ارتقاء مدیریت مدرسه
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مترجم :سعیده جزیاری

مدرسة شما

 برای پاسخ درست به اینسؤال باید به طور قطع از
این موضوعها آگاه باشید:

موفق است،

نقش شما به عنوان رهبر
مدرسه چیست؟ مأموریت

چون شما

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

آن را مدیریت
می كنید؟
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سال گذشته ،كارگاهی را با عنوان"
آیا مدرسة شما خوب است ،چون
شما آن را مدیریت میكنید؟"
براي مدیران مدرسهها برگزار كردم.
هميشه از شرکت کنندگان میخواهم دربارة
سؤال فكركنند و آنها را وا میدارم به شواهدی
مبنی بر تأیید این باور اشاره كنند .سپس از
آنها میخواهم بیندیشند آیاكاركنانشان
همچنین ادراكی دارند؟ اكثر اوقات باید ازیك
جایی به بعد ،در طول سمینار ،از این سؤال
دست بردارم ،چرا كه به تنهایی واكنشی كافی
و مباحثهای جذاب برای پر كردن كل روز ایجاد
میکند.
در ابتدا مدیران مدرسه میگویند سؤال سختی
است و تردید دارند در جمع به آن پاسخ دهند.
چون با این سؤال میتوانند مورد نقد قرار
گیرند .پاسخ به این سؤال شجاعت و صداقت
hart 1-

1-Baruti
Kafele.
SusanK.M.
Brook

میطلبد؛ هم برای مدیرانی كه احساس
میكنند مدرسة آنها به راستی موفق است،
چرا كه آنها آن را اداره میكنند ،و هم برای
مدیرانی كه احساس میكنند مدیریت آنها
تمایز الزم را ندارد .پس از پرسیدن این سؤال
میتوانم بگویم مشاركت كنندگان عمیقاً تأمل
میکنند و كمی زمان میبرد تا پاسخهایشان
را بیان کنند.
1
در كارگاهي كه در "ساوت ایست " برگزار
كردم ،مدیري اظهار داشت ،عمیقاً احساس
میكند به خاطر مدیریت او مدرسهاش در
شرایط بهتری قرار دارد .تنها گواه ادعایش
افزایش چشمگیر نمرة سنجش و بهبود قابل
توجه فرهنگ و ج ّو کلی مدرسهاش بود .نقطة
مقابل او ،مدیر مدرسهای در "میدوست"2
بود که هیجان زده اعالم کرد نیاز داشته
بیشتر كاركند و احساس میکند مدیریتش

اثر الزم را نداشته است .او اظهار داشت این
سؤال مفید بوده ،چرا كه او را به خوداندیشی
مستمر برانگیخته است.
بنابراین ،من از شما سؤال میكنم" :آیا
مدرسة شما موفق است ،چون شما آن را اداره
میكنید؟ آیا دانشآموزان شما در موقعیت
بهتری نسبت به موفقیت هستند ،چرا كه شما
سکان دار كشتی آنها هستید؟ آیا معلمان به
خاطر مدیریت شما رشد حرفهای تصاعدی
را تجربه میكنند؟"پاسخ به این سؤالها ،به
اثربخشی رهبری جامع شما بستگی دارد
كه دربردارندة هویت رهبری ،رسالت ،هدف
و چشم انداز است .اجازه بدهید هر کدام را
توضیح دهم.

هویت رهبری
افرادي حرفهای را در نظر بگیرید كه برای
كارشان لباس متحدالشكل میپوشند؛ مانند
آتشنشانان ،خلبانان ،آشپزها و ورزشكاران.
زمانی كه ما این افراد را بدون اين لباس
می بینیم ،عموماً دربارة اینكه حرفة آنها
چیست یا تا چه اندازه وظیفهشان را با
كارامدي انجام میدهند ،هیچ نمی دانیم.
اما زمانی كه اين لباس را به تن می كنند،
همه چیز تغییر میكند .می دانیم چه شغلی
دارند و از آنها توقع داريم وظیفهشان 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 کنند .به بیان دیگر ،اين لباسها به
1-Southeast
2-Midwest

5

چشــمانــدازآموزشــــی
شــــماره 14
سـال 1397

ارتقاء مدیریت مدرسه

آنها هویتی حرفهای می بخشد.
با اینكه شما احتماالً به عنوان مدیر ،لباس
متحدالشكلي نمیپوشید ،این هویت رهبری
شماست که به طرز مشابهی عمل میكند .در
وهلة اول و مهمتر 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 ،ب ه عنوان عضوی از زندگی
خانوادگی ،خانواده و دوستان .عالقهمندیها
و سرگرمیهای خودتان را هم داريد .این
ویژگیها 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 شخصيت
شما از مدير بودن شما متفاوت است.
شما در جريان تحول هرروز صبح خود ،از
هویتی که در خانه دارید ،به هویتی که سرکار
دارید ،دقیقاً به عنوان مدیر مدرسه ،چه چیزی
را انتقال میدهید؟ هویت شما چیست؟

حضور شما از نظر دانشآموزان ،كاركنان ،اولیا
و اجتماع محلي چه معنایی میدهد؟ زمانی
كه دانشآموزان و كاركنانتان در مورد شما
فكر میكنند یا شما را می بینند ،چه چیزی به
ذهنشان خطور میکند؟ آیا هویت رهبریتان
ج ّو ،فرهنگ و پيشرفت درسي را در مدرسه
تحت تأثیر قرار میدهد؟ آیا آن گونه كه شما
خود را می بینید ،مطابق با همان است كه
دیگران شما را می بینند؟
این سؤالها در طول سالياني که مدرسه را
مدیریت میكردم ،برایم مهم بودند .در مقام
و موقعیتم به عنوان مدیر ،من مجموعهای از

مهم است كه رسالت خود
را آشكار و مشخص كنید و
هر روز آن را به یاد آورید.

نقشها را بر عهده گرفتم و اجرا كردم ،ولی بنا
بر اساسیترین باورهایم ،من یك انگیزه دهنده
بودم .من جوهرة خودم را الهام بخشیدن
و عالقهمند كردن دانشآموزان و كاركنانم
می دیدم و این چیزی بود كه به آن شهرت
داشتم؛ چیزی كه حضور من القا می کرد.
می دانستم كه بسیاری از دانش آموزانم هر
روز با واقعیتهای چالش برانگیزی که در خانه
دارند ،به مدرسه میآيند .باید مطمئن می شدم
روزها همیشه با پیام صبحگاهی الهام بخش و
نیروبخش آغاز میشوند تا جوی مثبت ،پایهای
محکم برای آن روز ایجاد کند.
با برگشت به سؤال محوری موجود ،به خوبی
آگاهم كه نقش من ،به عنوان انگیزه دهنده ،اثر
مهمی بر ما به عنوان دست اندرکاران مدرسه و
نتایجی كه به دست آوردهایم میگذارد .پاسخ
درستی برای این سؤاالت در مورد هویت وجود
ندارد .مهم این است كه شما خودتان آنها را
كشف و نقش خود را واضح و آشکار کنید.
در كارگاه اخیر با مدیران مناطق روستایی
و شهری ،یكی از مدیران خاطرنشان كرد
كه او مربی و پرورش دهنده است .پرورش
دانشآموزانش برای وی یك اولویت بوده و
او انرژی فراوانی برای ایفای این نقش ،برای
هر کدام از دانشآموزان مدرسة ابتداییاش،
اختصاص داده است .او آرزو داشت هریک از
 ۵۰۰دانشآموزش ،او را به چشم یك پرورش
دهنده ببينند .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 آنها مواجه شوید،
آنچه كه احساس می كنید حتماً باید انجام
دهید ،چيست؟ چه چیزی شما را مجاب
میکند در خط مقدم باشید و خواب شب را
از چشمانتان میرباید؟ رسالت سازمان شما
چیست؟
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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.

رسالت من به عنوان دانشجوی دورة لیسانس
از زمانی شروع شد كه موقعیت دانشآموزان
دورة ابتدایی پسرانة سیاه پوست ،به حیطة
توجه و نگرانیام وارد شد .میدانستم كه
میخواهم بر این جمعیت خاص اثر بگذارم،
ولی مطمئن نبودم چگونه این كار را انجام
دهم .بعد از چند سال ،تصمیم گرفتم معلمي
اثرگذار باشم .در نهایت ،در مدرسهای كه
غالباً سیاه پوست بودند ،معلم كالس پنجم
شدم و کوشيدم به پسرهایم ،برای عبور از
مرحلة نوجوانی به جوانی ،کمک کنم .به آن
ها استانداردها و معیارهایی را آموزش دادم تا
مردانی کامل شوند.
چند سال بعد ،ابتدا دستیار مدیر و پس از آن
مدیر شدم .بار دیگر تمرکزم بر پسران جوان
مدرسه بود .رسالت من مقابله با عقايد قالبی
بود که در جوامع شهری سیاه پوستان داشتند.
من آگاهانه شروع به كاركردم تا به مردان
جوان نشان دهم ،كه آنها به تمام معنا شاگرد
ممتاز هستند .آنها همان چیزی هستند که
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 .اخیرا ً
در مذاکرهای ،مدیري در شهر "میدوست" به

من گفت ،رسالتش اثبات این مطلب بود كه
دانشآموزان رنگین پوست جنوب شهر که
امکانات ندارند ،میتوانند به باالترین سطوح
دست یابند .با اشتیاق براي من توضیح داد
که اجازه نمیدهد فقر بهانهای برای خود او،
دانشآموزان ،كاركنان یا اولیاي دانشآموزانش
شود .مأموریت وی این بود كه به جهانيان
نشان دهد ،دانشآموزان او ،با وجود فقر ،به
سوی قله هاي موفقیت در حرکت هستند.
هدفهاي رهبری
اگر رسالت رهبری شما توجیه کنندة "چیزی"
باشد که انجام میدهید (مانند اینکه بپرسیم
شغل شما چیست) ،یعنی رسالت رهبری کار
شما "چه چیزی" است؟ پس هدف رهبری
شما "چرایی" آن است ( یعنی چرا شما این
کار را انجام می دهید؟) .مأموریت من بهبود
نتایج و پیامدها برای سیاه پوستان بود .چرا
من اين کار را انجام ميدادم؟ هدف من
توانمندکردن این جوانان بود .ميدیدم چه
اتفاقاتی برای بسیاری از آن ها در سراسر ایالت
متحده رخ می دهد؛ از جمله آمار بسیار زياد
افت تحصیلی ،اخراج موقت از مدرسه ،ترک
تحصیل و حبس .مصمم شده بودم که بخشی

از موضوع را حل کنم .می خواستم در مدرسه ام
واقعیتي متفاوت را ارائه كنم و من این کار را
انجام دادم؛ چرا که پشت رسالت رهبری من
هدفی قرار داشت.
هدف شما چیست؟ چرا این کار خاص را انجام
می دهید؟ چرا تصمیم گرفتهاید یک مدرسه
را اداره کنید؟ همانند رسالت شما" ،چرایی"
شما نيز همة کارها و گفتارروزانهتان را هدایت
میکند .من نباید در مورد چالشهای عظیم
این کار به شما بگویم ،چون ممکن است
نا امیدکننده باشد .هدف ،شما رادر انجام
مأموریتان متمرکز نگه می دارد.
مدیري از شهر" نورث ایست" اخیرا ً پيش
من اقرار کرد که مدرسه اش را سالها بدون
"چرایی" هدایت کرده است .او " چرایی"
خاصی در نظر نگرفته بود تا اینکه صحبت های
من در مورد آن را در کارگاه شنید و تصمیم
گرفت هدف رهبری اش را تدوین کند .او
توضیح داد ،بیش از  75درصد دانش آموزانش،
هنگامی که به کالس سوم میرسیدند ،پایینتر
از همسطحان خود توانایی خواندن داشتند.
مأموریت او این بود که اطمینان حاصل کند
تمام دانش آموزانش ،در پایان دورة دبستان،
توانایی خواندن دارند .کار او به واسطة یک
هدف به پیش رانده می شد" :او می دانست
مهارت های خواندن و نوشتن پیامدهای
مادامالعمری برای دانش آموزانش دارد ".آن
مدیر مؤکدا ً به من ميگفت کار او از یک شغل
بسیار بیشتر است .این دلیل او بود برای اینکه
هر صبح به مدرسه قدم بگذارد .در نتیجه،
اطالعات کنونی نشان می دهند که مدرسه در
مسیر تبدیل این مأموریت به واقعیت است.
چشم انداز رهبری
در نهایت ،چشم انداز شما برای رهبری و
مدرسه تان چیست؟ بهعنوان رهبر ،چگونه
مهارتهایتان را تکامل خواهید بخشید؟ چگونه
می خواهید از امروز تا یک سال دیگر بهعنوان
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رهبر پیشرفت کنید و کارآمدتر شوید ؟ این
پیشرفت در چه جهاتی خواهد بود؟ چشم انداز
رهبری شما یک مؤلفة اساسی از تمام کارامدی
شماست .مث ً
ال ،چشم انداز رهبری من اصالح و
پیشرفت در تمام ابعاد رهبری مدرسه بود،
ولی به طور خاص یک رهبر آموزشی بودم.
می دانم ،همچنان که از لحاظ آموزشی رشد
می کنم ،هم کارمندان و هم دانش آموزان من
از این موضوع منتفع خواهند شد.
در نتیجة مدیریت شما ،در پنج سال آینده،
مدرسهتان کجا قرار خواهد گرفت؟ با وجود
اینکه بیانیة چشم انداز مدرسة شما مهم است،
ولی اين موضوعی نیست که من در اینجا به
آن بپردازم .من در مورد دیدگاه شخصی شما
برای مدرسه تان صحبت می کنم .تا چه اندازه
این چشم انداز ،به خاطر اینکه شما اداره کنندة
مدرسه هستید ،باال خواهد رفت؟ به چه روشی
خود را از سایر مدرسهها متمایز خواهید کرد ؟
چشم انداز شما به عنوان مدیر ،از آن رو
با اهمیت است که قبل از آنکه واقع گرایانه
بينديشید ،بايد ببينيد مدرسة شما چه
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چیزهایی را می تواند به انجام برساند ،باید
چشم اندازی داشته باشید از اینکه چه چیزی
به انجام خواهد رسید .برای مثال ،چشم انداز
یکی از مدیرانی که هم اکنون با او کار می کنم،
این است که همة سال آخریهای مدرسهاش
در دانشگاه قبول شوند .سه سال قبل که او
رهبری مدرسه را بر عهده گرفت ،فقط 42
درصد از دانشآموزان سال آخر به دانشگاه راه
يافته بودند .باوجودی که مخالفانش چشم انداز
او را غیر واقعی می خوانند ،اکنون  77درصد
دانش آموزانش به دانشگاه می روند .مهمترین
دلیل این دستاورد ،چشم انداز وی برای
مدرسه بود.
رهبری کردن با اعتماد به نفس
" آیا مدرسة من موفق است ،چون من آن
را هدایت می کنم؟" عمیقاً معتقدم برای
موفقیت مدرسه تان باید این سؤال را هر
روز از خودتان بپرسید .برای پاسخ درست به

این سؤال باید به طور قطع از این موضوعها
آگاه باشید :نقش شما به عنوان رهبر مدرسه
چیست؟ مأموریت شما چیست؟ چه هدفی
کار شما را پیش می برد؟ و چگونه شما آیندة
رهبری و مدرسه تان را پیشبینی می کنید؟
این ویژگیها تعیین می کنند شما چه کسی
هستید ،درصدد چه چیزی هستید ،چرا
شما درصدد آن هستید ،و به کدام سو در
حال حرکتید .این سؤاالت همانند آینه عمل
ميكنند و قبل از هر چيز توضيح ميدهند چرا
اين كار را انجام داديد شما باید مدرسه تان را
با اعتماد به نفس هدایت کنید و بگویید" :بله،
مدرسة من در واقع مدرسة موفقی است ،چرا
که من آن را مدیریت می کنم ".و زمانی که
شما اینگونه عمل می کنید ،دانش آموزانتان
موفق می شوند.

