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ويژگی های »مدرسه اي كه دوست دارم*« با توجه به سند تحول بنيادين 
در آموزش و پرورش

چکيده
مبتني  مولفه هايي  و  شاخص ها  با  مدرسه  از  مفهومي  مدل  ارائه  مقاله  اين  هدف   
اصلي  ارکان  است.  پرورش  و  آموزش  بنيادين  تحول  سند  و  علمي کشور  نقشه جامع  بر 
اين مدرسه مدير، معلم، دانش آموز و برنامه آموزشي و درسي است ومولفه هاي اصلي آن 
مديريت و رهبري توانمند و آگاه، برنامه هاي درسي مناسب، فضاي بانشاط، نيروي انساني 
اساسي  نقش  فعاليت آن  تداوم  مناسب است که در  فناوري کافي و  توانمند، تجهيزات و 
کانون عرضه  و  آموزان  دانش  در  طيبه  مراتب حيات  تحقق  زمينه ساز  مدرسه  اين  دارند. 
خدمات و فرصت هاي تعليم و تربيت1 به فراگيران بوده، تکوين وتعالي پيوسته هويت آنان 
بر اساس نظام معيار اسالمي را  ضمانت مي نمايد. مدرسه اي که در ارتقاي کيفيت آموزشي 
وپرورشي و رشد وشکوفايي استعدادهاي دانش آموزان موفقيت کامل داشته و به تعبير ديگر 
همه فراگيران، معلمان، اولياء و اهالي محله، اين مدرسه را دوست خواهند داشت . چنين 
مدرسه اي بايد بتواند مکاني مناسب براي تربيت انساني مؤمن و متخلق به اخالق اسالمي 
فراهم نمايد و زمينه ساز تحقق همه جانبه ي عدالت تربيتي در کشور، ارتقاء دهنده بهره وري 
منابع در مدارس، افزايش دهنده مشارکت جامعه در رشد و تعالي تعليم و تربيت مدرسه و 
ياري کننده کشور در دستيابي به رتبه نخست تربيت در منطقه و جهان اسالم بر اساس چشم 

انداز 20 ساله باشد.
از  مسئولين  و  اولياء  آموزان،  دانش  رضايت  افزايش  موجب  اي  مدرسه  چنين  وجود 
عملکرد نظام آموزش و پرورش، بر اساس ضوابط و مقررات آن خواهد شد. شاخص ها و 
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محورهاي مورد نظر در اين مقاله همگي مبتني بر اسناد باالدستي کشور احصاء گرديده است.
کليد واژه ها : مدرسه اي که دوست دارم ، تحول بنيادين آموزش و پرورش

مقدمه
شده  داده  اجازه  دولت  به   ،)1390 کشور)کماکان،  توسعة  پنجم  ساله  پنج  برنامة  قانون  در 
است  تا برنامه تحول بنیادين در نظام آموزش و پرورش2 کشور را در چارچوب قوانین موضوعه 
اکرم  پیامبر  سنت  و  قرآن  آموزه  هاي  از  منبعث  ارزش های  از  الهام  با  برنامه  اين  نمايد.  اعمال 
)ص( و اهل بیت علیهم السالم، و اسناد باالدستی، شامل  قانون اساسي جمهوري اسالمي  ايران، 
رهنمود هاي رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام  خمیني )ره( )صحیفه نور، ص 533( و مقام 
معظم رهبري)بیانات مقام معظم رهبری 1385/ 1386(، سند چشم انداز بیست ساله ، نقشه جامع 
علمي کشور و سیاست هاي کلي تحول نظام آموزشي تهیه و تدوين شده است و با مباني نظري 
سند ملي آموزش و پرورش )شامل فلسفة تعلیم و تربیت، فلسفة تعلیم و تربیت رسمي عمومي 
و رهنامة نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي در جمهوري اسالمي ايران3( سازگار و مستند به 

مضامین مندرج در آنها مي باشد) دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1389( 
در برنامه تحول بنیادين مدرسه رکن اصلي نظام آموزشي و جلوه اي از تحقق مراتب حیات 
طیبه، کانون عرضة خدمات و فرصت هاي تعلیمی و تربیتي، زمینه ساز درک و اصالح موقعیت 
معیار اسالمي است.  نظام  بر اساس  آنان  پیوستة هويت  تعالي  توسط دانش آموزان و تکوين و 
نبايدهاي  بايدها و  ايران مدرسه محلي مناسب براي عرضة  در نظام مقدس جمهوري اسالمي 
نظام تعلیم و تربیت رسمي و عمومي براي دانش آموزان و مبتني بر ارزش هاي اسالمي و ملي 
معنوي ،  نقش  از  برگرفته  نیز  قرآن کريم و  آموزه هاي  از  ملهم  ارزش ها  اين  محسوب مي شود. 
اسوه اي ، هدايتي و تربیتي پیامبر اکرم )ص( و حضرت فاطمه زهرا )س( و ائمه معصومین )ع( به 
ويژه آموزه هاي بنیادين مهدويت و انتظار )جامعه مهدوي( و میراث نظري و عملي حضرت امام  

خمیني )ره( ، قانون اساسي و واليت فقیه است.
 در اين مدرسه معلم9 هدايت کننده و اسوه اي امین و بصیر در زمینه هاي گوناگون اعتقادي، 
عبادي، اخالقي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي در فرايند تعلیم و تربیت و مؤثرترين عنصر در 

تحقق ماموريت هاي نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي محسوب می شود.

ويژگی های مدرسه 
کسب فضايل اخالقي ازجمله ايمان، تقوا، تولّي و تبّري، عمل صالح ، خودباوري، مجاهدت، 
ظلم ستیزي، علم، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ايثار و فداکاري همراه با توجه به 
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افتخار به ارزش هاي اصیل و ماندگار  اراده، وطن دوستي و  سالمت جسماني، نشاط و تقويت 
اسالمي- ايراني، مسئولیت پذيري همه جانبه، مشارکت اجتماعي، داشتن روحیة جمعي وکسب 
مراتب  و  انواع  ارتقای  کارآفريني،   و  کار  زمینه ساز  مهارتي،  و  حرفه اي  عام  شايستگي هاي 
عقالنیت در همة ساحت هاي تعلیم و تربیت به صورتي جامع، يک پارچه و متوازن، ارج نهادن 
به  دستیابي  براي  اسالمي  معیارهاي  چارچوب  در  بشري  تجربه هاي  و  علمي  دستاوردهاي  به 

مرجعیت علمي جهان.
دانش آموزان  براي همه  پرورشي  و  آموزشي  برنامه هاي  از  امن و غني شده  مکاني  مدرسه 
است و نقش آن عالوه بر ارتقاي دانش و مهارت دانش آموزان، ايجادآمادگي در آنان متناسب 
با انتظارات حال و آينده جامعه است . در چنین شرايطي و در افق چشم انداز 20 ساله کشور، 
مدرسه تبديل به مکاني خواهد شد که دانش آموزان از حضور فعال در آن لذت می برند و از ترک 
نمودن آن اکراه دارند. در اين مدرسه دانش آموز نه تنها در بخش آموزش بلکه در زمینه تربیت 
محور  و  توجه  مرکز  دانش آموز  بنابراين  دارد.  فعال  مشارکتي  معلمان  با  اخالقي خود  و  ديني 
فعالیت ها ست. به عبارت ديگر، در اين مدرسه رويکرد دانش آموز محوري در کنار رويکردهاي 

موضوع محوري و معلم محوري مورد تأکید و توجه است.
علمي  فرصت هاي  مختلف،   علوم  آموزش  که ضمن  است  آن  بر  تالش  مدرسه،  اين  در 
کلي  بطور  و  شود  ايجاد  دانش آموزان  براي  زندگي  مهارت هاي  تقويت  در  بیشتري  عملي  و 
معیارهاي  نظر گرفتن  در  با  موفقیت آمیز در جامعه،  داشتن يک زندگي  براي  مهارت هاي الزم 

ارزشي و اسالمي و تحوالت اجتماعي به دانش آموزان آموزش داده شود.
در طراحي اين مدرسه  به معماري اسالمي- ايراني، هويت بومي و محلي، رنگ آمیزي زيبا و 
جذاب، استفاده از مبلمان آموزشی مناسب، استفاده از گل و گیاه چیدمان کالسي مناسب توجه 
ارتباط  دانش آموزان،  تعامل  معلمان،  با  مدير  مؤثر  تعامل  مدرسه ،  سازماني  فرهنگ  خواهد شد. 
ابعاد وجودي و  از نوآوري است . به تمام  با دانش آموزان، تولید فکر جديد و استفاده  معلمان 
شخصیتي دانش آموزان توجه شده و ارتباط بین معلم و دانش آموزان ارتباطي دوستانه و سرشار از 
محبت است . چنین مدرسه ای همگام با تحوالت اجتماعی به ايجاد تغییر در ساختار و سازماندهي  

خود مبادرت مي ورزد.
بديهي است ايجاد اين مدرسه به صورت آني ممکن نیست و الزم است در محیطي از يک 
جامعة يادگیرنده مادام العمر طراحي و راه اندازي شود. بنابر اين تعامالت بین جامعه و مدرسه به 
پايان  تکاملي هیچ گاه  از طرفي چنین حرکت  تکامل تدريجي مدرسه در طي زمان مي انجامد. 
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نمي پذيرد زيرا انتظارات و نیازها دائم در حال تغییرند و متناسب با آن مهارت ها و نقش ها نیز 
تغییر مي يابند که اين خود آموزش هاي جديدي را تعريف مي نمايد. بنابر اين مدرسة فوق جزئي 
از جامعه است و آمادگي الزم براي همگام شدن با تحوالت اجتماعي و فناورانه را در خود دارد و 
همواره قابلیت به روز کردن و »نوسازي« خود را بروز می دهد. چنین مدرسه اي در درجة نخست، 
همگام با تحوالت اجتماعي، به ايجاد تغییر در ساختار و نحوه رهبري خود مبادرت مي ورزد. در 
اين نگاه، اين مدرسه نوعي سازمان يادگیرنده محسوب مي شود که با تغییر زيرساخت واحدهاي 
در عمل،  بازانديشي8  و  ذهني7  بازبیني6 الگوهاي  زاينده5 ،  يادگیري  ترويج  به  موجود،  آموزشي 
نوآوري در آموزش و يادگیري براي نوآوري ياري مي رساند و به اين ترتیب مدرسه را به يک 

موجود زنده )سیستم( تبديل می نمايد.
وگفت وگو  تبیین  شفاف سازي،  يادگیرنده،  سازمان  در  ذهني  الگوهاي  معرفي  اصلي  هدف 
پیرامون پیش فرض ها، نگرش ها، باورها و تصويرهاي ذهني است که انسان ها براساس آنها جهان 
را فهم و تفسیر مي کنند و با آن در تعامل هستند. روشن نمودن الگوهاي ذهني به آدمیان کمک 
تأثیر پیش فرض هاي ذهني را در رفتار و زندگي خود به روشني مشاهده کنند، در  تا  مي کند 
جست وجوي راهي براي بازبیني واصالح آنها باشند و الگوهاي ذهني تازه اي را که نويد جهان 
و زندگي بهتري مي دهند، خلق کنند. انسان همواره درزندگي فردي، شغلي، آموزشي، اجتماعي، 
خانوادگي و... بر اساس تصورات خود دست به تفسیر واقعیت هاي خارج از ذهن خود مي زند 
و اغلب آنها را يقیني مي پندارد و بر اساس آنها تصمیم مي گیرد. بنابراين هرتغییري براي بهبود 
شود.  انسان شروع  ذهني  فرض هاي  پیش  بهسازي  طريق  از  بايد  الزامًا  آن  نتايج  و  عملکردها 
آگاهي بیشتر نسبت به نحوة استدالل، روش تفکر و عمل )بازانديشي(، تبیین دقیق وشفاف پیش 
فرض هاي ذهني خود در تعامل با ديگران )بازبیني( و بازنگري در فرايند تصوير سازي ذهني، 
تجزيه و تحلیل فرايندها و استنتاج در ذهن )نردبان استنتاج( به بهسازي مناسبات انساني کمک 
مي کند و انسان از اين طريق پیش فرض هاي ذهني را بازسازي مي کند و اين يکي از اساسي ترين 

رويکردهاي مورد توجه در اين مدرسه است.

اهداف ) سند تحول بنيادين آموزش و پرورش (
اين مدرسه بايد بتواند اهداف زير را محقق سازد :

1. مکاني باشد مناسب براي تربیت انساني مؤمن و متخلق به اخالق اسالمي، آشنا و متعهد به 
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مسئولیت ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعت؛ حقیقت جو و عاقل، عدالت خواه، 
صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع ، ايثارگر ، وطن دوست، جمع گرا ، منتظر و جهاني انديش، با 
اراده، امیدوار، خودباور، داراي عزت نفس، دانا و توانا، پاکدامن و با حیا، انتخابگر و آزادمنش، 
در  پايه  )شايستگي هاي  نظم پذير  و  قانون مدار  نشاط،  با  و  سالم  مقتصد،  و  کارآفرين  و  خاّلق 
زندگي  براي  شغلي  و  تخصصي  تربیت  انواع  به  ورود  آمادة  و  تربیت9(،  و  تعلیم  ساحت هاي 

شايسته فردي، خانوادگي و اجتماعي بر اساس نظام معیار اسالمي؛
2. قادر به آمادگي حداکثري و افزايش نقش دانش آموزان در رشد و تعالي کشور و برپايي 

جامعه صالح اسالمي، بسط و اعتالي فرهنگ عمومي؛ 
بر  تأکید  با  ايراني  اسالمي-  تمدن  تکوين  اقتدار و مرجعیت علمي و  براي  زمینه سازي   .3
تعمیق معرفت و بصیرت ديني و سیاسي، التزام به ارزش هاي اخالقي، وفاداري به نظام جمهوري 

اسالمي ايران، اعتقاد و التزام علمي به اصل واليت فقیه و مردم ساالري ديني؛
اجتماعي،  مسئولیت هاي  و  حقوق  رعايت  علمي،  روحیة  تقويت  ملي،  وحدت  تحکیم   .4

ارتقاي آداب و مهارت هاي زندگي، بهداشتي و زيست محیطي؛
5. زمینه ساز تحقق همه جانبة عدالت تربیتي براي دانش آموزان مناطق مختلف کشور؛

6. ايجاد زمینه براي ارتقاي بهره وري مديريت منابع در مدارس بر اساس نظام معیار اسالمي؛
7. افزايش مشارکت و اثربخشي افراد جامعه و اولیا در رشد و تعالي تعلیم و تربیت مدرسه اي؛
8. بهسازي و متحول سازی نظام برنامه ريزي آموزشي و درسي، مالي و اداري و زيرساخت هاي 

کالبدي و فناوري مدارس سراسر کشور؛
9. کمک و مشارکت مدارس در دستیابي کشور به رتبه نخست تربیتي در منطقه و جهان 
عالی  جهاني)دبیرخانه شورای  در سطح  ايران  تربیتي  و  تعلیم  جايگاه  فزاينده  ارتقاي  و  اسالم 

آموزش و پرورش، 1389(.

ويژگي  ها : 
براي چنین مدرسه اي بر اساس سند تحول بنیادين آموزش و پرورش )1390( ويژگي هاي 

زير مورد تأکید قرار مي گیرد:
1. تجلي بخش فرهنگ غني اسالمي براي دانش آموزان در روابط و مناسبات با خالق، خود، 
پذيري،کرامت  گرايي، مسئولیت  تکلیف  ويژه  )به  است  الهي  قربت  به قصد  ديگران و خلقت 

نفس، وفاداري و امانتداري، خودباوري، همدلي، احترام، اعتماد، وقت شناسي، نظم و جديت(؛
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2. نقطة اتکاي دولت و ملت در رشد، تعالي و پیشرفت کشور؛ 
چارچوب  در  عملیاتي  حوزه  هاي  در  برنامه ريزي  و  تصمیم گیري  قدرت  از  برخوردار   .3

سیاست هاي محلي، منطقه اي و ملي؛
و  فردي  زندگي  فرايند  اختیاري  و  مسئوالنه  عقالني،  آگاهانه،  انتخاب  در  نقش آفرين   .4

اجتماعي دانش آموزان بر اساس نظام معیار اسالمي؛
و  فطري  متنوع  استعدادهاي  هدايت  و  کشف  فردي،  تفاوت  هاي  پذيرش  ظرفیت  داراي   .5
پاسخ گوئي به  نیاز ها و عالئق و رغبت دانش آموزان در راستاي مصالح و چارچوب نظام معیار اسالمي؛
هدايت ،  تسهیل کنندة  تربیتي،  فرصت هاي  مستمر  تعالي  خواستار  يادگیرنده،کمال جو،   .6

يادگیري و تدارک بینندة خودجوش ظرفیت هاي جديد در خدمت تعلیم و تربیت؛
7. خود ارزياب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزيابي بیروني )نظام آموزشي(؛

8. تأمین کنندة محیط اخالقي، علمي، امن، سالم، با نشاط، مهرورز و برخوردار از هويت جمعي.
9. برخوردار از معلمان داراي فضائل اخالقي و شايستگي هاي حرفه اي با هويت يکپارچة 

توحیدي بر اساس نظام معیار اسالمي؛
10. مبتني بر رويکرد مديريتي نقد پذير و مشارکت جو و يادگیرنده؛

بر  مبتني  از ظرفیت عوامل سهیم و مؤثر و  بهره مند  تربیت و  تعلیم و  ارکان  بر  11. متکي 
مشارکت ذي نفعان )با تأکید بر معلمان، دانش آموزان و خانواده(؛

12. برخوردار از بهرة فناوري آموزشي در سطح معیار با توجه به طیف منابع و رسانه هاي يادگیري؛
13. داراي ظرفیت تصمیم سازي براي نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي؛

14. داراي تعامل اثر بخش با مساجد، نهاد ها ، مراکز مذهبي و کانون هاي محلي نظیر فرهنگ 
سراها، کتاب خانه هاي عمومي و برخوردار از ارتباط مستمر و مؤثر با عالمان ديني، صاحب نظران 

و متخصصان؛
با  15. داراي پیوند مؤثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلي، منطقه اي و ملي 

حضور فعال در حیات اجتماعي.
 

مدل مفهومي
فرآيند  متولي  عمومي،  رسمي  تربیت  و  تعلیم  نهاد  مهم ترين  پرورش  و  آموزش  »وزارت 
تعلیم و تربیت در همه ساحت هاي تعلیم و تربیت، قوام بخش فرهنگ عمومي و تعالي بخش 
جامعه اسالمي بر اساس نظام معیار اسالمي، با مشارکت خانواده، نهادها و سازمان هاي دولتي 
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و غیردولتي است و ماموريت دارد با تأکید بر شايستگي هاي پايه، زمینة دستیابي دانش آموزان 
الزم التعلیم را طي 12 پاية تحصیلي، به مراتبي از حیات طیبه در ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي 
و جهاني را به صورت نظام مند، همگاني، عادالنه و الزامي در ساختاري کارآمد و اثر بخش برساند. 

انجام اين مهم، نقش زير ساختي در نظام تعلیم و تربیت رسمي خواهد داشت.
بدون شک بستر اجرايي چنین ماموريتي در آموزش و پرورش مدرسه است و »مدرسه اي که 
دوست دارم« تمامي شرايط مورد نیاز براي تحقق چنین ماموريتي را دارا مي باشد. مدل مفهومی 

اين مدرسه را می توان به شرح زير توصیف کرد: 

نیروی انسانی 

با انگیزه

ی 
ضا

ف
اط

 نش
با

مدرسه ای 
که دوست دارم

مدير

نهادها و سازمان های غیر دولتی

برنامه های درسی 
مناسب

جامعهدانش آموز

رسانه

برنامه درسی و آموزشی

فرهنگ سازمانی 
قوی

تجهیزات و فناوری 
مناسب

مديريت و رهبری 
آموزشی معلم دولت 

اسالمی 
)حاکمیت(

ارکان تربیتارکان مدرسهمؤلفه های مهم مدرسه

مدل مفهومی »مدرسه ای که دوست دارم«

1. عوامل بيروني تاثير گذار بر مدرسه )ارکان تربيت رسمي و عمومي( 
مدرسه بخشي از جامعه و معرف يک سیستم اجتماعي پیچیده با ويژگي هاي منحصر به فرد 
در  اجتماعي  پوياترين سیستم هاي  از  يکي  دارم«  دوست  که  »مدرسه اي  میان  اين  در  مي باشد. 
جامعه داراي حیات است و دائما با جامعة اطراف خود در حال تعامل مي باشد. از طرفي اين 
ديگر  طرف  از  و  است  جامعه  و  خانواده  آن  تبع  به  و  دانش آموز  نیازهاي  پاسخگوي  مدرسه 
درخواست ها و انتظاراتي از آنان دارد که به  واسطة اين انتظارات و با تحقق آنها عملکرد مدرسه 
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بهینه شده و حصول به اهداف در سطوح باالي کیفیت امکان پذير مي گردد. آنچه در اين مدرسه 
پیش بیني، برنامه ريزي و اجرا مي گردد جهت تربیت دانش آموز به عنوان يک فرد در خانواده و 

جامعه و آماده نمودن او براي زندگي در حال و آينده است.
در فلسفة تربیت رسمي و عمومي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران بخش 3-1 
اشاره شده که ارکان نظام تربیت رسمي و عمومي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران 
شامل دولت اسالمی )حاکمیت(، خانواده، رسانه و نهادها و سازمان های غیر دولتی است. اين 
بیرون بر مدرسه احاطه دارند و از خروجي آن استفاده مداوم و مؤثر مي نمايند. در  از  عوامل 

توضیح بیشتر براي هريک از اين مفاهیم بايد اضافه نمود که :
1-1- حاکميت اسالمي : هدف از تشکیل حکومت در اسالم يا حکومت منطبق با مالک هاي 
ديني، هدايت مردم به سوي کمال و برپايي عدالت است. براي تحقق اين هدف ضروري است 
لوازم و عوامل زمینه ساز تحقق اهداف مذکور به تناسب شرايط زماني و مکاني مورد توجه قرار 
گیرد. يکي از اين لوازم حکومت هدايت گرانه، عادالنه و تربیت10 است که بیشترين نقش را در 
برپايي و تداوم چنین حکومتي دارد. از اين رو در برقراري جريان تربیت و ساز و کارهاي تحقق 
حق بر تربیت در جامعه اسالمي، حاکمیت يکي از ارکان است و ضروري است دخالتي آشکار 
بنابر  و وسیع در مديريت اين موضوع در سطح جامعه داشته باشد. مداخله در تحقق تربیت، 
داليلي که در بحث ضرورت تربیت رسمي و عمومي مطرح گرديد، در اين نوع تربیت بیشتر و 
اثرگذارتر خواهد بود.  حق بر تربیت به ويژه نوع رسمي آن، در زمره حقوقي است که داراي دو 
جنبة فردي و اجتماعي است، اما جنبه اجتماعي آن بر جنبه فردي11اش غلبه دارد. در خصوص 
الزم  حقوق  اين  تحقق  جهت  الزم  زمینه  آوردن  فراهم  براي  دولت  دخالت  اجتماعي،  حقوق 
است. دولت بايد پايش و نظارت جدي بر اين حقوق داشته باشد تا همه افراد جامعه، به دور از 
تبعیض، از حقوق مذکور برخوردار شوند. اگر برخي از افراد جامعه امکانات مادي يا توانايي هاي 
جسمي و فکري الزم را، براي بهره مندي از حقوق مذکور را نداشته باشند دولت مکلف است 
شرايط مناسبي براي آنها ايجاد کند و حمايت هاي بیشتري از حقوق آنها به عمل آورد. بر اين 
اساس جنبة اجتماعي حِق بر تربیت رسمي ايجاب مي کند دولت پايش آن را در جامعه به عنوان 
يک حق اجتماعي بر عهده گیرد که اين وظیفه شامل طیف گسترده اي از فرايندها و فعالیت ها 
مانند هدف گذاري، سیاستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت، ارزشیابي و اصالح نظام تربیت 

رسمي مي شود12.



59 ویژگی های »مدرسه اي كه دوست دارم« با توجه به سند تحول بنيادین در آموزش و پرورش

1-2- خانواده: در اسالم طبق روايات و احاديث و نظرات فقها و صاحب نظران، تربیت 
فرزندان بر والدين تکلیف است، زيرا تربیت با جلب منافع و دفع زيان در طول حیات فرزندان 
موجبات رشد و تعالي آنان را فراهم مي آورند. بنابراين تربیت تکلیفي است که قابل فروگذاردن 
نیست. رشد و تعالي نوباوگان جامعه متوقف بر اداي به موقع و درست اين تکلیف است و گرنه 
آسیب هاي زيادي متوجه جامعه خواهد شد. اهمیت اين تکلیف تا جايي است که دولت ها در 
هنگامه ضعف و سستي و عدم حضور والدين براي اداي تکلیف به عنوان جانشین وارد عمل شده 
و مداخله مي نمايند. نقش و جايگاه والدين در تحقق حق بر تربیت فرزندان در تمامي سطوح و 
انواع تربیت يکسان نیست. ترديدي نیست که اين نقش به سبب شرايط رشدي کودکان در سنین 
با توجه به پیچیدگي هاي فرايند  اما  آغازين زندگي برجسته تر و حساس تر و ضروري تر است 
تربیت و تخصصي بودن آن در عصر حاضر، به ويژه در تربیت رسمي، خانواده ها نمي توانند به 
تنهايي اين وظیفة خطیر اجتماعي را به عهده بگیرند. لذا همان گونه که پیشتر بیان شد حاکمیت 
نقش فعال تري به عهده گرفته است. اما اين به معناي رفع تکلیف و واگذاري تمام و کمال اين 
بین حاکمیت )دولت( و خانواده ها در تحقق  لذا تعامل و مشارکت  به ديگران نیست.  تکلیف 
حق بر تربیت ضروري مي نمايد. بر اين اساس مي توان گفت که علي االصول در تمامي مراحل و 

سطوح فرايند تربیت رسمي و عمومي، خانواده يکي از ارکان به حساب مي آيد.
و  تعامل صرف  يک  به صورت  مدرسه  و  خانواده  ارتباط  دارم «  دوست  که  »مدرسه اي  در 
ظاهري نیست، بلکه تعاملي فعال، دوجانبه و مؤثر بین طرفین برقرار است. به عبارتي خانواده ها 
در مدرسه هم آموزش مي بینند و هم آموزش مي دهند و در امور مشارکت فعال دارند .آنها حتي 
و  يابند  در کالس درس حضور  به عنوان کمک  مربوطه  معلم  و  با هماهنگي مدرسه  مي توانند 

جريان تدريس را تسهیل نمايند.
1-3- رسانه: امروزه نقش و جايگاه رسانه ها در تمامی جوامع افزايش يافته است . از آن جايی 
که استفاده متربیان و مربیان از رسانة ملی همچنان بیشتر از فناوری های جديد است،  بنابراين نظام 
تربیت رسمی و عمومی در جهت بهره مندی از ظرفیت تربیتی رسانه می تواند و بايد با سفارش 
دادن ساخت برنامه های تربیتی متنوع و مفید به رسانة ملی و يا با طراحی سايت های مناسب در 

جهت ارتقای سطح تربیتی مخاطبان خود بکوشد. )سند فلسفه تربیت ص 309(
1-4- نهادها و سازمان های غير دولتی : پیچیدگي و گستردگي جريان تحقق حق بر تربیت 
رسمي و همچنین جنبه اجتماعي حق بر تربیت رسمي نبايد موجبات سلطة انحصاري دولت را 
بر تربیت فراهم آورد ؛ زيرا اين انحصار مي تواند موجبات انحراف جريان تربیت رسمي را فراهم 
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آورده و تحقق رسالت، کارکردها و اهداف اين مدرسه را با مشکل روبه رو سازد. لذا عالوه بر 
حضور خانواده در جريان تربیت رسمي، بايد فضايي براي مشارکت اشخاص حقیقي و حقوقي 
که  باورند  اين  بر  کارشناسان  امروزه  گردد.  فراهم  دارند  تربیت رسمي تخصص  در حوزه  که 
حضور نهادهاي مدني با رويکرد انتقادي نسبت به وضع موجود، موجب پويايي و افزايش کیفیت 

و تحقیق بهتر و کامل تر کارکردهاي نظام تربیت رسمي خواهد شد.
 با توجه به عوامل بیروني که در باال ذکرشد ، مدرسه دائما از جانب اين بخش ها مورد تغذيه 
قرار گرفته و عالوه بر تعامل سازنده با آنها، با استفاده از ظرفیت هاي آنان به انجام فعالیت هاي 

آموزشي و پرورشي خواهد پرداخت. 
از طرفي بر اساس بند 5 راهبردهاي کالن در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش " تقويت 
و نهادينه سازي مشارکت اثر بخش و مسئولیت پذيري مردم و نهادهاي اقتصادي، مديريت شهري 
به عنوان يک راهبرد معرفي شده است  بنیادهاي عام المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمي "  و 
بنابر اين مولفة مشارکت در حصول به اهداف مدرسه نقش اساسي دارد؛ چرا که در اينجا مشارکت 
به مفهوم فراگرد نیرومندسازي نهاد مدرسه مطرح است)خنیفر، رحمتی و رستمی پور،1389( و بر 

سه ارزش بنیادين تأکید مي کند که عبارت اند از:
1. سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار؛

2. راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش؛
3. بازگشودن فرصت هاي پیشرفت به روي مردم.

از طرف ديگر در مفهوم مشارکت موضوعات کار گروهي، مشورت و هم افزايي نیز نهفته 
امنیت  اعتماد و  بیشتر به وضعیت موجود،  ايجاد نظم دهي  است . مشارکت در مدارس موجب 
باالتر و تسهیل بیشتر در فرآيند کاري خواهد بود. دامنه چنین مشارکتي ارتقاي کیفیت آموزشي را 
تضمین خواهد نمود و گرايش کارکنان را بهبود خواهد بخشید و در نتیجه خود شناسي، هم افزايي 
و انگیزش نیروي انساني را افزايش خواهد داد. مديريت توانمند و آگاه بخوبي از مفاهیم فوق 
مطلع بوده و با درايت و برنامه ريزي مناسب سعي در فعال نمودن تمامي ظرفیت هاي مدرسه 
از جمله شوراي مدرسه، شوراي معلمان، انجمن اولیا و مربیان و شوراي دانش آموزان )به عنوان 
تشکل هاي گروهي( خواهد نمود و به عالوه از توانمندي هاي نهادها، سازمان ها و خیّرين عالقه مند 
براي کمک به واحد آموزشي نهايت استفاده را خواهد برد. بنابر اين ايجاد تشکل يا گروه هاي 
کاري زمینه ديگري است که در پشتیباني از فعالیت هاي مدرسه بايد به آن توجه فراوان نمود. در 

نتیجه موارد ياد شده به عنوان عوامل بیروني تاثیر گذار بر مدرسه  معرفي مي گردند.
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2. عوامل دروني اثرگذار
معلم ،  مدير،  به  مي توان  عوامل  اين  جملة  از  بسیارند.  مدرسه  در  اثر گذار  دروني  عوامل 
دانش آموز، کارکنان ، فضا و تجهیزات اشاره کرد. تعدادي از اين عوامل نقش عمده و مؤثرتري 

ايفا مي نمايند که مي توان از آنها به عنوان ارکان مدرسه نام برد . 
عوامل  کلیة  تغییرات هويتي  در گرو  مدرسه،  در فضاي  تربیتي  زمینه هاي  مداوم  ساماندهي 
تربیت اعم از مدير، معلم و ديگر عواملي است که به نوعي با دانش آموزان سروکار دارند و ارتقاي 
فرهنگ  و شکل گیري  ساختارها  و  روابط  مداوم  ساماندهي  نیز  و  آنان  وجودي  مراتب  پیوستة 
يافتگي  سازمان  عین  در  برنامه ها  فضايي  چنین  در  است.  معیار  نظام  براساس  مدرسه  سازماني 
مملو از فرصت هاي گزينش، ترجیح و انتخاب آزادانه و آگاهانه است، به گونه اي که هر يک از 
دانش آموزان، براساس استعدادها و توانايي هاي خويش، از فرصت هاي متنوع تربیتي براي درک 
و اصالح مداوم موقعیت خود براساس نظام معیار برخوردار خواهد شد. برنامه ريزي و تدارک 
فرصت هاي تربیتي با رعايت ويژگي هر يک از مراحل تربیت و با مشارکت ارکان تربیت13 صورت 
مي گیرد. ساماندهي مداوم و متنوع فرصت  هاي تربیتي در مدرسه در چارچوب اصول و مقررات 
مصوب مانند تنوع در زمان، تنوع در مکان ارائه، تنوع در طراحي انواع برنامه هاي درسي وتنوع در 
روش و نحوه اجراي برنامه هاي درسي انجام مي گیرد. بنابر اين و با توجه به موارد ياد شده مدرسه 

داراي چهار رکن اصلي مدير ، معلم، برنامه درسي و آموزشي و باالخره دانش آموز مي باشد.

2-1. مديريت و رهبري توانمند و آگاه
مدير از مهم ترين ارکان اين مدرسه است که عالوه بر کارکرد اجرايی ، کارکرد رهبري او در 
مدرسه نمايان تر و مهم تر است . در اين مدرسه مدير مشتاق به مدرسه و معلم و دانش آموز است. 
او داراي ديدي کالن نگر، عالقه مند به تغییر و هدايتگر آن متناسب با شرايط، داراي کارايي شخصي 
و میان فردي باال، با اخالق و شفاف در اجراي امور و ارتباطات، محرک توانمندي هاي سرماية 
انساني ، تقويت کنندة مشارکت پذيري افراد و هدايتگر فعالیت ها تا رسیدن به اهداف در سطوح 
عالي است. او عالوه بر اقتدار قانوني داراي اقتدار معنوي است و با مهارت هاي مختلف در هدايت 
بحران، زمان، مشارکت، آموزش، با اقتضائات محیط پیراموني کامال آشناست. چنین مديري  تنها به 
دلیل داشتن تجربه مديريت انتخاب نشده است، بلکه بر اساس مالک ها و صالحیت هاي از پیش 
تعیین شده و در يک فرايند عادالنه انتخاب و گزينش شده است . بنابر اين به واسطة موارد ياد شده 
چنین مديري الگويي شايسته خواهد بود و از مقبولیت ويژه اي برخوردار است. در رهنامه نظام 
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تربیت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران در اين ارتباط آمده است که:
و  کارشناسان  انديشه هاي  و  آرا  اجماع  و  تجارب  شده،  انجام  پژوهش هاي  و  "مطالعات 
متخصصان مبین ضرورت تهیه و تدوين يک نظام رهبري و مديريت جامع با توجه به اقتضائات 
و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تربیت رسمي و عمومي کشور است)رهنامه فلسفه 
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی(. نظام رهبري و مديريتي که ضمن برخورداري از هوشمندي 
الزم ، قادر باشد همه نیروهاي تغییر را هم جهت کرده و به طور کارا و اثربخش به سوي منابع 
انساني، مالي، فیزيکي، اطالعاتي، زما نی، فرايندهاي مديريتی و آرمان ها و اهداف مشترک رهنمون 
کند. برنامه ريزي درسي، آموزشي و پژوهشي، سبک ها، نقش ها و فنون اداره و اعمال تغییرات الزم 
و به موقع و سازماندهي، از جمله اين نیروها هستند که در زير نظام رهبري و مديريت تربیت 
رسمي و عمومي مورد توجه قرار گرفته اند." تضمین کارآمدي و اثربخشي، توسعة مشارکت و 
)دانش ،  سازماني  فرهنگ  تغییر  هم افزايي،  و  تعامل  انسجام،  برقراري  نظارت،  رقابت،  افزايش 
نگرش و مهارت( و توسعه خالقیت فردي و سازماني از وظايف مديريت و رهبري آموزشي 
شايسته  پاسخگويي،  و  مسئولیت پذيري  تربیتي،  عدالت  بسط  و  محوري  دين  همچنین  است. 
و  استمرار  و  امور  در  شفافیت  نگري،  جانبه  همه  محوري،  پژوهش  مشارکت جويي،  ساالري، 

پیوستگي از اصول مربوط به انتخاب چنین مديري مي باشد.
هنر بزرگ مديراين مدرسه ايجاد محیط سازنده و برقراري مناسبات اثربخشي است که از 
طريق آن فراگیران بتوانند، با آموختن از خود و ديگران، امکان بهسازي و توسعة مستمر الگوهاي 
ذهني را در خود فراهم آورند. به عبارت ديگر، دانش آموزان در اين مدارس نه تنها از معلمان، 

محتوا و محیط آموزشي، بلکه از همديگر نیز مي آموزند و يک شبکة يادگیري ايجاد مي کنند .
تولید دانش حرفه اي، زمینه مهم ديگري است که در اين مدرسه همواره در حال انجام است. 
منظور از اين مفهوم دانشي است که مي تواند به توسعة مهارت ها ي »بازبیني« و »بازانديشي« کمک 
کند و ظرفیت و توانايي عمل اثربخش را توسعه دهد، و اين همان »علِم عمل«14 است. اين دانش 
توسط نظريه پردازان مشهوري چون کريس آرجريس15 و دونالد شون16 ارائه و توسعه يافته است. 
تبیین داليل و باورهاي نهفته در اليه هاي زيرين عمل انسان، گسترش يادگیري زاينده، ترويج 
گفت وگو با خود و ديگران، يادگیري در حین عمل17، تفکر در حین عمل180، و »برنامه ريزي به 
مثابه يادگیري«19 هدف اين دانش است20. يادگیري و تفکر در حین عمل نیازمند تحول بنیادي در 
طرز تفکر انسان، بازسازي مداوم آموخته ها، بازانديشي مستمر رفتار، بهسازي تدريجي فرايندهاي 
عمل و حرکت اساسي براي وارسي بي امان پیش فرض هاي ذهني و آزمون مداوم تجربه هاي 
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فردي و اجتماعي است. چنین يادگیري در » مدرسه اي که دوست دارم « در قلب و ذهن فراگیران 
نفوذ مي کند، موجب آگاهي و تغییر رفتار مي شود، به ايشان قابلیت ارتباط مؤثربا جهان خارج 
از ذهن را مي دهد و از اين طريق چشم اندازهاي تازه اي را فراسوي آنان قرار مي دهد؛ همچنین 
قابلیت هاي فراگیران را گسترش مي دهد و بر توانايي خالقیت و نوآوري آنان مي افزايد)سرکار 

آرانی، 1385(.
از آنجا که مقررات و قوانین اين مدرسه مناسب، انعطاف پذير و مورد توافق مخاطبان تدوين 
گرديده و به صورت مناسبي اطالع رساني نیز شده، بنابر اين تخلف از آن صورت نمي پذيرد. در 
نتیجه بر رعايت نظم و انضباط تأکید مي گردد و در عین حال دانش آموزان از رفاه و راحتي قابل 

توجهي برخوردار هستند.
برنامه هاي آموزشي و پرورشي مبتني بر فعالیت هاي گروهي و پروژه  اين مدرسه کلیة  در 
محوري است. فرايند آموزش به صورتي فعال، پروژه محور و پژوهش مدار مبتني بر تفکر، تحلیل 
و پژوهش در گروه هاي يادگیري جريان دارد و تشکل هاي دانش آموزي نقشي اساسي در برنامة 

آموزشي و فعالیت هاي فوق برنامه ايفا مي کنند.
اين مدرسه در هاي خود را به روي جامعه باز مي کند و با آن تعاملي سازنده دارد. والدين 
به  منظم  برنامه ای  براساس  دارند و حتی می توانند  را  نوع مدارس  اين  در  فعال  امکان حضور 
مشاهده کالس درس بپردازند و در اداره و اجرای برنامه های آموزشی و درسی نقش مؤثری بر 
عهده بگیرند. اين مدارس قابلیت نوسازی و روزآمد نمودن خود را دارند و در مقابل انتظاراتی 

که نهادهای اجتماعی از آنها دارند، واکنش مثبت نشان می دهند.
پیش بیني استفاده از فناوري هاي نوين و بهره مندي از تاثیرات مثبت آنها در آموزش و فرايند 
دارم« است.  »مدرسه ای که دوست  زمینه هاي مورد توجه در  از  يادگیري يکي ديگر  ياددهي- 
و  الکترونیکي  آموزش  زمینه هاي  کلیه  و  مي شوند  اداره  هوشمند  به صورت  تماما  مدارس  اين 
چند رسانه اي براي دانش آموزان در کالس هاي درس و حتي در منزل مهیاست. در اين مدارس 
تأکید بر حضور دانش آموز در کالس درس است اما برخي فعالیت هاي آموزشي در خارج از 
مدرسه توسط معلمان و نرم افزارهاي رايانه اي کنترل و گزارش مي شوند. از طرف ديگر وجود 
يک شبکة سراسري متصل به مدارس به  همراه پورتالي که کلیه فعالیت ها و ارتباطات آموزشي 
و به اشتراک گذاري منابع آموزشي و تبادل اطالعات را به صورتي تعريف شده فراهم مي نمايد 

اجتناب ناپذير است.
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در اين الگوی مفهومی مديرمدرسه دارای وظايفی به شرح زير است :
1. برنامه ريزي و تعیین چشم انداز در زمینه ايجاد فرصت هاي متنوع و پويا براي دانش آموزان 

در درک و اصالح موقعیت خويش با توجه به مقتضیات بومي و محلي؛
و  تربیتي  فرصت هاي  تدارک  در  محلي  جامعة  و  خانواده  بالقوة  ظرفیت هاي  شناسايي   .2

بهره گیري از آن؛ 
3. ايجاد فرصت هايي براي هماهنگي و مشارکت معلمان در درک و بهبود موقعیت خود و 

دانش آموزان در جريان تربیت براي دستیابي به مراتب حیات طیبه؛
4. تأمین منابع با رعايت اصل عدالت آموزشي، نظارت وارزيابي و اصالح مداوم برنامه ها؛

5. افزايش ظرفیت هاي بالقوة دانش آموزان در سه سطح محصول، برونداد و پیامد؛
6. ايجاد فرصت هايي براي مشارکت نهاد هاي مردمي در ارائه خدمات متنوع و با کیفیت در 

جهت تحقق اهداف تربیت رسمي و عمومي؛
عملکرد  سطح  ارتقاء  منظور  به  مختلف  سطوح  در  اجتماعي  فعالیت هاي  در  مشارکت   .7

مدرسه و جامعه در راستاي اهداف تربیت رسمي و عمومي.

2-2. معلم  
 معلم يکي از ارکان مدرسه است وظیفة زمینه سازي برای تحقق نظام تربیت رسمي و عمومي 
را بر عهده دارد. با عنايت به يافته هاي فلسفه تربیت و نیز با توجه به معناي تربیت مي توان معلم 
را راهنماي خردمند امیني دانست که وظیفة برنامه ريزي، آموزش، پشتیباني، مشورت، بازخورد 
دادن و ترغیب دانش آموزان براي به چالش کشاندن موقعیت هاي کنوني جهت بسط و توسعه 

ظرفیت هاي وجودي را برعهده دارد.
معلم اين مدرسه قادر به تشخیص قابلیت ها و نقاط قوت و ضعف خود است و مي تواند سطح 
بلوغ فکري و رواني خود را ارتقا دهد . مي تواند برنامه هاي آموزشي و تربیتي خود را به گونه اي 
سازماندهي نمايد تا زمینه براي رشد و توسعه ظرفیت هاي وجودي و دستیابي دانش آموزان به 
مراتب حیات طیبه فراهم شود. آنان از نظر جسمي، دانش و مهارت حرفه اي در سطح باال قرار 
داشته و دائم مورد سنجش صالحیت هاي حرفه اي قرار مي گیرند و استخدام آنان منوط به داشتن 
آمادگي در حد مطلوب است.  آنان عالقه مند به تدريس اند و نسبت به آن عشق و عالقه فراوان 
دارند و از طرفي سعي در روزآمد نمودن خود در کسب مهارت هاي مورد نیاز دارند. معلم در 
اين مدرسه معلم پژوهنده است، يعني معلمي است که از کنار مسايل آموزشي و تربیتي به سادگي 
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عبور نمي کند و در اين ارتباط با پژوهشگاه هاي مختلف  ارتباط علمي و آموزشي دارد.
ساير کارکنان مدرسه اعم از عوامل آموزشي و اداري که دراين مدرسه مشغول به خدمت اند 
نیروي انساني مجرب و ماهري قلمداد مي شوند که داراي دانش، تجربه و مهارت کافي بوده و ضمن 
عالقه به انجام فعالیت هاي آموزشي از انگیزش و بینش و نگرش کافي در انجام وظايف آموزشي و 
پرورشي برخوردارند و بین دو مفهوم آموزش و پرورش تفکیک قايل نمي شوند و بر هر دوی آنها 
تسلط کافي دارند. مشاور در چنین مدرسه اي تنها يک مشاور تحصیلي قوي نیست بلکه در سطح 
يک روان شناس  به دانش آموزان و اولیا مشاوره می دهد. معلم بهداشت نیز يک فرد مطلع و آگاه 
و در حد يک کارشناس ارشد مسايل زيستي ، بهداشت فردي و گروهي، تغذيه و بهداشت رواني 
دانش آموزان و مدرسه را کنترل مي نمايد. به عالوه، چنین کسي آشنا به رفتار شهروندِي سازماني21 
است که خود موجب بهبود اثربخشي برنامه ها و فعالیت هاي اين مدرسه و جذب بیشتر دانش آموزان 
و اولیا به محیط مدرسه و کالس هاي درس خواهد شد. معلمان در چنین نگاهي افرادي عالقه مند، 
فعال، مسلط به دانش و مهارت هاي حرفه اي و مجرب در مهارت هاي مبتني بر فناوري هاي نوين 
بوده و نه تنها از اين مهارت ها در کالس درس بهره مي گیرند، بلکه همواره در حال روزآمد نمودن 
خود در کسب اين مهارت ها براي ارتقاي دانش و مهارت حرفه اي در تدريس به فراگیران اند)رهنامه 

فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی(.
روش هاي تدريس معلمان در اين مدارس فعال، نوين، متناسب با موضوع يادگیري و توانايي 
مي گردد.  ارايه  آگاه  و  مند  ماهر، عالقه  معلمان مجرب،   توسط  و  انتخاب شده  دانش آموزان 
بنابر اين مديريت کالس درس و تدريس محتوا به صورتي اثر بخش توسط معلماني که تربیت 
وافر  لذت  درسي  چنین کالس هاي  در  از حضور  دانش آموزان  همه  و  مي گردد  اجرا  اند  شده 

خواهند برد. 

2-3. برنامه درسي و آموزشي
ملي،  سطح  در  شده  طرح ريزي  و  نظام مند  تربیتي  فرصت هاي  مجموعه  به  درسي  برنامه 
منطقه اي و محلي تا سطح مدرسه و کالس درس با طیف مخاطبان بسیار گسترده و فراگیر تا 
بسیار محدود و به نتايج مترتب بر آنها اطالق مي شود که دانش آموزان براي کسب شايستگي هاي 
الزم جهت درک و اصالح موقعیت در معرض آنها قرار مي گیرند تا با تکوين و تعالي پیوسته 
ابعاد  ابعاد شوند وشامل  در همه  طیبه  از حیات  قبولي  قابل  مرتبه  تحقق  آماده  هويت خويش 

چهارگانه طراحي، تدوين، اجرا و ارزشیابي مي باشد.
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طراحي در درجه نخست ناظر به ويژگي هاي عام طرح يا نقشة حاکم بر برنامه درسي است که 
ديدگاه يا خاستگاه ارزشي برنامة درسي را تبیین مي نمايد و در درجة دوم با ابتنا به چنین پايگاهي 
براي عناصر برنامة درسي مانند تشخیص نیاز و تدوين اهداف، انتخاب محتوا، سازماندهي محتوا، 
راهبردهاي تدريس، فرصت ها و فعالیت هاي يادگیري، سنجش پیشرفت تحصیلي و زمان تعیین 

تکلیف مي نمايد.
ابعادي مانند خاستگاه  ناظر به فرايند ساخت و تولید برنامه درسي است و شامل  تدوين، 
گیرنده  تصمیم  گروه هاي  ترکیب  و  انعطاف  میزان  تمرکز(،  عدم  و  )تمرکز  درسي  برنامه ريزي 

دربارة عناصر برنامه درسي مي باشد. 
اجرا، ناظر به رخدادهايي است که چگونگي عملیاتي ساختن برنامة درسي را در کانون توجه 

دارد و شامل ابعادي همچون منشأ يا مبدأ تغییر، واحد يا عامل تغییر و پیامدهاي تغییر مي شود.
برنامه  مداوم  بهسازي  و  بازسازي  براي  معتبر  داده هاي  دريافت  فرايند  به  ناظر  ارزشيابي، 

درسي است و شامل ابعادي مانند سطوح ، روش و منابع اطالعاتي مي شود.
غیرتجويزي  و  تجويزي  نیمه  کالن،  برنامه هاي  شامل  درسي  برنامه  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل 
)شامل انواع فعالیت هاي انتخابي و اختیاري، فوق برنامه، مکمل و اوقات فراغت( است که به 

تعیین تکلیف براي عامالن طراحي، اجرا، ارزشیابي و زمان اين فعالیت ها مي پردازد.
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، ناظر به کاربرد فناوري در ابعاد نرم افزاري و سخت 
افزاري است و به تعیین تکلیف براي رسانه ها و ابزارهاي تسهیل کنندة يادگیري و توانمندسازي 

آن مي پردازد. 
زمان آموزشبه عنوان يک مقولة کالن تأثیرگذار بر جهت گیري ها، فرايند و محصول تربیت 
) نه يک عنصر برنامه درسي( است به عبارت ديگر به عنوان ظرف تدريس )نه ابزار تدريس( 

مطمح نظر است. 
زبان آموزش ناظر به تعیین تکلیف براي پیش نیازهاي اساسي تربیت از جمله تدريس زبان 
تدريس  زبان و همچنین  دانش آموزان غیرفارسي  براي  فارسي  زبان  ملي،  زبان  مثابه  به  فارسي 

زبان هاي خارجي در نظام تربیت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ايران است.
ارزشیابي نبايد به مفهوم اندازه گیري تقلیل داده شود. بلکه بايد آيینه تمام نماي اهداف باشد. 
وجه رقابت زايي يا رقابت جويي ارزشیابي بايد به حداقل ممکن تقلیل يابد و ارزشیابي گروهي 

و مشارکتي مورد تأکید قرار گیرد.
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2-4. دانش آموز
دانش آموز هدف اصلي هر نظام آموزشي و حاصل تعلیم و تربیت مدرسه است؛ چرا که هر 
آنچه در نظام تعلیم و تربیت جريان دارد هدف آن هدايت و تربیت دانش آموز است، پس از اين 
نظر دانش آموز محور  اصلي  مدرسه محسوب مي گردد. معنا و مفهوم تربیت براي دانش آموزان 
به گونه اي است که در آن عقالنیت و آگاهي، آزادي، حصول به مفاهیم واالي قرآني، توجه به 
تدريجي و پیوسته بودن، تعاملي و دوسويه بودن، همه جانبه بودن، متعادل بودن، جامع و مانع 
بودن، توجه به مراتب حیات طیبة فطرت و طبیعت، تاکید بر معیارهاي اسالمي، زندگي سالم 
براي  مرسوم  ادبیات  به  توجه  و  رو  پیش  و  موجود  چالش هاي  به  توجه  اجتماعي،  حیثیت  و 
دانش آموز مورد تاکید قرار دارد) فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ايران(. از طرف ديگر تمامي 
تالش ها در »مدرسه اي که دوست دارم« به دنبال ايجاد شرايطي است که در آن دانش آموز نه تنها 
به عنوان شريک معلم در  بلکه  فرايند آموزش معرفي گردد،  اولیاي مدرسه در  به عنوان شريک 
پرورش حرفه اي او نیز قلمداد شود. در چنین شرايطي دانش آموز يک يادگیرندة فعال است و 
مسئول يادگیري خود خواهد بود. در چنین مدرسه اي دانش آموزان همکاران مدير و معلمان تلقی 
شده و حتي مسئولیت ادارة برخي امور مانند پاکیزگي کالس ها و سالن هاي مختلف و حتي کمک 

در آموزش به ساير دانش آموزان هم گروه را به عهده مي گیرند.
به  آنها  تربیت  و  تعلیم  و  برخوردارند  قوي  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  از  دانش آموزان 
گونه اي خواهد بود که مدرسه را از آن خود دانسته و براي حفظ آن تالش مي کنند. به عبارت 
در  بلکه  دارند،  فعال  مشارکت  درسي  و  آموزشي  هاي  فعالیت  در  تنها  نه  دانش آموزان  ديگر 
ادارة مدرسه نیز مشارکت مي جويند. در موقعیت هاي مناسب رفتارهاي ناپسند فراگیران تصحیح 
مي شود و دانش آموزان فرايند اصالح رفتار خود را درک و تجربه مي نمايند. از طرفي مدرسه 
شهرونداني تربیت مي کند که به مسائل جهاني نیز عالقه مندند و نسبت به تحوالت آن واکنش 

نشان مي دهند.
عالوه بر ارکان فوق ، عوامل ديگري نیز دراين مدرسه تاثیرگذارند . اما دو عاملي که بسیار 
حائز اهمیت هستند و الزم است مورد توجه قرارگیرند يکی فضاي فیزيکي مناسب و با نشاط و 

ديگری تجهیزات و فناوري مناسب و کافي است .

2-5- فضاي فيزيکي مناسب و با نشاط
اهمیت عامل فضاي فیزيکي مناسب در »مدرسه اي که دوست دارم« و توجه به نکاتي که آن را 
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به محیطي سالم، امن، زيبا و با نشاط تبديل مي کند، آن قدر زياد است که اين عامل را بايد يکي 
از مؤلفه هاي مهم اين مدرسه معرفي نمود. در اين بخش بايد همه زمینه هاي مربوط به فضاهاي 
مختلف درون يک واحد آموزشي که مورد نیاز فعالیت هاي متعدد است مانند آموزش، مشاوره، 
آزمايش و کار عملي، امور اداري، امور پرورشي، فعالیت هاي فوق برنامه و ساير امور مورد توجه 
در  استانداردهاي الزم  رعايت  و  مدرسه  در  فضاها  اين  تعداد  بودن  کافي  به عالوه،  گیرد.  قرار 
طراحي هر يک از فضاها يکي ديگر از شاخصه هاي مربوط به اين بخش مي باشد. از طرف ديگر 
سالم سازي فضا و با نشاط نمودن آن ضمن اين که موجب لذت بخش نمودن محیط واحد آموزشي 
براي فراگیران مي گردد، از جملة ديگر شاخصه هاي مورد توجه در اين بخش است که رعايت 
استانداردهاي آن الزامي است. توجه به مجتمع هاي آموزشي، شامل فضاهاي تفکیک شده اي که 
همة دوره هاي تحصیلي آموزش رسمي و عمومي را در بر مي گیرند، نکتة قابل توجه ديگري 
اسالمي و طراحي شهري،  است که مورد تأکید نیز مي باشد. توجه به اصول معماري ايراني – 
فناوري ساخت و مديريت فني و مهندسي و همچنین توجه به شرايط روحي، جنسیتي، سني، 
آموزشي،  فعالیت هاي  تنوع  و  نشاط سازي  با  زيباسازي،  درسي،  و  آموزشي  برنامه هاي  اقلیمي، 
و  رسمی  تربیت  نظام  است)رهنامه  شده  توصیه  که  است  مواردي  جمله  از  ورزشي  و  تربیتي 

عمومی جمهوری اسالمی ايران(. 

2-6- تجهيزات و فناوري مناسب و کافي مطابق با نيازهاي آموزشي و پرورشی38  
موضوع تجهیزات آموزشي و فناوري هاي نوين، و به ويژه کاربرد آن در فرآيند آموزش يکي 
از مهم ترين و حیاتي ترين دغدغه هاي هر مؤسسه يا واحد آموزشي است . چرا که اين تجهیزات 
نیاز به اعتبارات مالي دارندو بايد بر اساس نیازهاي آموزشي پیش بیني و تهیه شوند. اين تجهیزات 
و  نگهداري  به  نیاز  چون  عالوه  به  باشند،  برخوردار  الزم  استانداردهاي  از  و  بوده  کافي  بايد 
شامل  تجهیزات  اين  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  بهینه  و  مناسب  شکل  به  بايد  دارند  پشتیباني 
تجهیزات آموزشي و کمک آموزشي، تجهیزات اداري و سیستم هاي مبتني بر فنّاوري اطالعات و 
ارتباطات است، اعم از میز و صندلي ، تخته سیاه يا وايت برد، میز و صندلي معلم در کالس درس، 
سیستم برودت و گرمايش در کالس درس، نوشت افزار داخل کالس درس ، رايانة مجهز به شبکه 
هوشمند،  تخته هاي  آموزشي،  مطالب  اراية  براي  پروژکتور  ويدئو  درس،  داخل کالس های  در 
کمد نرم افزارهاي آموزشي مورد استفاده معلم و دانش آموزان، کتب مناسب ، روزآمد و مورد نیاز 
ابزارها فرايند  ... استفاده از اين  دانش آموزان و وضعیت تجهیزات و امکانات اداري مدرسه و 
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ياددهي يادگیري را تسريع، تسهیل و تعمیق مي بخشد. در اين مدرسه نه تنها همگي موارد ياد 
شده با برنامه ريزي قبلي رعايت مي گردد، بلکه تجهیزات آموزشي و کمک آموزشي الزم شامل 
تجهیزات آزمايشگاهي، امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات به  همراه ساير تجهیزات مورد نیاز 
هر درس، در فضاي کالسي دارای چیدمان است و کالس هاي موضوعي نیز با امکانات مربوط 
به هر درس که در ضمن کافي براي استفاده گروه هاي دانش آموزي هستند با مبلمان آموزشي 
ويژه اي طراحي و ارايه مي شوند. به عالوه نیروي انساني مجرب و ماهري نیز وظیفة برنامه ريزي 
براي استفاده از تجهیزات در کالس هاي درس و رسیدگي به نحوة استفاده صحیح و نگهداري 
اطالعات و  فناوری  توسعه  به عهده خواهد داشت)سند  را  احتمالي  از تجهیزات و رفع عیوب 

ارتباطات در آموزش و پرورش(.

نتيجه گيري و پيشنهاد 
بر  بنیادين آموزش و پرورش  نقشة جامع علمي کشور و سند تحول  چشم انداز 20 ساله، 
اين مفهوم اساسي تأکید دارند که با مدارس سنتي نمي توان دانش آموختگان را براي زندگي فردا 
آماده نمود و براي رسیدن به اين که دانش آموختگاني دانا و توانا و متعهد در عرصه هاي داخلي 
هستیم،  تربیت  و  تعلیم  عرصه هاي  تمامي  در  تحول  نیازمند  تنها  نه  باشیم  داشته  بین المللي  و 
بلکه مفهوم مدرسه نیز نیازمند باز تعريف و تحول اساسي است. "مدرسه اي که دوست دارم " 
نمودي از يک واحد آموزشي با شیوه ها و تدارکات متحوالنه است که برچهار رکن اساسی مدير ، 
بنا نهاده شده است. اين مدرسه مبتنی بر استفاده  معلم ، دانش آموز و برنامه آموزشی و درسی 
بنا نهاده شده و دارای مولفه ها يي می باشد که با هماهنگی هم  از اختیارت و مشارکت جمعی 
زمینه های تحول آفرين آموزش مدرسه ای را بر اساس سند تحول بنیادين آموزش و پرورش در 
انساني مجرب و  نیروي  توانمند و آگاه ،  اين مولفه ها شامل  مديريت  جامعه فراهم می نمايند. 
ماهر، دانش آموزان عالقه مند و مستعد، محتوا و برنامه ريزي جامع و انعطاف پذير، فضاي فیزيکي 
مدارس  اين  در  می باشند. همچنین  کافي  و  مناسب  فناوري  و  تجهیزات  و  نشاط  با  و  مناسب 
رويکردهای مهم و همه جانبه آموزشی مانند پژوهش مداري، فعالیت هاي گروهي و پروژه اي، 
دين محوري، تربیت ديني و اعتقادي در قالب آموزه هاي قرآني و سیره نبوي و هدايت ائمه اطهار 
و معصومین )ع(، مهارت هاي زندگي و تربیت شهروندي، حفظ هويت اسالمي و ملي، ارتقاي 
تقويت  آينده پژوهي،  و  آينده نگري  هوشمندسازي،  نوين،  فناوري هاي  به کارگیري  مهارت هاي 
اعتماد به نفس و خودباوري و توجه به استقالل فراگیران در يادگیري، مشارکت فعال فراگیران 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة42، سال یازدهم، تابستان701391

تقويت مهارت هاي  العمر،  مادام  يادگیري  آنان، فرهنگ  يادگیري و تقويت مسئولیت پذيري  در 
شناختي و فراشناختي، آشتي فراگیران با مدرسه و لذت بردن از محیط و آموزش هاي مدرسه اي، 
تربیت سیاسي در حد حفظ ارزش ها، سنت ها و آرمان هاي انقالب اسالمي، تربیت حرفه اي و 
نهادهاي  خانواده،  دانش آموزان،  از  گرفتن  مشارکت  نوآوري،  و  تقويت خالقیت  حرفه آموزي، 
مدني و اجتماعي و دولت در اداره امور و رفع مشکالت مدرسه، توجه به الگوهاي نظم محوري، 
توجه به تربیت بدني و انجام فعالیت هاي ورزشي براي سالمت روح و جسم دانش آموزان و 
توجه به اراية مشاورة قوي به دانش آموزان و برقراي ارتباط مؤثر با اولیاي آنان مورد توجه است.
از اهم وظايف چنین مدرسه ای  برنامه ريزي، تعیین چشم انداز و ايجاد فرصت هاي متنوع و 
پويا براي يکايک دانش آموزان در درک و اصالح موقعیت خويش با توجه به مقتضیات بومي و 
محلي، شناسايي ظرفیت هاي بالقوه خانواده و جامعه در تدارک فرصت هاي تربیتي و بهره گیري 
خود  موقعیت  بهبود  و  درک  در  معلمان  مشارکت  هماهنگي،  براي  فرصت هايي  ايجاد  آن،  از 
رعايت  با  منابع  تأمین  طیبه،  حیات  مراتب  به  دستیابي  براي  تربیت  جريان  در  دانش آموزان  و 
بالقوة  اصل عدالت آموزشي، نظارت وارزيابي و اصالح مداوم برنامه ها در تحقق ظرفیت هاي 
دانش آموزان در سه سطح محصول، برونداد و پیامد، ايجاد فرصت هايي براي مشارکت نهادهاي 
تربیت رسمي و عمومي ،  اهداف  تحقق  در جهت  کیفیت  با  و  متنوع  ارائة خدمات  در  مردمي 
مشارکت در فعالیت هاي اجتماعي در سطوح مختلف به منظور ارتقاء سطح عملکرد مدرسه و 

جامعه در راستاي اهداف تربیت رسمي و عمومي می توان اشاره نمود.
است  شده  شمرده  بنیادين  تحول  سند  در  فوق  مدرسة  برای  که  ويژگی هايی  به  توجه  با 

راهبردهای زير برای اشاعه و ترويج فرهنگ اين مدرسه به شرح زير پیشنهاد می شود:

راهبردهاي ترويج فرهنگ »مدرسه اي که دوست دارم«
1. تببین برنامه عملیاتی مدرسه مطابق با سند تحول بنیادين؛ 

2. الگو سازي و اشاعه فرهنگ مدرسه فوق در کشور و ترغیب استان هاي کشور به راه اندازي 
اين مدرسه در سطحي محدود و به صورت آزمايشي؛

3. رصد مدارس موفقي که حائز تبديل شدن به اين مدرسه هستند؛
واحدهاي  کارکنان  کلیه  و  مديران  دبیران،  اولیاء،  دانش آموزان،  میان  در  فرهنگ سازي   .4

آموزشي و ايجاد اعتقاد و التزام عملي در آنان؛
میان  تجربه  تبادل  و  توجیهي   - آموزشي  همايش ها، جشنواره هاي  نشست ها،  برگزاري   .5
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عوامل »مدرسه ای که دوست دارم« و مستند سازي و اطالع رساني آن به ساير مدارس کشور؛
6. فرهنگ سازي در میان مديران ارشد و آگاه نمودن آنان جهت حمايت و پشتیباني از اجراي 

طرح توسعه اين مدرسه در کشور؛
7. تامین منابع انساني، مالي، فني و تجهیزاتي براي اجراي طرح و تجهیز و تأمین واحدهاي 

آموزشي مجري طرح قبل از شروع به کار آنان؛
8. آموزش نیروي انساني مورد نیاز در سطوح دانشي، مهارتي و نگرشي در اجراي طرح؛

به  اين مدرسه  اساسي  مفاهیم  انتقال  آموزشي الزم جهت  منابع علمي و  تهیه و تدوين   .9
مخاطبان و ذي نفعان؛

10. طراحي و اراية نمونة برنامه ها و فعالیت هاي »مدرسة فوق« به صورت پیشنهادي و جهت 
استفاده عملي از آن در مدارس مجري طرح و ساير مدارس عالقه مند؛

11. استفاده از مکانیزم هاي انگیزشي براي تشويق و ترغیب عوامل اجرايي و انجام نظارت هاي 
هدفمند و منظم از اجراي طرح، به صورت تدريجي و بالیني.

همچنین با توجه به مطالعات انجام شده الزم است زمینة مطالعه و پژوهش بیشتر در ابعاد 
مختلف در راستای اشاعه وگسترش »مدرسه اي که دوست دارم« فراهم شود. زمینه های مورد 

مطالعه را می توان به شرح زير برشمرد:
1. بررسی روش های مؤثر و بهینة الگو سازي و اشاعة فرهنگ اين مدرسه در کشور؛
2. بررسی قوانین و مقررات و آيین نامه های اداری و آموزشی مورد نیاز مدرسه فوق؛

3. روش های بهینة توجیه و ترغیب ادارات کل آموزش و پرورش به راه اندازی اين مدرسه؛
4. شیوه های بهینة شناسايي مدارس موفقي که حائز تبديل شدن به مدرسه فوق مي باشند؛

5. تعیین شاخص هاي نیروی انسانی مورد نیاز و شیوه های تربیت اين نیروها؛
6. تعیین شاخص هاي برنامه ريزی آموزشی و درسی مورد نیاز و شیوه های اجرای آن؛

7. تجهیزات مورد نیاز و شیوه های کاربری مؤثر آن؛
8. بررسي راه هاي افزايش مشارکت در و شیوه های مؤثر کاربرد آن در واحد آموزشی؛

9. بررسی ساختار مناسب آموزشی و اداری در مدرسه فوق؛
10. بررسی شیوه های مناسب کاربرد فناوری؛

11. تعیین  صالحیت های مورد نیاز مديريت و رهبری؛
پیشنهادي، جهت  به صورت  اين مدرسه  فعالیت هاي  و  برنامه ها  نمونة  اراية  و  12. طراحي 

استفادة عملي از آن در مدارس مجري طرح و ساير مدارس عالقه مند؛
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13. شناسايي ساز وکارهای انگیزشي براي تشويق و ترغیب عوامل اجرايي مدرسه فوق و 
اتخاذ شیوه های مناسب نظارت و ارزشیابی برای اجراي طرح در کشور.

نیاز ، همچنین  منابع مورد  با عملیاتی شدن و تکمیل همه جانبه و پیش بینی  بديهی است  
برای گسترش آن درسطح  ايجاد ظرفیت  اجرای آزمايشی مدل »مدرسه اي که دوست دارم« و 

کشور می توان حصول به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور را متحقق نمود.
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پی نويس
1. جريان تعاملي زمینه سازي هدايت افراد جا معه به سوي رشد همه جانبه و متعادل و تکوين و تعالي پیوسته هويت خود 
براساس معیارهاي اسالمي، تا با کسب شايستگي هاي الزم جهت درک موقعیت خود و عمل براي بهبود مستمر آن،. آماده تحقق 
مراتب حیات طیبه در همه ابعاد آن شوند)بر گرفته از طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش فلسفه تربیت جمهوري اسالمي 

ايران, دبیرخانه ستاد تحول بنیادين آموزش و پرورش صفحه 33(
2. نظام اجتماعي مسئول تربیت رسمي و عمومي در سطح پیش از آموزش عالي 

ايران وضعیت آرماني نظام آموزش و  الگوي نظري جامعي که براساس فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمي   .3
پرورش را با تبیین اهداف و وظايف، اصول و رويکردهاي کلي مربوط به ساحت ها، زيرنظام هاي اصلي، آموزش هاي خاص 

و ساير مؤلفه هاي اين نظام ترسیم مي نمايد.
4. در اين سند واژه “مربي” و “ معلم” مترادف هم بکار رفته است و به فردي اطالق مي شود که رسالت خطیر تربیت دانش 

آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمي و عمومي بر عهده دارد.
5. به يادگیري اطالق مي گردد که به محض تحقق يادگیري, مسیر براي يادگیري بعدي هموار مي گرددو اين فرايند ادامه دارد.
6. بازبیني به انسان کمک مي کند تا به آرامي و دقت در فرايندهاي تفکرخود تأمل کند و دريابد که الگوهاي ذهني چگونه شکل مي گیرند.

7. الگوهاي ذهني، تصويرها، پیش فرض ها، باورها و داستان هايي است که انسان درباره خود، ديگران، سازمان ها، مناسبات 
اجتماعي و همه جنبه هاي جهاني که در آن زندگي مي کند در ذهن خود دارد. الگوهاي ذهني نشان دهنده دريافت هاي آدمي 

ازجهان خارج است و دقیقًا بیانگرآنچه است که درارتباط با جهان خارج مي بیند. 
بازانديشي به آدمي کمک مي کند تا در جريان گفت و گو و سهیم شدن در فرايند تبین پیش فرض هاي خود با ديگران، 

آگاهي خود را نسبت به کیفیت نگرش هاي خود افزايش دهد و تأثیر آن را در عمل دريابد. 
8. ساحت هاي تربیت: جريان تربیت مي تواند متناسب با شئون متفاوت زندگي آدمي به انواع ذيل تقسیم گردد:

تربیت ديني و اخالقي؛ ناظر به رشد جنبه معنوي و ارزش زندگي، برقراري ارتباط با حق متعال، التزام به ارزش هاي ديني و 
اخالقي و تقید به اعمال و معیارهاي ديني و اخالقي در زندگي روزمره، تربیت زيستي و بدني؛ ناظر به رشد جنبه طبیعي و جسماني 
حیات آدمي، تربیت اجتماعي و سیاسي؛ ناظر به رشد جنبه اجتماعي زندگي آدمي در ارتباط با ديگران و تعامل با نهادهاي مدني و 
سیاسي، تربیت اقتصادي و حرفه اي؛ ناظر به رشد صالحیت هاي آدمي در تدبیر امر معیشت و زندگي شغلي، تربیت علمي و فناوري؛ 
ناظر به رشد توانمندي هاي افراد در شناخت، بهره گیري و توسعه نتايج تجارب متراکم بشري، تربیت هنري و زيباي شناختي؛ ناظر 
به رشد عواطف و احساسات زيبايي شناختي و درک، قدرداني و خلق آثار هنري. شايان ذکر است تربیت در همه ساحت هاي ياد 
شده شامل ابعاد عقالني (شناخت و بینش )، عاطفي (نگرش وگرايش(، ارادي)نیت و تصمیم) و عملي(کنش ومهارت) میباشد.)طرح 

تدوين سند ملي آموزش و پرورش مقدمه و کلیات, گزارش تلفیق نتايج مطالعات راهبردي ص 6-7(
9. جنبه فردي آن ايجاب مي کند که دولت آزادي افراد را در انتخاب نوع آموزش و مدرسه محترم شمارد و مانع از ايجاد 

مدارس و آموزش هاي خصوصي نشود.
10. اين مطلب همان فرايندي است که نقشه جامع علمي کشور و سند تحول بنیادين آموزش و پرورش در پي تحقق آن 

براساس چشم انداز 20 ساله کشور مي باشد.
11. منظور از ارکان تربیت همان عوامل بیرونی تاثیر گذار بر مدرسه شامل جامعه, خانواده و نهادهای مدنی و اجتماعی می باشند.
12. Action science
13. Chris Argyris
14. Donald Schon
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15. Learning by doing
16. Reflection in action
17. Planning as learning
18. اين مفهوم بارها در بیانات مقام معظم رهبري مورد تاکید براي دانشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت بويژه دست 

اندرکاران آموزش و پرورش بوده که توصیه شده در محیط هاي آموزشي باالخص مدارس کشور مورد توجه قرار گیرد.
19. مفهوم رفتار شهروندي سازماني OCB=)Organizational Citizenship Behavior( اولین بار توسط باتمان و 
ارگان در اوايل دهه  1980 میالدي به دنیاي علم ارائه شد. تحقیقات اولیه اي که در زمینه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت 
بیشتر براي شناسايي مسئولیتها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب ناديده گرفته مي  شد. اين رفتارها با 
وجود اينکه در ارزيابیهاي سنتي عملکرد شغلي به طور ناقص اندازه گیري مي  شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار 
اتفاق  اعمال که در محل کار  اين  بودند.)بینستوک و همکاران، 2003 ؛360(  اثربخشي سازماني مؤثر  بهبود  اما در  مي  گرفتند، 
نیستند،  از وظايف رسمي فرد  از رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري که بخشي  اينگونه تعريف مي  کنند: »مجموعه اي  مي  افتند را 
با اين وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقشهاي سازمان مي  شوند.« ) اپل بام و همکاران،2004 ؛19(  اما 
. گراهام )1991( معتقد است که رفتارهاي شهروندي در سازمان سه نوع اند اطاعت سازماني, وفاداري سازماني و مشارکت 
سازماني و همچنین ابعاد رفتار شهروندي شامل وظیفه شناسي, نوع دوستي, فضیلت شهروندي, جوانمردي و احترام و تکريم 

مي باشد)اسالمي و سیار،1388(.
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