ای 
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دنبال می كنند.
پيوستار  شن بازی های حرفه ای در طول يك 
طراحی مي شوند تا براساس تفاوت از نظر شدت 
زمان، منابع و سطح خطر مورد توجه قرار گيرند 
جعبه های   .)Bean and Ippolito,2016(
دارند  كمي  شدت  معمواًل  سطح 1  شن بازی 
و بر بهبود فرهنگ تمركز دارند. اين جعبه ها 
فرايند تدوين يك راهبرد و نوشتن برنامة درسی 
را شامل مي شوند. اگر چه فعاليت هاي مذكور 
باشند  رايجي  فعاليت هاي  است شبيه  ممكن 
اما  مي شوند،  انجام  مدرسه ها  در  معمواًل  كه 
شن  بازي های حرفه ای در سطح 1 متفاوت اند. 
آگاهانة  طرح  يك  ايجاد  آن ها  از  هدف  زيرا 
متمركز بر بهبود فرهنگ مدرسه است. يعني 
به جای اجراي تدريجي فعاليت هاي مستقل 
و مشخص كردن نقاط ضعف آن ها، سطح 1 
جعبة شن بازی به عنوان يك رويكرد پايه ای 
و يكپارچه، برای توسعة معلمي - رهبری اجرا 

می شوند.
بهبود  دنبال  به   2 سطح  شني  جعبه هاي   
عملكرد است و فشرده تر در نظر گرفته مي شود. 
زيرا به زمان بيشتر و سطح باالتري از تعهد نياز 
دارد. اين سطح مي تواند به صورت كالس هاي 
آزمايشگاهي، انجمن هاي يادگيري حرفه اي و 

تحقيق هدايت شده انجام گيرد. 
جعبة شني سطح 3 در شديدترين سطح قرار 
عين  در  و  انتقادي  بازخورد  به  غالباً  و  دارد 
حال ارزيابي شده از طرف همكاران نياز دارد. 
برگزاري دوره هاي آموزشي، مطالعات درسي، 
شامل  را  سطح  اين  همكاران،  مشاهدات  و 
مي شوند. اجازه دهيد نگاهي بيندازيم به اينكه 
چگونه از جعبه هاي شني حرفه اي در توسعة 
معلمي – رهبري در مدرسه استفاده شده است.        

سطح1.فرايندتدوينيکراهبرد
 فرايند تدوين يك راهبرد، فرايندي غير ارزيابانه 
است كه در آن، شركت كنندگان از كالس های 
متفاوت ديدن می كنند تا راهبردي مشخص را 
كه در محيط های متفاوت استفاده شده است، 
تدوين كنند. هدف از تدوين راهبرد اين است 
و  بازبينی  فرصت  شركت كنندگان  برای  كه 
تا  شود  فراهم   همكاران  عملكرد  از  اقتباس 
دركشان از راهبردي خاص باال برود. با توجه 
به مكان مورد بازديد، نيازهای شركت كنندگان 
براي تدوين راهبرد خاص بايد در نظر گرفته 
شود. در بعضی موارد، اين بازديد در مدرسة خود 
مربی صورت مي گيرد، و در بقية موارد در ناحيه 

يا در منطقه هاي مجاور امكان پذير مي شود.

 برای مؤثرتر شدن فرايند تدوين 
بايد بخشی  مزبور  فرايند  راهبرد، 
از چرخة يادگيری حرفه ای باشد. 
پس از آگاهي از يك راهبرد جديد 
فناوري،  يكپارچه سازي  )مانند 
مشاهدة  و  راهبرد  فرايند  تدوين 
افزايش  با  تدريس  عمل،  در  آن 
در  و...(  آموزان،  دانش  مشاركت 
يك كارگاه آموزشی، گروه بازديد 
مشاهده  را  آن  اجراي  كننده 
فرايند،  اين  پايان  در  و  مي كنند 
جمع آوری  را  ايده هايی  گروه 
می كند تا دريابد، راهبرد مورد نظر  
در موقعيت هاي متفاوت چگونه به 

كار مي رود.
آموزش  مربی  سارجنت1،  لورن 
خواندن در مدرسة منطقة تيوگاي 
جنوبی در "بلوسبورگ")پنسيلوانيا(، 
با  را  راهبردی  تدوين  فرايند 
يادگيری  كارگاه های  از  بسياری 
اجرا  معلمان  برای  كه  حرفه ای 
به  لورن  می كند.  ادغام  می كند، 
را  آموزشی  كارگاه  يك  تازگی 
اجرا كرد كه در آن معلمان و مديران، در يك 
راهبردهاي  جريان  در  ظهر،  تا  فرصت صبح 
درگير كردن دانش آموزان در تجربه های نوشتن 
صحيح، مستقل و خودگردان قرار گرفتند. بعد از 
ظهر همان روز، مربيان فرايند تدوين راهبرد را 
دنبال كردند تا ببينند اين راهبرد درعمل چگونه 
است. آن ها مشاهده كردند كه چگونه معلمان 
فرصت هايی را برای دانش آموزان خلق كردند تا 
به عنوان هاي انتخابي خود بپردازند و از نمودار 
"خود  ارتقای  مرجع و نوشته هاي ديوار برای 

راهبری" خويش استفاده كردند.
جعبة شنی سطح 1 از پيشرفت شيوة معلمي 
زيرا  می كند،  پشتيبانی  و  حمايت  رهبري   –
به مديران فرصت مي دهد برای ديدن راهبرد 
كالس  به  عملي،  شواهد  بر  مبتنی  آموزشی 
عنوان  به  معلمان  كارگاه،  در  بروند.  درس 
بخشی از گروه پياده سازی، نقش های رهبری 
را به عهده گرفتند. بعضی از معلمان اين فرايند 
را در كالس های درس خود ميزبانی كردند و 
ديگر معلمان به هدايت اين فرايند و تسهيل 
بحث  ها قبل از آغاز كار، در طول فعاليت  ها و 
بعد از فعاليت ها پرداختند. مديران و معلمان با 
كمك  همكاری  فرهنگ  توسعة  به  يكديگر، 
كردند. بعد از همكاری معلمان و مديران، كارگاه 
با ايده های جديد برای اجرای نقش های فردی 
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به پايان رسيد. 
سطح2.کالسهایآزمايشگاهی

كاماًل  كالس  يك  آزمايشگاهی"  "سايت 
كاربردی است كه توسط معلمي برجسته اداره 
محيط  نوعي  عنوان  به  همچنين،  می شود. 

مي شود. گرفته  درنظر  حرفه ای  يادگيری 
همانند   2 سطح  آزمايشگاهی  كالس های 
گرفته  نظر  در  حرفه ای  شنی  جعبه های 
را  متعددی  فرصت های  آن ها  زيرا  می شوند، 
برای معلمان و مديران، به منظور كنار آمدن 
با يكديگر و برای بهبود شيوه های تدريس در 
می كنند.  فراهم  كاركردی،  بافت كالس های 
برنامه هاي  ايجاد  و  موقعيت ها  اين  اجراي 
بازديد، نسبت به جعبه های شنی سطح 1 به 
زمان و منابع بيشتری نياز دارد. البته سطح2 
زيرا  دارد.  تغيير روش  برای  بيشتری  ظرفيت 
يادگيري ايجاد شده در اين سطح در بستر يك 
شغلي متناسب با ويژگي هاي فردي و به صورت 
مديري  مثال،  براي  مي گيرد.  انجام  حرفه اي 
عميق1"   "خواندن  مورد  در  می خواهد  كه 
اطالعاتي داشته باشد، می تواند تدريسي از معلم 
آزمايشگاهی را مشاهده كند، يا يك درس را 
با همكاري همان معلم تدوين كند، يا هدايت 
كار را در دست بگيرد و خودش درس بدهد 
)و بازخورد معلم آزمايشگاه را هم داشته باشد(.

مدرسة منطقة  "هريسبرگ" در پنسيلوانيا از 
بخشی  عنوان  به  آزمايشگاهی  كالس های 
كرد.  استفاده  خود  حرفه ای  توسعه  نظام  از 
كلی شربو2 و سوزان الفمن3  دو معلم سايت 
آزمايشگاه هستند كه امكان بازديد معلمان و 
مديران و فرصت مشاهده، تدريس و مشاركت 
در روش های آموزش خواندن مبتنی بر شواهد 
را فراهم كرده اند. برای مثال، بازديد كنندگان 
پس از يادگيری در مورد نوشتن كنفرانس ها، 
كنفرانس هايی را با دانش آموزان در كالس های 
داشتند  فرصت  و  كردند  اجرا  آزمايشگاهی 
خود  پيشرفت  مورد  در  را  همتايان  بازخورد 

دريافت كنند.
شيوة  توسعة  برای  آزمايشگاهی  كالس های 

معلمي - رهبری ايده آل هستند، زيرا معلمان 
در  فعال  طور  به  كه  می آموزند  بهتر  وقتي 
بافت تمرين  يادگيری حرفه ای در  اجتماعات 
كالس درس شركت  كنند. يادگيری حرفه ای 
جمعی، در محيط های با اعتماد متقابل، مبنای 

خود  عمل  بازتاب  و  پذيری  ريسك  پرسش، 
.)Wei, et al., 2009 ( است

سطح3.چرخههایآموزشی
چرخة آموزشی فرايندي غير ارزيابانه است كه 
در خالل آن، گروه های مربی در طول زمان، از 
چندكالس درس ديدن می كنند تا "مشكالت 
اجرايي4"  را به روش سازمان يافته، هدفمند 
و متمركز بررسی كنند. ريچارد المور5 ، محقق 
ما  مي گويد:  مزبور  فرايند  مورد  در  آموزشی، 
ياد  با بودن در آن كار  را بيشتر  كار آموزشی 
می گيريم، تا صحبت كردن در مورد آن، گفتن 
از  استفاده  يا  و  ديگران،  به  آن  انجام  نحوة 

كارشناسانی كه آن را برای ما انجام دهند.
آموزش  عنوان  به  آموزشی  چرخه های  از  ما 
حرفه ای در سطح 3 استفاده كرده ايم. هنگامی 
مقاله(، سرپرست  اين  دوم  )نويسندة  كه سام 
ناحية مدرسة جنوب تياگو، متوجه شد اعضاي 
مديران،  )شامل  خودش  منطقة  اداری  گروه 
هماهنگ كنندگان برنامة درسی و هماهنگ 
رويكرد  از  دارند  نياز  ويژه(  آموزش  كنندگان 
"فهرست وارسي6"  كناره بگيرند و به سمت 
از حمايت  بروند،  از كالس های درس  بازديد 
بخش خدمات آموزشی منطقه به اين منظور 
مدير  عنوان  به  نيزكه  كرد.كريستينا  استفاده 
)و  می كند  خدمت  مركز  حرفه ای  آموزش 
نويسندة اول اين مقاالت(، چرخه های آموزشی 

را پيشنهاد كرد.
توسعة  برای  ما  گذشته،  سال  سه  خالل  در 
از  استفاده  منظور  به  منطقه  داخلی  ظرفيت 
با يكديگر كار كرده ايم.  آموزشی،  چرخه های 
شروع  عمل  در  مشكل  يك  شناسايی  با  ما 
قالب يك پرسش  در  را  آن  كرديم كه گروه 
مطرح كرد: "دانش آموزان ما تا چه ميزان درگير 

يادگيری خود مي شوند؟" برای پاسخ دادن به 
اين سؤال، كريستينا با گروه مديريتی)اداری( 
مشغول به كار شد تا روند چرخة آموزشی را 
تحليل  و  تجزيه  و  بررسی  آوری،  برای جمع 
شواهد مربوط به درگيري دانش آموزان دنبال 
كند؛ برای ايجاد محيطی كه در آن مديران با 
احساس امنيت، آسيب پذيری های خود را در 
مورد ياددهي و يادگيری آشكاركنند. ما دو سال 
اول چرخة آموزشی را فقط به كار روی گروه 
مديريتی اختصاص داديم. در طول اين مدت، 
گروه بدنه اي از دانش و زبان مشترك دربارة 
تعامل شناختی و ارتباطی، و التزام رفتاری در 

دانش آموزان ايجاد كرد.
چرخه های  در  مديران  به  پيوستن  از  قبل 
آموزشی، معلمان شش ماه را به كارمستقيم و 
نزديك با مدير برنامة درسی، آموزش و سنجش 
منطقه گذراندند، و به طور مشترك،كتابی در 
كردند.  مطالعه  آموزشی  چرخه های  مورد 
خود  دانش  داد  اجازه  معلمان  به  تجربه  اين 
تا  سازند،  عميق تر  آموزشی  چرخه های  از  را 
ويژگی های توسعة مدرسه را بهتر درك كنند 

و روابط مرتبط با كارورزي را به  وجود آورند.
درحال حاضر در سال سوم اين پروژه، مديران 
چرخة  فرايند  در  كامل  طور  به  معلمان  و 
آموزشی مشاركت می كنند.گروه منطقه اكنون 
– رهبر" است كه  "معلم  شامل 16 مدير و 
آموزشی  چرخة  انجام  با  را  روز  يك  ماهی 
گروه  اين  اخير،  چرخة  طول  در  می گذرانند. 
حدود 30 دقيقه با مدير مدرسة ميزبان، برای 
آگاه شدن از موفقيت ها و نيازهای مدرسه در 
يادگيري  با  دانش آموزان  شدن  درگير  مورد 
گروه  چهار  به  گروه  سپس  كرد.  مالقات 
بازديد، برای ديدن كالس های درس به مدت 
20 - 15 دقيقه تقسيم شد.گروه ها شواهدی 
از درگيري دانش آموزان با يادگيري جمع آوری 
كردند )شامل چنين سؤاالتی از دانش آموزان: 
را  ياد می گيريد؟ چرا آن  را  "شما چه چيزی 
در  آنچه  مورد  در  سپس  و  می گيريد؟"(  ياد 
تهيه  گزارش  بود،  توجه  قابل  بازديدهايشان 

كردند.
در اين مثال از سطح3 آموزش حرفه ای، شيوة 
معلمي - رهبری وقتي بروز می كند كه درك 
بيشتری در مورد آموزش و يادگيری در مديران 
ايجاد می شود، در حالی كه معلمان اين فرصت 
را دارند كه تأثير گسترده تري در سطح مدرسه 
به  آموزشی  ايجاد كنند. چرخه های  و منطقه 
معلمان و مديران فرصت می دهد دركنارهم، 
براي توسعة دانش مشترك در مورد شيوه هاي 

ما کار آموزشی را بیشتر با بودن در آن   -
کار یاد می گیریم، تا صحبت کردن در مورد آن، 

گفتن نحوة انجام آن به دیگران، و یا استفاده از 
کارشناسانی که آن را برای ما انجام دهند.
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در  يادبگيرند  نيز  و  كنند  كار  آموزشی  خوب 
رهبری و يادگيری از شيوه های خاصي حمايت 

كنند.

فرهنگايجادپنجره
شنی  جعبه های  شيوة  و  معلم-رهبر  مفهوم 
توجه  مورد  هميشه  از  بيشتر  حاضر  حال  در 
دانش  هر  موفق  عملكرد  قانون  است." 
آموز1"  شيوه هايی از يادگيری حرفه ای مبتنی 
بر شواهد را شناسايی می كند كه در آن، همة 
مربيان فرصت هايی برای همكاری، درگيري 
فوري  كاربرد  و  شغل،  با  مرتبط  يادگيری  با 

مهارت های جديدشان به منظور بهبود آموزش 
و يادگيری دارند. تحت اين قانون، تغيير در مادة 
دو بودجه به اين معناست كه توسعة حرفه ای، 
فراتر از معلمان درس هاي اصلی ديده شده و 
معلمان تمام درس ها، مديران، رهبران مدرسه 
و ديگر كاركنان آن را شامل مي شود. جعبه های 
مي دهند،  فرصت  مناطق  به  حرفه ای  شنی 
آموزش پايدار و كم هزينة حرفه ای را كه مطابق 

با نيازهاست، فراهم كنند.
عالوه بر اين بايد تصديق كرد، در زمانی كه 
مدرسه ها با چالش های مهمی مواجه هستند، 
نمی توانيم به حل اين مشكالت بپردازيم. در 

ديگران  با  درستي  به  كه  داريم  نياز  كار  اين 
همدلی كنيم. معلم – رهبر مي تواند از احساس 
انجام كاري كه شبيه كار ديگران است، درك 
صحيحي ارائه كند. معلمی و جعبةشن بازی 
تخصصی می توانند ديوارهايی را كه نقش های 
رايج ايجاد كرده  اند، فرو ريزند و به جای آن ها 
پنجره هايی برای مربيان ايجاد كنند تا به كار 
يكديگر توجه كنند و اجازه دهند مربيان در همة 
نقش ها، يعني هم در نقش ياددهنده و هم در 

نقش رهبري كننده، ظاهر شوند.

طراحی 
یک جامعه 
یادگیری مشارکتي 

معلم – رهبر مي تواند از احساس انجام كاري   -
كه شبيه كار ديگران است، درك صحيحي ارائه كند.
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آن ام. بیتون1 
مترجم: زهرا مرادی

همة معلمان، نه فقط كسانی كه به الگوها و نمونه های موفق باور دارند، 
سزاوار استفاده از مزايای ارتباطاتی اين اقدامات مشاركتی هستند.

طراحی 
یک جامعه 
یادگیری مشارکتي 

"مربّی آموزش بودن2"  فروتنی می خواهد. بهترين روزهای من صرف 
بازانديشي دائمی با معلمان شد كه شامل زدودن احساسات  
منفي، تفكرات غير قابل تحمل، تأييد ايده ها يا حمايت از 
درس ها در زمان واقعي و در  كالس درس بود. در روزهای 
نمايندة معلمان درجايی بودم كه در آن،تصميم گيرندگان  ديگر، من 
بر  زيادی  تأثير  برنامه هايي  معرفی می كردند؛  را  برنامه های جديدي 
معلمان و دانش آموزان داشتند. من از جمله افرادي نيستم كه غالباً مردم 
از آن ها مي پرسند: "چه زمانی می خواهی مدير مدرسه باشی؟" چرا كه 
به نظر می رسد تغيير به جايگاه مديريت گام طبيعی بعدی افرادي مانند 
من است و معنی تلويحي اين نكته آن است كه رهبری در مدرسه بايد 

سلسله مراتبی باشد و تعيين رهبری از باال، چيزی بيشتر يا بهتر است.
اما همان طور كه سيمون سينك3 )2014(  استدالل می كند: "رهبری 
بيشتر يك انتخاب است تا يك رتبه." پس از 17 سال تدريس در 
كالس، تصميم گرفتم به فراتر از كالس درسم بروم و در نقش هدايتگر 
معلمان  متوجه شدم، خود  كه  كنم. چرا  وظيفه  انجام  معلمان  ديگر 
می توانند با سهيم كردن ديگران درتوانايي هاي خود، رهبري اصالح 

آموزش را به عهده بگيرند.

"هنردانشتجربي4"ويادگيری
بنابراين،  بدهم.  انجام  را  مربيگري  نگفت چگونه  به من  هيچ كس 
رويكردم را دائماً بازبينی می كردم تا راهكاری پيدا كنم كه حامی همة 
معلمان باشد. من به عنوان مربي آموزشی، بيشتر دربارة آموزش آموختم 
از ساير  بازديد  تجربة  معلمان  برای  آنكه  از  بعد  مربيگري.  دربارة  تا 
كالس ها را آغاز كردم، متوجه شدم مطالعة شيوه های آموزشی ديگران 
به عنوان تجمعي از معلمان، نه تنها دراثربخشی بيشتر كالس برای 
دانش آموزان ضروری است، بلكه از معلمان نيز رهبر آموزشی می سازد.

وقتی برای اولين بار به عنوان مربی آموزشی در "دبيرستان آرمسترانگ" 
در "پلموث"، مينه سوتا مشغول كار شدم، به بهبود روند تدريس موردي 
معلمان پرداختم. من هميشه اين اميدواري را داشتم كه اگر با هركدام 
از معلمان به طور فردی به هدايت بپردازم، مي توانم نسبت به شيوة 
تدريس آن ها عكس العمل نشان دهم. مي توانم راهبردهايی را به كار 
ببرم كه دانش آموزان را در يادگيري درگير كند، مشكالت رفتاری آن  ها 
را كاهش دهد و يادگيری را بهبود بخشد، و اين برنامه موفق بود. در 
نظرسنجی ساالنه از معلمان آرمسترانگ، گزارش هاي زيادی از مؤثر 
بودن روش های من در به چالش كشيدن معلمان برای داشتن تفكر 
عميق دربارة شيوه هاي آموزش ارائه شد. همين طور، معلمانی كه سال 
اول خدمتشان بود و تازه كار بودند، يا افرادي كه در سال هاي آخر 

خدمت بودند، متوجه شده بودند كه چيزي براي يادگرفتن داشته اند. 
آگاهی از اين موضوع مرا به فكر فرو بردكه آيامی توانم سيستم را طوري 
تحت نفوذ قرار دهم كه تعداد بيشتري از معلمان را تحت تأثير قرار 
دهد؛ به خصوص وقتي متوجه شدم تا چه  اندازه از مشاهده و بازديداز 

كالس های درس چيز ياد گرفته ام. 
به عنوان مربي، با مجموعة  متفاوتي از اجتماعات معلمان، آداب و رسوم 
آن ها و سطوحی از تحقيق و درگيري آشنا شدم. من شاهد تجربه ای 
يعنی  نام گذاشت؛  تجربي"  "دانش  را   آن   )2001( بارث5  كه  بودم 
"مجموعة گسترده ای از تجربيات و يادگيری هاي كسانی كه زير سقف 
مدرسه به طور ناگزير در طول شغل خود زندگی و كار می كنند ")صفحه 
از  ديگران  و  می دهند  درس   اساليد  روی  از  معلمان  برخی   .)56
كرسی های فلسفی برای مباحثة دانش آموزان استفاده مي كنند. بسياری 
از معلمان كالسشان را با ميزهای رديف چيده شده تشكيل می دهند و 
برخی ديگر دانش آموزان را در گروه های كوچك دسته بندی مي كنند و 
آن ها را دايره وار می نشانند. در يك كالس، كتاب های اينترنتی و تلفن  

"{
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عوامل حواس پرتي به حساب می آيند، در حالی كه دركالس ديگر، 
فناوري بخش جدايی ناپذير كالس درس است. يادگيری در هر فضايی 
متفاوت بود. اين تجربه ها ديد را گسترش داد و می خواستم بقية معلمان 

هم اين ديد گسترده را به دست آورند.
اجازة كسب تجربه به معلمان

در برنامة تلويزيونی كمدين جری ساينفيلد1 به نام" ماشين ها قهوه 
می گيرند2" ، او همواره با ديگر كمدين های معروف سوار بر اتومبيلی 

كالسيك می شد و با آن ها مصاحبه مي كرد. در برنامه اي، جيم كری3   
در مورد نوشتن لطيفه به ساينفيلد می گويد: " در شروع حرفه ام عادت 
داشتم برای بهبود كارم برنامة تو را ببينم. به خودم مي گفتم، اين مرد 
مكانيك است و مكانيك بسيار خوبي است." من در حال تماشای اين 
برنامه، متوجه ساختار اين شوخی و نوشتن طرح درس شدم؛ موضوعی 
كه مدل مربيگری فعلی فاقد آن بود، و آن فرهنگ بررسی شيوه های ما 

با تماشای روش های آموزشی ديگران است.
بخشی از مزايای بازديد از محيط های يادگيری افراد ديگر، تماشای 
معلمانی است كه درست هنگام نياز برای پاسخ به دانش آموزان تصميم 
می گيرند. دقت كردم كه چگونه معلم با ظرافت دست خود را روی 
پيشانی اش به سمت باال حركت داد و در واقع اشاره  كرد كه دانش آموز 
كالهش را بردارد. همين طور ديدم، هنگامی كه معلم خود را از موضوع 
كنار كشيد، چگونه دانش آموزان شروع به حل مسئله در گروه كردند. 
زمانی كه معلمان تدريس می كردند يا تسهيل كننده بودند، من از زمان 
استفاده كردم و انديشيدم چگونه آنچه را ديده ام در كالس درسم اعمال 

كنم؛ البته اگر هنوز كالسی برايم باقی مانده بود.
معلمان ديگر نياز داشتند آنچه را من فهميده ام، بفهمند و ما نياز داشتيم 
با هم ياد بگيريم. من كالس درس را فضايي برای توسعة حرفه ای در 
نظر مي گيرم. اين يادگيری غنی تر از نوعی است كه در آن ما در كنار 
ساير بزرگ ساالن، در جلسات آموزشی حرفه ای در اتاق های كنفرانس 
هتل قرار می گرفتيم. اين روش شامل دانش آموزان نيز بود و در فرهنگ 

معلمان احساس حمایت 
می کنند؛ حتی اگر شاهد 

محیطي چالش برانگيز توسط 
معلمان بازديد كننده باشند 

و متوجه شوند، كه معلمان 
ميزبان در حال تقال و دست و پا 

زدن هستند.
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كالس درس اتفاق می افتاد.
حرفه ای  كوچك  گروه هاي  در  آرمسترانگ  معلمان  زمان،  آن  در 
همكاری می كردند. در حالي كه طرح درس ها و داده های تحليلی خود 
را با بقيه در ميان می گذاشتند، خود نيز به توضيحات همكاران شان 
گوش مي كردند؛ اما تجربه اي اتفاق نمي افتاد. اين بحث ها در سطح 
تخصصي باقی می ماند و خبري از پرسشگري و تعمق در مورد بهبود 
هنر معلمی بود. معلمان روش تدريس يكديگر را نمی-ديدند و بيشتر 
به سرزنش برنامة درسي يا فرهنگي مي پرداختند كه از آن حمايت نشده 
بود. بايد راهی پيدا مي كردم كه آن ها به كالس درس يكديگر بروند 
و روش هايشان را با هم در ميان بگذارند. به تقليد از روش ساينفيلد، 
تشكيالتي به نام "ارتباط برقرار كردن معلمان در كالس های درس" 
راه اندازی كردم؛ نظامی كه در آن معلمان به راحتی می توانستند؛ در 
ساينفيلد،  كنند.  بازديد  يكديگر  درس  از كالس  مدرسه  زمان  طول 
هنرمندان شوخ را در يك ماشين كنار هم قرار مي داد. نتيجة تالش ما 

چه خواهد بود؟ برقراري ارتباط معلمان با يكديگر.
مطمئن بودم كه ورود معلمان به كالس های هم برای نقد يكديگر 
نيست، بلكه بررسی و مطالعة نوعي از محيط های يادگيری مورد نظر 
است كه معلمان از طريق آيين ها و روش های رايج و ارتباطات ايجاد 
كرده اند. ما بايد بر درگير كردن دانش آموزان با يادگيري متمركز شويم 
تا به عنوان ارزياب اين فرض را بپذيريم كه مي توانيم خيلی چيزها 
را از هم ياد بگيريم. تصورم اين است كه بهترين طرح ها معلمان را 
قادر می سازند، به راحتی بتوانند روش هايشان را با يكديگر به اشتراك 
بگذارند. در واقع، همكاران موفق آن ها مي توانند روش هايشان را برای 

بهبود آموزش درون كالس هاي به عهده بگيرند. 
كار جمعی می تواند تابوی فرهنگ كمك خواستن را عوض كند؛ همان 
تابويی كه بارت)2001( می گويد:"تو نبايد آن ها را از بقيه متمايز كني. 
حتي نبايد به نظر برسد كه قصد چنين كاري را داري" )صفحة 58(. 
با مشاركت بسياری از معلمان، امكان ايجاد يك عرف جديد به  وجود 
مي آيد كه در آن، معلمان دِر كالس های خود را باز مي كنند و اجازه 
مي دهند كه ديگران وارد كالس آن ها شوند. معلمان ، به جاي اينكه از 
تدريس يك راهبرد در حضور هم، يا جلب توجه همكاران به آنچه انجام 
داده اند، احساس ناخوشايندي  كنند، مي توانند با دانش آموزان خودشان در 
بهترين نقش ممكن ظاهر شوند، و اين به عهدة معلمان بازديد كننده 
است كه دربارة فضاي آموزش كاوش كنند و به شيوه هايي از آموزش 

توجه كنند كه منحصر به فرد يا عالي به نظر مي رسند.
اگر معلمی كه از اين كالس  ها بازديدكرده است، بعدها دربارة تخصص يا 
راهبرد های مؤثر معلمی كه به مشاهدة كالسش رفته است، به ديگران 
چيزي بگويد، اقدام آن معلم خاص مي تواند جزو ويژگي ها يا مجموعة 

اصول معلمي قرار گيرد.
تبليغ عرضة اين تجربه ها و بازديد از كالس های يكديگر بسيار مهم 
از نكات  است، زيرا نمی خواستم معلمان احساس تهديد كنند. يكی 
مهم، استفاده نكردن از كلمة "نظارت1" بود، زيرا مفهوم ارزيابی را 
در خود داشت. برای همين از كلمة "بازديد2"  استفاده كردم. گويی 
برای پيوستن به گروه يادگيری، يك لحظه توقف كرد ه ايم. نكتة كليدی 

ديگر، وضع معيارها و هنجارهايی برای حضور در اين فضاها بود. تصميم 
گرفتم به بازديدكنندگان ملحق نشوم. همين طور، از هيچ الگويي استفاده 
نكنم )چه قبل و چه بعد از بازديد( تا در موضعي قرار نگيرم كه به معلمان 

در مورد آنچه در حال تجربة آن بودند، القايي صورت گرفته باشد.
نقش رهبری من اين بود كه معمار فرصت هايی برای معلمان باشم 
كه در آن ها از يكديگر ياد می گيرند. بالك3 )2008( در مورد رهبران، 
از  مفهومي  به  "گروه سازي  اجتماعی، می نويسد:  معماران  عنوان  به 
رهبر نياز دارد كه امكان كسب تجربيات را برای ديگران ايجاد كند؛ 
تجربه هايی كه در خود نمونه هايی از آيندة مورد نظر ما را در بر دارند" 
)صفحة 86(. "آيندة دلخواه" معلمان همان است  كه در آن آموزش 

آن ها با نيازهای تمام دانش  آموزان مطابقت دارد.

آمادهکردنصحنه
در دور افتتاحيه، معلمان را با چهار سؤال به كسب تجربه دعوت كردم: 

1. از ورود به كالس های ديگران چه چيزی می توانيم ياد بگيريم؟ 
2. چه ايده هايی برای خودمان می توانيم به دست بياوريم؟ 

3. تجربه ها چگونه مي توانند ما را به تفكر دربارة تدريس خودمان وا 
دارند؟

4. چه سؤاالتی در اين زمينه باقی می مانند؟ 
5. پيش بينی كرده بودم 15 نفر به اين سؤاالت عالقه نشان دهند. 

بنابراين، وقتی بيش از 50 معلم براي مشاركت اعالم آمادگی كردند، 
بسيار متعجب شدم. پس برنامة اولية خودم را توسعه دادم و برنامة دو 
روزه ای ارائه دادم كه در آن، وظيفة نظارت معلمان حذف و به افراد ديگر 

سپرده شد تا بتوانند با آسودگي خيال از يك كالس بازديد كنند.
برای تمام همكاران خودم يك "فرم گوگل" فرستادم تا اطالعاتی را 
دربارة حضور هر يك از معلمان در كالس ها و اولويت هايشان به  دست 
آورند: "آيا آن ها می خواهند از كالس معلم يا درس خاصي بازديد كنند؛ 
كسی كه داخل جامعة يادگيری تخصصی آن  هاست و يا خارج از آن؟" 
)پاسخ هاي بسياری از معلمان مرا متعجب كرد و  به من قدرت انعطاف 

بيشتری داد.(
 برای دور اول مطمئن شدم هر معلمی كه برای بازديدكالس ديگري 
تقاضا نوشته بود، خودش نيز يك بازديد كننده داشت كه در كالس 
اوحضور پيدا مي كرد و اين امر تأكيدی بر اين واقعيت بود كه همة ما 
چيزی برای يادگيری از يكديگر داريم. يعني اين گونه نيست كه فقط 
گروه كوچكی از معلمان متخصص باشند.با اين كار، معلمان جوانی را 
كه از بازديد معلمان كارآزموده و باتجربه از كالسشان دلهره داشتند، 
آرام می كردم )زيرا آن ها يك بار بازديدكننده بودند و بارديگر، بازديد 
شونده(. تمام تالشم را كردم كه چنين درخواست هايی را بين معلمان 
جا بيندازم كه: "می خواهم به بازديد از كالس معلمی بروم كه كالسش 
از كالس من سازمان يافته تر است." اگر معلمی درخواست می كرد به 
بازديد كالسی برود كه برای حضور در آن ثبت نام نكرده بود، من برای 

گرفتن اجازة مشاهدة كالس آن همكار، نامه  ای براي او می فرستادم.
نهايت تالشم را كردم تا در هر زمان، در هر كالس تنها يك بازديد 
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كننده حضور پيدا كند. اما گاهی به دو بازديدكننده هم به طور هم زمان 
اجازه داده می شد. برخی از معلمان در كالس های متعددشان در آن 
دو روز، بازديدكنندگان مختلفي داشتند، اما برخی ديگر تنها يك معلم 
از كالسشان بازديد كرد. در آخرين برنامه ، همه چيز مانند قطعات يك 
پازل جفت وجور شد. می خواستم هر معلمی بهترين تجربة ممكن را به 

دست آورد تا باز هم در آينده مشاركت داشته باشد.
در روزهای بازديد، عرف و قواعدی را تنظيم كردم كه شركت كنندگان 
بر اجرای آن ها توافق كردند: به موقع رفتن سركالس، ماندن تا پايان 
)به  دانش آموزان  با  زدن  حرف  به  تمايل  برابر  در  مقاومت  كالس، 
خاطر رعايت اين نكته كه صحبت با دانش آموزان و معلم با مصلحت 
معلم انجام گيرد( و تشكركردن. با ارسال يادداشتی غيررسمی برای 
نمی كنيم،  ارزيابی  ما  كه  می كردم  گوشزد  آن ها  به  بازديدكنندگان، 
بلكه صرفاً فرصتی برای مشاهدة روش همكارمان در اختيار داريم تا 
در خصوص روش خودمان تفكركنيم. اين يادداشت حاوی دو پرسش 

فراگير از معلمان در حين مشاهده بود: 
•  يادگيری در كالس های ديگر چگونه است؟ 

•  چگونه معلمان ديگر مشاركت دانش آموزان را جلب می كنند؟ 
•  در اين يادداشت، همچنين جاهايی خالی برای يادداشت برداری 
معلمان دربارة سه ويژگی نيز پيش بيني شده بود: من متوجه چه چيزی 
می شوم؟ چه چيزی مرا متعجب می كند؟ چگونه می توانم از اين تجربه 
بهره مند شوم؟ )برای ديدن نمونة يادداشت به اين نشاني مراجعه كنيد: 

)."www.ascd.org/el0517beaton"
در پايان دورة افتتاحيه، من يك جلسةكوتاه 20 دقيقه ای برگزار كردم. 

بيشتر از40 نفر از معلمان حضور داشتند. يادداشت هايشان را همراه با 
نكات تأمل برانگيز آورده بودند تا در گروه های كوچك، دربارة آنچه 
بايد به آن توجه كنند، بحث كنند. آن ها با يكديگر ارتباط برقرار كردند 
و دربارة آنچه مشاهده كرده بودند و چگونگی تأثير آن ها بر تفكرشان 
دربارة كالس درس خود به بحث نشستند. يكی از معلمان چنين بازخورد 
داد: "سعي خواهم كرد وسايل دنيای واقعی را كه مرتبط با مواد درسی 
است، به كالسم بياورم؛ شبيه آنچه معلم مورد مشاهده ام انجام مي داد." 
معلم ديگري تصديق كرد: "الزم است بيشتر بر هدف بهبود كيفيت 

تأكيد كنم تا بر هدف پر كردن فهرست وارسي". 
 معلمان اين طور بيان كردند كه در مقام ميزبان می خواستند مطمئن 
شوند كه بازديدكنندگان شان موارد خوبی را برای ديدن دارند. به نظر 
می رسد اين مشاهدات معلمان را برانگيخت تا دربارة طراحی تدريس در 
آن روز بيشتر فكر كنند و به جاي ترس از ارزيابی، به روششان افتخار 
كنند. يكی از معلمان ميزبان مطرح كرد كه بازديدكنندگان هميشه از 
بافت درس آگاه نبودند. بنابراين "مجبور بودم فكركنم چگونه درس را 
توضيح دهم و آن را پيش ببرم تا بازديدكنندگان آن را درك كنند. اين 

امر به فهم بهتر دانش آموزان نيز كمك می كرد."
با روش تدريسي رو به رو شوند كه  ابتدا فكر مي كردم اگر معلمان 
بهترين نباشد، دچار مشكل می شوند. اما وقتی گروه يادگيری ما رشد 
كرد و معلمان فكورانه عكس العمل نشان دادند، دريافتيم كه معلمان 
احساس حمايت می كنند؛ حتی اگر شاهد محيطي چالش برانگيز توسط 
معلمان بازديد كننده باشند و متوجه شوند، كه معلمان ميزبان در حال 
تقال و دست و پا زدن هستند. معلمان همواره راه هايي براي استفاده از 
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تجاربشان به دست آورده اند.
اين دوره كامل نبود، بلكه فقط يك آغاز بود. 96 درصد شركت كنندگان 
گزارش دادند كه منتظر دور بعدی بازديد از كالس ها هستند. بيشتر 
نظرها مبتنی بر اين بود كه كسب اين تجربيات ارزشمند است. در حالي 
كه ما دوره های بيشتري از بازديد معلمان از كالس درس را كامل 
می كنيم، معلمان تصديق می كردند كه: "من می توانم رهبر آموزشی 

باشم، بدون اينكه نقش رسمی رهبری را به عهده بگيرم."

فرصتیبرایاستفادهازباتجربهها
"بايد بگذاريد نيروهای قديمی و باتجربه مشاركت كنند."اين توصيف 
است.  قديمی  كارازمودة  نيروهای  رهبری  چگونگی  از  مدرسه  مدير 
او معلمان را افرادی حرفه ای می بيند و معتقد است آن ها بهترين و 
ماندگارترين فعاليت ها را در مدرسه انجام می دهند. به گفتة دنيلسون1  

:)2006(
"در رهبری مدرسه نيازی به سلسله مراتب نيست. ارتباطات نيز نبايد 
به صورت پيشنهادهای يكطرفه باشند. در حالی كه در مدرسه ها، مانند 
ساير سازمان ها، بايد شخصی حضور داشته باشد كه مسئوليت امور را به 
عهده بگيرد، راه هاي بسياري ازمسئوليت پذيري وجود دارد كه نه تنها از 
تخصص معلمان قدردانی شود، بلكه قدرت رهبری واقعی را نيز در آن ها 

به وجود بياورد" )صفحه  هاي 10 و 11(.
به دليل رويكردهای مديريتی مان، من آزاد هستم كه در سراسر مدرسه 
مربيگری كنم و برای معلمان تجربه هاي خاصي طراحی كنم. معلمان 
تشويق می شوند برای بهبود يادگيری از درون كالس های خود تالش 
كنند: معلمان انگليسی درس هايی را برای پياده كردن كاربرد مناسب 
می كنند،  طراحی  مجدداً  درس  در كالس  شنيداري  تلفظ  و  كلمات 
و  می كنند،  ديجيتالی  آموزان  دانش  برای  را  يادگيری  علوم  معلمان 
معلمان موسيقی دانش آموزان را برای اجرا به سراسر اياالت متحده 
می برند. اما غالباً معلمان يك بخش از كارهاي برجستة همتايان خود در 
بخش های ديگر آگاه نيستند. ما از طريق مشاهدات دوسوية مكرر موفق 

شديم تمام كارهای خوبی را كه در محوطة  مدرسه انجام می شوند، 
شناسايی كنيم و آن ها را با ديگران به اشتراك بگذاريم. اين اقدام تأثير 
هر موفقيتی را تقويت می كند. ما متوجه شده ايم كه همة معلمان، نه 
فقط كسانی كه به الگوها و نمونه های موفق باور دارند، سزاوار استفاده 

از مزايای ارتباطاتی اين اقدامات مشاركتی هستند.

همگانيشدنيادگيریورهبری
كرديم  برگزار  را  ازكالس ها  معلمان  بازديد  دور  چهارمين  اخيراً  ما 
وحدود 75 درصد از معلمان آرمسترانگ در آن شركت كردند. معلمان 
همچنان به باالترين بازانديشي به دست آمده از اين توسعة حرفه اي 
بازخورد مي دهند. آن ها از طريق نظرسنجی ها و "گزارش های كوتاه" 
خاطرنشان مي كنند كه چگونه عملكرد خود را پس از تماشای عملكرد 

همكار خود تغيير داده اند.
ما نحوة كاركرد اين برنامه را درپاسخ به پيشنهادهاي معلمان تغييري 
جزئی داديم )برای مثال، يك پيشنهاد اين بودكه: چگونه می توان با 
معلمی كه عملكرد او را مشاهده كرده ايم و سوال هايمان را با او در ميان 
گذاشته ايم، بازهم تعامل مستقيم و بی واسطه داشته باشيم(. من اخيراً 
در سؤاالت راهنما تجديد نظر كرده ام تا در هر دوره بر يك موضوع 
جديد تمركز صورت بگيرد. )البته به زودي موضوع"گروه ها" را تمام 
مي كنيم و در دور بعد به موضوع"نوآوری" خواهيم پرداخت.( برخی از 
معلمان عالقه مندند در مورد راهبردهايی خاص، مانند "آموزش نوشتن 
به يك گروه سنی مشخص"، به يادگيري بپردازند. برخی از معلمان از 
اين تجربه برای مشاركت بيشتر در بحث های گروهي مدرسه استفاده 
می كنند و در اين راه از صحبت با همكاران خارج از بخش خود نيز بهره 

می گيرند.
برگزاری دوره های بازديد معلمان از كالس های يكديگر، به همة ما 
يادآوری می كند كه معلمان هم، درست مانند دانش آموزان، خواهان 

مشاركت در محيط يادگيری ايمن و جذاب هستند.
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{
نويسنده: کارول آن تاملینسون1
مترجم: لیال بختیاری

تابش نوری بر 
رهبری

بسيار  دربارة رهبری در مدرسه ها  من 
می انديشم. معلمانی را مشاهده می كنم 
كه در راهی گام بر می دارند كه شرايط 
بهتری را برای زندگی خود و دانش آموزانشان رقم 
نيستند.  اين گونه  كه  ديگری  معلمان  و  مي زنند 
همچنين، مديرانی را مشاهده می كنم كه هيئت 
امنای مدرسه را به سوی بيشترين سرمايه گذاری و 
تالش هدايت می كنند تا بيشينه سازی استعدادهای 
دانش آموزان را تضمين كنند، و همچنين، مديرانی 
كه اين گونه نيستند. دربارة آنچه به معنای تجسم 
بخشيدن به رهبری در بافت مدرسه است، بسيار 
می توانيم  چطور  اينكه  دربارة  نيز  و  می انديشم 
رهبران بيشتری پرورش دهيم؛ كسانی كه به عنوان 
يك "كاتاليست2"  )به معني واكنش يار، تسهيل گر 
بهترين شكل  به  را  ميان خود  يا سازمان دهنده(، 

ممكن رشد می دهند. 
توافق جامعی بر سر وجه تمايز رهبران اثربخش 
با رهبرانی كه اثربخشی كمتری دارند، وجود ندارد. 
در واقع، دو نويسندة 30 سال قبل اين گونه جمع 
بندی كرده اند و شايد بتوان نتيجة هزاران مطالعه 
روی رهبری را اين گونه خالصه كرد: "تا زمانی 
زيادی  تعداد  داری،  گفتن  برای  كمی  چيز  كه 
 Bennis &["مگير استخدام  به  را  كارمند 
Nanus,1985:4[. با وجود اين، من باور دارم 
كه معلمان و مديرانی كه به روش تحولی رهبری 
می كنند، حداقل در سه ويژگی كليدی مشترك اند. 
با اطالعاتی كه از مطالعاتم كسب كرده ام و با دارا 
بودن سطح بااليی از تجربه، دريافته  ام معلمانی كه 
همواره زندگی نسل نو را به سوی بهتر شدن تغيير 

مداوم شيوه هاي  به طور  كه  مديرانی  و  می دهند 
تعليم و تربيتی را برای بهتر شدن اصالح مي كنند، با 
چشم داشتن به سوی هدف و چشم انداز و با استفاده 
از روش فرايند محور، عمر خود را وقف خدمت به 
كسانی می كنند كه تحت هدايت و رهبری آن ها 

قرار گرفته اند.

هدايتبهسویچشمانداز
يكی از مسائلی كه مديران و معلمان قطعاً بر آن 
تمركز دارند- البته مديران و معلمانی كه من آن ها 
را به عنوان رهبران نمونه در مأموريت خودشان در 
نظر می گيرم- بهتر كردن چشم انداز جوانان است. 
نيازهايی كه اطراف خود  به  با توجه  اين رهبران 
می بينند و احساسی كه از فرصت ها و الزامات در 
ايجاد تغيير دارند، به اقدام مي پردازند. رهبری آن ها 
با توجه به "چرايی" اهميت چشم انداز آغاز مي شود 

.]Sinek,2009[ و آن را اصل قرار می دهد
از نظراتی كه دربارة ماهيت رهبری مطرح  يكی 
شده و برای من بسيار واضح و روشن است، نظر 
او  است.   )1999 )1992و  سرجيوانی3   توماس 
می گويد: رهبران با نگاهي خاص به قدرت و اقتدار 
عمل می كنند؛ نوع اقتداررهبر هم نحوة واكنش های 
او را ترسيم می كند و هم چگونگی رهبری فرد او 

را شكل می دهد. 
را  ديوان ساالرانه4"   "اقتدار  رهبران  از  برخی 
خواستارند. )من در سلسله مراتب باالتري هستم؛ 
بايد  دارند،  كمتری  اختيار  كه  كسانی  نتيجه،  در 
كنند(.  رفتار  می دهم  فرمان  من  كه  همان گونه 

"

بعضی ديگر براساس "اقتدار روان شناختی5"  كار 
می كنند )ديدگاه انتظار و پاداش(. برخی به "اقتدار 
تكنيكی6"  نزديك می شوند )حالتی كه می گويد 
آنچه تحقيقات می گويد انجام بده(. برخی از طريق 
"اقتدار تخصصی7"  رهبری می كنند )رويكردی 
كه می گويد آموزش و تجربه ما را به راه درست 
راهنمايی می كند(. و در نهايت، بعضی از رهبران، 
براساس "اقتدار اخالقی8"  عمل می كنند )يعني 
و  ارزش ها  محور  حول  اجتماعات  دادن  شكل 
و  متقابل  تعهد  براساس  و  مشترك  هنجارهای 

ادراكی از وابستگی متقابل(. 
سرجيوانی نتيجه می گيرد كه از بين سه نوع اقتدار 
تكنيكی(  و  روان شناختی  )ديوان ساالرانه،  اول 
معمواًل  ديوان ساالرانه  اقتدار  مدارس،  رهبری  در 
پركاربردتر است، درصورتی كه دو نوع آخر اقتدار 
)تخصصی و اخالقی( در مركز توجه قرارگيرند و 

به كمك آن ها می توان خدمات بهتری ارائه كرد.
در نتيجة اقتدار تخصصی و اخالقی، معلمانی كه پر 
قدرت هدايت می كنند، به دانش آموزانشان صريحًا 
يا تلويحاً می گويند، بياييد به منظور يافتن نقاط قوت 
فردی و گروهی مان به هم كمك كنيم. بياييد ياد 
بگيريم، چون يادگيری هيجان انگيز و بي نياز كننده 

است.
 همين طور، مديرانی كه با قدرت زياد رهبری می 
كنند، به معلمان و والدينی كه با آن ها كار می كنند 
می گويند، بياييد با هم به عنوان يك گروه كار كنيم 
تا مطمئن شويم به هر دانش آموزی بها داده مي شود، 
از او حمايت مي شود و توانش تقويت مي شود. بياييد 

يادگيری را به بهترين موضوع شهر تبديل كنيم.
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ارتقاء مدیریت مدرسه

1-Carol Ann Tomlinson
2-Catalyst
3-Thomas Sergiovanni
4-bareaucratic authority

5-Psychological authority
6-Technical authority
7-Professional authority
8-Moral authority



توجهبهفرايند
چشم  اندازهای قوی به مراقبت و توجه دائمی نياز دارند. آن ها به طور كامل شكل 
نمی گيرند، با اين حال تا اندازه اي نيازمند برنامه ريزی دقيق، هشياری نسبت به 
جزئياتی كه اطراف آن ها در حال شكل گيری اند و غالباً آن ها را تحليل می برند- و 
بازتاب مداوم نسبت به اموري هستند كه در حال توسعه اند و اموری كه پيشرفتی 
ندارند. معلمي كه به تحول چشم  دارد، درك می كند كه: كلمات می توانند تكريم 
كننده يا نابودكننده باشند، امور روزمره  ای كه به دقت برنامه ريزی شده باشند، 
موجب  غنی  محتوای  می شوند؛  دانش آموز  مثبت  رفتارهای  از  حمايت  موجب 
انگيزش می شود؛ و  مكالمة فردی با دانش آموز می تواند بيش از كتاب  درسی 
موجب تغيير شود. هر معلمی انسان است و به طور مكرر اشتباه می كند، اما با 
تمركز بر فرايند، معلمانی كه زندگی دانش آموزانشان را دگرگون می كنند، هر روز 
در كالس، برای دستيابی به چشم انداز مورد نظر خود، بر نيت خود پايدار می مانند.

مديران تحول گرا می دانند كه نماينده ومسئول چشم اندازی هستند كه خودشان از 
پيش تعيين كرده اند. آن ها به برنامه ريزی ، برقراري ارتباط، تأمل كردن و بازتنظيم 
فعاليت ها مي پردازند. در نتيجه، چشم انداز را روشن و تأييد مي كنند و آن را به 

صورت الگو در مي آورند.

رهبریخدمتگزار:
معلمان و مديراني كه برای من واضح ترين نمايندگان رهبری هستند، به مثابه 
نمونه ای از اين جمله اند: "رهبری تصدی يك منصب نيست، بلكه توجه به افرادی 
است كه زير مسئوليت تو هستند" ]Sinek,2015[. معلمان خوب مراقب و نگران 
دانش آموزانشان هستند و مديران خوب دربارة معلمان مدرسه و دانش آموزان همين 
گونه عمل می كنند. كار آن ها در تبديل مدرسه به مكانی بامعنا و پاداش دهنده 
است. مدرسه محل احترام به اشخاصی است كه زير رهبری مديران هستند و 
بايد اين اطمينان را ايجاد كنند كه كاری كه آن ها در آن سهيم اند، هم شدنی 
و هم رضايت بخش است. در هر دو بافت، اين رهبران می خواهند اجتماعی از 
ارزش های مشترك به وجود آورند؛ جايی كه اشخاص ياد می گيرند صادق باشند 
و يكديگر را در حركت روبه جلو و دستيابی به هدف هاي مشترك و برتری يافتن 
در آن ها حمايت كنند. سرجيوانی )1992(  اين رويكرد "پيرو محور" را "رهبری 

خدمت گزار" می خواند )صفحة 116(.
درك و اعتقاد من اين است كه اگر ما بر توجه به چشم انداز، فرايند و خدمت گزاری 
به افراد تحت رهبری تمركز كنيم، سرمايه گذاريمان در زمينة توسعة حرفه ای و 

رشد معلمان و مديران می تواند ما را به جايگاهی متفاوت و باالتر برساند..
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1-invitationally teaching
2-Steven Levy
3-autobiographically



مدیر همراه  کامیابی  کلید 
است.  معلمان  با  بودنش 
نظرات  پذيراي  بايد  او 
ديگران باشد و به دانش، 
آن ها  باورهای  و  مهارت ها 

احترام بگذارد 
)کتی ای تول، 

صفحه 28(.

هفت راهکار
موفقيت مديران

پیام بهترین مدیران 
به معلمان و والدین 

این است:
 " بیایید یادگیری را 
بهترین موضوع شهر 

کنیم"
)کارول آن 

تومیلنسون، صفحه 
.)91

خود  با  صداقت  از  بخشی 
است  این  كاركنان تان  با  و 
کمک  زمانی  چه  بدانید  که 
بخواهید. گاهی این موضوع 
از رهبری  رویکرد متعارف  با 
ندارد.  هم خوانی  مقتدر 

)جین مودونو، آنالین(.

ما غالبًا طوری در مورد رهبری 
معني  که  می کنیم  صحبت 
از  هدایت  يعني  تلويحي اش 
رأس و باال بهتر است )آن ام 

بیتون، صفحه 78(. 

را  محیطي  باید  مدرسه  مدیران 
تمام  دانش آموزان  که  كنند  فراهم 
بیاورند.  مدرسه  به  را  وجودشان 
که  شود  فراهم  فرصتی  بايد  یعنی 
ابعاد  همة  مورد  در  بتوانند  افراد 
این  کنند.  صحبت  خود  هويتي 
موضوع شامل هویت نژادی آنان نیز 
می شود. )الیزابت ای سیتی و دانیک 

ای دالی، صفحه 38(.

مدرسه  مدیران  است،  ضروري 
خود  معلمان  برای  را  نکته  این 
تنها  نه  آن ها  که  کنند  روشن 
کنند،  استقبال  بازخورد  از  بايد 
نيز  آن  خواستار  بايد  بلکه 
باشند. )داگالس استون و جن 

دیوید النگ، صفحه 47(.

در  معلمان  كردن  درگير 
مدیریت و رهبری به این معنی 
آنان  به  را  وظیفه ای  که  است 
انجام  قباًل  که  کنیم  محول 
را  خود  باید  مدیر  نداده اند. 
الزم  حمايت  اما  بکشد،  کنار 
براي يادگيري از طريق اقدام را 
براي آنان فراهم كند )سارا ای 

فیارمن، صفحه 22(.
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