
  آموزش - مديريت  –مهندسي : سه گانه مدرسه ساز

در هر دو موضوع مشاوره براي موضوع آموزش .اخيرا دو تجربه  نسبتا مشابه داشتم كه باعث شد اين مكتوب  را  توليد كنم

ديگري سوداي تاسيس . و به غايت خوشنود از مدرسه اش بود داشت يكي فردي ثروتمند كه مدرسه اي. و مدرسه بود

  .مدرسه اي داشت كه در رويايش بود

  :مقدمه اي در هر دو مراجعه  گفتم كه اينجا مي آورم

  : تفكيك اين سه بخش مي تواند در درك مسايل بسيار كارآمد باشد. سه بخش در امر مدرسه داري وجود  دارد

 مدرسه) فيزيك(بخش مهندسي  .1

 خش مديريت  آموزشب .2

 بخش آموزش .3

  . الزم است توجه شود كه هر سه بخش در موفقيت مدرسه و رسيدن به اهداف آموزش موثراست

علم مورد نياز براي اين بخش عمدتا معماري و . مدرسه ناظر به ساختمان، امكانات، و معماري است مهندسيبخش  .1

ي و مدارس در دنياي امروز در تعامل با شيوه هاي البته بديهي است كه معماري مراكز آموزش. ساختمان است

امروزه بيش از قبل نظريات و مدل هاي آموزشي بر معماري و شكل فيزيكي مدارس تاثير گذاشته . آموزشي است

 . اند

اما براي ساختن يك مدرسه شيك و بزرگ و با امكانات و با استاندارد هاي بين المللي  الزم نيست حتما به موضوع 

زيرا استاندارد ها تدوين شده و يا با مراجعه به اسناد و كتاب ها و يا با كمك گرفتن از محريان . مسلط بود آموزش

تفاوتي كه به وجود  .مي توان اقدام به ساخت مدارسي با فيزيك عالي كرد بدون آنكه الزاما از آموزش سر دراورد

راي ان ساخته شود استفاده نشود يا به طور كامل از مي ايد ممكن است اين باشد كه از فضاها براي اهدافي كه ب

همچنين ممكن است استفاده از فضاهاي  .پتانسيل هايي كه اين فضاها و امكانات ايجاد مي كند، استفاده نكنند

استاندارد تاثيرات مثبتي در آموزش داشته باشد ولي الزاما نتيجه نهايي با سيستم سنتي تفاوتي ندارد زيرا اين 

تاثيرات مبتني بر يك مدل آموزشي مشخص و منسجم نيست و تنها پاره هايي از يك مدل و حتي چند مدل غير 

  .   قابل جمع اجرا مي شود

براي مديريت . در اين جا الزاما مديريت آموزشي نيست، اگر چه شامل آن مي شود مديريت آموزشبخش  .2

آموزش اگر چه الزم است مدرسه به عنوان يك سازمان مديريت شود و اموري از جمله جذب، آموزش، حفظ و 

ط تر با آموزش در اين حيطه امور بسيار نزديك تر و مرتب ،نگهداري و سازماندهي انجام شود، اما طبيعت مدرسه

 . قرار مي دهد

مدير يا معلمي تصميم مي گيرد در مدرسه  از والدين  براي همكاري در اردو ها دعوت كند، جلسات هم فكري با 

اوليا برگزار كند، جشنواره خيريه راه بياندازد، شوراي دانش آموزي ايجاد كند،  درس جديدي مانند كارآفريني در 

كند، ساعات آموزش را كم يا زياد كند، كالس هاي فوق  برنامه بگذارد،  به زبان و كامپيوتر بها دهد، مدرسه برقرار 

  . كارهايي است كه در بخش مديريت آموزش قرار مي گيرداين ها و ده ها فعاليت ديگر؛  همه 



اند باشد كه به خالقيت هايي در اين بخش مي تو. اين فعاليت ها در رسيدن مدرسه به اهداف  كمك مي كند

براي ايجاد اين . مدرسه باشد مزيت رقابتي براي مي تواند يك. جذابيت مدرسه  براي شاگردان و والدين بيافزايد

 ،تغييرات، ذهن توانا، ديدن كارهايي كه مدارس ديگر مي كنند، تجارب موسسات مرتبط كه الزاما مدرسه نيستند

  . متخصص آموزش باشد ن ابتكارات دست مي زند، ي كه به ايفرد لي  الزم نيست كمك مي كند و

. دنمدارسي كه با اين روش مديريت مي شود، معموال مورد توجه قرار مي گيرد زيرا كارهاي متفاوت و جذابي مي كن

به طور مشخص در اين بخش، معلمين در نقش . اما الزاما اين كارها به آموزش با كيفيت و علمي منجر نمي شود

اين فعاليت ها عمدتا در زمان و حتي مكان غير . نقشي ندارند كه در كالس درس و آموزش است،  اصلي خودشان 

به عبارت ديگر بخشي كه معلم در حال تدريس در كالس در ساعات . از زمان هاي آموزش رسمي رخ مي دهد

با اينكه هسته اصلي  .ي مي ماندفعاليت ها، كامال دست نخورده باق اصلي آموزش هستند، در اين نوع تغييرات و

اموزش اتفاقي است كه در كالس و بين مربي و شاگرد رخ مي دهد، فعاليت هاي ابتكاري در بخش مديريت 

  . تصور آن ها اين است كه آنچه در كالس رخ مي دهد به معلم مربوط است. آموزش با اين هسته كاري ندارد

معموال موسسان و مديران و گردانندگان اين است كه دليل اصلي دست نخورده  ماندن اتفاقات داخل كالس اين 

  . مدارس  يا اساسا از آموزش چيزي نمي دانند يا از اساس اهميت آنچه در آموزش رخ مي دهد را انكار مي كنند

تعامالت بين شاگردان و مربي و اتفاقات در ساعات اصلي . اشاره به فرايندهاي داخل كالس دارد بخش آموزش .3

مدرسه و فرايندهاي ذهني و شناختي و عاطفي كه در شاگردان به عنوان يادگيرندان و مخاطبان اصلي مي افتد، 

 . موضوع اين بخش است

اگر چه در فعاليت هاي بخش مديريت اموزش . است بيش از هر چيز در اين بخش تغييرات و تحوالت دروني مهم

اين تحوالت برنامه ريزي شده و هدفمند نيست و طراحان آن ها به  اما هم تغييرات و تحوالت دروني اتفاق مي افتد،

تخوالت دروني اتفاق افتاده نظري ثانوي دارند و آن  تغييرات را جدا از آنچه در كالس اتفاق مي افتد بررسي و 

يريت آموزش بر اساس جذابيت آن ها براي شاگرد و خانواده در بخش مد انتخاب فعاليت ها. مي كنند بانتخا

  .است و الزاما بخش از هدف كلي آموزش و هم جهت و تكميل كننده آن نيست

  

بخش مهم بخش مديريت . عمده مدارس به نام و موفق  در دو بخش تفاوت خود را با مدارس ديگر نشان داده اند

 تغيير برخي ساختارها مانند اضافه كردن، انجام تكاليف و بحث روي درس در ساعات بعد از كالس: زش است آمو

بخش دوم چشم اندازها و .  معلم راهنما، برگزاري اردو هاي خاص مثل اردوي جهادي مثال هايي از اين كارهاست

ضوع آموزش ديني اهميت بيشتري مي مثال موسسين به مو. نگرش ها و ارزش هاي خاص سازماني و فرهنگي است

برخي مديران تربيت كارآفرين  و مديران آينده . دهند يا برخي موسسين به آموزش زبان گرايش بيشتري دارند

واضح است كه اين ترجيحات و رويا ها الزاما با تغييرات بخش مديريتي حاصل نمي شود و بايد .  را در رويا دارند

  .محقق نمي شود ها اين انتظار ،اهداف باشند ولي اغلببخش آموزش  مجري اصلي اين 

اين سوء تفاهم كه بخش مديريت آموزش ضامن توفيق آموزش است و اين واقعيت كه موسسين مدارس  

خصوصي عمدتا از بخش آموزش بي اطالع هستند و اهميت آن را درك نمي كنند، عامل  مهمي براي ايجاد مدارسي 

اغلب اين . ت وجذابي مي كنند كه تاثير كمي در رسيدن به اهداف  اصلي آموزش داردسنتي است كه كارهاي متفاو



كمكي اين مدارس ممكن است نه تنها . ستندمدارس حتي در هدف گذاري صحيح ناتوان و دچار اشتباهات مهلكي ه

  .مي شود به پيشبرد اهداف  عالي يك كشور پيشرفته نكنند، چه بسا انحراف هاي آن ها سرمشق مدارس ديگر

اين حقيقت كه اين موسسان خود در رشته آموزش تحصيل نكرده اند و از طرفي در جامعه اي هستند كه اهميتي 

براي اين تخصص قايل نيست و خود را با  داشتن تخصص و مدرك  در رشته هاي پر طمطرقي مانند مهندسي و 

  . ده را ايجاد كرده استپزشكي  براي ادعا داشتن در آموزش محق مي بينند، يك معضل پيجي

  

در دو تجربه من هر دو دقيقا متكي بر تخصص خود كه رشته مهندسي بود، و بر تجربيات شخصي و غير علمي مانند 

هاي ذهني  داشتند، هنجارتجربه فرزند شخصي خود، و توانايي هايشان در ابتكارهايي كه از جنس مديريت آموزش 

شاوره هاي خود صرفا در انند مديريت پروژه و غيره ، در ميمي مهندسي ممهندسي مانند تاثير ساختارها و مفاه

  . صدد اثبات توانايي ها و طرح هاي خود بودند نه شنيدن از آنچه  تاكنون يك جعبه سياه برايشان بوده است

چنان آموزش براي آن ها . آن ها توانايي معطوف كردن شناخت خود به سياهچاله ذهني  موجود خود را نداشتند

كه كال كاري به ان ( پيچيده است كه از اساس وجود آن را انكار مي كنند و آموزش را معادل كالس هاي درسي 

  .به عالوه فعاليت هاي ابتكاري خود مي دانند!) نداريم

  

 


