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 6روند تأسیس مدرسه
اگر مدرسـهای بخواهد تأسیس شـود یا مدرسهی تازهتأسیسی بخواهد
از شما کمـک بگیـرد و مـدل مدرسـهداری علـوی و نیـکان را هـدف
خـود قـرار داده باشـد ،شما چه کمـک یـا راهنامیی و پشـتیبانیهایی
میتوانیـد بـه آن ارائه دهید یا چه توصیههای اساسـی برای آنمدرسـه
خواهید داشـت؟

چگونگی
بهرهمندی از
تجربههای مدارس
پیرشو

اینجـا چنـد سـؤال مطـرح اسـت .ا ّول اینکـه :علوی چیسـت و چگونه
سـاخته شـد؟ دوم اینکـه :اگـر مدرسـهای بخواهـد علـوی بشـود ،چـه باید
بکنـد؟ سـؤال سـوم هـم ایـن اسـت کـه :اگـر بخواهیـم مدرسـهی رسآمدی
داشـته باشـیم ،تجربـهی علـوی چـه کمکـی میکنـد؟ البتّه الزمهی سـؤال
دوم و سـوم ایـن اسـت کـه بدانیـم علوی چیسـت.
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اگـر مأموریّـت اینسـؤال اخیـر باشـد ـیعنـی بخواهیم به یکمدرسـهی
در حـال تأسـیس کمـک کنیمـ دسـتورالعملهای بسـیار جزئی و مـوردی به
کار او منیآیـد .مدارسـی هسـتند که دسـتورالعملهای بهرت از مـا هم دارند
و برخـی مـدارس حتّـی طـرح درسهایشـان را چـاپ هـم کردهانـد؛ ا ّما مهم
ایـن اسـت کـه چه روحـی بر آنطـرح درس حاکم اسـت.
مدرسـه بـه یکانسـان میمانَـد کـه بایـد بـ ه تدریـج رشـد کنـد .در هـر
مرحله از رشـد هم یکنوع خوراک الزم و مفید اسـت؛ منیشـود دستورالعملی
را کـه علـوی در  50سـالگی خود اسـتفاده میکنـد ،به یکمدرسـهی در حال
تأسـیس بدهیم .زمانی که یکمدرسـه به حدّی از رشـد برسـد ،شکوفایی پیدا
خلقانه میشـود.
میکنـد و صاحـب طرحهای ابتـکاری و ّ
مـا بایـد در دوبخـش بـه مـدارس کمـک کنیـم :یکـی در تأسـیس و
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ریشـههای آن و دیگـری رسـاندن آنهـا بـه مرحلـهی راهانـدازی و سـپس
نظـارت؛ شـبیه کاری کـه در مدرسـهی زاهـدان انجـام شـده و میشـود.
دسـتورالعملها بـه زاهـدان هـم داده شـده اسـت؛ ا ّمـا آقـای ابطحـی ماهی
یکبـار بـه آنجـا مـیرود تا کار از درون ،شـکل خـود را پیدا کنـد .کار رشوع
شـده و روح دمیـده شـده اسـت؛ ا ّمـا مدرسـهی زاهدان بایـد خـودش آرامآرام
بـه رشـد الزم برسـد .دادن ایندسـتورالعملها در روز ا ّول ،بهتنهایـی بـه درد
آنهـا منیخـورد.
روزی ،بـه یکآزمایشـگاه ط ّبـیِ توصیهشـده و جدیـد رفتـم تـا آزمایـش
شکوفایی تدریجی دقیقـی انجـام دهـم .در آننیمسـاعتی کـه منتظـر بـودم ،دیـدم روی در
نظام مدرسه و دیـوار ،قوانیـن و ضوابـط مختلفـی نصـب شـده اسـت؛ ماننـد حقـوق
بیماران ،حقـوق پرسـتاران و . ...بـا خود فکر کـردم که اینآزمایشـگاه نباید
تازهتأسـیس باشـد؛ وگرنـه مردم بـا بهانهکـردن اینحقوق و شـکایت کردن،
کار را مختـل میکننـد و بعیـد اسـت یکآزمایشـگاه جدید بتوانـد از عهدهی
همـهی اینتع ّهدهـا برآیـد .بـه نظـرم آمـد عمـر آزمایشـگاه را تخمیـن بزنـم.
ابتـدا فکـر کردم شـاید 7ـ 8سـال باشـد .کارهـای بیشتـری را که دیـدم ،با
خـود گفتـم :بایـد بیشتـر از اینها باشـد .فرصتی پیش آمد و بـا مدیر آنجا
صحبت کردم .او گفت :اینجا حدود  60سـال پیش تأسـیس شـده اسـت.
محـل آزمایشـگاه در خیابـان دیگـری بـوده و چنـد سـالی بیشتر نیسـت که
ّ
بـه اینجـا آمدهایـم .یـادم آمـد کـه اینآزمایشـگاه یکآزمایشـگاه قدیمـی
و معـروف اسـت .بـاری ،یکمجموعـه بایـد مراحـل زیـادی را طـی کنـد تـا
جـرأت کنـد حقـوق مشتری را بـه در و دیـوار آویـزان کنـد! مدرسـه نیـز باید
بهمـرور ...رشـد کنـد و بـه بلوغ و شـکوفایی برسـد.
ِ
تأسـیس درسـت اسـت .چهطور میتـوان نطفهای مانند
گام ا ّول و مهـمْ
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علـوی را در جایـی دیگـر ایجـاد کـرد؟ آقـای ّ
علمـه بـا یـککالس رشوع
کـرد و توصیـه بـه مـدارس جدیـد هم همین اسـت .بـرای اینکه با رشـد نقش محوری
چههـا ،مدرسـه و معلّمان نیز رشـد کنند و مدرسـه بتواند از همینشـاگردان مدیر در راهربی
ب ّ
بـه عنـوان معلّـم اسـتفاده کنـد ،بایـد عمـدهی نیـرو را بگذاریـم بـرای انعقـاد مدرسه
یکنطفـهی سـامل .بنـده دههـا بـار شـاهد بـودم کـه میرفتنـد خدمـت آقای
علمه میگفتند:
علمه و میگفتند :میخواهیم مدرسـه درسـت کنیم .آقای ّ
ّ
علمه میگفتنـد :بروید پـی کارتان!
مدیـر داریـد؟ اگـر میگفتنـد :نه ،آقـای ّ
انتخـاب مدیـر همان بستن نطفه اسـت .نیـکان نیز وقتی رشوع شـد
کـه توانسـتند آقـای بهشـتی را بـرای مدیریّـت نیـکان ،از علـوی جـدا کنند.
علمـه فقـط هدایـت و نظـارت میکردند .وقتـی نیکان به
بعـد از آن ،آقـای ّ
اینصورت رشوع شـد ،خودش دسـتورالعمل و راهکار مینویسـد و از جاهای
دیگـر نیـز اسـتفاده میکنـد؛ یکبـار از ژاپن الگـوی الزم را میگیـرد و یک
بـار از مـدارس داخلـی .مدارسـی وجـود دارنـد کـه خـود را بـا یکاسـتاندارد
آموزشـی خارجـی و بیناملللـی تطبیق دادهاند .اینتجربه بـرای مدارس قابل
اسـتفاده اسـت و علـوی نیـز بـرای ایـن مـدارس الگوسـت .بـه اینمدرسـه
منیتـوان گفـت :بیـا طرحدرسهـای مـا را بگیـر! مهم این اسـت کـه افراد
دغدغهمنـدی در آنمدرسـه نشسـته باشـند کـه خودشـان مبـدع فکـر و طرح
و سیسـتم باشـند .مدرسـه نبایـد دامئـاً تقلیـد کنـد؛ بایـد بـه ّ
خلق ّیـت و
نوآوری برسـد.
بنابرایـن ،بنـده فکـر میکنـم بایـد نیروی خود را روی تشـکیل هسـتهی
مـدارس بگذاریـم و آنهـا را در یکچارچـوب کلّی هدایت کنیم .سـالهای
ا ّول نیـکان ،آقـای روزبـه فقـط دوبـار آمدنـد و هنـوز توصیههـای ایشـان در
خاطـر بنـده هسـت .خدمـت ایشـان گـزارش دادیـم و ایشـان چنـد نکتـه را
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گفتنـد .از آن بـه بعـد ،مدرسـه مسـیر مناسـب خویـش را یافت؛ چـون پایهو
مبنـا درسـت بوده اسـت.
چنـدی پیـش ،از کرمـان آمده بودنـد .یکـی از رسمایـهداران خوشفکر
کرمانـی بـود کـه میخواسـت در مراکـز اسـتان مدرسـه تأسـیس کنـد .چنـد
جلسـهای پیـش مـا آمـد .در اینگونـه مـوارد ،ا ّول بایـد تفـاوت ماهـوی
مدرسـهی علـوی را بـا دیگرمـدارس برایشـان توضیـح بدهیـم :اهـداف،
انگیزههـای بانیـان و . ...تفـاوت اصلـی مـا بـا دیگـران در انگیزههـا و
اهـداف اسـت .اینجـا باید خیلـی کار کرد؛ بایـد گفت :علوی ایـن اهداف
را دارد؛ هـر کـس ایناهـداف را دارد ،بیایـد جلـو!
بعـد از هدفگـذاری دقیـق ،بایـد روش را جـدّ ی گرفـت .در روش
تو ّجه به اصول هـم میگوییـم( :مثلاً) بایـد اینپنـج کار را انجـام بدهی تا بیایـی رس خط؛
و روشها ،رشط روشهایـی کـه اصـول کار اسـت؛ مانند گزینـش دانشآموز .مدرسـهای که
موفّقیت
ّ بـدون گزینـش ،دانشآمـوز ثبتنـام کنـد ،علوی منیشـود .بـا دانشآموزی
کـه پـدرش در مسـائل تربیتـی بیتو ّجه و القید اسـت ،مدرسـه چـه میتواند
چـه و خانـواده بـرای مدرسـهی معمولـی خـوب اسـت .اگـر
بکنـد؟! اینب ّ
میخواهیـم مدرسـهی معمولـی درسـت کنیـم ،کـه هسـت! اگـر بگوینـد:
میخواهنـد از نظـر علمـی فوقالعـاده کار کننـد ،بـاز هـم مدرسـه بـرای
اینهـدف هسـت .حـال اگر اینمدرسـه یکمدیر توانـا و آگاه از ک ّم و کیف
مـدارس مـا داشـته باشـد ،میدانـد کـه سـال به سـال چـه نیـاز دارد.
اصـل مهـ ّم دیگـر معلّـم اسـت؛ معلّامنـی کـه مدرسـه میگیـرد ،در
سـاختار مدرسـه تأثیرگذارنـد.
اگـر مدیـر بـا اهـداف و اصـول آشـنا باشـد ،خـودش اینهـا را رعایـت
میکنـد؛ ا ّمـا اگـر برسـیم بـه جایـی کـه ببینیـم مدیـر نداریـم ،ا ّول بایـد

166

فکـری بـه حـال اینمشـکل بکنیـم؛ مثلاً در اجتماع بگردیـم و افـراد
خـوب را چندیـن مرحلـه غربـال کنیـم تـا بـه 7ـ  8نفر برسـیم .بعد چند سـال
مؤسـس
آمـوزش ببیننـد و سـپس کار را رشوع کننـد .اینهـا میتوانند هیأت ّ
اینمجموعهمـدارس باشـند .وقتـی اینافراد مدرسـهای را تأسـیس کردند و
بـاالی رس کار ایسـتادند ،مدرسـه خـودش بـه رشـد و بالندگـی میرسـد و از
تجـارب دیگـر مـدارس اسـتفاده میکنـد.
به نظر بنده ،کار ما از مرحلهی تأسـیس تا رشوع به کار مدرسـه اسـت.
بعـد ،مدرسـه بایـد ماننـد دانـهی کاشتهشـده از زمیـن بیـرون بیایـد و رشـد
کنـد .خـودش بایـد تـوان ایـن رشـد را داشـته باشـد؛ البتّـه در اینمرحلـه به
مراقبـت هـم نیاز دارد .مدارسـی کـه همه چیز دارنـد ـا ّما ایناقدامـات ا ّول ّیه
را درسـت انجـام ندادهانـد ـ بعـد از 10ـ 20سـال ،هنـوز مدرسـه نشـدهاند.
مدرسـهی معروف شـدن ،چندان سـخت نیسـت؛ ا ّما شـبیه علویشـدن کار
سـختی است.
در اصـول اینگونـه اسـت؛ ا ّمـا در امـور فرعـی مدرسـه ،میتـوان،
متناسـب بـا شـخص ّیتهای موجـود در مدرسـه و تواناییهایشـان ...کار را
ِ
موضوعـات فرعـی،
سـامان داد (ماننـد کارهـای فوقبرنامـه) .شـاید در این
بـه کپیبـرداری و مشابهسـازی نیازی نباشـد .طـرح درس جزئـی فوقبرنامه
مهـم نیسـت .کسـی الزم اسـت کـه هـدف اصلـی فوقبرنامـه را بدانـد و
بـا تو ّجـه بـه توامننـدی مدرسـه ،طـرح درس بریـزد .اینشـخص قاعدتـاً از
تجـارب و توانایـی دیگـران هـم اسـتفاده خواهـد کـرد.
اآلن مدارسـی کـه ّ
خلق ّیـت و نـوآوری آموزشـی دارنـد ،معـروف
میشـوند؛ ا ّمـا تفـاوت در جوهـرهی علـوی اسـت کـه بیش از  50سـال،
توانسـته سـ ْبک کار خود را حفظ کند .اگر بخواهند ایزو ( )ISOبدهند ،باید
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بـه علـوی بدهنـد؛ چـرا کـه در اینمـدّت ...افت نکرده اسـت .بایـد اینروح ّیه
را بـه مدرسـهی جدیـد دمید که سـعی کنـد هـر کاری را که الزم اسـت ،انجام
دهـد تـا افـت نکنـد .بسـیاری ادّعا کردهانـد که میخواهنـد علوی بشـوند؛ ا ّما
پول جلوی چشمشـان را گرفت و علوی نشـدند .محیط ما برای پولداربودن
خاصـی قائـل نیسـت .مـا سـالهای ا ّول کـه دانشآمـوز
دانشآمـوزان ارزش ّ
نداشـتیم ،بـه مدارس دولتـی میرفتیم و میگفتیم :اگر دانشآموز مسـتعدّی
داریـد کـه سـ ّید فقیـر اسـت ،بـه مـا مع ّرفـی کنیـد .مدارسـی ماننـد امیـر ـکـه
بـا دهنفـر هـم کالس تشـکیل دادنـد؛ ا ّمـا از معیارهـای خـود کوتـاه نیامدنـ د ـ
توانسـتهاند در مسـیر علوی باقـی مبانند.
کتـاب وصایـای اسـتاد 1بهخوبی اصـول ا ّولیّهی مدرسـه را گفته اسـت.
ابتـدا بایـد بدنهی مدرسـه بـا نیروهای قوی تقویت شـود .چشـمانداز هم

پیـش رو باشـد .شـوراها بهدرسـتی عمـل کننـد .اگر مدرسـهای
ِ
بایـد مـدام
همینکتـاب را عمـل کنـد ،تـا حـ ّد زیادی بـه مدل علـوی نزدیک میشـود.
علمـه گاه رسزده بـه
در کنـار اینهـا نظـارت هـم مهـ ّم اسـت .آقـای ّ
مدرسـهی مـا میآمدنـد و بازدیـد میکردنـد؛ بازدیـد جـدّی کـه گاهـی بـه
ریزتریـن موضـوع تو ّجـه میکردنـد .ایـن نظـارت باعـث میشـد ما از مسـیر
خـارج نشـویم .اگـر ایشـان مدرسـهی مـا میآمـد و بعـد میگفـت« :فلان
معلّـم چـرا بیـش از انـدازه چـاق اسـت؟» بـرای مـا راهنما بـود .مدیـر بایـد
خـودش ایندیـد را داشـته باشـد؛ یـا در محیـط خودمان رشـد کرده باشـد یا
اینهـا را یـاد بگیـرد و درک کنـد .هسـتند پـدر و مادرهایـی که در مدرسـهی
مـا هـم نبودهانـد؛ ا ّمـا آنچـه را از مدرسـه دیدهاند ،در مدرسـهی خـود پیاده
 .1وصایــای اســتاد :وص ّیتنامـهی فرهنگ یـتربیتــی اســتاد ّ
علمــه کرباســچیان؛ تدویــن :مرکــز نــر
علمــه کرباســچیان؛ تهـران :آفــاق 1383 ،ش.
آثــار ّ
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کردهانـد یـا مدرسـه تأسـیس کردهانـد و بنـام هـم شـدهاند.
اگـر مهمتریـن رکـن مدرسـه ،مدیـر اسـت و میگوییـم کتـاب وصایای
اسـتاد تـا حـ ّد زیـادی کفایـت میکنـد ،بدینخاطـر اسـت کـه در آنکتـاب،
علمـه عملکـرد خویـش را تحلیـل و بررسـی کرده اسـت.
مرحـوم آقـای ّ
علمـه ،ا ّولیناصـل این اسـت کـه مدیر باور داشـته
از نـگاه مرحـوم ّ
باشـد کار مدرسـه باالتریـن مسـؤول ّیت اسـت .مدیـری کـه
ّ
مرتصـد این مدی ِر باورمدار،
اسـت کـه کار دیگـری پیـدا کنـد و بـرود ،بـه درد ایـنکار منیخـورد .وقتـی عامل جذب
نیروها
علمـه کار مدرسـه را رشوع کـرد ،بـر اینبـاور بـود کـه تـا آخـر عمر...
آقـای ّ
مؤسـس مدرسـه بایـد بـاورش این باشـد.
هیـچ کار مهمتـری نـدارد .الاقـل ّ
مبـادا در آینـده ،اگـر کار سـودآوری پیـدا شـد ،مدرسـه را تعطیـل کنـد! اگـر
مؤسـس مدرسـه هـدف را خـوب بشناسـد ،میکوشـد و افـراد مناسـب و
ّ
هدفمنـد و بادغدغـه را بـه دور خویـش جمـع میکنـد.
علمـه رحمةاللّهعلیـه در مـورد کوچکترینموضوعـات دقّـت
آقـای ّ
داشـتند؛ مثلاً اگـر فردی دوسـهبار دیـر به شـورا میآمد ،با اسـتدالل و ذکر
آیـات توضیـح میدادنـد که خُلف وعده نادرسـت اسـت! در یکی از جلسـات
هیأتامنـا ،یکـی از اعضـا گفـت کـه دوسـت دارد پسرش در هیأتامنـا
علمـه بـا صـدای بلنـد و شـبیه فریـاد و پرخـاش،
جانشـین او باشـد .آقـای ّ
چهبازی اسـت؟!
چـهام! ...مگـر ب ّ
چـهام ،ب ّ
گفتنـد :مگـر سـلطنت اسـت؟! ب ّ
ایشـان بـا قـدرت ،از اینکه اینروال جریـان یابد و در آینده ،کار مدرسـه به
انحـراف بیفتـد ،جلوگیـری کردنـد؛ وگرنه آن پرس نیـز فرد بیراهی نبـود و از
مـدارس خودمـان فارغالتّحصیـل شـده بـود.
دومیناصل ،تو ّجه به شوراسـت .وقتی نظام مدرسـه بر شـورا اسـتوار
«حق وِتو» ندارد؛ وگرنه اعتبار شـورا و نظام مدرسه و انگیزهی
اسـت ،کسـی
ّ

169

6

روند تأسیس مدرسه

علمـه روح ّیـهی مدیریّتی عجیبی
هـمکاران از بیـن مـیرود .مرحـوم آقـای ّ
شورای مدرسه ،داشـتند .اگـر چیـزی در شـورا مطـرح میشـد و شـورا تصمیـم میگرفت ،به
عامل همافزایی هیچعنـوان ،وِتـو منیکردنـد و بـرای تغییـرش ،آن را دوبـاره در شـورا مطرح
نیروها
میکردنـد .اگـر موضوعـی را هـم میخواسـتند بـدون نظـر شـورا اجـرا کننـد
حـق مدیر میدانسـتند ـ در شـورا مطرح منیکردنـد؛ ا ّما هیچگاه
ـکـه ایـن را ّ
علمـه یکباره
بـا نظـر شـورا مخالفـت منیکردند .اینکـه میگوینـد :آقای ّ
تصمیـم میگرفـت و عمـل میکـرد ،در ایـن چارچـوب بـود .خاطـرم هسـت
ق معلّمهـا را دوبرابر کنیم .جلسـه
یکبـار در شـورا تصمیـم گرفتیـم که حقو 
علمـه نکتـهای به ذهنشـان رسـیده بود.
کـه متـام شـد ،هامن شـب آقـای ّ
فـردا صبـح دوبـاره همـه را بـه شـورا دعـوت کردنـد و گفتنـد :اینکـه تعییـن
کردیـد حقوقهـا دو برابـر شـود ،از کجا میخواهیـد تأمین کنید؟ مـاه ا ّول و
دوم میدهیـم؛ ا ّمـا ماههـای بعـد چـه؟ گفتیم :از پـدر و مادرهـا میگیریم.
ایشـان نگـران بودنـد کـه بدیندلیـل ،از کیفیـت کار مدرسـه کـم شـود .بـه
همینخاطـر ،نظـر را برگرداندنـد و تصمیم شـورا عوض شـد.
مدرسـهای دخرتانـه از بنـده دعـوت کردنـد کـه در شـورای آنهـا رشکت
کنـم .از مدیـران خواسـتم کـه معاونهـای مدرسـه نیـز باشـند .جلسـه کـه
تشـکیل شـد ،از همه خواسـتم بروند و از درون مدرسه ،نظرات نفرات اصلی
و دسـتاندرکاران را بگیرنـد و بیاورنـد .نظـرات کـه آمـد ،آنهـا را در جلسـه
خواندیـم و فضـا به گونهی عجیبی شـد و خیلی اثرگذار بـود .گفتوگوهایی
شـد و بـه ایننتیجـه رسـیدیم کـه میـان کارکنـان اصلـی مدرسـه اختلاف
نظـر فاحشـی وجـود دارد .گفتـم :وقتـی میـان نفـرات اصلـی مدرسـه ات ّفاق
نظـر وجـود نـدارد ،چهطـور میخواهیـد مدرسـه را اداره کنیـد؟! هسـتهی
اصلـی مدرسـه مانند هسـتهی سـلّول اسـت .به آنها گفتـم :برویـد در مورد
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اینموضوعـات آنقـدر بـا هـم صحبـت کنیـد تـا بـه یکنظـر واحـد برسـید.
ایـنکار را کردنـد و خیلـی رشـد کردنـد .ابتـدا بـه بنـده گفتنـد کـه در مـورد
فوقبرنامـه اظهارنظـر کنـم؛ ا ّما من میدانسـتم کـه تا وقتی در اصـول کار،
ات ّفـاق نظـر نباشـد ،کارهـا زمیـن میماند و سـوء برداشـت پیـش میآید.
سـومیناصل انتخـاب دانشآمـوز از خانـوادهی خـوب اسـت .وقتـی
خانوادههای خوب در مدرسـه جمع شـدند ،خودشـان مدرسه را کنرتل میکنند
و منیگذارنـد معلّـم یـا دانشآمـوزی خلاف کنـد .در مقطـع راهنامیـی،
دانشآمـوز نابغـهای داشـتیم .یکی از مادران در سـفر شمال ،ایندانشآموز
را بـه همـراه مـادرش دیـده بود که بیحجاب اسـت .آنمادر به مدرسـه منتقل
چههـای ما باشـد .اگر پایـهی کار
کـرد کـه :منیشـود ایـن دانشآمـوز کنـار ب ّ
درسـت باشـد ،سیسـتم درسـت کار خواهـد کـرد .اگـر مدیـر مدرسـهای که در
یکنظـام صحیـح قـرار دارد ،از اصـول انحرافـی پیـدا کنـد ،معلّمان و اولیـا
منیگذارنـد.
چهارمیناصـل ایـن اسـت که کیف ّیت فـدای ک ّم ّیت نشـود .علوی به
کار کوچـک و باکیف ّیـت اعتقـاد داشـت و کارش را بـا یککالس کمتـر از 30
علمه میخواسـتند مدرسـه را تأسـیس کنند ،کار
نفـر رشوع کـرد .وقتی آقای ّ
را در محـدودهی کوچکـی آغـاز کردند و به اندازهای که میتوانسـتند ،بهخوبی
آن را پیـش بردنـد .خالصـه اینکـه اگـر کار را درسـت و بـا کیفیّـت و ک ّمیّـت
متناسـب رشوع کنیـم ،بهمـرور رشـد میکنـد و رنـگ و بوی علـوی میگیرد.
متخصصان اسـتفاده میکند؛ بیآنکه
مدیـ ِر خوب در ابعـاد مختلف ،از
ّ
تنهـا بـه یکالگـو تکیـه کنـد .خـودش بـه دنبـال بهرتینالگوهـا مـیرود؛
برنامهریـزی میکنـد ...و پیـش مـیرود .لذا برای توصیه به تأسـیس مدارس
جدیـد ،اه ّم ّیـت مدیر را خـوب توجیه و تأکید میکنیم .روح حاکم بر مدرسـه
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زمین اصل ،کار!
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بایـد ترکیبـی از نقشآفرینـی افـراد و شـکلگیری نظـام و سیسـتم
یکپارچـه باشـد.
کار اینپـروژهی شما میتوانـد مسـتندکردن ف ّعال ّیتهـای انجامشـده و
مؤسـس مـدارس تجربـهدار بـه عالقهمندانِ
توصیههایـی باشـد کـه مدیر و ّ
تازهآغازکـردهی امـر تعلیـم و تربیـت ـ کـه درصـدد تأسـیس مدرسـهاند ـ
دادهانـد .نقشـهی راهـی کـه تـا به حـال جـواب داده اسـت ،میتواند رشوع
مؤسسـهی متن میتواند ایـنکار را بکنـد و به
خوبـی بـرای تدوین باشـدّ .

مـدارس متقاضـی نیز مشـاوره بدهـد .اینموضوع تـا به حال مکتوب نشـده
و بـرای ارائـه بـه نیروهـای باسـابقهی مدرسـه آماده نشـده اسـت.
اخیـرا ً مـا موضوعـی را بـه بحث گذاشـتهایم که :چـرا نیروهای باسـابقه
را راحـت از دسـت میدهیـم؟ یکایـده ایـن اسـت کـه در امـر تأسـیس و
راهانـدازی مـدارس جدیـد ،افـراد باتجربـهی بازنشسـته را بـه عنوان مشـاور
مـدارس مع ّرفـی کنیـم .افـرادی را داریـم که وقتـی از محیطهای مـا رفتند،
مؤسسـه را اداره کننـد .اصـول کار را بایـد مکتـوب کـرد و در
توانسـتند یک ّ
اختیار متقاضیان تأسـیس مدرسـه گذاشـت و گفت :اگر میخواهید اینراه
را برویـد و اینرونـد را ادامـه دهیـد ،میتوانیم جزئیّات بیشتـری را بهمرور،
در اختیارتـان بگذاریـم .آنمدرسـه هـم بایـد قبـول کنـد کـه تـا مدّتـی ...بـر
مؤسسـهی متن میتواند
کارش نظـارت وجـود داشـته باشـد .بدینترتیـبّ ،
طبـق یکتفاهـم ،بـه مرکزی برای مشـاورهی تأسـیس مدرسـه و هدایت آن
تبدیل شـود.
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