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به کرباسچیان عّامه مرحوم الگوی مطابق مدرسه تأسیس برای گروهی اگر
جنابعالیمراجعهکنند،چهمشاورهایبهآنهامیدهید؟

گر به مدارس علوی، نیکان،  کنیم.ا ابتدابایددرهدفشّفافسازی
کنیم، می بینیم  امیر و دیگر مدارس هم ردیف نگاه  احسان، روزبه، صلحا، 
گر از دست اندرکاران  که از یک چشمه ایم؛ اّما در هدف، تفاوت هایی داریم. ا
که  این مدارس بخواهیم هدف خود را از به مدرسه آمدن بگویند، مطمئّن ام 
کنیم،  گر به مدارس نگاه  در هر مدرسه، حّداقل به َده هدف خواهیم رسید و ا
یک دیگر  با  اّما  است؛  مقّدس  و  مقبول  هدف ها  دارد.  وجود  شکاف هایی 
کردن  کوتاه  با مقدار  متفاوت است. به همین خاطر، مواجهه ی این مدارس 
دانش آموزان  مادران  پوشش  نوع  یا  دانش آموزان  لباس  تنّوع  یا  سر  موی 
دنبال به تا باشد مشّخص مدرسه شعار و آرمان باید نیست.  یکسان 

گاماّولدرتأسیس
مدرسه،تعیین
هدفوآرمان
مدرسهاست
تامطابقآن،
برنامههایمدرسه
تنظیمشود.
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کهدرمحیطیمعنوی، کنیم.هدفمادرمدرسهایناست آن،عمل
کهدرآیندهبهدرداجتماعبخورند. دانش آموزان،  کنیم افرادیراتربیت
مرّبیان و خانواده ها در مسیر رسیدن به همین هدِف مشّخص حرکت می کنند. 
به همین منظور، جلسات آموزش والدین و ارتباط وسیع خانه و مدرسه را مّد 
نظر قرار داده ایم. محیط معنوی نیز یک پّله از محیط مذهبی باالتر است و در 

ع تربیت شوند. این فضا، باید افرادی متعّهد به شر

کنیم.  بررسی  را  تأسیس مدرسه  که منطقه ی  این است  مسئله ی دوم 
حمایت  نحوه ی  و  است  متفاوت  شهرستان  با  تهران  در  مدرسه  تأسیس 
انسانی  نیروی  مسئله ی  شهرستان،  در  بود.  خواهد  متفاوت  نیز  آن ها  از 
بسیار مهّم است. در تهران نیز حال و هوای بّچه ها و خانواده های مناطق 
باال و  رانندگی مردم نیز در مناطق  مختلف تفاوت دارد؛ حّتی تفاوت سبک 
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که علوی جای مدرسه  کاماًل محسوس است. بارها بحث شد  پایین تهران، 
که باقی ماندن مدرسه در آن منطقه،  کند1؛ اّما به مرور... می بینیم  را عوض 
مانند  برخی مدارس  که  معتقدم  البّته  است.  بوده  خردمندانه ای  تصمیم 
اثرگذار باشند و فضای فرهنگی آن جا  نیکان، توانسته اند در منطقه ی خود 
و  مردم  مختلف  اقشار  در  مذهب  به  پای بندی  نشانه های  دهند.  تغییر  را 
که خانواده ها استفاده  مناطق مختلف شهرها فرق می کند. تنّوع غذایی ای 
می کنند، فرق می کند و مدرسه باید به آن توّجه داشته باشد؛ یک غذای ساده 
را در مناطق پایین شهر با سپاس گزاری قبول می کنند؛ اّما بّچه های باالشهری 
پیدا  منطقه  و  بّچه ها  از  که  همین شناختی  اساس  بر  می کنند.  اعتراض 

کرده ایم، باید معّلم های متناسب انتخاب کنیم.

مسئله ی بعد، داشتن پشتیبان مالی برای مدرسه است. مدرسه در الگوی 
مه کرباسچیان، هیچ وقت سوددهی نداشته است. همواره متقاضیان 

ّ
مرحوم عال

نسبتًا زیادی داشته ایم؛ اّما قرار نیست بودجه بر اساس شهرّیه ی دانش آموزان 
نباید بود  معتقد  مه 

ّ
عال آقای  که  است  این  اصلی  یک عامل  شود.  تأمین 

مسئلهیمالی،مانعکاربّچههاباشد؛درعیناینکهنبایداسرافکنیم.

جنبه های  بگیریم،  زیادی  شهرّیه ی  بخواهیم  گر  ا این که  دوم  نکته ی 
که به ما  گرفته  کم رنگ می شود و بّچه ها می گویند: »پول  کار مدرسه  معنوی 
که یک بّچه ی سه ساله  خدمات بدهد!« آن وقت، از خودگذشتگی معّلمی را 
پای  به  می ماند،  مدرسه  در  دیروقت  تا  و  دارد  تازه متوّلدشده  یک بّچه ی  و 
کلیمی هم می تواند بدهد؛ اّما بّچه ها  انسان سازی نمی گذارند. درس دینی را 
گر  ا حال  کنند.  درک  معّلم ها  حرکت های  البه الی  از  را  این دین داری  باید 

ت قدیم تهران( و در مرکز شهر قرار دارد.
ّ

ه ی دروازه شمیران )از محال
ّ
1. مدرسه ی علوی در محل

دومینگامتوّجهبه
منطقهیتأسیس
مدرسه،فرهنگها
وبایدهاونبایدهای
آنمنطقهاستتا
مطابقآن،نیروهای
مناسببرایمدرسه
انتخابشوند.

پشتیبانیمالی
مدرسهباید
بهگونهایباشدکه
نهاسرافشودو
نهمانعبرنامههای
مدرسهباشد.
دانشآموزاننیز
بایدبهگونهایاین
خدمترسانیهارا
درککنند.



191

گرمدرسهپول ا را نخواهند داشت.  این احساس  باشند،  زیادی داده  پول 
اثرتربیتیبیشتریخواهد کمتریبگیردوخدماتبیشتریبدهد،
داشت. در برخی اردوها، خود دانش آموزان را مسئول خرید می کنیم و یک نفر 
که  کنند؛ بفهمند  را درک  کار  تا هزینه ها و سختی  ج« می گذاریم  را »مادرخر

معّلم ها برای خوش گذرانی و تفریِح بّچه ها زحمت می کشند.

که اّول همانروز از است.  مدرسه  برنامه ی  و  کادر  تهّیه ی  بعد،  گام 
کادرمدرسهباشیم. کلنگساختمانمدرسهرامیزنیم،بایدبهدنبال
کنیم و آموزش های الزم را بدهیم.  باید مطابق اهداف، افراد مناسب را پیدا 
کرد یا معّلم های تازه کار را آموزش  می توان از معّلم های خودساخته استفاده 
داد. هرکدام، محاسن و معایب خود را دارد. معّلمان حّداقل باید متأّهل و در 
گر بشود، تاحّدی از نظر معیشت تأمین  رشته ی مرتبط متخّصص باشند و ا
کادر خود را )مثاًل برای  از  باشند. مدارس امروز توان حمایت مالی آن چنانی 
است  بهتر  باشند،  داشته  یکسانی  شرایط  دونیرو  گر  ا و  ندارند  خانه(  خرید 
نیرویی را بگیریم که مشکل مالی کم تری داشته باشد. در مصادر امور مدرسه، 
گرفت و  باید افراد باتجربه را بگذاریم و برای زیردست آن ها، نیروی تازه کار را 

پرورش داد.

مدرسه ی  برای  بنده  پیشنهاد  مدرسه،  داخلی  برنامه ریزی  بحث  در 
تازه تأسیس، »نهادمحوری« است. به جای آن که هر استادی به سلیقه ی خود 
کند، آزمون بگیرد و سایر امور را با خواست شخصی  کند، برنامه ریزی  تدریس 
از مدارس، به همین روش  که هنوز در بسیاری  انجام دهد؛ همان طور  خود 
عمل می شود. در واقع، برنامه ها معّلم محور است و با تعویض و جابه جایی 
که با محورّیت  معّلم، ای بسا محتوای تدریس هم متفاوت شود؛ ولی زمانی 

بایدازروزاّول
بهدنبالنیروی

مناسببرایمدرسه
بود.بهکارگیری

نیرویمتخّصِص
کاربلددرکنار
آموزشنیروی

جوان،کارمدرسهرا
بهترپیشمیبرد.
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کار پیش برود، برنامه محور خواهد بود و معّلمان، مجریان  نهادها در مدرسه 
برنامه ها خواهند بود. البّته معّلمان با سلیقه ی خود یا نظارت از طریق نهاد 
بود.  و قضاوت ها هم همین طور خواهد  ارزیابی ها  برد؛  را پیش خواهند  کار 
خالصه... برای هرعنوان کّلی و درشت در مجموعه، می توان یک نهاد معّرفی 
کرد که به اعتبار تخّصص آن ها، افراد تحت پوشش باید زیر نظر آن نهاد به کار 

خود ادامه دهند و در واقع، با تعویض معّلم، برنامه ها تغییر نمی کند.

برنامه هایی که قرار است در مدرسه جاری باشد، باید از نهاد مربوط صادر 
گر مدرسه ی تازه تأسیس  کنند. ا شود و بقّیه تحت نظارت و حمایت او عمل 
از  نیز  نهادها  که  باشد  خوب  دست گرمی  برای  شاید  کند،  رشد  است  قرار 
گر با مدیرّیت 60  کنند. ا کار خود را شروع  کِم دانش آموز  همان ابتدا و با تعداد 
کنند.  کنند، در آینده می توانند 200 نفر را هم مدیرّیت  دانش آموز شروع به کار 
گر از ابتدای  که برای نهادها مناسب باشند، سخت است. ا کردن افرادی  پیدا
مدرسه به فکر باشیم، نیروی کم تری نیز نیاز خواهیم داشت و می توانیم حّتی 
کنیم. به نظرم، برای رشد سازمان و  به مرور... افراد نامناسب را نیز عوض 

مدیرّیت آینده ی مدرسه خوب است که از ابتدا، نهادها را شکل بدهیم.

قلب  آموزش،  فرمان  اتاق  است؛  مدرسه حیاتی رگ آموزش« »نهاد
تپنده ی آموزش مدرسه است؛ دستور می دهد و بقّیه در آن راستا اجرا می کنند: 
بعدی  برداشت های  آزمون،  تحلیل  امتحان،  روی  امتحان، قضاوت  تاریخ 

منتج از آزمون، رسیدگی به اوضاع و احوال درسی بّچه ها و دوره ها و... .

نهاد  بعضی مدارس  است. پرورش« »نهاد مدرسه، دیگر بزرگ نهاد
که متفاوت با پرورش است. برخی مدارس اتاق مشاوره ی  »مشاوره« نیز دارند 

مدرسه را شبیه »دفتر مشاوره«، اّما در خود مدرسه دایر کرده اند.

مدرسهی
تازهتأسیسباید
ازابتدابهجای
کارهایسلیقهاِی
مّتکیبهافراد،
نهادمحورعمل
کندتابتواندبارشد
مدرسهوگسترش
فّعالّیتها،نیروها
وحجمکارخودرا
مدیرّیتکند.
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نهاددیگریکهبایددرمدرسهوجودداشتهباشد،»نهاداجرا«ست؛ 
پذیرایی  مثاًل  باشد؛  داشته  چند واحد  و  باشد  آموزشی  مجتمع  گر  ا به ویژه 
جلسه های اولیای مقاطع باید حدودًا یکسان باشد تا والدین با یک فکر مواجه 
باشند؛ نه این که یک واحد بگوید: باید به خانواده ها شخصّیت داد و سنگ 
اولیا  بیاموزند.  از ما  را  باید ساده زیستی  اّما واحد دیگر بگوید:  تمام بگذارند؛ 
با این دوگانگی جهت  که  کنند؟! باورم این است  را قبول  کدام رویکرد  باید 
کم و زیاد و تغییر و تنّوع، همواره برنامه ها بر  که با  گر ببینند  نمی گیرند؛ اّما ا

اساس سادگی است، شکل می گیرند.

نهاد باشد، داشته وجود مدرسه در است خوب که دیگری نهاد
مدارس  در  که  متفاوتی  ایده های  به  توّجه  با  است.  تحقیق« و »پژوهش
جلو  خطا  و  سعی  با  و  نداریم  علمی  و  فکرشده  راه حل های  داریم،  خودمان 
کند و با وضعّیت  می رویم. نهاد پژوهش می تواند عملکرد موجود را ارزیابی 
راه کار  مدرسه  به  علمی  به صورت  بررسی،  و  این نقد  در  و  بسنجد  مطلوب 
گروه ارزیابی عملکرد  بدهد... تا مسیر را بهتر جلو برویم. به نظرم خوب است 
کوچک را بدون  که حّتی برنامه های  نیز داشته باشیم. امروز مقبول نیست 
و  می دهیم  انجام  را  کاری  بیست سال...  گاه  متأّسفانه  کنیم.  اجرا  ارزیابی 
کاْر منطقی و  گر از همان ابتدا این فرهنگ جا افتاده باشد،  بازخورد نداریم! ا

به صورت بهینه پیش خواهد رفت.

که  به عنوان نمونه ای از پژوهش های ضروری، این آفِت مدارس ماست 
بّچه ها خودشان را تافته ی جدابافته می دانند. وقتی محدودّیت های مالی را 
که فکر  مانع حرکت و رشد بّچه ها نمی کنیم، بستر این روحّیه شکل  می گیرد 
کنند همواره باید این طور باشد؛ مثاًل برای اردو، اتوبوس می آید جلوی مدرسه 

نهادهایآموزش،
پرورش،اجرا،

پژوهشوتحقیق
و...نظاممدرسه

راسامانمیدهدو
کاررادرواحدهای

مختلفآن،یکسان
ومنّظمبهپیش

میبرد.
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اّما بّچه ها سختی های این هماهنگی را نمی فهمند.  و آن ها سوار می شوند؛ 
گرفتن و سوار اتوبوس  گذاشته بود بّچه ها خودشان با بلیت  یک مدرسه قرار 
دانش آموز  رشد  باعث  سویی  از  این تجربه  بیایند.  اردوگاه  محّل  به  شدن 
و  ببیند  نامناسبی  صحنه های  این اتوبوس،  در  دارد  امکان  اّما  می شود؛ 
موسیقی تندی هم بشنود. واقعًا باید چه کار کرد؟! وقتی بّچه ها همه چیز را در 
مدارس ما به سامان می بینند، از واقعّیت دور می شوند. در مدارس خودمان، 
وقتی  همین خاطر،  به  باشد.  نداشته  اشتباه  امتحان  برگه ی  می کنیم  سعی 
کنکور با اشتباه مواجه می شوند، برآشفته می شوند. به  در امتحان نهایی یا 
یک تعبیر، بّچه های ما »پرتوّقع« بار می آیند. راه حّلی که به نظر بنده می رسد، 
این است که بّچههادرفّعالّیتهایخارجازمدرسهحضورداشتهباشند؛ 
کنفرانس های  کارهای شیکی مانند مسابقات علمی و  که ما حّتی  در حالی 
به  برسد  را در هیچ سطحی، تحویل نمی گیریم؛ چه  از مدرسه  بیرون  علمی 
مسابقات ورزشی! معّلم های ما نیز با حضور نیافتن در سطح آموزش و پرورش، 

دچار آسیبی مشابه شده اند و معّلمان دیگر را با دید نادرست نگاه می کنند. 

کارهای مدرسه را  در یکی از مدارس فقیر جنوب شهر، از روی ناچاری... 
گذار کنند، به  گذار کرده بودند؛ هرکاری را که می توانستند وا به دانش آموزان وا
که امکان دارد ضایعاتی  بّچه ها داده بودند تا هزینه ها پایین بیاید. متوّجه ام 
هم داشته باشد؛ اّما اآلن این مدرسه در پرورش دانش آموزان قدردان، نمونه 
است؛ اّما متأسفانه گاه در مسافرت ها هم راه خودمان مستخدم می بریم تا بریز 
کنند! معضل پرتوّقعی در پیکره ی مدارس ما هست و  و بپاش بّچه ها را جمع 
شاید با شرکت کردن در فّعالّیت های عمومی و کارهایی مانند اردوهای جهادی، 
بتوانیم بر این مسئله غلبه کنیم؛ اّما در عوض، از دور... به چنین فّعالّیت هایی 

مشارکتبّچهها
دربرنامههای
خارجازمدرسه
برخیآفتهای
تربیتیرابرطرف
میکندوآنهارا
رشدمیدهد.الّبته
بایدجوانبامور
راسنجیدوبدون
فکروبرنامهاقدام
نکرد.
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که  است  الزم  نمی کنیم.  نگاه  آن  سازنده ی  جنبه های  به  و  می گیریم  ایراد 
راه کارهای مناسب پیدا  با پژوهش،  جوانب مختلف این امور تحلیل شود و 
بّچه ها  به  نیز  یک وعده  حّتی  می بریم،  مشهد  را  بّچه ها  وقتی  چرا  کنیم. 
اسکان  را  بّچه ها  بهترین هتل ها  در  گاه  و  نمی دهیم  هندوانه  و  پنیر  و  نان 
اطراف  در  مردم  که  می خورم  را  گذشته  زمان  غبطه ی  همواره  می دهیم؟! 
حرم، روی زمین چندروز می ماندند و واقعًا زائر بودند! از یک سو می خواهیم 
حواّسمان  اّما  بدهیم؛  انجام  را  کارهایی  بّچه ها  به  دادن  شخصّیت  برای 
که که جنبه های دیگر رشد بّچه ها مغفول باقی می ماند. بّچههایی نیست 
درچنینخانوادههاییزندگیمیکنندودرمدرسهنیزاینگونهخدمات
رادریافتمیکنند،ازواقعّیتهایجامعهدورمیمانند. آیا الزم نیست 
گر بّچه ها را یک روز  کنیم؟! ا در مورد اعتیاد و بیماری ایدز با بّچه ها صحبت 
به جنوب شهر می بریم، صرفًا برای بازدید است؛ اّما باید بّچه ها و پیکره ی 

مدرسه را درگیر کنیم تا این آفت بزرگ و خودخواهی آن ها برطرف شود.

موضوع دیگری که باید در مورد آن تأّمل کنیم، این است که وضعّیتدر
حالتغییراستودیگرآموزشهاینظریکفایتنمیکند.بّچههاباید
مهارتهایفّنیرابیشتریادبگیرند. باید معّلم ها و برنامه های مناسب 
از بعد را بّچهها نباید احوال،  و  این اوضاع  در  هم چنین  ببینیم.  تدارک 
فارغالّتحصیلی،تنهارهاکرد؛ چندسال دیگر را نیز باید با بّچه ها کار کنیم.

کار کارمدارسخودماننداریم،چه کهنیرویباسابقهوآشنابهسبک درجایی
بایدکرد؟

به نظرم،بایدنیرویاصلیهرقسمتازمدرسه،حّداقلششماهدر
کارهایمختلفمدرسهرا یکیازمدارساصلیحضورداشتهباشدو

توّجهبهآموزش
مهارتهاو

برنامهریزیبرای
فارغالّتحصیان

ازکارهایضروری
مدرسهاست.
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گر برای او کار هم تعریف می کنیم، نباید هدف، کارکردن او باشد؛  ببیند؛حّتی ا
که از همه جا سر در بیاورد: شورای اصلی، شورای  بلکه باید هدف این باشد 
گذرانده باشند؛ حّتی  اجرایی و... . مدیر یا نیروی اصلی او نیز باید این دوره را 
خوب است یک سال در مدرسه حضور داشته باشند. تجربه ی ناقص ما نشان 
گفت وگو، بازدید آن ها از ما و بازدید ما از آن ها...  که از آمدوشد،  داده است 
می شویم،  آن ها  محیط  وارد  مّدتی،  از  بعد  وقتی  اّما  دیده ایم؛  نسبی  سود 
کلنگ  با زدن  که فرهنگ مورد نظر منتقل نشده است. هم زمان  می بینیم 
مدرسه، باید این آموزش ها را شروع کنیم و وقتی مدرسه روی خّط درست، کار 
کند؛ اّما باید از همان روز اّول،  کند، می تواند در سال های بعد، رشد  را شروع 
نسبت به دانش آموزان تعّهد داشته باشیم که آن ها را از نظر آموزشی و پرورشی 
باعثمیشود آنچه برویم!  و خطا جلو  با سعی  نمی توانیم  بدهیم.  رشد 
کهاز کارشمقبولواقعشود،ایناست ُمراجعانمدرسهزیادشوندو

گامبردارد. همانروزاّول،درست

خون جاری در رگ های مدرسه از همین افراد اصلی است. آن ها الگوی 
کارامدی و علقه باید امور رأس نیروهای و مدیر هستند.  دیگرنیروها 
داشتهباشند؛فوقالعادهمعتقدمکهبایدشیفتهیکارباشند.همین اآلن 
که  را  اثرهایی  و  می کنند  عبور  چشمانم  جلوی  افراد  می گویم،  را  این ها  که 
اثر  که  است  آن  از  کوچک تر  بسیار  الفاظ،  می آورم.  به خاطر  گذاشته اند، 
مناسب  نگیرند،  یاد  را  کار  و  باشند  شیفته  گر  ا اّما  برساند؛  را  شیفته بودن 
کار را بلد باشند و شیفته نباشند، نمی توانند انسان ساز  گر هم  نخواهند بود. ا
مرحوم  فکر  باشد  قرار  گر  ا اّما  باشد؛  ارمنی  می تواند  ماشین  تعمیرکار  باشند. 
مه در افراد باشد؛ باید 

ّ
مه در مدرسه جریان یابد، باید نمی از یِم آقای عال

ّ
عال

نیروهایاصلی
هرقسمت
ازمدرسهی
تازهتأسیس
بایدششماهتا
یکسال...در
مدرسهیمادر
)مشاور(حضور
داشتهباشندوبا
برنامههاونحوهی
عملکردبخشهای
مختلفمدرسه
آشناشوندتابتوانند
ازهمانروزاّول
درستگامبردارند.
اینافرادبایداز
یکسوشیفتهیکار
درمدرسهباشندو
ازدیگرسو،کاربلد
باشند.
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کار مدرسه را به هرکاری ترجیح بدهند؛ نه این که به مدرسه فقط نگاه شغلی 
که ما خدمت در مدرسه را واجب عینی  کرد  کاری  مه 

ّ
داشته باشند. آقای عال

که  کسانی  کارهای دیگر را حرام؛ ایشان می گفت:  کسب درامد از  می دانیم و 
کار  کافی وجود ندارند! البّته شیفتگان  از عهده ی تربیت برایند، به اندازه ی 
که رشته های مرتبط نیز خوانده  معّلمی باید آموزش دیده باشند و بهتر است 
کنیم،  گر می خواهیم از نیروهای باسابقه ی آموزش وپرورش استفاده  باشند. ا
باید توّجه داشته باشیم که آن ها با سبک ما آشنا نیستند و با الگوی خودشان 
گفت وگو  کارکردن با این نیروها سخت است؛ باید با آن ها مفّصل  انس دارند. 
کرد. آن ها نیز باید انعطاف پذیر باشند و خمیرمایه ی این حرکت در آن ها وجود 

داشته باشد.

کند.  مه سعی داشت ما را با خود هم سو و تا حّد ممکن، هم افق 
ّ

آقای عال
که اصاًل خوش نداشتیم به  آن چنان ماّدّیات را در نظر ما پست جلوه داده بود 
گر خدا بیش تر می داد، می خواستیم  فرش تبریز نگاه کنیم. گاه فکر می کردیم: ا
کنیم؟! نه این که سطح بریز و بپاش  ج  کنیم، جز این که در مدرسه خر کار  چه 
کهبهتن کهبهتنآقایروزبهبود،قبایی کنیم. لباسی خانه را بیش تر 
کهچهطوربایدزندگی مهبود...همهدرسبودونشانمیداد

ّ
آقایعل

کرد.وقتی این حرکت را انجام دادند و نیرو را مقتصد و قانع بار آوردند، کارکردن 
گر این سازندگی انجام نشود و به معنای واقعِی ضمن  با او راحت می شود؛ اّما ا
این کار  از  بعد  ما مشکل خواهد شد.  کار  نیایند،  این خّط فکری  به  خدمت، 
برایت  چه قدر  می گفت:  و  می کرد  صدا  را  خود  نیروی  مه 

ّ
عال آقای  که  است 

مه 
ّ

کار قبلی می خواهد! آقای عال بس است؟ این خیلی شجاعت، شناخت و 
شوخی نمی کرد و واقعًا هرمقداری می گفتیم، می داد؛ چون فرهنگ الزم را داده 

تبیینارزشکاردر
مدرسهوتغییرنگاه

وهدفمعّلم،از
وظایفیاستکه

مدیرومؤّسسباید
برایبقاوارتقای

عملکردمدرسهدر
اولوّیتکاریخود

قراردهند.
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که مثاًل هزینه ی خاّصی  گر ما مبلغ بیش تری را می گفتیم، می دانست  بود و ا
مانند تکّفل مادر نیز اضافه شده است. آیا امروز مدیری جرئت دارد این طور با 

نیرویش برخورد کند؟! این آموزش ضمن خدمت باید در بستر مناسبی باشد.

مدرسهیمادریامشاورکهمدارسمتقاضیراپشتیبانیمیکند،چهقدربایدخود
رادرگیرکند؟

گر  حکم مادر را دارد و در سال های اّول، باید دست آن مدرسه را بگیرد. ا
کنند؛ اّما غالبًا نیروهایی  کاربلد پیدا شوند، می توانند مستقل عمل  نیروهای 
که نیاز است چندسال... مدرسه ی مادر، آن ها را تا حّد بلوغ  جمع می شوند 
پیش ببرد. طول این مّدت نیز به روند رشد و قابلّیت های آن نیروها بستگی 
که هرقدرتمرکزبیشترباشد، مه معتقد بود 

ّ
دارد. از سوی دیگر، آقای عال

به صورت  را  مشاوره دادن  بتوانیم  گر  ا بدین ترتیب،  میشود.  بهتر کیفّیت
انجام  مادر  مدرسه ی  نهادهای  نظر  زیر  و  موازی  نیروهای  توّسط  و  منّظم 
کیفّیت، به تعداد بیش تری مدرسه مشورت  دهیم، می توان در عین حفظ 
کار  داد. وقتی برنامه ریزی متمرکز باشد و اجرا در خود مدارِس متقاضی باشد، 

عملی تر خواهد بود.

و کنیم رسم را اّولّیه چهارچوب باید مادر، مدرسهی بهعنوان
را خود شرایط آنها بیاورد. برنامه و طرح آنمدرسه خود بگذاریم
گرخودشانطرحبیاورند،دراجرامعتقدتروتواناتر بهترمیشناسندوا
که نوشتند، مغایرت آن چنانی با نظر ما نداشت،  گر برنامه ای  خواهندبود. ا
گر الزم  کنند. ا کنیم تا آن ها رشد  کمی ضعیف تر بودن آن را باید قبول  حّتی 
باشد، می توان آن را کمی اصالح کرد. اصاًل دادن بسته ی آماده به مدارس، زیبا 
گر آن ها را آماده خور  ق است، ارزش دارد. ا

ّ
که تالشگر و خال کسی  نیست؛ فکر 

مدرسهی
پشتیبانیکنندهباید
چهارچوبهایکّلی
راترسیمکندواجازه
دهدکهمدرسهی
تازهتأسیساز
خّاقّیتوانگیزهی
خوداستفادهکند
وطرحهاینوارائه
کند؛تاکمکم...
آنمدرسهبهبلوغ
برسدورویپای
خودبایستد.
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ق است، 
ّ

که خال کسی  بار بیاوریم، تا آخر... مصرف کننده باقی می مانند؛ اّما 
گر  نوآوری دارد و حّتی امکان دارد از ما نیز جلو بزند و ما از آن ها الگو بگیریم. ا
کنیم، در نهایت، مدرسه ای شبیه  تنها الگوی خودمان را جزءبه جزء دیکته 
گر چهارچوب را بدهیم و آن ها ایده  و البّته ضعیف تر از ما خواهند بود؛ ولی ا

بیاورند، پیشرفت می کنند.


