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 مقدمه

 شهر این در برادرانم با زندگی و مستمر آمد و رفت سال 25 دلیل به ولی نیستم زاهدانی. اینجانب کنم می عرض سالم گروه اعضای و حاضران جمع به

 از صمیمی  جمع یک در که هویتی یعنی گویم می ما از سخن ن،ای از بعد لذا و هستم مفتخر امر این به و است شده من دوم وطن حکم در جا آن

 بلوچستان و سیستان مناطق از ترکیبی کند نمی زندگی ها آن میان در تهران از کسی. هستند جا آن بومی همه و است گرفته شکل منطقه این در همکاران

 و کنند می زندگی اینجا هستند، منطقه همین به متعلق همه.  آموزان دانش نه و انمربی و معلمان نه و است مدیرتهرانی نه. یزد و کرمان و مشهد و بیرجند و

 .میرند می هم  جا همین  نوعاً و کنند می کار اینجا

 و زنیم می عزیزان محضر در ادب زانوی بیشتر و نداریم گفتن برای حرفی است تحول و نوآوری و کارافرینی از پر که محترمی مدارس محضر در ما

 تربیت بلند های افق به ها آن با همراه کردیم تالش هم ما ولی نیست بزرگ شهرهای سایر و تهران مدارس مثل ما امکانات و توان گرچه. گیریم ییادم

. باشد می 31 و 29 حدود کشور در آموزشی رتبه نظر از ما استان.   شویم متعهد فرزندانمان تعالی در ها آن مقدس های آرمان به و بنگریم خود بعد نسل

  و هوش مشکلشان احتماالً ولی اند کرده تجربه کمتر را کنکور برتر های رتبه ما های بچه. است سالم هوا نظر از حدی تا ولی است لیست آخر یعنی

 یا باشند داشته یخلقت نقص که رسد نمی نظر به ولی هستند آن امثال و کشاورزی و صنعت نبودن و کار مشکل معرض در ما نوجوانان. نیست استعداد

 .باشد بیشتر مشکالتشان امنیت و قاچاق مثل مفاسد برخی نظر از است ممکن گرچه باشد کمتر مملکت بقیه از  دوستی وطن و خواهی دین در سهمشان

 وتربیت تعلیم موضوع از دیگری بعد به باشد داشته داری مدرسه افزایی دانش و ای حرفه ابعاد که آن از بیش دهیم می قرار نظر مورد مذاکره این در آنچه

 و مناطق به را موفق و بزرگ مدارس فرهنگسازی های توانمندی و فرایندها تر مهم همه از و ها دانش و ها تجربه این چگونه هم آن و پردازد می

 تربیت خوبی به توانند می مملکت رداربرخو جاهای مثل هم ها آن که ندارند باور و ندارند الگویی و هستند محروم آن از که کنیم منتقل هایی محیط

 از مدارسی  حمایت مرهون کار این و  است شده واقع حدی تا الگو انتقال این "زاهدان هدایت راه" مدرسه در کنیم می گمان مابدهند.  آموزش و کنند

 .است منطقه خود  جوانان و مربیان برخی در عزمی و تهران

 و باورمندی و امید الزمست که باشد داشته موفق و بزرگ مدارس در و تربیت و  تعلیم فعاالن برای را پیام ینا  آتی، صفحات در ما ناقص بیان شاید

 .شود کار  و فکر آن روی باید بیشتر که دارد روشی خودش برای نیز این شاید و کنند منتقل  نقاط سایر به را هدفمندی و تالش و کار نشاط

 نقاط سایر به اجتماعی و دینی های ارزش حفظ با را قوی و صحیح داری مدرسه فرهنگ چگونه که اینست کنند فکر آن به عزیزان بیشتر باید که سؤالی

 اندازی راه مدارس چنین ندارد وجود کارها این تجربه و زمینه و سابقه که دیگر نقطه در الگو این که کنیم چه.  کنیم سازی نهادینه را آن و کنیم منتقل

 این از عبور برای راهی چه و باشد می چه عمل در آن کور های نقطه و ها پیچ و چیست کار این موانع. کنند رشد و شوند بومی. انندبم باقی و شوند

 آن روش داریم بخش الهام و ساز فرهنگ مدارس به نیاز کشور مختلف مناطق آموزشی و فرهنگی رشد برای بپذیریم اگر.  داد پیشنهاد توان می مشکالت

 .است شده واقع حدی تا اتفاق این هدایت مدرسه در ما زعم به چیست؟

. کنند تحلیل را ساله پنج و بیست تجربه این و کنند قضاوت مورد این در دیگران باید و کنیم ارائه مورد این در فنی بحث یک که نیستیم صدد در البته

 زوایایی  کنیم می تالش خودمانی  زبانی با و کرد خواهیم توجه تیمی زیسته تجربه یک به بیشتر ما. است شده واقع مشابهی وقایع نیز دیگر نقاط در یقیناً

 .خواهیم می پوزش هستیم ناشی و شتابزده کمی کار این در که این از. کنیم ارائه را

 زاهدان شهر در هدایت راه معرفی مجتمع

 این. شد تأسیس 11 سال از تهران خوب مدارس از الهام با و انتفاعی غیر عهمجمو یک قالب در و زاهدان شهر در هدایت راه مجتمع  نام با ما مدرسه

 .کند می نظارت را آن افتخاری امنای هیأت یک و است کرده پیدا  توسعه مردمی های کمک با و ندارد شخصی مالکیت مجموعه
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 به  پسرانه و دخترانه بخش دو در شاگرد هزار از بیش با امروز و کرد شروع را کارش ساز نیمه ای خانه در پسرانه راهنمایی اول کالس دو با مدرسه این

 و داشت خواهد آموز دانش نظری سوم کالس تا جاری سال در  دخترانه مدرسه. یابد می اختصاص پسرانه بخش به ما مذاکرات که است مشغول کار

 .است داده التحصیل فارغ دوره 16 تاکنون پسرانه ولی است نداده التحصیل فارغ

 به مشغول و قبول دولتی دانشگاه در اغلب امروزه و اند شده پذیرفته دانشگاه در همگی مدرسه این آموزان دانش التحصیلی فارغ اول سال از  خوشبختانه

 .شوند می تحصیل

 به. است بوده توجه مورد و چشمگیر استان در ها آن درسی نتایج ولی نیستند و نبوده شهر های بچه ترین باهوش مدرسه این های بچه که باشد جالب شاید

 رقمی سه های رتبه مجموع. است بوده مجتمع این به متعلق  زاهدان شهرستان در انسانی و تجربی و ریاضی رشته امسال کنکور رتبه بهترین نمونه عنوان

  نیست. پوشیده فن اهل بر نیز آمارها این در هنهفت هشدارهای البته. است نفر 15 حدود شهر بقیه در و نفر 13 هدایت راه مدرسه در امسال کنکور

 16 که داشت وجود قبولی نفر 51 استان کل در 94-95 سال المپیاد در. خوبست بسیار استان مقیاس در و مدرسه در آموزی دانش المپیاد نتایج امروزه 

 کشور به نسبت استان المپیاد قبولی که بدانیم نیست بد .است پیش در بلند راهی هنوز کشوری سمقیا در گرچه. است بوده هدایت مدرسه از آن فرن

 !است درصد یک از کمتر

 صورت به ،اند شده مشغول آموزشی و فرهنگی خدمت به مجتمع خود در مجتمع این التحصیالن فارغ از نفر 51 نزدیک که اینست دیگر جالب نکته

 .وقت پاره یا و وقت تمام

 زاهدان مدرسه تحولی های دوره

 ساختاری تحول دورۀ چند توان می .است شده طی انداز دست پر و طوالنی راهی و  است نشده حاصل سرعت به و سادگی به مدرسه امروز وضعیت

 محل و بود تهران در مدیریت و اندازی راه هستۀ. بود دور راه از کنترل و اندازی راه تأسیس، اول دورۀ. گرفت نظر در هدایت راه مدارس و مجتمع برای

 به دبیرستان تأسیس نیز سال دو راه میان در آمدند، نظری سوم تا راهنمایی اول از آموزان دانش دوره این در. 18 تابستان تا 11 تابستان زاهدان، در لعم

 حقیر و داد دست سهمدر در حضور توفیق 81 تا 18 سال از و داد رخ مؤسسه ساختاری تحول اولین دوم مرحلۀ. بگیریم مجوز نتوانستیم چون افتاد، تأخیر

 82 سال در دخترانه مدرسۀ تأسیس بعدی مهم اتفاق. قرارگرفتند آموزش تحت و  جذب بومی بانشاط جوانان از ای عده دوره این در. رفتم زاهدان به

 نسل مدیریتی تحوالت طی و دکر پیدا ساختار تجدید دوباره پسرانه مدرسۀ 89 سال در. بود مهمی تجربۀ و پسرانه از متفاوت آن ادارۀ الگوی که بود

 .شد حاصل مدرسه در زیادی های جهش و شدند جایگزین جوان  و جدید نسل توسط قدیم

 دعوت همکاری به بودند پرورشی و آموزش که را زاهدان بومی عزیزان برخی و دهند می انجام منطقه به سفر چند ابتدا خیران برخی 11 سال در

 خود روی پیش دیگری گزینۀ و دانستند می پرورشی و آموزش بومی نیروهای از استفاده را دور منطقۀ یک رد مدرسه تأسیس اول قدم. کنند می

 مدرسۀ یک اندازی راه تجربۀ و بودند پرورش و آموزش بازنشستۀ بود بومی افراد این رأس که فردی. شود می شروع کار نقطه همین روی. دیدند نمی

 داد انجام را اولیه اقدام ایشان. بود شهر در بودن شده شناخته و بودن نام خوش پرورشی، و آموزش سابقۀ بر عالوه ایشان زامتیا. داشتند را شاه زمان در ملی

 ملی دبستان ظاهراً. بودند استان پرورش و آموزش مدیرکل انقالب اوایل در کوتاهی مدت ایشان. شد حقوقی امتیاز  بعداً که گرفتند را مدرسه امتیاز و

 در را روزی چند هدایت  راه مدرسۀ کار اوایل در و بودند بازنشستگی آستانۀ در دیگر نفرات. است بوده خوبی دبستان خودش ظرف در ،«خرد»

 کار به را خود اعتماد مورد افراد و دوستان ها بومی باالخره که است روشن. بودند دوست یکدیگر با  گروه این. کردند می تدریس پرورش و آموزش

 .شد انجام 11 تابستان در اقدام تا مذاکره از ها تصمیم این مجموع. دهند قرار معیار را خود ذهنی های شاخص نیز ها دعوت این در و نندک دعوت

 به منطقه شد می تصور و روم می تگزاس به که بود این تلقی تهرانی آشنایان و دوستان میان در کردم شروع را زاهدان به سفر وقتی که هست خاطرم

 را ای حادثه یا مسأله آیا و بود خبر چه آنجا در که شد می سوال من از مرتب اوایل. کند تهدید را فرد خطری است ممکن لحظه هر و است ناامن شدت

 دیگر بیان به. کرد یم ایجاد اذهان در محیط از غیرواقعی تصویری و رسید می گوش به که بود ها  ناامنی از متفرق اخبار از ناشی تصور این! ام؟ نبوده شاهد
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 توانیم  می نیز ما است برقرار تقریباً امور عادی روند و اند نکرده فرار و هستند زندگی مشغول نفر هزار صد چند که شهر یک در که شود توجه باید

 .دازدان می دل به را واهی ترسی و کند می ایجاد محیط از غیرواقعی تصویری افواهی، و ای رسانه اخبار و کنیم زندگی

 و بود خودشان به متعلق زمینش که ساختمانی یک دارند، تشریف مشهد اآلن و بودند گرفته قرار کار رأس در وقت تمام طور به که پارسی آقای حاج

 با کار. کنند مادهآ کرد، شروع را مدرسه بتوان که حدی در را آن سریعاً خواستند می. دادند قرار مدرسه اختیار در بود شده رها ساز نیمه  وقت آن در

 عالقه بود؛ ها بچه تربیت برای امید نقطۀ و شادی محض، خلوص شد می مشاهده آنچه. شد شروع بودند پارسی آقای آشنای و اعتماد مورد که نیروهایی

 آقایان. باشد قوی دمتخ باب اگر خصوص به کنند، می شروع را کار خدمت قصد به توقع بدون زیادی عدۀ که است طور این کار ابتدای. آمادگی و

 .گیرد می شکل متعددی انتظارات و شود می دیگری گونه به قضایا مدتی از بعد البته. مدرسه آمدند می بودند، کار بی وقت هر

 به زاهدان از تازگی به بخشانی آقای نام به بزرگواری. شود شروع تهران مدارس سبک اساس بر کار که بود بنا و مطرح راهنمایی  معلم ایدۀ ابتدا از

. کردند قبول راحت خیلی. برگردند زاهدان به راهنمایی  معلم برای شدند دعوت بودند؛ تربیتی کار مناسب و خلیق بسیار فردی که بودند رفته مشهد

 به را ایشان هم بعد. دبو شده تعریف ظهر تا نیز مدرسه. باشد مدرسه صبح و بروند اداره عصر شد قرار مذاکره و گفتگو با. بودند بهزیستی کارمند

 دو با و کردند جذب را شاگرد 35 حدود داشتند که هایی آشنایی با اولیه تیم. بودند بعدازظهر شیفت بهداشت کارشناس دادند، انتقال پرورش و آموزش

 و باسابقه همکاران و معلمان بقیه و ندبود راهنما  معلم عنوان به بخشانی آقای. کردند؛ شروع راهنمایی اول پایۀ در را مدرسه 11-12 سال همان کالس

. بازنشسته و پیر ها آن از تعدادی که کردند، دعوت دادند می تشخیص سالم که را معلمانی و نشستند می هم دور که پرورشی و آموزش بازنشستۀ بعضاً

. بودند بچه تعدادی سر باالی داشتند را مثبت های ویژگی تمام تعبیری به و پخته داده، پس امتحان فارغ، آزاد، عناصر بهترین که بازنشستگان از کانونی

 که هایی خانواده. نبود زیاد نیز غیرانتفاعی مدرسۀ اندازه این موقع آن. کردند اقبال نیز ها خانواده مؤسسین؛ اعتبار به شد تأسیس معتبری نسبتاً مدرسۀ

 بود مدرسه ترهای بزرگ جمع در که ای نکته. نبود بد اوضاع اقبال جهت از کردند، اعتماد شوند تربیت تر شده حساب هایشان بچه مقدار یک خواستند می

 مراجعین از بسیاری ریشه و رگ یعنی شد می شناسایی وی کار و کس اولیه های پرسش با موارد بیشتر در کرد می مراجعه خانواده یک وقتی که بود این

 .بود متکی ایشان بومی ویژگی به هم و طوالنی بقهسا به هم این. شد می شناخته جمع این توسط راحت خیلی

  کنند می نوپا مدارس نوع که بود خطایی این مدرسه ساخت های تجربه از. شد تهیه شهری زمین طریق از مدرسه ساخت برای زمینی ایام همان در

 شناخت نمی را مدرسه اصالً آقا این. داشتم ارتباط او با زنی بنده و دادند آشنا آرشیتکت یک به را اولیه طرح خیران. است ساختمان غلط معماری طراحی

 حرکت و گرفت وسعت کارها. بود دانشگاه نزدیک و شهر توسعۀ حال در و آباد نیمه منطقۀ در ها زمین شود نمی متوجه دیدیم رفتیم جلوتر چه هر و

 ها زمین. شد می دیده پشتیبانی برای مختلف افراد از خوبی نسبتاً القۀع و بود گرفته شکل تهران در تجمع این محور بر  هیجانی. شد شروع مدرسه ساخت

 مشکل به را ما بعد که شد گذاشته چطور پایه بگویم خواهم می. جاست همان مدرسه نیز اآلن که متری هزار 3 دیگری و متری هزار1 یک بود بزرگ

 پشتیبانی برای هیجان نیز تهران از. داشتند را ها ویژگی این شد، سپرده ها آن به کار که گروهی. داشت را اقتضا این کار دسترس در های زمینه. انداخت

  زاهدان. رفتم می مستمر صورت به و بودند انداخته کار دنبال را نیز بنده مانند جوانی و بود

 اساساً زاهدان در ولی. گرفت می قرار یبررس مورد امور و شد می تشکیل شورا هفتگی معموالً که شد می هماهنگ شورا یک قالب در تهران در کار

 و تربیتی مسائل و ها بچه مورد در ولی شد می وقت صرف جزئی و مهم چندان نه مطالب گفتن و خاطرات یادآوری به عموماً و بود ناشناخته شورا

 و بودند دیده هم را تهران مدارس که صاًخصو. شد می گفته بنده برای تجهیزات  کمبود عمدتاً. نداشت وجود مشورت و مذاکره برای حرفی آموزشی

 تجهیز درخواست مرتب. شد تهیه وانت بعد سال خواستند، بوس مینی یکبار. بود کم هم تجهیزات و بود راه اول. شناختند می را امکانات تدریج به

 .ساختمانی های طراحی و مفصل نقشۀ و نزمی کردند، می فکر باال سطح و بودند بلندنظر خیران آقایان نیز تهران در دیگر سوی از. داشتند

 آموزش و تربيت حجاب ،مؤسسه اجرائيات
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 هم را کارها تو: »گفتند آقایان باشم، داشته ای تجربه که آن بدون و بود ساختمان ام رشته چون آمد، وسط ها نقشه و ساخت کار و شد گرفته که زمین

 کار از متعارضی منظومۀ تدریج به ها این. افتادم ساختمانی و عمرانی کارهای پیگیری در بنده عمالً اما نداشت، یکدیگر به هم ربطی هیچ. «کن پیگیری

 حجم مدتی از بعد. دارد اساسی و زیاد گیری پی بزرگ،  ساختمان یک بنای. کند می منحرف را مدرسه به رسیدگی جریان و دهد می تشکیل را

 به ها گذاری وقت گونه این. شد زیاد خیلی سرامیک، و سیمان برای دیگر جای و آجر دنبال اصفهان ومبر که این مثالً ساختمان، برای بنده گذاری وقت

 مالیات از که بود شده مصوب مدارس از حمایت برای درصدی دو مجوز دولت طرف از زمان آن. کردم می را کارها این وقت تمام بنده که رسید آنجا

 فلزی اسکلت تمام سولیران شرکت مثالً شد، می دعوت درصد دو این قالب در همکاری برای بود آشنا هک ای کارخانه هر. شد می کسر کارخانجات

 تا نشستم می ای اداره یا کارخانه دفتر در گاه. رفتم می مختلف شهرهای در باید و داشت پیگیری اش همه ها این اما. کرد هم سر عظمت چه به را دبیرستان

 زمین روی هم کارها و بودم جوان هم من و نبود دیگری کس اما. نداشتم هم ذوق و نبودم اینکاره من چون بود ندهکن کالفه خیلی. بگیرند تماس

 بحث او با باید موضوع هر سر گفتم می مدرسه کتیترشآ مورد در بگذریم. نبود تجربه کسب از خالی ها گیری  پی این حال هر به البته. ماند می

 نتیجه این به بود شد ساخته ایشان معماری های نقشه اساس بر اسکلت که 12 سال همان که شد این به منجر. چیست درسهم فهمید نمی چون کردیم، می

 با. کردیم همکاری به دعوت را بود علوی التحصیالن فارغ از که سپاسی، آقای و کردیم عوض را فرد این. نیست مناسب مدرسه های نقشه که رسیدیم

 آشنا مدرسه فیزیکی طراحی عنوان تحت ای شاخه با بعد به آن از. گرفت صورت نقشه روی زیادی اصالحات و کرد تغییر لیخی ها نقشه ایشان همت

 که ام دیده استثنا بال. است مهم خیلی این. کردیم پیدا زیادی های تجربه و ام بوده دخیل مدرسه 15 حداقل طراحی در سال، بیست این طول در و شدیم

 و مصیبت دچار را ها بچه ادارۀ عمل هنگام در و شود می طراحی غلط ها نقشه ،اند نداشته مدرسه کار با آشنایی و اند نبوده دار مدرسه ها سازنده چون

 .شود گردآوری مجموعه یک در دارد جا که است آموخته بنده به را زیادی نکات ها نقشه مفصل بررسی و نقد. کند می اشکال

. گرفت را بنده وقت تمام داشت، زیادی کار چون و شدم درگیر عمرانی و ساختمانی کار به عمالً ولی «بیا و اهدانز برو» گفتند بنده به اول

 مسائل به رسیدگی جای به که معنا این به. است اجرایی مسائل آن مذاکرات عمدۀ حجم کردم می بررسی که را موقع آن در تهران های جلسه صورت

 ای چاره تعهدات وجود دلیل به که گذشت می ساختمان نیازهای سایر و جنس خرید برای آشنا یا دولتی رابط و بانی ردنک پیدا به وقت مدرسه فرهنگی

 اجرایی، امور به انداز راه تیم اشتغال. نشود کنترل درست اساساً مدرسه که شود می باعث فرایند این. شود گیری تصمیم امور این جمع یک در که نبود

 دید از نکته این البته سازد می غافل مدرسه متن از کند، می مشغول را ها آن شدیداً و دارد وجود تأسیس در غالباً که اموری و سازی تمانساخ مالی تأمین

 از بتمراق اصلی روند مانع اجرایی کارهای که دلیل همین به اساساً. شد می حل مشکالت باید و نبود تدبیری برایش ولی نبود مخفی تهران جلسه اعضای

 امور و مالی امور. برسد مدرسه آموزشی کار به تا سپرد تخصصی های کمیته به مرور به را بحث چند امنا هیأت شورای زمان طول در نشود مدرسه

 امنا شورای به ساختمانی های بحث دیگر و شد داده جدایی گروه به ساختمان امور اول حال هر به. بود ها واگذاری نمونه این از خیریه امور و ساختمان

 .«است مانده مغفول داری مدرسه اصل و عمرانی امور به رسیدگی شده ما کار همۀ: »گفتند می افراد. آمد نمی

 این. داد کاهش را بنده تمرکز ساختمان، سر رفتن مثل است، بلد راهنمایی  معلم حدی تا که کسی عنوان به بنده جانبی کار حجم. شد زیاد فشارها وقتی

 بگویم باید. است آسیب معرض در فرهنگی کارهای که کردند احساس امنا دوستان و شوم معترض نیز بنده که شد منجر و دارد عملیاتی ششک کارها

 این ندازند میا  راه مدرسه که هایی تیم نوع در. کردند می دیگری مهم کارهای شورا از بیرون  و کار وظیفه احساس روی از همه نداشتیم منسجم برنامه

 به را تربیتی های پیگیری و  آموزش اصلی نظم آید، می جلو دهد می قرار الشعاع تحت را تربیت یعنی اصلی محور که چیزهایی ام، دیده را ها آسیب

 .شود می کمرنگ هدف و کشد می خودش سمت به را مدرسه شورای. راند می حاشیه

 بیشتر که رسیدند نتیجه این به تربیت گروه افراد همۀ که چرا شد، مجزا امنا هیأت از مدرسه مالی شورای 13 سال در مالی امور باالی بسیار حجم دلیل به

 .ماندند می دور تربیتی های بحث از و یابد می اختصاص اداری و مالی امور به شورا وقت

 که بود رسیده خبر ها خیلی به تهران در. ودب خیریه های کمک به مربوط ندهد رخ دیگر مدارس برای شاید و داد رخ زاهدان برای که دیگری ماجرای

 هفته هر که این دلیل به اوایل. زاهدان برای ببریم تا دادند می را زیادی لوازم تهران از آشنایان و دوستان خاطر همین به دارد، وجود فقیر زاهدان در

 نیروی که بخشانی آقای و کردند می ارسال باربری یا اتوبوس با و زدند می کارتون که شد زیاد آنقدر حجم مرور به اما بردم، می خودم بنده رفتم می
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 مدرسه اتاق یک همواره. است شده خیریه بحث عمده کار یک که شدیم متوجه مرور به. شدند اقالم این پخش مسئول بودند، مدرسه دلسوز و تربیتی

 جدی وقت ترتیب بدین. کردند می تفکیک را ها آن باید و بود هم جنسی رجو همه اقالم این میان در. داشت اختصاص اهدایی اجناس به انبار عنوان به

 اصلی کار از بودند، چشیده را خیریه کار لذت اما بودند، نشناخته را تربیت کار جوهر هنوز که افراد این. بود شده گرفته مدرسه افراد از یکی کم دست

 مانع و مصیبت حد به که رسیدیم باور این به 16 سال در. زد مدرسه به زیادی ایه آسیب و کشید طول سال 5 حدود روند این. شدند منحرف خود

 محترم بسیار شهر در و دارد فراوانی برکات و است فعالیت مشغول زیاد وسعت در خیریه این امروزه .کرد تأسیس جداگانه خیریۀ یک باید و رسیده

 و زابل نهبندان، مثل دیگر شهر چند در و رود می خودکفایی سمت به حتی و اند مدهآ آن کمک به و اند گذاشته اختیارش در ساختمان مردم است،

 ظاهراً که هایی آسیب. بود شده گرفتاری به تبدیل مدرسه برای سال پنج این در اما است، جالب و مستقل امری خیریه داستان. دارد خدماتی نیز دلگان

 .کرد می آشکار را خودش بعد و نداشت صدا

 مدرسه نامی خوش

 و متدین معلمان و مدیران وجود. آورد نامی خوش مدرسه برای منطقه، مدارس به نسبت مدرسه قوی امکانات و تهران پشتیبانی جهت به هم زاهدان در

 آموز دانش بجذ امکان ترتیب بدین. شناختند می را همدیگر همه که زاهدان مانند کوچکی شهر در بود، پیچیده مردم بین در سرعت به نیز نام خوش

 در کس هیچ که بود این مدرسه قانون. گذاشت نمی مالی فشار آموزان دانش روی تهران، از مالی پشتیبانی جهت به مدرسه. بود فراهم مدرسه برای

 با تهران مالی انیپشتیب اتکای به و باز دست با ترتیب بدین. برگردد مدرسه در از نباید مالی مشکل دلیل به ها صالحیت سایر از برخورداری صورت

 برای عواملی تواند می ها این. بیایند مدرسه به بتوانند داشتند مشکل که هم مردمی شد می باعث این و آمدند می راه مالی جهت از آمدند می که افرادی

 دقت...(.  و امکانات بوس، مینی ه،آزمایشگا مرتب، نسبتاً ساختمان) مشابه بدون غیرانتفاعی مدارس در امکانات و گروه نامی خوش مانند باشد جذب

 مدرسه یک در بود مایل کسی کمتر و ندارند را خود فرزند تحصیل برای کردن هزینه فرهنگ منطقه مردم که شدیم متوجه کار ابتدای در ما که شود

 تر دست یک و تر بومی زاهدان به نسبت که زابل در مثالً. باشد مانع یک فرهنگ این که رسد می نظر به سنتی و بومی مناطق در. کند نام ثبت غیرانتفاعی

 است دانشگاهی شهر یک زاهدان تازه. هستند بهتر زمینه این در دیگر شهرهای به نسبت دانشگاهی شهرهای مثالً. است تر جدی مشکل این است

 .است داشته زیادی توسعۀ دانشگاه  انقالب از بعد خصوصاً

 معلمان برای اندک عملی اثر با ولی خوب های آموزش

 شروع تهران در آموزشی دورۀ اولین 13 تابستان. ببینند آموزش تهران در باید مدرسه مربیان و نیروها کردیم احساس و رفت جلو مدرسه شیب همین با

 معلمان و مدرسه درکا از نفر 11 اول دورۀ. بودند توانمندی افراد است، موجود شدند دعوت زاهدانی مربیان آموزش برای که اساتیدی فهرست. شد

. شد گفته ها آن برای زیادی آموزشی های بحث روز پنج چهار در کردند؛ صحبت ها آن برای عالمه آقای مرحوم حتی. آوردیم تهران به را همکار

 زاهدان به را دیاساتی هم مواردی در. برگزارکردیم مشهد و تهران در نیرو آموزش برنامۀ چندین. شد شروع اینجا از نیرو آموزش های برنامه

 اند شنیده را مطالبی که کردند می ابراز و بودند راضی ها نظرسنجی در همواره. شد ارائه معلمان و کادر نیروهای برای زیادی های آموزش. فرستادیم می

 یک مثالً افتاد نمی محیط در مثبتی لتحو هیچ علمی های آموزش اثر در. افتاد نمی مدرسه در چشمگیری اتفاق هیچ تقریباً اما بودند نشنیده ها سال که

( کرد نمی صرف) توانست نمی خواست می هم اگر آمد، می ما مدرسه به را ساعاتی و  کرد می کار عادی مدارس در عمدتاً که پرورشی و آموزش معلم

 هیچ بومی، نیروهای برای گذاشتن سمینار سال چند از بعد که شد مطرح تهران امنای جلسه در بار یک. دهد تغییر ما مدرسۀ برای صرفاً را خودش روش

 که چقدر هر شد، نمی کاسته کالس سر معلمان خشونت از مثالً عمل مقام در اما رفتن، مشهد از مثالً داشتند، خوبی خاطرات همه. است نداشته ای نتیجه

 سایر به نسبت ما مدرسه در «کنیم؟ کار چه نزنیم را آموز دانش اگر» که بودند استاد به معترض معلمان مشهد سمینار در که رود نمی یادم. گفتیم می ما

 شکل به بیرون مدارس فضای به نسبت مدرسه فضای. نیستند شیطون ها بچه و است تر آرام شما مدرسۀ گفتند می همه و بود تر معتدل خیلی مدارس

 ها بچه اینجا اما است، معضل آموزان دانش ادارۀ دیگر مدارس در» آید نمی فشار ها آن به که داشتند اذعان آمدند می که معلمانی. بود تر سالم محسوسی

 نیز بدنی تنبیه لزوم صورت در. شد می انجام معلمان توسط مرتب و خوردن آب مانند کالس از آموزان دانش اخراج پدیدۀ ولی. «هستند ما دست در
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 روند در تحولی اما گذاشتیم می قوی  نسبتاً اساتید با آموزشی سمینارهای. بود هم اندبیرست در اما است، راهنمایی مقطع در بیشتر ها بحث. داشت وجود

 .کرد نمی ایجاد مدرسه کار

 رشد توهم

 تشکر مدرسه از افراد همۀ که این و است شده اشاره مدرسه بودن نام خوش به مشخصاً ام، نوشته تهران شورای برای 16 سال بنده که گزارشی آخرین در

 به رسیدگی که این ولی دارد سنتی جذابیت و تظاهر یک خیریه کار یعنی. شد می دیده اصل از بیشتر ها حاشیه. کنیم نگاه کار باطن به باید ولی کنند، می

 انجام چه همان که چرا است ضعیف مدرسه جاری روش که شود نمی درک هم محیط خود در و است لطیف امری اساساً است، نامطلوب آموزان دانش

 با و خبره افراد که گاهی اما. شد می تهران فعاالن و ها بومی نسبی رضایت موجب نسبی حسن همین و نداشت رقیبی و بود خوب بسیار منطقه در شد می

 که ینا مثل. کردند می شناسایی را ضعفی نقاط و دادند می هشدارهایی کردند می کنترل را مدرسه درونی بافت کمی و رفتند می زاهدان به که تجربه

 های گزارش. شد می شروع تدارک و داد می نشان را خودش بیشتر مدرسه فرهنگی خألهای تدریج به مدت این در. است نامطلوب بعضاً ها خانواده وضع

 اظهار مدرسه در اولیه چرخش و کلی بازدید حد در و کار کلیت به نسبت و رفت می بازدید برای تهران از فردی که داشت وجود نیز دیگری مکرر

 حالی در. شدند تهران طریق از گرفتن امتحان خواستار حتی و دیدند می را ها ضعف رفتند، می ها کالس پوست زیر به که خبره افراد اما کرد، می رضایت

  داشت. مطلوبی وضع منطقه سطح در مدرسه. بود همراه رضایت اظهار با همگی بدوی و ظاهری بازدیدهای که

 زاهدان به درمیان هفته یک گرم نفس با مربیان از یکی شد قرار مدرسه، برای نیروسازی و ها خانواده وضعیت به رسیدگی برای 14 سال در نتیجه در

 داشته مستمر آموزشی جلسات هم مادران برای و دهد قرار مستمر آموزش تحت را مربیان احکام گفتن و اخالقی و اعتقادی جلسات برگزاری تا برود

 .باشیم

 در و بود آورده نامی خوش نیز امر همین و بود اعتماد مورد و سالم بسیار شهر مدارس محیط به نسبت کلی صورت به مدرسه محیط نماند اگفتهن البته

. نبود مطرح خیلی علمیت و درس مدرسه در ولی. بروید «هدایت راه» مدرسه به خواهید می اگر سالم محیط که گفتند می شهر مدارس سایر و اداره

 نتایج اعالم از بعد لذا و نبود ما مدرسۀ ها آن اول انتخاب ولی آوردند می مدرسه ورودی آزمون برای را خود فرزندان مردم شد می موجب نامی شخو

 و کرده نام تثب که کسانی حتی بردند، می را خود فرزندان باالتفاق شدند می قبول مدراس این در که کسانی دانشگاه، و نمونه و تیزهوشان مانند مدارسی

 بود شده گرفته کار به که بود راهکارهایی از نیز شهریه تخفیف و بورسیه حتی و کرد می تالش آموزان دانش حفظ برای هم مدرسه. بودند داده چک

 دلیل به که ها بچه یبرخ معموالً البته. نبود قوی خیلی و بود متوسط مدرسه استعدادی سقف که بود این کار نتیجه. نداشت چشمگیری اثر عمالً ولی

 به و شوند نمی قبول دیگر مدارس در که شوند می پیدا ها بچه همین بین در داشتند خوبی استعداد ولی داشتند؛ علمی پایه ضعف دبستانشان، ضعف

 .دهند می خوبی نتایج و کنند می رشد تدریج

 راهنمایی معلم مقابل در عملی مقاومت

 رفتن از بعد عصرها مدرسه شورای. دادم می تذکر آمد می نظر به که را مواردی و گشتم می مدرسه در که بود این نزاهدا سفرهای در من روزانۀ برنامۀ

 با. گرفتم می پی را امور برخی و کردم می سرکشی ساخت حال در ساختمان به. کردیم می گیری پی و هماهنگ را مسائل و شد می تشکیل ها بچه

. کردم می سرکشی هم آن به افتاد، راه مستقل صورت به که خیریه. کردیم می مذاکره ایشان با را مطالبی و داشتم تقلیمس تربیتی نشست راهنما معلمان

 .کردم می صحبت گاهی نیز والدین جلسۀ

 و نبود مناسب راهنما علمانم کار برای مدرسه ساختار ولی بود خوب راهنما معلمان با من ارتباط و میشد تلقی تربیتی سیستم اساس ما برای راهنمایی معلم

 برای مدیران طرف از بخشی انگیزه اساساً و کرد نمی درک را ها آن مدیریت و مدرسه نظام. گرفتند نمی تحویل خیلی را سیستم این مدرسه ترهای بزرگ

 اما. نبود پوشیده تهران شورای بر نکته این و نبودند قائل استقالل و شخصیت راهنما معلم برای گفت می تهران که گونه آن. نداشت وجود راهنما معلمان

 در اینکه الّا نداشت، وجود مشکل برای حلی راه دیگر عبارت به و کرد ایجاد ساختار در تغییری شد نمی خیلی و بود ترها بزرگ گرو در مدرسه حفظ
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. بود تهران ایشان امید نقطۀ و پناهگاه دیگر عبارت به و دندش می بخشی انگیزه و تقویت خود کار در مذاکرات و ها نشست با راهنما معلمان حقیر سفرهای

 حفظ در بزرگترها حال هر به. کنند منتقل ترها بزرگ و مدرسه شورای به من طریق از را نکات تا باشند بنده سفر منتظر عموماً شد می موجب نکته این

 به نسبت و دانستند نمی مدرسه اصلی مسئول را خود ایشان اینکه یکی تداش عامل دو کم دست ها آن شیوۀ این. کردند نمی ایفا مثبتی نقش نیرو

 شناختند نمی عمیقاً را راه این اساساً و نبود روشن ایشان برای چندان آینده دیگر طرف از و دانستند می روا را خود خاص خیرخواهی خود های همشهری

 نظر به. دیدند نمی وابسته ها آن به جدی صورت به را مدرسه و کردند نمی درک را ها آن وجود ضرورت و نداشتند عقیده یا امید ها جوان این به خیلی و

 خوبی حامیان توانند نمی عموماً دارند، پرورش و آموزش رسمی سیستم تجربۀ متقابالً و اند نکرده تجربه را تهران مدارس نوع از داری مدرسه که رسد می

 .باشند تربیتی نظر مورد سیستم برای

 زاهدان در مجتمع یک اندازی راه مورد در نكته چند

  :گفتیم 11 سال از زاهدان در مجتمع یک اندازی راه مورد در را نکته چند اینجا تا

 زاهدان بومی نام خوش نیروهای کمک به و محدود امکانات با و عالقه با شروع یک -1

 داری مدرسه روش یک عنوان به راهنمایی معلم سیستم معرفی -2

  مدرسه مسئولین نامی خوش دلیل به مردم استقبال -3

 .شد نمی پیاده عمل در ،شد می داده معلمان به که هایی آموزش -4

 .بود بخش رضایت ظاهری نتایج ولی دادند نمی ارائه خوبی کار والدین و مدرسه رضایت برای مشهور معلمان برخی -5

 .شد می مقاومت آن شئون به نسبت عمالً و کند رشد مدرسه در انستتو نمی خارجی واقعیت یک در راهنمایی معلم پدیده -6

 .رفت نمی پیش جدی صورت به آموزش و تربیت کار ای حرفه لحاظ به ولی کردند می کار خلوص با همه -1

 سازی تصميم یا دوستان مالقات شورا، به نگاه

 بحث شوراها در که چیزی تنها صورت این غیر در شد، می انجام مثبت کار ریقد گرفتیم می پی را شورا های بحث اصرار با اگر که شد این ما تجربۀ

 در شورا نبودیم محیط در اگر و نشستند می هم دور گاهی. دارد زیادی کار مدرسه اداره که نبود این تلقی اساساً. بود مدرسه اساسی مسائل شد، نمی

. دادند می راه شورا به را راهنما معلم رفتم، می بنده وقتی و نشستند می هم دور ترها زرگب تنها اول سال دو یکی در. شد نمی هم تشکیل متعددی موارد

 اخالقی های ویژگی. بود خالق ها بچه با ارتباط در و داشت ای العاده فوق روحیات. بود اثرگذار ها بچه روی شخصاً. بود راهنما معلم واقعاً آقا این

 روی بر بیشتر. است خبر چه مدرسه در علمی نظر از دانستند نمی دقیقاً و. نداشتند آشنایی مدرسه علمی و آموزشی مسائل به اما داشتند، ای العاده فوق

  بود. حساس آموزان دانش با ارتباط و تربیتی های جنبه

. نداشتند ای مدرسه آموزشی ختشنا که است این واقعیت اما داشتند، ای العاده فوق خلوص که پیرمردهایی و ترها بزرگ دارد نگه و کند رحمت خدا

 ها خانواده باشد، می محترمی فرد و است معروف شهر در که بود این نیز خوب، معلم برای مالکشان بیاورند، را خوب معلمان که بودند این دنبال به فقط

 از را ها خانواده خوب های نمره دادن با که بودند این مراقب حدی تا نیز ها معلم متأسفانه ولی. است خوب ترم انتهای و سال آخر نمرات و هستند راضی

 زیرساخت به آسیبی چه رویه این که است روشن و دادند می دست از را شغلشان دادند، نمی نمره اگر باشند، راضی نیز مدیران و دارند نگه راضی خود

 .شد می گزارش تهران شورای به ها همین و کرد می وارد مدرسه علمی
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 نوین های مدرسه سيستم با تطبيق عدم و پایان بی خلوص

 پاکی نیات حقاً که ها آن نیت و ها آدم به ناظر نه است کار به ناظر فعلی عرایض و بود خالص مدرسه در اصلی همکار افراد همه قصد که شود دقت

 است برده پیش را کارها و است داده برکت مرد این منیت عدم و خلوص به خداوند معتقدم است مریض االن که بزرگان از یکی مورد در من و داشتند

 مثبت نقش انکار بحث این رویکرد اساساً. است رفته خدا رحمت به هم ترها بزرگ این از دیگر یکی و است رفته زاهدان از دیگر ایشان که حالی در

 ایفا اندازی راه در کلیدی نقش که ها همان و است بوده روبرو خودش خاص موانع با که است مؤسسه یک رشد فرایند به نگاهی بلکه نیست ها قدیمی

 نداشتم زیادی قدرت  آمدها و رفت در نیز بنده. نداشتند رشد فرصت و امکان نیروها این خود. داشتند مقاومت سیستم رشد به نسبت مراحلی در کردند

 شد می اخذ تصمیماتی بودم من که شوراهایی در. کنم گفتگو و ثبح ها آن با تربیتی جلسات در و بدهم داری دل راهنما معلمان به توانستم می فقط و

 شدند نمی روبرو راهنما معلم با مدرسه به مراجعه هنگام در والدین زیادی موارد در. شد نمی داده راهنما معلمان به اقدام برای مناسبی میدان عمل در ولی

 محترمانه خیلی ها آن با نداشتند، کاری نیز دورس های معلم کار به. شد می گرفته ها قدیمی توسط تصمیمات تمام. کردند می مذاکره ترها بزرگ خود و

 مزاحم را ها آن بعضاً و نبودند آشنا راهنما معلمان کار نحوۀ با نیز دروس معلمان. بودند محترمی پیرمردهای خودشان مانند نیز ها معلم. کردند می رفتار

 بچه نباید تفریح زنگ! نبودند مدرسه ترها بزرگ که زمانی مگر دادند، نمی توپ ها بچه به تفریح زنگ ها الس این طول در که است جالب. دانستند می

 !نشوند رو پر ها بچه تا کردند می را خودشان کار نبودیم که ما و نداشت اثر گفتیم می هم چقدر هر! دوید می مدرسه حیاط در

 صحبت ها بچه مورد در و رفتند می ها آن پیش مستقیم مادر یا پدر و گذاشتند نمی ها قدیمی اما باشد، راهنما معلم با باید والدین با ارتباط که گفتیم می ما

 اساس از مدرسه. شدند نمی طرف شناخت می عمیقاً را ها بچه که کسی با ها خانواده. است مدرسه کارۀ همه مدیر که رایج قدیمی سبک همان کردند، می

 فرهنگ نظر از نیز ها خانواده. شد می کار اصالح مانع مصالح و رودربایستی اما بودیم، شده مسأله این متوجه ما. بود نکرده یداپ مناسبی ساختار و نظام

 کردند، می صحبت راهنما معلم آقای از خانه در آموزان دانش که مرور به البته. ها جوان نه کنند، صحبت مدرسه های قدیمی با داشتند دوست ،محیط

 در مشکلی والدین اگر و معلمان و بود مدیر مدرسه،. رفتند می مدیر سراغ هم باز آمدند، می مدرسه به وقتی اما شدند، می مند عالقه ایشان کار به مادران

 تیم که گریدی جزیرۀ و داشتیم راهنما معلم سه از متشکل جدا جزیرۀ یک حال هر در. راهنما معلم نه شدند، می مواجه معلم خود با داشتند درس یک

 نظر و بودند حاضر مدرسه در ها قدیمی با ها رفاقت برخی دلیل به اما نداشتند رسمی نقش اینکه با نیز آقایان از برخی حتی و بود ترها بزرگ و مدیریت

 اخالقی نظر از گرچه نیز راهنما معلم سه. نیاورید تشریف شود گفته ایشان به که بود این مانع ها رودربایستی و رفتند می هم قرآن کالس گاه دادند، می هم

. نشد دار خدشه مسأله این وقت هیچ. بود نام خوش شهر سطح و بیرون در همچنان مدرسه حال این با. نبودند قوی خیلی علمی نظر از اما بودند، العاده فوق

 .داشت قرار ای کننده نگران مسیر در مدرسه علمی رشد رسید می نظر به اما

 تا کرد می دنبال را مطامعی و بود کرده برقرار خصوصی ارتباط والدین با تدریج به بود بازنشسته فردی که مدرسه دفتردار که گذرم می مشکل این از

 . خواستند را عذرش و فهمیدند را این باالخره

 و راهنمایی که کردیم منتقل جدید ساختمان به را مدرسه کل یعنی. بردیم جدید ساختمان به نیز را راهنمایی و گرفتیم را دبیرستان امتیاز 16 سال

 دبیر بهترین که شد پرورش و آموزش نام خوش نیروهای از یکی دبیرستان مدیر. گرفت قرار مکان یک در موقت صورت به اداره اجازه با دبیرستان

 .دبو موفق و جدی کارش در و داد می درس را علوم از بخشی راهنمایی در قبالً وی. بود شهر در شیمی
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 .شد آماده 16 سال در که جدید مدرسه از عکس چند
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 چه با  محروم منطقه یک در موفق محیط یک به رسیدن که بود این الؤس  که نشود فراموش فقط.  کنم می تقدیم مدرسه زنده محیط از هم عکس جند

 به گیری پی و امید با توان می نقطه همین در ولی است 29 حدود کشور یها استان در آن آموزشی رتبه و  است زاهدان اینجا. است ممکن فرایندی

 .رسید شرایط بهترین
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 ... و داشت نمایشگاه و شد می بازی نمایش آن در که شد  ساخته ها بچه از بزرگی جمع همکاری با که است نجات کشتی هم این
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 نفر 111 به نزدیک همکاری با  مدرسه در تاریخ بازسازی

 

 

 

 

 

 .است بحث مورد که هفتاد دهه نه است نود دهه یعنی اخیر های سال به مربوط زنده ی ها عکس این

 دهنده هشدار های مدرسه : گزارش تحولی روند گزارش ادامه

  :اند شده متذکر مدرسه محیط ردمو در  را ذیل نکات امنا افراد از یکی  کار، سال 5 از بعد تهران، امنای هیأت به 16 سال های گزارش از یکی در

 ها بچه با راهنما معلمان روابط بودن سرد  -1

 معلمان برخی بداخالقی  -2

 مدرسه در درسی انگیزۀ ضعف  -3

 ها بچه و ها خانواده نامناسب پذیرش  -4

 تهران در بحث این 11 تابستان. نداشت یمقبول حرکت نظر مورد استانداردهای و اهداف سمت به خود کاری روند در مدرسه دهد می نشان نکات این

 با. نداشت تردید امر این به نسبت تهران شورای و بود مشهود سیستم نیفتادن جا و تربیتی ضعف. شود مقیم زاهدان و برود باید نفر یک که شد شروع

 در به ترتیب بدین. تواند نمی که کرد اعالم تابستان راواخ اما زاهدان، برود بچه و زن با که کرد هم قبول و شد صحبت تهران راهنمای معلمان از یکی

  بودیم. کرده شروع را دبیرستان که بود اولی سال. نشد سال آن عمالً و کرد کاری شد نمی هم سال وسط و خوردیم بسته
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 به و بود دروس معلمان سیستم توسط نمرات و امتحانات چون کرد، نمی آشکار را خودش راهنمایی پایۀ آموزشی ضعف که است این مهم خیلی نکتۀ

 ندارد صدا یا نیست آشکار علمی مشکالت دبستان در معموالً مدارس در من نظر به. شود می آشکار تر سریع علمی ضعف دبیرستان در اما. نبود بند جایی

 در کار کالً. کند می آشکار را ودشخ ای کننده نگران صورت به ضعف این دبیرستان در بعد و راهنمایی در ولی شود می آن متوجه کسی کمتر و

 علمی ضعف 11 سال های گزارش از یکی در حال هر به. کند اداره قوت به هم را دبیرستان که است آن موفق مدرسۀ و است تر سخت خیلی دبیرستان

 که بود سال هفت از بیش. شد طرحم امنا جلسه در کارشناسی های توصیه نگرفتن جدی مدرسه، زیاد امکانات وجود با کم آموزشی سرویس معلمان،

 کار میدان و بودند فشار تحت نیز ها جوان. داد نمی رخ ای عمده تحول اما کردند، نمی رد و گفتند نمی نه وقت هیچ. افتاد نمی اتفاقی ولی کردیم می توصیه

 و  بوده ما از اشتباه رسید می نظر به کنم اعتراف باید. کم هنتیج و زیاد زحمت. دانستیم نمی درست را تجارب انتقال روش ما که رسید می نظر به. نداشتند

 .بشود نهادینه و بومی توانست نمی و نبود درست تجربیات انتقال روش

 برتر مدارس به ما راهنمایی از ها بچه رفتن: شاخص

 اول دورۀ. مدرسه به زیاد مراجعات و نامی خوش اثر بر زننده، گول شیبی آموز؛ دانش از پر کالس 9 یعنی بود، نفر 265 راهنمایی آمار 11 سال در

 به نصف از بیش راهنمایی خروجی نفر 181 حدود از دبیرستان تأسیس اول سال دو در یعنی بود؛ نفر 81 ها بچه جمع بعد سال بود، نفر 56 دبیرستان

. بود بزرگی بسیار خطر عالمت این و رفتند مدرسه از آموزان دانش چقدر که دهد می نشان این. بود شدید خرابی به رو اوضاع و بودند نیامده دبیرستان

 هم پول که دارد دانشگاه مدرسۀ و تیزهوشان نمونه، اینجا: »شد گفته «روند؟ می ها بچه چرا پس است خوب وضع اگر» که شد جدی ها نگرانی

. بود خواهیم مدارس این از بعد بکنیم کاری هر و اینجاست از مشکل بودند معتقد زاهدان مسئوالن. «هستیم پنجم و چهارم انتخاب ما و گیرند نمی

 های گله قبال در. بودند نشده قبول دیگری جای که جدیدی های ورودی و ماندند می ضعیف های بچه نتیجه در. بودند پروازی دانشگاه مدرسۀ معلمان

 را نفر 91 که داشتند راهنمایی برای همراجع 231 نیز  11 سال مینه در! شدیم مواجه آموزان دانش از پر نظری اول کالس سه با 18 سال شده انجام

 از آمدند، می ما مدرسۀ به راهنمایی برای مردم های بچه. بود شده نام ثبت را بود آمده کسی هر و نبود طور این دبیرستان به مراجعه اما بودند، کرده نام ثبت

 .رفتند می دولتی برتر مدارس به را دبیرستان و کردند می استفاده فضا

 سطحی اصالحات

 در شد، اضافه مدرسه برنامه به کالس زیادی بسیار میزان به یابد افزایش  دبیرستان کیفیت و برود باال مدرسه علمی وضع و درس میزان که آن برای

 زیادی حد تا که شد معلوم بعد اما تندخواس می اضافه ساعت ها بچه علمی رشد برای مدرسه فشار قبال در ها معلم. روز در ساعت سه الی دو حدود

 .بودند منفعل معلمان مقابل در مدرسه مدیریت تیم و بود کاهش به رو دبیرستان به ورود تمایل! است بوده «دکان»

 مدرسه پوستی زیر مشكالت

 رسیدیم نمی نتیجه به رفتیم می جلوتر هرچقدر. ندبرو زاهدان به خانواده با که شدند می بررسی و بحث تهران جلسات در متعددی افراد  18 تابستان و بهار

 نظر به کلی طور به: »شد گزارش ریاضی درس در مثالً. بود مهم بسیار نیز بودند گرفته امتحان زاهدان های بچه از که تهران معلمان 16 سال گزارش

 مشکل دچار آموزان دانش اتفاق به قریب. کرد جدی کار یزن آموزان دانش مطلب فهم و نویسی ورقه روی بر باید ریاضی، در ضعف بر عالوه رسد می

 ظاهر راضی های خانواده و خوب نمرات شد معلوم. «هستند ضعیف بسیار بسیار درس این در سوم کالس: »است کرده گزارش هندسه دبیر. «هستند

 .است «فشل» علمی نظر از مدرسه و است فریبنده

 و رفت نظم. بود شده نگرانی ابراز معیار و ضابطه بدون نام ثبت به نسبت همچنین دارد، وجود راهنمایی رد عمومی ضعف که بود آمده دیگر گزارش در

 و نبودند نویسی تکلیف اهل ها بچه. ماندند می دستشویی در مثالً و رفتند نمی کالس سر راحتی به ها بچه. نبود راه به رو ها کالس در غیاب و حضور و آمد

. بود باال بسیار معلمان سن متوسط. شدند می تعطیل ظهر و بود کم مدرسه در ها بچه حضور زمان. نبودند هم جریان در شاید حتی و نبودند پیگیر معلمان

. نداشت همراه به را ها خانواده رضایت چون شد نمی استفاده قوی معلمان از. شدند ابقا بودند، تهران اعتراض مورد که نیز سابق دار مشکل معلمان
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 اند رفته مدرسه از خدمتکاران هستند، مدرسه در راهنما معلم و آموز دانش تعدادی هنوز و روند می بیرون مدرسه در از یک ساعت سر خدمات اینیروه

 ها چهب برای ترها بزرگ نمازخانه در. بود قدرت سر از بیشتر والدین با برخورد. بود ضعیف خیلی مدرسه ورزش. نبود مدرسه در کسی سرایدار جز به و

 مطالب شنیدن به نسبت آموزان دانش که این و کنند تزریق ها بچه به ها صحبت این طریق از را اسالم که کردند می تالش و کردند می سخنرانی روز هر

 دیگر بزرگ مدراس در و بود بازنشسته که بود آمده ناظم عنوان به فردی دبیرستان در های سال همین در حال هر به. نبود ها آن توجه مورد هستند میل بی

 دفتر و قلم یک با نماز موقع ایشان کرد، می جمع و بود حریف را پا و سر بی و الت های بچه از پر مدرسه یک نفره یک بود مدعی و بود کرده معاونت

 نمازخانه کنترل روش این و کرد می اطیانضب ثبت و داد می تذکر را کردند می شیطنت یا آمدند می دیر که افرادی و رفت می راه و آمد می نمازخانه به

  شد. می ها بچه آزردگی باعث که...  و کنند نصیحت بگویند، قصه ها بچه برای نماز سر بودند مقید بود،

 اغلب و است مهم بسیار دوره این بنده گمان به .داشت وجود داری معنا فاصله مطلوب مدرسۀ از که شویم می متوجه بگذاریم هم کنار را ها این اگر

 تهران خوب مدارس شبیه خواهند می هم عالقه با اگرچه و کنند می تأسیس را مدرسه نفوذ با تیم یک روند؛ می را راه همین نیز دور مناطق در مدارس

 را شورایی سیستم. کنند ایجاد خودشان عملکرد و نگاه در تحولی نیستند حاضر نوعاً. دهند نمی میدان ها آن به یا آورند نمی مناسب نیروهای اما بشوند

 نگاه در که سازند می را موفق مدرسه یک از کاریکاتوری و دوگانه فضایی نتیجه در. دهند نمی ها جوان و راهنما معلمان به رشد میدان و ندارند قبول

. است امنیتی و اقتدارگرا حدی تا مدرسه ایفض و است پایین ها بچه انگیزۀ سطح که بینیم می برویم کار عمق به وقتی اما دارد خوبی وضع ظاهری و اولیه

 جای و روند می محیط از سرعت به و دارند پایین کار انگیزۀ تربیتی جوان نیروهای و خورد می مشکل به مدرسه این در ها بچه شخصیتی و درسی رشد

 زمان امام به خدمت از هرچقدر و کند نمی پیدا مدرسه به ای عالقه کند، نمی کار در مشارکت احساس جوان نیروی وقتی. شود می استخدام دیگری

 .رود می و! بُرد می باالخره بگوییم، برایش اله و علیه اهلل صلوات پیغمبر و خدا و السالم علیه

 این به انتهر در که کسانی و میماند نتیجه بی نهایت در بودند خلوص با بسیار که مدرسه ترهای بزرگ زحمات وگرنه شدیم می خارج وضع این از باید

 منطقه شرایط به نسبت محیطش و بود نام خوش شهر در مدرسه شرایط همان در گویم می بازهم البته. گرفتند نمی را مطلوب نتیجه نیز بودند بسته دل کار

 خروجی مدرسه االخرهب وگرنه باشد چگونه مدرسه خروجی است قرار که اینجاست قصه تمام و بود نتیجه از باالتر بسیار هدف ولی بود العاده فوق

 .دهد می

 و نداشتند را الزم باورهای ها آن. خواستند می بومی فعاالن وگرنه شد می متفاوت فکری تجربه انتقال برای باید و بود ما از اشکال کنم می تأکید هم باز

 منطقه این مناسب گویند می ها آن که گونه آن رانته های نسخه که بود این بر گمانشان و نداشتند بدهد را کارها برخی جرأت ها آن به که ای تجربه

 .شویم می آن متوجه بیشتر گزارش بعدی مراحل در که شد می شروع جا نیهم از هم مشکل. نیست

 

 اول دوره متوسطه مورد در گزارشی

 موجود وضعیت از گزارش این. کنم می تقدیم را اند کرده آماده اول دوره متوسطه مورد در زاهدان در دوستانم که گزارشی مطالب ادامه از پیش

 .هاست آن دوش به کارها تمام که سپاسگزارم ها نآ لطف از. است مدرسه

 .کرد مشاهده بتوان شد تقدیم که گزارش این در حدی تا را خوب مدارس حیات و نشاط کنم می قکر
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 نقاط دیدن قصد به نوشتیم آنچه. زاهدان منطقه به تهران خوب مدارس سبک به داری مدرسه تجربه انتقال فرایند بود فرایند یک معرفی در ما سخن

 متعددی مناطق در که ستا این من فعلی های تجربه. آید دست به مطلوب نتیجه تا یافتیم می آن از عبور برای لیح راه باید تدریج به که بود کار مشکل

 .کنیم می مرور را قبل مطالب خالصه ابتدا. هستند درگیر مشکالت همین با مدارسی و است شده تکرار زیادی حد تا تجارب همین

 جا این تا صحبت خالصه

 .شد تأسیس زاهدان در 11 سال در خدمت قصد به و رخی نیت با ای مدرسه -1

 .گرفت شکل پرورش  و آموزش سابقه با و مؤمن افراد برخی توسط مدرسه شروع -2

  شود. ریزی برنامه تهران علوی مثل تهران خوب مدارس شکل به مدرسه بود بنا اول از -3

 .گرفت ودشخ به خوبی اولیه ساختار ها آموزش و ها توصیه اساس بر مدرسه -4

 کرد نمی پیدا تطبیق نظر مورد های معیار با کار الگوی ولی شد همکاری شورا تشکیل و راهنما معلمان حضور مثل هایی توصیه به نسبت مسیر ادامه در -5

 .دانستند می تر پایین نمونه سهمدر مانند مدارسی به نسبت را آن موقعیت هم مردم و بود پایین انتظارات به نسبت ولی نبود بد مدرسه آموزشی نظر از -6

 آموزشی و تربیتی های توصیه از را خودشان قرائت ها امروزی قول به و دادند می نظام خودشان تجارب اساس بر حدی تا را کار الگوی مدیران -1

 .داشتند

 مدارس از بازدید نظیر مواردی و نیست جاری ویالگ در مدرسه ارتقای راه که رسیدند این به تهران امنای هیأت تالش سال 1 از بعد و مجموع در -8

  .کند حل نتوانسته را مشکل آموزشی سمینارهای و تهران خوب

 تا ها گذاری سرمایه و خورد می جدی آسیب مدرسه گرفتند نمی خوبی نتایج کنکور در اگر و بودند رسیده نظری سوم به آموزان دانش 18 سال در -9

 .ماند می نتیجه بی حدی

 مدرسه  محيط در تهرانی یک وقت تمام حضور

 .شد زندگی و راه رفیق زاهدان هدایت راه مدرسه در حضور سال سه توفیق و افتاد بنده نام به فال قرعه حال هر به

 پیش کار و نداشتیم را مردمی حمایت نبودند باسابقه ترهای بزرگ و مدیریتی تیم آن اگر بومی منطقه یک در کار شروع در که شود توجه باید

 از اگر که نیستم مطمئن. شوند می رشد مانع ها همان گاهی اما کنند، شروع را کار باید نفوذ ذی های سنتی گروه. است پارادوکس یک این اما. رفت نمی

  بود. خواهد مطلوب بسیار اشد،ب مؤسسین حمایت مورد و مجموعه در ابتدا از فردی چنین اگر البته. باشد بهتر برود، تهرانی وقت تمام و مقیم نیروی ابتدا

 با حدی تا مدرسه تیم لذا. شدند می ملحق مدرسه به سوابق و آشنایی اساس بر طبیعی صورت به افراد مناطق آن در که ستا این مهم های تجربه از یکی

 صالحیت افراد برخی که این دلیل به. تهس هم ساز مشکل قوت، عین در امر این. بود ایشان میان ها گذشته از ناشی اعتمادی و داشتند سوابق هم

 طبیعی طور به نیز ها آن و خواهند می کمک ها بومی خود از جدید نیروی برای  امنا هیأت دیگر عبارت به. نداشتند را شد می داده ایشان به که هایی نقش

 افراد بهترین ها این که ندارد دلیلی اما. شوند می وارد کار در ای عده ها همین میان از نهایتاً و کنند می معرفی است خودشان شناسایی مورد که افرادی

 .باشند

 سه همین فقط که دیدم کار متن در بنده اما. کنند اخراج را ها آن خواستند می و بودند ناراضی معلم سه از همه دبیرستان در رفتم، زاهدان بنده که سالی

 فقط! بودند مدرسه بدهای  معلم جهت همین به خواستند، می کار آموزان دانش از و دادند نمی نمره نفر سه این. بودند ضعیف بقیه و بودند قوی معلم نفر

 بسیار ریاضی معلم. شدند می حذف مدرسه از ها خانواده فشار تحت قطعاً کردم، نمی حمایت ها این از بنده اگر. کردند می کار و بودند عمیق معلم سه این
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 که داشت باور و کرد نمی خصوصی تدریس اصالً نیز فیزیک معلم. آمد نمی کوتاه اصالً و داد می درس خوب بسیار که بداخالق هم کمی و گیر سخت

 سیگار دید از دور ای گوشه در مدرسه احترام به و شد نمی ترک سیگارش. ندارد نمونه تهران در نیز امروز بود نوشته که جزواتی کنند، می خیانت همه

. بود آمده مدرسه مدیران احترام به دیگر معلم دو مانند و بود ادبیات عاشق و جدی مردی نیز ادبیات معلم. بود زادمنشآ العاده فوق کشید، می

 حرف. کشیدند می کار شدت به و دادند نمی نمره نفر سه این. بودند معلمان این تأثیر تحت شدت به بازگشتند مدرسه در کار به بعداً که التحصیالنی فارغ

. درآورند پر و بال عزیزان این شد باعث بنده رفتن. بمانند معلمان این کردم پافشاری رفتم که بنده.  کردند نمی گوش هم را مدیران حتی کس، هیچ

 قتو هیچ و بودند کارشان عاشق. داشتند کارشان در هم زیبایی های طراحی نوشتند، بنده خواست به را فیزیک جزوۀ. گذاشتند می تمام سنگ نیز ها  آن

. دیدند نمی قدر گرچه بودند منطقه افتخار مایه و منش آزاد مردان ولی. داشتند مشکل ها آن با  هم دولتی مدارس حتی بود، نکرده قبول را ها آن محیط

 گاهی دکنن نمی خود شخصی مصلحت فدای را آموز دانش مصلحت و هستند تربیت و تعلیم دلسوز که هم دیگر خوب معلمان برخی امروزه نظرم به

  آموزشی. تر ضعیف های استان در حتی هستند جا همه ولی میگیرند قرار مهری بی مورد

 و مدرسه به علمی رسیدگی یعنی بود شده تعیین ابتدا همان از که کنم اشاره اهدافی به باید اوالً کنم، تحلیل را زاهدان مدرسۀ از مرحله این بخواهم اگر

. گرفتم امنا شورای از را جوان نفر ده سقف تا استخدام اجازۀ ابتدا مهم، این انجام برای. زاهدان مدرسه به راهنمایی معلم و تربیتی سیستم صحیح انتقال

 حمایت همچنین. داشتند مقاومت و ثقل آن به نسبت مدیران و نداشتیم اختیار در خیلی جوان نیروی و بودیم مواجه آن با همواره که مشکلی یعنی

 نفر یک رفتن که باشیم داشته توجه. کردند پیدا بیشتری حمایتی انگیزۀ نیز بنده رفتن از بعد و بودند کار پشت انصافاً که داشتیم ازنی را تهران شورای

 که برود یافراد میان به و بزند کار به تن تنهایی به و نفره یک که کسی با کند می فرق این دارد؛ نیاز پشتیبانی برای توانایی عقبۀ به بزرگ کار یک برای

 ها جوان که داد را امکان این شد برقرار که قوی ارتباطی خط و گرفت قرار ما اختیار در علوی مدرسه طریق از خصوصاً که حمایتی. نیستند آشنا کار با

 و نبودم حریف فن همه من جهو هیچ به. کرد می عمل خوبی به هم جبهه پشت انصافاً و گرفتم قرار کار جبهۀ در بنده اگر باشد معلوم. بدهیم آموزش را

 .ببرم پیش از کاری توانستم نمی ها تهرانی و ها بومی  حمایت بدون وجه هیچ به

 اصالحی اقدامات اولين

 تحویل را نظری سوم دوره  18 ماه آبان عمالً بگیرم، عهده بر را نظری سوم دورۀ و بشوم راهنما معلم بنده که بود این اقدام اولین عنوان به ما استراتژی

 به ساختارشکنی نوعی اقدامات این مجموع گفت توان می. بود شورایی سیستم سازی فعال کار، سومین و ،جوان نیروی جذب اقدام دومین. گرفتم

 .است کار بخش ترین مهم که شکست می هم در را بومی مقاومت و آمد می حساب

 هماهنگی برای مشکلی داشتم که ای سابقه جهت به. داشتیم ای حسنه روابط. کردند ایتحم و استقبال خیلی و کردیم مذاکره دبیرستان مدیر با اول روز

 دوم و اول های دوره واقع در. باشند نداشته دوره این با کاری دیگر مدرسه دوستان که شد قرار و گرفتم تحویل را نظری سوم های بچه. نداشتم محیط با

 از کاری تقریباً. بودند ایشان اشراف تحت که بودند نظری دوم کالس دو و نظری اول کالس سه. کرد می عمل مشاور عنوان به که بود فردی نظر تحت

 کامالً مدرسه من نظر از شدم، می متأسف خیلی شدم مأنوس محیط با نزدیک از وقتی من. بود کرده افول خیلی تربیتی نظر از مدرسه و آمد نمی بر ایشان

 .بود انداخته مشکل به را ،کار مربیان تربیتی تجربۀ و نیرو بدون آموزان، دانش زیاد تعداد بود، خارج دست از تربیتی نظر از

 ها بچه با جدید شروع یک

 و عقبیم ما» که گفتم ها بچه به جلسه اولین در. ببرم باال ها بچه در را درسی انگیزش که بود این هدفم اولین. بودند آموز دانش 31 حدود نظری سوم دورۀ

 وضع گفتم، را ها رشته آن قبولی برای الزم رتبۀ سپس. شود قبول ای رشته چه خواهد می کسی هر که پرسیدم ها آن از. «بدویم درسی نظر از یمخواه می

 جادای ها بچه در هیجانی. «کند همت باید برسد آرزویش به خواهد می کس هر هستید، خیال و خواب در شما همۀ: »گفتم و کردم تحلیل نیز را خودشان

 .کردیم شروع را ریزی برنامه نهایی امتحان عنوان تحت حال هر به. شد
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 به. دادیم تعمیم مدرسه در سپس و کردیم ایجاد دوره این در را ساختارها برخی. کردیم شروع دوره این با مدرسه تمام از متفاوت کاری خط یک ما

. بفهمند را سوادشان وضع ها بچه تا کردم می تمرین های بچه با و رفتم می کالس .کردم می رسیدگی نزدیک از را ها بچه علمی کارهای مثال عنوان

 با تا دادم توضیح برایشان را درسی گذاری هدف و کردم جدید توجیه و خواستم را ها خانواده. بکنیم باید چه که این و کردم بررسی را معلمان وضعیت

 هم علوی مدرسه در من سابقه نداشتیم، ها آن طرف از مانعی و کردند می اعتماد راحتی به ها خانواده م،بود رفته تهران از که جا آن از. شوند همراه سیستم

 .بود مهمی پشتیبان

 جوان کادر مزایای و مصائب

 این مسأله. داشت یادیز حواشی و نبود ایساده کار معلم تغییر اساساً. داد تغییر شد نمی را معلمان بودم شده وارد مدرسه به من که زمانی و شرایط در

 بعد های سال در ما. بودند یکدیگر مراقب حدی تا و بود آورده مدرسه به را دیگری معلم، یک که معنا این به بودند، شبکه هم با حدی تا ها معلم که بود

 که گفتند می یکدیگر به معلمان منطقه سطح در. شدیم مواجه تعرض و سخن و حرف با بسیار کردیم، کار وارد مدرسه در را جوان معلمان تدریج به که

 را مسأله این مدیران و بود مطرح نیز ها خانواده میان در امر این. برد می سؤال زیر خیلی را مدرسه این و اند آورده را جوان و تجربه بی معلمان ها این

 به آمد، می پیش مشکلی هر ها خانواده. گرفتند می قرار سؤال تحت محیط طرف از ها آن باالخره نبودند راضی سیاست این از و دانستند می مدرسه ضعف

 جوان معلمان این تسلیم وجه هیچ به نبود بنده با مدیران رودربایستی اگر یعنی. داشتیم فراوانی های چالش و دانستند می مربوط مدرسه معلمان تجربۀ عدم

 کمبودهای و مشکالت نیز ها جوان که ستا این واقعیت. خورد می زیادی موانع به واال داشت استراتژی باید معلمان تغییر برای حال هر به. شدند نمی

 و قرارگیرد حمایت مورد اگر جوان نیروی دیگر طرف از البته. کرد می درست مصیبت مدرسه برای گاهی ها آن خطاهای و کم تجربه و دارند زیادی

 خیلی جوان نیروی. نیازدارد دائمی انگیزش و آموزش و نظارت به البته. کند می رشد انگیزه و شور با و گیرد می کار به را همتش تمام شود اعتماد او به

 .ریزد می هم در زود و است کوچک دل
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 مرز نزدیک تمین زیبای منطقه اردوی .شد می حاصل آموزان دانش برای جدیدی های تجربه که ای دوره. کنم می تقدیم دوران آن از را عکس چند

 .کردیم می زندگی هم با تقریباً.  بودم برده اردو به آموزان دانش با هم را خودم های بچه من بود رفته تهران به همسرم که این دلیل به. افغانستان

 

 

 ها بچه منزل

 

 

 .هستند مدرسه مدیر ها این سال 16 از بعد  و امروز. دهید تشخیص را ها آن توانید نمی و شدند ما همکار که دوقلو برادر دو
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 .داشتیم مشکل چقدر دوقلو همکار دو تشخیص در ما ها مدت تا ببینید تفنن برای

 

 

 

 فرزند مشکالت هم والدین و اند بوده نفر دو که حالی در کرد می تعجب کرده او با گرم علیک و سالم بار دو رسایی آقای که این از معلم یک گاهی

 و شیرین ولی بود پروژه یک ما برای خودش این و مشکالت دست این از و گفت می دیگر رسایی آقای به یک با لیو گفت می رسایی آقای به را خود

 .ماندنی یاد به
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 آموزان دانش در انگيزش و نشاط تجربه

 زاهدان اطراف مناطق به و انداختیم می هرا را مدرسه بوس مینی مثالً بودیم، کرده برقرار آموزان دانش با ها آن کمک با و افراد این با قوی عاطفی ارتباط

 شروع آموزان دانش برای نیروها این کمک با را متفاوتی اردوهای. نداشتند را اش سابقه اصالً که کارهایی رفتیم؛ می تفتان قله یا و تمندان منطقه مانند

 خاطرات جزء که بردیم قله تا سختی هر با را دوره یک ما تفتان، ۀقل فتح بار دو حتی و بخند بگو، رسید؛ نمی هم ها بچه مخیلۀ به که اردوهایی کردیم؛

 نوجوان مشت یک نه ایست حرفه کوهنوردان به مربوط کارها این کردند می گمان ها آن .داد نفس به اعتماد ها بچه به خیلی کار این. هاست بچه شیرین

 ها آن و گرفتیم نمی کمک مدرسه سیستم از. دادیم می انجام کارها قبیل این از ها وانج کمک به کنیم، پیدا امکانات توانستیم می که جا آن تا. کار تازه

 برای ایشان که این مثل کردیم، اعتماد و دادیم فعالیت میدان و اختیارات ها جوان به که بود این کردیم می که کارهایی از .نداشتند کاری ما با هم

 کار به و گرفتند یاد زود خیلی را راهکارها البته. بود خودشان با مسئولیت و ریزی برنامه تمام کردند، می اجرا اردو یا گذاشتند می بازی آموزان دانش

 .کند می یادگیری آماده شدت به ها آن و هاست جوان رشد اکسیر کردن اعتماد این. کردند رشد انگیزه با و سرعت به اعتماد، اثر در و بستند

 این به اردوهایی داد؛ ادامه را علمی کار ازظهرها بعد توان می که فهمیدند جوان نیروهای و آموزان دانش. شد یدهدم سیستم به متفاوت فرهنگ کم کم

 ها این. کرد رشد مدرسه در شدت به عاطفی روابط و شود متحول مدرسه فضای شد باعث امور این... .  و برد پیش شورایی را کار کرد، برگزار سبک

 نهایی امتحان بهانۀ به. برد می مزه بی اردوهای و داشت سرد رابطۀ آموزان دانش با راهنما معلم مثالً بود، نشده ایجاد مدرسه در زمان آن تا که بود چیزهایی

 .بود اثربخش خیلی ها بچه برای این و بردیم زاهدان نزدیک اردوگاه یک در درس، برای روزی شبانه هفته یک را ها بچه و کردیم اجرا درسی اردوی

 با ولی امکانات بدون و گرسنگی و تشنگی و خستگی با و انگیزش و تشویق با کردند پیدا زیادی نفس عزت رفتن قله این از ها بچه تفتان مسیر عکس

 به باور ما مسأله.  کردم پیدا را مسیر عکس ولی نکردم پیدا را قله عکس.  رسیدند قله به نفر 12 حدود باالخره و گریه مورد چند در و تحمل و خنده

 چیز همه از همراهی و اراده و عزم  و رویم می قله بودیم گفته مدرسه از ها آن به اولیه هدف خواهند نمی کوهنوردی گروه فهمیدند ها بچه .بود توانمندی

 .است تر مهم
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 .آمدند جا همین  تا ای عده ،تفتان پناهگاه

 گاهی و هستند ما خود فرزندان مثل هم ها آن وگرنه ایم گذاشته کم ها آن برای ما ندارند، کم چیزی دیگر مناطق از محروم مناطق های بچه کنیم باور

 سالم نشاط توپ محور در و کرد شیطنت و رفت درسی روزی شبانه اردوی به توان می که کردند را تجربه این ها بچه ت.اس یکی جا همه خدا. بهترند

 .بود جدی هم را درس حال عین در و داشت
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 مشغولند تجارت و کسب به برخی و اند شده روحانی برخی ،اند شده خودشان مدرسه راهنمای معلم برخی دوستانشان و ها بچه همین که بدانید نیست بد

 کاروان این و. تندهس هدایت راه دبستان شاگردان امروز ها این از برخی های بچه. رفیقند هم با هنوزهم و اند شده وارد اداری مسئولیت در هم برخی و

 ....   است زندگی و حیات عین آموزان دانش با کار. دارد ادامه

 ها بچه در  تربيتی و معنوی تأثيرات تدریجی ظهور

 خبر با ها بچه اندرونی از هم ما و شد شروع ها دردل و شدند رفیق ما با. باشند ما دستان در موم مانند ها بچه شد باعث تدریج به شد می انجام که کارهایی

 آسیب بقیه به و داشتند شدید اخالقی مشکل که را آموزان دانش از نفر پنج چهار که ای گونه به زد، باال نیز چیزها خیلی بد بوی که بود طبیعی. شدیم

 دوستانشان به ها آن ولی دبخورن آسیب ها آن خواستیم نمی ما .کردیم اخراج تدابیری با سال پایان در کردند، می تخریب را معنوی مسائل و زنند می

. کردیم شروع را کمیل دعای های بچه با جمعه های شب بگذریم. دادیم می دست از را همه. کنیم حل را مشکل نبودیم بلد ما و زدند می زیادی آسیب

 .کردند می همکاری ها بچه نیز ها آن تمام در که ها فعالیت از کاملی چرخۀ

 نفر چند. باشم ها بچه معنوی رشد شاهد بعد سال که شد باعث بودند،  کالس فضای مخرب که افرادی تصفیۀ و یاخالق غیر های درشت دانه این حذف

. داشتیم دانشگاهی پیش کاروان در بعد سال را ها آن ،لرز و ترس با و کنیم خداحافظی نتوانستیم داشتند، درسی جدی مشکل که نیز را آموزانی دانش از

 اواخر مثالً که معنا این به بود همراه مشکالت با کار. شد شروع ها بچه معنوی تحول محسوسی شکل به خرداد از و ماندند ام برای نفر 23 مجموع در

 و خواندند نمی نماز سالن در بنده سر پشت ماندند می مدرسه و داشتند درسی مطالعه که روزهایی در اصالً ها بچه از نفر 5 شدیم متوجه که بود سوم سال

 خشونت روحیه ها بچه برخی در. کردند تغییر مرور به ها بچه همین اما کردم نمی تند برخورد ها آن با. زدند می دید را ها همسایه شاید و رفته مبا پشت

 و بود خلوت که ها شب. بزنند کتک را همدیگر مدرسه از بیرون تیمی صورت به که این حتی و داشتیم را ها بچه شدید دعواهای مفصل بود، جدی

 مفصل خیلی ها این های قصه. داشت ریشه هم ها خانواده در خشونت حال هر به. کردند می دعوا گاهی هم مدرسه اطراف های بچه با ،بروند خواستند می
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 دوره یک روی بر تنها را کارها این. کنند پیدا نفس کرامت رشد  آن از تر مهم و رفتار اصالح ها بچه تا گرفت می صورت که برخوردهایی نوع و است

 در خوبی به سال آن توانستند ها بچه همۀ که این خصوص به شد، الگو کار سبک همین اما کردند، می تالش حدی تا نیز ها دوره بقیه و کردیم پیاده

 ها بچه و کرد کار سوار را ما درسی بخشی انگیزه. کردیم برگزار مدرسه در نهایی امتحان روزۀ  ده اردوی قبولی همین برای. شوند قبول نهایی امتحان

 موفق خواستیم می که طور آن تربیت در اما بودند؛ همراه جوره همه ها بچه و بود بنده دست در درسی مهار. شدند همراه نیز ها خانواده شدند؛ شنو حرف

 .شد خوبی جمع جمع، و گرفت سامان و سر نفر چند آن اخراج با هم آن که نبودیم

 شد می دیده زاهدان ورودی  جاده از که صورتی به رنگ با آن روی چون ظاهراً. الزمان صاحب کوه گفتند می آن به که ودب زاهدان اطراف در کوهی

 ها  بچه شنیدم بعداً. شد می دیده جوان های بچه در ها عالقه این. خواندیم ندبه دعای و رفتیم جا آن به بار چند ها بچه با. الزمان صاحب یا بود شده نوشته

  .داشتیم بخند بگو و نشستیم می هم دور دعا از بعد و بردیم می صبحانه. نرفتم بیشتر بار دو یکی من.  خواندند می دعا و اند رفته می جا آن به مکرر شانخود

 شهرستان های بچه. دکردن می ابراز مندی هعالق خودشان ها آن تدریج به ولی کردم نمی اجرا زیادی مراسم و مذهبی های برنامه خیلی من باشد معلوم

 .کرد فوت آن روی باید کمی یک. دارند پاکی های فطرت

 

 را همه و کرد تصادف و شد مدرسه راهنمای معلم و شد مشغول برق رشته و کرد پیدا فراوان معنوی تحول بود اول شاگرد که ها بچه همین از یکی

 .کرد می دعوت تربیتی کار به خیلی را دوستانش او. کرد داغدار

 .جمعه زود صبح هم آن کند می بازی ها دل با بیابان این. کنم صافش نیستم بلد ولی است بهتر عکس این

 

 .است الزمان صاحب کوه بلندی این. شود می دیده عکس افق در کرمان و زابل به زاهدان جاده
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 کنار داشتند تمایل بودند موسیقی گرفتار که برخی. صبح نماز خصوصاًم کنند بیشتر نماز به را تقیدشان خواستند می و داشتند مراجعاتی تدریج به ها بچه

 را ها آن. مدرسه بیرون البته پوشید می نامناسبی های لباس دیگر یکی. نباشد دستش دم که آورد برایم موسیقی نوار کارتن یک ها بچه از یکی. بگذارند

 تدریج به اتفاقات این. راهنما معلم حضور در نه گشت می و بود شده مطرح ها بچه خود میان شدن خوب بحث که بود این مهم. نپوشد دیگر که آورد

 طور این عرف زاهدان در. کنیم برخورد طور چه کنند  نمی رعایت که فامیل دخترهای با که داشتند شکایت فامیلشان اختالط و حجاب از برخی. میافتاد

 کردیم می  تأکید ها این به همه از بیش.  بود عجیب من  برای مدآ و رفت حجم این و دیدند می ار همدیگر بار چند هفته در شاید نزدیک فامیل که بود

 اید شده تر مذهبی اگر که بود این ما حرف. بودند بداخالق خانه در انصافا ها نوجوان این از بعضی. کنند خوب خانه در  را رفتارشان و نکنند بدخلقی که

 .آورد می وجد به هم را ما ها بچه برخی دل نرمش گاهی. نکنید گناه باشید مراقب ولی کنید خوب اطرفیان با را اخالقتان باید

 ماالدرس ادریک ما و الدرس

 بدون ها بچه. بود ها آن درسی رشد ها بچه نفس عزت رشد راه یک. بود ها بچه درسی موفقیت اوالً ما نقش و بودیم مدرسه یک ما که نرود یادمان

  .برد باال را امید سطح این. بود نویی پدیده انتقاعی غیر مدرسه یک در هم آن زاهدان در این و کردند تمام را سوم نهایی امتحان تجدیدی

 ها خانواده برخی  با خیلی. گرفتیم نام ثبت موقع درسی تعهد کردند می کوتاهی که کسانی از و بودیم کرده تبلیغ دانشگاهی پیش کار روی مفصل

 فضاسازی و کردند نمی تشویق را ها بچه خیلی و نبودند درسی اساساً ها خانواده برخی. کنند فراهم را محیط ها بچه درس برای باید که گرفتیم کشتی

 را اه کالس ها تهرانی مثل هم شهریور از و گذاشتیم را دبیرستان سال سه دوره برنامه تابستان حال هر به. شوند موفق ها بچه که داشتیم مانیاز. نداشتند

 و زاهدانی دوستان کمک با ولی ها تهرانی مثل همش خالصه. کنیم تمام را ها کتاب عید تا ها تهرانی مثل بازهم خواستیم می. کردیم شروع رسماً

 شد اگر که بود سختی کار ها سال آن در تابستانی طرح اندازی راه قصه. گذاشتند ها بچه برای را روزشان و شب محیط در که عاشقی همکاران

 با و جدی صورت به هم تابستان ها بچه ها تهرانی مثل بازهم امروز که بینید می  کردیم ارائه قبالً را یکی که مدارس وضعیت گزارشات در. گویم می

 .بود ممکن همراه های جوان کمک با فقط هم آن دمیدیم می سیستم نشاط در مرتب درسی اهداف برای بگذریم. دارند حضور مدرسه در نشاط

 نشاط با را مدرسه ورزش و بودند استان جوانان بسکتبال تیم در( دوقلوها همان)رسایی آقایان. بود راه به مدرسه فوتبال مفصل بعدازظهرها نشاط برای

 مدرسه ها نشاط این. داد فضا مدرسه به ها این. است شنیدنی هم او های قصه که داشتیم نیز  استان جوانان  کاراته قهرمان یک مدرسه تربیتی تیم در کردند

 کامالً مدرسه. ماندند می نیز ها بچه بودند مدرسه در معلمان وقتی تا. بود شده خانه به تبدیل برایشان مدرسه و بود کرده عالقه مورد آموزان دانش برای را

 .گذشت طور این سال دو این. بود ها آن اختیار در

 دانشگاهی پيش شيرین پادگان

. بود هم ریسک. بود ناشناخته اساساً زاهدان در ها حرف این. بود شده پانسیون مدرسه. شد شروع ماه مهر از و اقتدار با درس ایبر شب نه تا ماندن

 گفتیم و ندادیم اجازه کس هیچ به ما ولی. پیچاندند می را مدرسه ی ها کالس حتی و رفتند می کنکور کالس به ها بچه  شهر خوب مدارس در معموالً

 راه ولی شود می چه که داشتیم لرز و ترس ما البته.  افتادیم راه هم با و ماندند همه نفر یک جر به. برود مدرسه از ندارد قبول را مدرسه برنامه کسی اگر

 تزریق هم را امید و نشاط شکن فشار باید باال فشار و بودیم گرفته علوی از که میلیمتری های برنامه کنار در. شد نمی موفق مدرسه واال بود همین ما

 .ها تهرانی مثل بازهم. کردیم می دنبال سال طول در امیدبخش یها مشاوره و های تحلیل طریق از را دیگری و بازی طریق از را یکی. کردیم می

 برای نیز تهران مانمعل از. بدهیم قبولی دانشگاهی پیش در صددرصد که بودیم کرده گذاری هدف خودمان برای گرفتیم، سفت نیز را آموزشی برنامۀ

 دبیرستان با هفته دو حدود در را دانشگاهی پیش عید اردوی توانستیم که بود این شدیم مند بهره که ای العاده فوق امتیازات از یکی. گرفتیم کمک کنکور

 پرکاری و نظم دیدن با چون بردند ما های بچه ولی. کردند ریسک همکاری این در ها آن واقعاً. باشیم همراه ساری شهر بادله اردوگاه در علوی

 ها بچه عید از بعد. «بودیم دیده زودتر را ها این ما کاش ای: »گفتند می آموزان دانش. کردند پیدا انگیزه شدت به نیز ما کادر و ها بچه علوی، آموزان دانش

 که شد باورشان و دیدند را درسی بزرگ تیم یک تیم،داش خواندن درس برای خوبی فضای کنکور تا و شدند درسی تر انگیزه با و عوض العاده فوق
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 علوی حمایتی چتر. بود مفید خیلی نیز تهران معلمان آمد و رفت. هست هم نظم و پرکاری امکانات، از غیر تهران در فهمیدند و کرد کار بهتر شود می

  .بدهیم قبولی کنکور در صددرصد توانیم می که بود این باورمان حال. دگرفتن می یاد را کار نیز زاهدان نیروهای کرد؛ آسان و روان خیلی ما برای را کار

. نداشتند را امر این کاربلدی یا توان اما شود، می بهتر نیز تربیتی و عمومی جو شود، قوی مدرسه در علمی جو اگر که بودیم گفته ها آن به نیز این از پیش

. شدند آرام حدی تا نیز شیطان و قرار بی های بچه حتی که دیدیم خوبی به گرفت رونق اهدانز مدرسۀ در ورزشی نشاط و علمی فضای که این از بعد

 و درس به ها آن باور و عالقه اما داشتند را خودشان جوانی شلوغی ها بچه. بودیم دیده بودیم، راهنما معلم یا آموز دانش تهران در وقتی را ها این همۀ

 مدارس به درسی مسائل خاطر به ها بچه که بود مهم برایمان. نماند جا درس از کسی تا داشتیم مفصل علمی برنامۀ نیز تابستان برای. شد بیشتر مدرسه

 .نروند دیگر

 کار ما ولی. شدند الش و آش همه و رفتیم راه ساعت وشش سی. بادله تا بلیط جا آن از و گرگان تا گرفتیم اتوبوس بلیط ساری در بادله اردوگاه برای

 .شد همنشین درس و نشاط هم آنجا.  جنگل کنار بود اردوگاهی عجب. نداشتیم را کار این معلم و امکانات و برنامه و نبودیم بلد را عیددر درسی

 .خواندند می درس باید کنارش در  و دیدند می را شمال دریای که بود بار اولین ها بچه بعضی

 

 کردند عمل تمام نوازی مهمان و محبت با خیلی ها آن. کردند پیدا زیادی درسی انگیزه و شدند وبرور آن آموزان دانش و علوی مدرسه مربیان با ها بچه

 .گرفتیم عکس هم با و

 

 .بود کلیدی خیلی که نفس عزت کنارش در و داد می کیف چقدر و بردند می گاهی ما های بچه و دادیم می مسابقه هم فوتبال ها آن با البته
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 .زیبا و مطبوع و سالم و آرام. بود دنیایی بهشت ما برای هم پرورش و آموزش اردوگاه این البته

 

 مسجد در ها تروریست توسط گذاری بمب در که انداخت مدرسه آموزان دانش از یکی یاد  به را من. سوزاند مجدداً را ها دل منا شهدای یاد امروز

 همه برای. فرستم می برایتان را شد چاپ رشد مجله در رسایی آقای مدرسه مدیر توسط که او از ای خاطره. رسید شهادت به زاهدان ابیطالب بن علی

 .بخوانید فاتحه شهدا
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 ی مباحث خالصه

  :که گفتیم جا این تا

 بازدید و زشآمو با خودشان که این انتظار و بود عزیزان با همراهی و حضور دور منطقه یک در مدرسه ساختاری اصالح راه فهمیدیم تدریج به ما  -1

 .بود خطا ،دهند انجام کاملی صورت به را کار ما های سرکشی و تهران از

 .داد جواب جوان کادر و آموز دانش مورد در این. شود می عوض چیزها خیلی باشیم ها آن با را زیادی وقت یعنی شویم همراه ها بچه با وقتی -2

 .کرد خواهند تجربه را ناسالم نشاط اال و کنیم نتأمی را آن باید خوب. دارند نیاز نشاط به ها بچه -3

 باید خیلی رشد دوران در را این. خواهد می همراهی این و کنیم تزریق ها آن به باید پس ،افتند می نفس از واال کنند پیدا امید و انگیزه باید ها بچه -4

 کنند. دریافت

 أبی ابن عن:  افتادم روایت این یاد. است همین راهنمایی معلم اساس و کنند کشف و ببینند باید ندارند زدن حرف به نیاز زیاد تدین برای  ها بچه -5 

 ،(اإلسالمیۀ - ط) الکافی. )داعیۀ ذلک فإن الخیر و الصالۀ و االجتهاد و الورع منکم لیروا  ألسنتکم بغیر  للناس دعاۀ کونوا  ع اهلل عبد أبو قال قال یعفور

 تالش و ورع شما از باید که صورت این به کنید دعوت زبان بدون را مردم» که اند فرموده و  اند داده السالم علیه صادق امام را فرمول(  18: ص ،2 ج

 .خواهد می وقت ولی نیست سختی کار راهنمایی معلم. «است کننده دعوت روش، این و ببینند را کارخوب و نماز و زیاد

 .مدرسه صالحا راهبرد باب در بحثمان ادامه به برگردیم 

 نهاد یک گذاری پایه برای  مدرسه کردن کوچک

 را مدرسه اول دوره گفتیم. کند عمل چارچوب این در مدرسه سیستم و ها دوره همه که بود این درست راه ولی  بود دوره یک مورد در گفتیم آنچه

 پوشالی نوعاً که آبروریزی و شکایت و اسلحه و چاقو به تهدید مثل دارد هایی قصه نیز این.  باشد سالم ها بچه تحول و رشد راه تا کردیم جور و جمع

. کردند حمایت انصافاً هم مدیران کردیم شروع بودیم گذاشته دیگر های دوره در که هایی جوان کمک با را کار این شبیه. بود هم دهنده آزار ولی بود

 به را دوم به اول ورودی 19 تابستان در مثالً رساندیم 151 تا 111 به نفر 261 تا 251 حدود از مختلف تمهیدات با را دبیرستان جمعیت دوسال طول در

 و داشت مدرسه برای هایی چالش و مشکالت کار این. رساندیم دو به سه از را کالس تعداد و کم اتوماتیک صورت به نداریم امکانات که این بهانۀ

 کمی را ورودی معیارهای گرفتیم؛ آموز دانش کالس دو بعد سال از و کردیم دنبال را سیاست همین نیز راهنمایی در. افتادند در مدرسه با ای عده

 کردیم، هرس و کوچک را مدرسه توانستیم که جا آن تا. یافت کاهش نیز راهنمایی جمعیت تدریج به. کردیم تر مشکل را ورودی آزمون و تر جدی

 زیاد خیلی دیگر های دوره مسائل کار لیاوا در. بودند شده جمع مدرسه در زیاد تعداد به مناسبنا های بچه و نداشتیم باتجربه و مناسب نیروهای چون

 و آمد نمی ما دست به ها بچه رفتاری جو. کردم می کنترل شد می که آنقدر را بقیه و بودم گرفته سفت را دوره یک نیز بنده. نبودیم حریف اصالً ما و بود

 و آموز دانش نامتوازن رشد با ای مدرسه ؛ بودیم گرفته دست به را مدرسه راه وسط از ما عمالً شود، مسلط که نداشتیم مه تجربه با و قوی راهنمای معلم

 کوچک تدریج به را مدرسه جمعیتی حجم مدرسه، تیم در رشد فرصت ایجاد برای و کنیم، نیروسازی داد نمی اجازه مدرسه بزرگی نیرو؛ نداشتن

 م.کنی کنترل را مدرسه جو و کنند تجربه تر درست به داری مدرسه درست راه هم ها آن و برسیم بیشتر جوان کادر به داد فرصت ما به کار این و کردیم

 پير باد پاینده ، جوان باد زنده

 و راهنمایی درسهم دو در آموزشی و تربیتی شوراهای تشکیل ها، جوان با کار در ما اصلی روش. جوانی و جوان بر درود بگویم باید که اینجاست

 بود. مؤثر مدرسه در ها آن زبانی هم و هماهنگی و نیروها شدن ساخته و رشد برای فضا و کردیم می مشورت مرتباً نیروها با بود؛ دبیرستان

 سمینار خودمان هاینیاز اساس بر کردیم سعی و کردیم دعوت تهران از اساتید و گذاشتیم کادر برای زاهدان در آموزشی سمینار  19 سال تابستان در

 برنامۀ. داشتیم برنامه بعدازظهر و صبح روز هر و شد تنظیم زاهدان در روز ده مدت به 19 شهریور در سمینار اولین نکنم اشتباه اگر. باشیم داشته قوی



                       64 صفحه

 چهار سه به ها سال این در و شد تعدیل بعداً که کردیم سنگینی کارهای حال هر به. بودند افتاده خستگی و زحمت به نیروها آخر روزهای و بود سنگینی

 .ایم کرده تقویت را سال طول در آموزشی مستمر برنامه البته. است یافته کاهش کادر آموزشی سمینار روز

 با  تقریباً داودی خسرو آقای. داشت فرق افراد این گیرایی. گرفتیم می کمک علمی کار روش آموزش برای تهران از و کردیم می کار نیرو جذب روی

 کارشناس داودی آقای نظر زیر پور غالمی آقای نام به ها آن از یکی شدند؛ ساخته نیز خوبی نیروهای و دادند ریاضی آموزش سال سه مستمر سفرهای

 یاد ارک شد، می حمایت ها آن از که مساعدی محیط در ها جوان. است شده هدایت راه دبستان مدیر ایشان امروز و. شد راهنمایی در ما ریاضی

 .گرفتند می

 کاری و شد می مقاومت برابرش در قدری که دادیم کالس نیروها این همۀ به زاهدان در حضورم دوم سال در سرعت به که بود این دیگر کارهای از

 برای شب نیمه دو و یک عتسا تا گاه: »گفتند می رسایی آقایان. کرد آشکار مدرسه داخل در را علمی بنیه های جوانه زود خیلی ولی بود آفرین هزینه

 خوبی اشتیاق. کرد گذاری پایه راهنمایی در را ریاضی تدریس نوین روش هم پور غالمی آقای و «کنیم می مطالعه و کار شود، برآورده درس حق که آن

 و جوان نیروهای از سیستم نکردن حمایت که بود این است مسلم آنچه. شوند تبدیل خوبی معلمان به سریع خیلی که شد باعث نیز ها آموزش و داشتند

 کنار را خود پای محیطی مصالح خاطر به مدیران کردند می خطا یا اشتباه نیروها این که گاه. شد می کار توقف باعث ها آن خاطر به نکردن ریسک

 ها آن به و کردند می صحبت مردم با ها یمیقد و مدیران خود ها وقت خیلی و کردم می حمایت جوان نیروهای از ها خانواده جلوی بنده اما. کشیدند می

 نیز داشتند که محبتی با ها آن و کرد می تحمیل را مشکالتی و ها سختی بومی و محیطی اشل در مدیران برای ما کارهای که دانم می. دادند می اطمینان

 بگیرند شتاب خواستند می که جوانی نیروهای از باید نبود چاره ولی. سعیهم شکراهلل. کردند می هزینه را آبرویشان و داشتند همراهی و کردند می احترام

 مجرد ماندند؛ می مدرسه در روزی شبانه حتی و نداشتند روز و شب و گذاشتند می تمام سنگ نیز ها بچه. کنیم دفع ها آن از را ها آسیب و کرده حمایت

 تمام و پذیرفتند شکل سریع العاده فوق ها جوان و کردیم ایجاد فضا ما شد، هنگفر یک انتقال باعث ها این بنده نظر به. نداشتند هم مشکلی و بودند

 سال دو این ظرف. نداشتم ها آن به اعتماد جز ای چاره که بود ای گونه به نیز منطقه علمی وضع. بدهند پاسخ ما اعتماد به تا گرفتند کار به را خود نیروی

 سابقه و هینزم که ای منطقه در بدیع کار یک برای که شد این سالیان این در من تجربه حال هر به .کرد رشد ریاضی در خصوص به مدرسه علمی پایۀ

 مشکالتی شود ساخته نیرو تا که است طبیعی و بمانند منطقه برای تا ساخت را نیرو این باید بلکه کرد پیدا آل ایده بومی نیروی توان نمی ندارد مشابهی

 باید نیز قوم پیران و ها قدیمی. داد ارتقا و کرد کشف را جدیدی های ظرفیت باید. گیرد می ما دست از را زمان رمانیآ نیروی کشف برای تالش. دارد

 حمایت بدون جوانان. شود محقق گذاری سرمایه تا کنند حمایت ها آن از ستا الزم و هستند ها آن بومی های سرمایه ها جوان همین که باشند توجیه

 این. کنند باز ها آن برای را جا پیران باید ولی کنند داری میراث ها آن حمایت با متقابالً و بزنند گذشتگان میراث و ها سنت به دلگ است ممکن پیران

 مدرسه یهتغذ پایان بی منبع که التحصیالن فارغ جریان که چرا( برسیم اگر البته) کنیم می ازب بیشتر بعد مراحل در که افتاد تدریج به مدرسه این در اتفاق

 .است قبل نسل عهده بر مدیریتش و مسئولیت ولی تهدید، هم و است فرصت هم که. جوان بر سالم بازهم.  بود نشده کشف هنوز است

. بودیم نکرده کشفشان هنوز 19 سال در که مدرسه التحصیالن فارغ یک دوره  میان در دبیرستان محترم مدیریت خزاعی آقای حاج آینده،ِ به رو عکسی

 چه دانستیم نمی درست هم ما و شد می گذاشته اش پایه آموزی دانش های سال همین در ولی است مجتمع در سازی نهاد از دیگری بخش ها آن صهق

 .رویم می مسیری
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 ساختاری تغييرات و راهبردی اقدامات

 کرده توجیه نیز را معلمان و کادر کردیم، اعالم نیز ها خانواده به و شویم قبول کنکور در صد در صد که بودیم کرده گذاری هدف ورود ابتدای از

 علوی. گرفتیم نتیجه دانشگاهی پیش سال در و کرد لطف خدا اما بودند، ضعیف واقعاً نیز ها بچه از برخی. بود داده تیم به خوبی انگیزۀ عمل این. بودیم

 سطح شدیم می تر نزدیک کنکور به چقدر هر کردند، رشد واقعاً ها بچه و یمکرد پیاده زاهدان در را دانشگاهی پیش آموزش سیستم و کرد حمایت ما از

 داشتند العاده فوق باهوش نفر چهار سه. شدند قبول کنکور در اول دورۀ صد در صد. کرد می رشد کشور سطح ها آزمون در ها آن نمرۀ و ها بچه علمی

  بودند. نکرده رشد بود، ضعیف مدرسه چون که

 کمک قبلش سال که را رسایی آقای  81-19 یعنی بعد سال. بود ممکن غیر تحول ها آن فداکاری بدون بود مهم خیلی جا این در نجوانا کلیدی نقش

 وقتی. کردیم می کار اول دورۀ با دانشگاهی پیش سال در دیگر برادر با بنده و دادیم قرار نظری  سوم پایه در مدرسه دوم دورۀ راهنمای معلم  بودند، بنده

 تر ساده خیلی جدید تجربۀ دوم سال در نظری سوم کار و شدند ترغیب نیز ها آن کنند، می کار چطور اول دورۀ که دیدند می مدرسه دوم دورۀ های چهب

 ره دلیل و فلسفه کردم می تالش و گرفتند می قرار کارها جزئیات جریان در مستمر مذاکرات با و جدی صورت به بودند من کمک که کسانی. بود

 و بازسازی را آن تواند می خودش شد، آگاه نیز آن جزئیات از و فهمید را کار فلسفه کسی وقتی. کنند اقدام کار آن به فهم روی از و بدانند را کاری

 ها آن که امروز .داشت خالقیت و بود برنده پیش که کردند می وارد کارها در را جالبی بسیار های ایده ها آن بسیاری موارد در. کند بومی و اصالح

 تغییر این. گیرم می یاد ها آن از و هستند جلوتر من از بسیار و بدهم یاد ها آن به که ندارم چیزی دیگر اند شده مدیر یا  و آیند می حساب به مدرسه سابقون

 یعنی این و زنند می جلو ها معلم از ها بچه هک ستا این معلمی شیرینی یک. گرفت نادیده را ها آن رشد و افراد لیاقت توان نمی و است رشد الزمه نسبت

 به هم را آن اطالعات کردند؛ می تصحیح و گرفتند می ترها بزرگ را مدرسه ورودی آزمون که بود رسم گذشته در. تربیت و تعلیم جریان بودن زنده

 جریان در را ها جوان که کردیم تالش 19 تابستان در. کردند می ماعال را نتایج نهایتاً و گذاشتند نمی جریان در را راهنماها معلم اساساً. دادند نمی کسی

 آزمون مورد در که دادیم تشکیل ها جوان و ترها بزرگ از مرکب شورایی. بدهیم ها آن به را آموز دانش با مصاحبه و دهیم دخالت ورودی آزمون

 امر این برای و باشند داشته اختیار در را ورودی آزمون که کردند می تالش دبیرستان در خصوصاً ترها بزرگ حال این با. کنند گیری تصمیم ورودی

 بپذیرند. امر این در را ترها جوان با مشارکت روش که کشید طول خیلی. داشتند تأمل قابل دالیلی

 شدت به. باشند داشته عصر کالس ها بچه و بدهد ناهار مدرسه باید که گفتیم(81-19) دوم سال در نمونه عنوان به شد داده سیستم در متعددی تغییرات 

 تواند نمی کسی و است بزرگ تهران  است، تهران مناسب ها حرف این و هستند خانه ظهرها همه،  و ندارد وجود منطقه در فرهنگ این که شد مخالفت

 حال هر به. برگردند دوباره عصر و بروند خانه به هارنا ها بچه که شد می جایگزین پیشنهاد حتی و پذیرند نمی را کار این مردم بودند معتقد و برود خانه به

 به که شد قرار لذا. بود مربیان با مجاورت و مدرسه در ها بچه مستمر حضور در درسی و تربیتی بیشتر تسلط راه که خصوصاً کردیم، اصرار مسأله این بر

 ندارد همراهی که ای خانواده هر و بایستیم محکم کار این پای یدبا گفتیم گیری، تصمیم شوراهای آخرین در و بدهند را ناهار پول هفتگی صورت

 که باشد روشن البته. نبرد مدرسه از را فرزندش کسی نفر دو یکی جز به عمالً و شد اجرایی ها تصمیم این لرز و ترس با حال هر به. ببرد را فرزندش

 یک مثالً پختیم می اقتصادی خیلی نیز را ناهارها ابتدا در. بودند شده مدت نای در مدرسه خدمات سایر و مدرسه در جدی تحوالت متوجه ها خانواده

 ها هزینه تا دهیم کاهش حداقل به را قیمت خواستیم می. زدیم می برنج الی البه و کردیم می ریش ریش را آن بلکه گذاشتیم، نمی برنج کنار را مرغ ران

 در را ناهار پول بعد سال. افتاد راه باالخره اما دادند، نمی پول نیز برخی و کردند همراهی هفتگی ها خانواده. شود شروع دادن ناهار فرهنگ و یابد کاهش

 .هستند همراه کامالً نیز ها خانواده و ندارد مشکلی هیچ مدرسه  ناهار مورد در امروزه ولی گرفتیم قسط سه

 نبود، انتظار مورد مدرسه این در و زاهدان در و زمان آن در اتفاق این و ادد قبولی کنکور در صد در صد دوره اولین در و 81 سال در مدرسه وقتی

 با کردم، می حمایت خیلی نیروها از نیز بنده. کرد پیدا ای فزاینده رشد مدرسه اعتبار و کرد پیدا کاهش زیادی مقداری به  مردم تردیدهای و ها اعتراض

 خانوادۀ از ها جوان های درددل به کردن گوش بنده دائمی سریال. زدند می زبان زخم زیاد ها جوان به  نبودم، که کجا هر و وقت هر ها مدت تا وجود این

 همان خودش اذعان به دادیم، ها جوان از یکی به که را ها پایه از یکی راهنمایی معلم رود نمی یادم. بود مدرسه های قدیمی برخی و آموزان دانش

 شروع در ها جوان عموم که کاری بود؛ کرده استفاده محکم برخورد و زبان از و بدهد نشان آموزان دانش به را قدرتش بود کرده سعی اول های هفته
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 تازه راهنمای معلم این امروز. کند می ایجاد مقاومت ها بچه در دقیقاً اما هستند، مسلط که بدهند نشان ها بچه به خواهند می و دهند می انجام راهنمایی معلم

 فردی صورت به روزانه و ها ساعت. شد می علت مزید نیز اشتباهات این حال هر به. است شده تبدیل مدرسه در بخش الهام استوانه یک به 19 سال کار

 به اجرا برای و کردیم می سازی تصمیم و کردیم می گفتگو نشستیم، می هم با. بگیرند یاد را کار تا کردیم می گفتگو مسائل ریز ریز روی بر ها جوان با

 را مسئولیت ما دیگران مقابل در خطاها موقع یادگرفتیم کنید دقت. کردیم می تقبل را ها آن خطاهای هزینه و سپردیم می کار و کردیم می اعتماد آنها

 ها آن به خلوت در که مدانستی. نکنیم تحقیر جمع مقابل را ها آن که فهمیدیم.  اند کرده خراب ها جوان این نگوییم و نکشیم کنار را خودمان و بپذیریم

 نهفته نکات این در مدرسه رشد اصلی کلید رسد می نظر به که کنید دقت. کنیم قبول را مسئولیت خودمان جلوت در ولی بدهیم توضیح را خطایشان

 تب که جوان برای. بود ها آن وشد به بارها و کارها اصلی بخش انصافاً و بودند مدرسه در وقت تمام نیز ها آن. آن امثال و نیرو آموزش در نه و است

 .جوانی بر درود بازهم. میرد می تو برای کنی

 کار گیر پی  و ام داشته شورا دو یکی امروز مثالً. دارد فرق دهم می را گزارشش که زمانی با  و دارد متنوعی بسیار لیمسا سال 25 از بعد مدرسه  امروز

 تازگی که دیگری کنیم صحبت کمی بیایند تسا قرار خانمش با کرده ازدواج تازه که دیگری هستند، شوهری و زن اختالف در که ها بچه از یکی

 اول اندازی راه و زدیم سر را مدرسه تعمیراتی  کارهای و داشتیم صحبت را کرده فوت و تصادف برادرش که دیگری و داشتیم صحبتی گرفته طالق

 خواهد می که گفت ها معلم از یکی و طبیعی های گرفتاری و زندگی مسائل انواع با زنده محیط یک خالی همه جای خالصه و کردیم مذاکره را مهر

 افزایی مهارت های آموزش مورد در صحبت و دارد درپیش را دوقلویی زایمان که ها بچه از یکی و برود دیگری شهرستان به مدرسه یک به کمک برای

 مدیران عهده به همه و دهم می مشورت صرفاً من که کار و کار و کار بخواهد تادلتان. ها این امثال و ای حرفه فنی سازمان با همکاری توسعه و مدرسه در

 .بگذریم.  ها حرف این امثال و بدهد بهشان سالمتی و کند زیادشان خدا و اند شده عیالوار که است مدرسه ترهای بزرگ و

 در هم آن مدرسه یک بلوغ و رشد فرایند گیری پی صدد در ما که شوم یادآور و بکنم مدرسه امروز به ای اشاره  ستا خوب  بحث ادامه از بلق

 خدمت. شود گم نباید تربیت.  بود کیفیت مراقب باید ولی رود می پیش کارها باالخره. کنیم مرور خواهیم می را راه های سختی. هستیم دور ای منطقه

 ستا خوب حال هر به. کرد توان می کارها خیلی التحصیالن فارغ کمک به تدریج به. شود یتتقو رشد دوره در باید ها بچه ایمان. شود فراموش نباید

 و  گزارش این زیباسازی در که گلوی آقای خوبم همکار از. کنم تقدیم اند کرده تهیه دوستانم که هدایت راه دبیرستان امروز شرایط از گزارشی

 .کنم می تشکر کردند همت قبلی گزارش
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 هدایت راه دبيرستان امروز شرایط از زارشیگ
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 خیال بازهم ولی. شود تفسیر باید ما ظرف و محیط در ما واقعیت. کجا ها آن و کجا ما نخندند ما نتایج به قوی مدارس و ها تهرانی کنم می خواهش فقط

 کم ها آن که این نه ایم گذاشته کم ما. هستند مند بهره کمتر امکانات در ولی ندارند کم چیزی خلقتشان در بزرگ شهرهای از جا این های بچه کنم می

 دارید؟ نظری چه شما.  قائلم احترام خیلی منطقه این در ها آن مربیان و ها بچه این برای من. دارند

 :بزنیم نوروز عید گاهیشدان پیش درسی اردوی در ها بچه به هم سری یک خستگی رفع برای
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 ها بچه رشته تعيين در زدگی شتاب

 دهد می انجام را حملش اولین که خانمی مثل. شد حاصل ها بچه همه قبولی با کنکور نتیجه باالخره مدرسه در روز هر حضور و مفصل ریزی برنامه با

 هم کمی ما های دوپینگ با نبود حواسمان ولی بودند خوشحال همه و درآمد تپل بچه کمی شد حاصل ایمانبر لرز و ترس ها ماه از بعد موفقیت احساس

 .دارد باد بچه

. شدیم غافل را نکته یک ولی شد می آبرو مدرسه برای چون. شوند قبول باالیی های رشته بودیم مایل و بود کرده زده ذوق را ما کنکور نتایج حال هر به

 در بود خوب منطقه در ها آن تراز چون و کردیم هدایت را ها بچه ممکن رشتۀ بهترین به رشته، تعیین هنگام در که شد این ما های تجربه از یکی

 ها آن از برخی شدند مشغول دانشگاه در وقتی ولی شدند قبول  عمران مهندسی نفر چند و برق مهندسی نفر چندین مثالً شدند قبول خوبی های رشته

 طول سال دو را نکته این ما. دادند رشته تغییر نهایتاً و شدند مشروط ها بچه از تعدادی ترم چند از بعد شد موجب و نداشتند را برق  رشته کشش اصالً

 ایدب. کنیم می خراب را ها آن سرنوشت چون نکنیم، عمل احساسی رشته تعیین در و کنیم توجه ها بچه سابقۀ و توان به باید شدیم؛ متوجه که کشید

 حال هر به. بگوییم صریح ها آن به را ها بچه مصالح  باید و هستیم ها بچه امین ما. نخریم ها بچه آینده شدن خراب قیمت به را مدرسه آبروی باشیم مراقب

 کشش و ها بچه مورد در مدرسه که واقعیتی این به کمتر ها خانواده گرچه شود می عمل تر پخته بسیار دانشگاهی، های رشته به ها بچه راهنمایی در امروزه

 را ها بچه یعنی عزیرانمان ولی کنیم فکر مدرسه یعنی خودمان به نباید و والدینیم مثل هم ما. بگذریم. کنند می اعتنا گوییم می ها رشته برخی در ها آن

 .کنیم فراموش

 التحصيالن فارغ پاتوق یا  مدرسه

 به. بود نزدیک دانشگاه به مدرسه که خصوصاً بودند، مدرسه در مدام کردند؛ پاتوق به تبدیل را درسهم طبیعی طور به شدند التحصیل فارغ ها بچه وقتی

 و ناظم هم خیلی و آمدند می مدرسه به عالقه و رفاقت شدت دلیل به ها بچه این. بودند رسایی آقایان و بنده دور نفر سیزده دوازده روزی متوسط طور

 از برخی. بودیم کرده مختل را مدرسه کار و بود درست نیز حدی تا شدیم؛ واقع اعتراض  مورد ما که شد طوری. گرفتند نمی تحویل را ترها بزرگ

 این در هم محاسنی البته. کرد می زیاد را ما مشکل این و نداشتند مناسبی پوشش گاهی هم برخی و داشتند مدرسه نامناسب رفتارهایی گاهی نیز ها آن

 81 سال در وقتی خصوصاً. یافتند می خود امن نقطه را جا این و کردند می پیدا مدرسه به نسبت آموزان دانش سایر که بود تیمثب احساس آن و بود کار

 درسی مطالعه در گاهی. بود بخش نشاط و کمک اردوها برخی در ها آن حضور و کردند اجرا مدرسه در قوی نمایش و سرود التحصیل فارغ های بچه

 به. کنیم دور مدرسه از را التحصیالن فارغ که خواستیم نمی دیگر سوی از ما حال هر به. کردیم می استفاده اشکال رفع برای تر خوان سدر های بچه از نیز

 بیایند زاهدان میان در هفته یک کردیم دعوت هستند مذهبی نمایش اهل که دوستان از یکی از. کردیم جذب مدرسه در را ها آن نفر هفت شش تدریج

 فقط که کند، استفاده نمایش و کتابخانه مانند مدرسه برنامۀ فوق کارهای برای ها بچه از ایشان بود قرار. کند گذاری وقت التحصیالن فارغ برای فاًصر و

 را مدرسه. دندخوابی می مدرسه را شب ها بچه از بعضی حتی و کردند می کار نمایش روی بر التحصیالن فارغ با شب های نیمه تا گاه. گرفت نمایش کار

 بودیم این شاهد ها سال ما. کردم می دفاع ها بچه از ولی گرفتم، می قرار مدرسه اعتراض مورد بنده و ریختند می هم به را سرا میهمان و کردند می کثیف

 دوستان از یکی از. کردند اجرا ییکارها چنین ها بچه همین اما نبود؛ شده شناخته زاهدان در اما شد، می اجرا تهران در بزرگی مذهبی های نمایش که

 آن از. هستند گردان مجلس نیز هنوز که آمد دست به خوب مداح سه دو ها بچه همان بین از که شدیم مند بهره مداحی و سرود آموزش برای نیز تهرانی

 همین. است شده فرهنگ ها این. آید می بیرون ویق نویس نمایشنامه یا و مداح یک دوره سه دو هر از و دارد تداوم جریان این نسل به نسل نیز بعد به

 های بچه خود دست به کار اآلن. است انداخته روال روی را کار خالق های بچه از مدرسه حمایت. کردند برگزار نفره شصت بزرگ بسیار سرود امسال

 بگیرند، قرار مدرسه پشتیبانی و حمایت مورد که این صوصخ به و بدهد آموزش را کار بیاید موفق نمونۀ یک ابتدا در که بود الزم تنها است، زاهدان

 کار و داشتند تمرین و ماندند می مدرسه در شب نیمه تا فارغ دانشجویان این گاهی. باشد همراه ها آن با مدرسه سرایدار باید کوچک خیلی حد در مثالً

 .دارد هم غفلت و دهد می دل. کند می هم کالفه و دهد می نشاط. نهمی یعنی جوان.  باشند داشته هم شیطنت هم کمی که بود طبیعی و کردند می

 .کردیم می جذب جوان نیروهای مدرسه برای ها آن میان از ما و التحصیالن فارغ برای شد پاتوقی مدرسه ترتیب بدین
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 نبود باورکردنی ها بچه برای ها تکریم این.  ها بچه زا هم مدرسه و کردند تشکر ها معلم از ها آن و گرفتیم معلمان حضور با التحصیلی فارغ جشن ها بچه با

 و معلم هستند ارزشمند و محترم همه که فهمیدند می همه کردند می تجربه را ها پدیده این بار اولین برای هم مدرسه های معلم محترمند اینقدر که

 .ببینند را این باید و عزیزند و مهم ها بچه .شاگرد

 

 

 هم ها معلم ،آمدند هاپدر التحصیلی فارغ جشن در .ایم شده گرفتار مهرشان به بلکه ایم نشده خالص شرشان از ما. روند نمی دل از ولی اند شده فارغ آنها

 .هستند ما و ها آن آینده و ندمهم ها آن ونچ شد تجلیل فرزندانشان از ها آن حضور در و آمدند هم هامادر ،آمدند
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  اجرا مدرسه در التحصیلی فارغ دوره و گرفتند یاد را ها تهرانی مثل بزرگ های نمایش. کردند شروع مدرسه در را جدیدی کارهای ها بچه همین گفتم

 را نمایشی تا کردند می تمرین دوماه ماه یک التحصیل فارغ های بچه.  دیدند تری پایین سن در را تری بزرگ های افق ها آن تر کوچک دوستان  و کردند

 انگیزه و داشتند انرژی چون دادند توسعه را رشد فضای و کردند تر بزرگ را مدرسه ها بچه. نداشتیم را امکان این قبالً ما و کنند اجرا آموزان دانش برای

 عوض شکلش فقظ و شود نمی تمام مدرسه پایان در تربیت راه بدانیم باید ما. هست هم ها آن رشد ادامه این. دانشجویی دوره آزاد وقت هم کمی و

 .نیست باز خیلی مدرسه در دستمان گرچه دهیم ادامه ها بچه با باید و شود می

 .شناسند می را فرهنگ این هم ما دبستانی های بچه حاال. کردند داغ مدرسه در را مذهبی های نمایش کاروان که بودند ها نفس تازه این
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 گاهی را روز و شب. کشند می گند به معنا تمام به گاهی و ریزند می هم به گاهی را محیط جوان. ندارد جالبی های صحنه پشت بزرگ کارهای این البته

 همراه ها بچه با و کند می تحمل هاست سال را اوضاع این که بدهد خیر مدرسه امین و صبور سرایدار به خدا. کنند می زابرا را همه و کنند می وصل هم به

 بودیم آرام ما گاهی. کند می قفل را کارها وی مثل نبودن و اند العاده فوق نعمتی که کند زیاد را او مثل خدا. خوابد می کی دانستم نمی گاهی من. است

 .کنند درک هم را او مثل قدر بدهیم یاد ها بچه به باید و کرد فراموش توان نمی را او. ریخت می بهم آرامشش او چون

 

 ها آن نرود یادشان تا هستیم مربی ما نرود یادمان .شود می ها آن اجتماعی رفتار سرمایه همین و است عزیز چقدر او که فهمند می او با ما رفتار از ها بچه

 .دارند نیاز خیلی بعد های سال در را این. باشد باید جامعه و دین خدمت در وهنر نیستند هنری
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 کوه به گاهی جمعه صبح خودشان هم ها بچه نکنیم خارج دین مسیر از را کارمان ما اگر. بروند درست کنند می سعی هم ها بچه برویم درست اگر

 شاه ندارد صالح زاده امام که ما شهر. گردند برمی شاد و سرشار و گیرند می عکس و خورند می صبحانه و خوانند می دعا و روند می الزمان صاحب

 .شیراز مثل ، قم مثل تهران، مثل دارد زمان امام و خدا ولی ،ندارد جمکران و چراغ شاه ،ندارد العظیم عبد

 

 دلگير مربيان و  نازک دل جوانان

 مشکل کار کند می عبور دوره ده و پنج از و شود می زیاد التحصیل فارغ های دوره وقتی اما شود، می انجام راحتی به اول های دوره برای کارها این همۀ

 فعلی التحصیالن فارغ بزرگ حجم از توانیم نمی که بینم می اآلن ولی دادم، می اختصاص امور این به را وقت بودم زاهدان که را سومی سال بنده. شود می

 آموزان دانش به رسیدگی و اند افتاده کار از که داشتند گالیه راهنما معلمان داشتیم، التحصیل فارغ دوره دو که کار، سوم سال همان حتی. کنیم حمایت

 کاری دفتر و مزاحمی» یا «داریم کار: »گفتند می یا کردند می توجهی بی کسی به اگر است؛ پر التحصیالن فارغ از همواره ها آن دفتر و است شده سخت

 گرفتیم، سخت کمی که را کار. نداشتیم برنامه که بود خاطر این به نسبی مرج و هرج این. شد می ها بچه آزردگی دل موجب ،«باشد نباید گعده محل من

 دوستان از بعضی نداشتند خبر که صورتی در. «گیرند نمی تحویل را ما ولی رویم می مدرسه ما: » گفتند می. شد شروع التحصیالن فارغ های گالیه مرور به

 التحصیالن فارغ اما کنیم، مهار را وضعیت خواستیم می ما ترتیب بدین. بودند درآورده بازی لش ناآموز دانش جلوی آمدند می مدرسه به وقتی خودشان

 زمینه این در جامعی و موفق نمونۀ نیز تهران در حتی بنده و دارد وجود هم هنوز مشکل این. کردند می قطع را مدرسه با خود ارتباط و شدند می دلگیر

 .ندارم سراغ

 خصوص به. شود می سخت شرایط و شود می زیاد التحصیالن فارغ حجم آن از بعد اما نیست، بزرگ چندان مشکل این مدرسه اول دورۀ سه دو در

 و کنند می پر را آن دوم و اول های دوره و است خالی مدرسه کاری های صندلی آغاز در که چرا هستند، برنده ها اولی همواره طبیعی طور به که این

 هستند نورچشمی ها اولی دوره که کنند می گالیه بعدی های دوره. ماند نمی جایی بعدی های دوره برای آن از بعد اما شوند، می دروس معلم و راهنما معلم

. کند عوض را نیروهایش سال به سال تواند نمی مدرسه نیز دیگر سوی از اما است، درست ها بچه سمت از نگاه این. ندارد توجه ها بعدی به مدرسه و

 باعث همین. ندارد بعدی معلم به نیاز مدرسه دیگر شدند، خوبی بسیار فیزیک و ریاضی معلمان و کرد کار اول دورۀ از نفر دو یکی روی مدرسه

 قصه باید چقدر و اطالعند بی مشکالت از و کنند می قضاوت و تحلیل زود ها بچه. هستیم آن درگیر هم هنوز که است شده بعدی های دوره دلخوری

 .گیرد می وقت کارها این.  دارند دلجویی ارزش و محترمند و عزیز ها آن نرود یادمان. بیاید دست به دوباره را دلشان تا خورد
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 .گیرند می هم یادگاری عکس کنارش ها بچه و شود می بازسازی نیز غدیر برکه  گاهی و نیست غریب غدیر ما مدرسه در. شویم می نزدک غدیر به

 .کنند می آباد یادش به را دل و خوانند می سرود هم با موال برای

 

 

 .شود می آبیاری مدرسه گلخانه در ها قلب در امامتش نهال و شود می ادبآ علی ذکر به هم بیابان

 مطالبخالصه 

 جا این تا

 .نیست امکانات ضرورت و نیاز اولین محروم منطقه یک در مدرسه رشد برای که تیمفگ.  1

 .آمد خواهد امکانات ،است هدف و امید و انگیزش ضرورت اولین.  2

 .خواهد می را راهنما معلم حضور و وقت هم آن و شوند همراهی باید رشد برای ها بچه.  3

 . آن از بعد برای است مانده زیادی هایکار هنوز و یابد ادامه باید تربیت جریان ولی شوند می التحصیل فارغ مدرسه از ها بچه.  4

 .دارد هم رازی و رمز بقا این اما است مدرسه یک شدر تداوم و بقا ارکان از یکی التحصیالن فارغ.  5
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 التحصيالن فارغ هيأت اندازی راه

 دیگر های بچه از برخی آن ظرف در که بود مدرسه هیأت تأسیس ،مدرسه داخل در ها بچه به رسیدگی ظرفیت نبودن مشکل حل های ایده از یکی

 نظر به. شوند می شاکی ها بعدی کردند، قبضه را هیأت کارهای ها بچه از نفر بیست ده وقتی و است محدود نیز هیأت یک ظرف اما. شدند جذب

 اندازی راه برای. است محدود مدرسه ظرفیت اما داریم، التحصیل فارغ دائم طور به که چرا است عاجز التحصیالن فارغ ادارۀ در مدرسه سیستم رسد می

 مجلس و دعا تا گرفت قرار التحصیالن فارغ اختیار در و بودیم کرده بینی پیش جلسات برای مسکونی ساختمان یک لوتیپ ،جمعه های شب هیأت

 این برای ترها بزرگ از ایام سایر در و کرد می صحبت ها بچه برای بود جا آن تهران از کسی وقت هر و شد انجام خوبی به ها سال کار این. باشند داشته

 با. کنیم دعوت را ها خانواده کل و باشیم داشته مدرسه در تری مفصل مجلس گرفتیم تصمیم قدر های شب 81 سال در. کردند می استفاده کار

 و مدرسه کادر و کردیم دعوت خوب مداح و منبری و کردیم برگزار مدرسه در قدر های شب برای را خوبی بسیار مجلس دقیق، نسبتاً ریزی مهبرنا

 در و بگیرد شکل التحصیالنی فارغ هیأت شد موجب که شد ایجاد زمینه این در خوبی بسیار های تجربه و کردند همکاری نیز ها التحصیل فارغ

 همه و کردیم استفاده قمی و تهرانی خوب منبری از نیز خاص ایام در نوعاً. بروند هیأت این به که داشتند انتظار زیادی های خانواده دینی، های مناسبت

 .بودند راضی

 در هدایت دبستان در کودکان  که شود می گذاشته مدرسه در کودکان عزای اقامه امروز پایه که دانستیم نمی زدند هیأت التحصیالن فارغ که روز آن

 .نوشت خواهند عزا مشق کربال مظلوم برای هستند التحصیل فارغ که معلمانی میان
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 فرهنگی شكنی ساختار سختی

 یک در را تغییر بتوانیم سیستم حمایت با اگر اما است مشکل بسیار بومی فرهنگ در شکنی ساختار که بود این شدیم متوجه کار از مرحله این در آنچه

 تمام نخست سال ده در که حالی در است، افتاده جا خوبی به تابستان طرح و بعدازظهر کار دیگر اآلن شود؛ می جاگیر تحول کنیم، پیاده خوبی به دوره

 همه بعدازظهرها  شنبه پنج» که این یا و «برند می ده به تابستان را هایشان بچه ها خانواده: »گفتند می ما به. نداشتند را فرهنگ این ما پرورشی و آموزش تیم

 خواهند همراه مدرسه با ها خانواده و نیست درست باورها این شود روشن که برد انرژی و زمان خیلی. «گذاشت والدین جلسۀ توان نمی و روند می مزار

 ریزش هم اگر: »گفتیم خودمان با. کنیم نمی نام ثبت نیاید کسی بعد سال اگر که کردیم اجبار اما کنیم، شروع را تابستان اردوی نتوانستیم 19 سال. شد

 حل را مشکل اقتدار با باید ها وقت از بعضی که دهد می نشان این. رفتند مدرسه از نفر دو یا یک فقط که این جالب. «شود می سازی فرهنگ باشیم، داشته

 مدرسه برنامۀ با را خودشان ها خانواده شد؛ حل صورت این به تابستان کار و والدین برای پنجشنبه بعدازظهر جلسات بعدازظهر؛ کار و ظهرخوابی. کرد

 .نباشد تردید در و کند می چه بداند مدرسه که شرطی به کنند می تنظیم

 کار افراد برخی گاهی داشت، پیگیری و عزم باید. شود می سازی فرهنگ ترتیب بدین. شد شدنی مقبولیت و موفقیت با همراه اقتدار با ساختارشکنی این

 سقف. کنند می مقایسه تهران با و دارند باور را خودشان زاهدان مدرسۀ های بچه اآلن. دانند می عادی امری را کاری کم و کنند می تلقی زیاد را کم

 البته برند، می محیط به خودشان با را فرهنگ این التحصیالن فارغ. کند می تربیت بلند دید با را آموزان دانش که است شده طراحی طوری مدرسه تربیتی

 فرهنگ عمیق تغییر با توانند می مدارس نوع این که است این بنده باور! آورند می روی آزاد کار به و کنند نمی تحمل را اداری کارهای بسته فضای گاه

 .بگذارند اثر جامعه کل بر ،[نخبه] افراد از اندکی

 تهران بت از عبور و شهرستان به رفتن

 شدم متوجه  .است ترکیه اهالی از گولن اهلل فتح نام به شخصیتی نظر زیر که دیدم را افغان -ترک مدرسۀ افغانستان شریف مزار شهر در سفر یک در

 جریان ندارند؟ را روحیه این تهران خوب مدارس التحصیالن فارغ چرا که شد سؤال بنده برای اند، برنگشته ترکیه به که است سال ده معلمان از بعضی

 رفتن به که هایی جوان کنم می فکر. کنند می حمایت اند کرده هجرت که افرادی از تجاری های سیستم با سپس و کند می تأسیس مدرسه ابتدا گولن

 در زندگی از ها آن از برخی. کنند می مراجعه بنده به ها جوان این. نداریم مدیریت سیستم و برنامه ها آن از حمایت برای اما داریم، باشند داشته تمایل

  .کنند تجربه شهرستان در را مفیدتری و  تری آرام زندگی دارند دوست و اند شده خسته تهران

 در که افرادی برای خصوصاً شود،  می تبدیل مانعی به هم غربت و دوری. است خانوادگی لیمسا هرکس برای شهرستان به رفتن در مسائل از یکی

 و ناسازگاری یا شود افسرده است ممکن واال باشد داشته قبول را روند این فرد همسر باید حال هر به. اند شده بزرگ تهرانی برق و پرزرق زندگی

 دوستان های خانم. شود مشغول جا آن در که نداشتیم هم دخترانه. کرد سرمی ها بچه با خانه در و نیست اجتماعی فردی بنده همسر. دهد نشان تحملی بی

 جلسه یک. نبود گیری ارتباط اهل خیلی ما عیال حال هر به ولی.  آوردند می و پختند می خانگی نان ما برای گاهی. داشتند محبت ما خانواده به مدرسه

 ولی داشت را خودش خاص شیرینی البته. بود ساده هم زندگی امکانات. داد می درس ها آن به را چیزهایی و داشتند ایشان با جوان های خانم از نفر چند

 که دوستانی البته. نبود ساده امری آمد و رفت که خصوصاً کند، تحمل را ها تنهایی و مشکالت زن، باید حال هر به. ندارد مشکالت تحمل به ربطی این

 به نیز، مدرسه دوستان محافل و مجالس برخی در. کرد می ایجاد زندگی در تنوعی این و آمدند می زدند می سر هم ما منزل به آمدند، می تهران از

 ها این ولی کرد دعوت منزلش به خانواده با بار دو یکی را ما داشت محبت خیلی که آموزان دانش والدین از یکی حتی. کردیم می شرکت ضرورت

 .نیست وقتش که دارد هایی قصه شرایط این در هم زندگی اداره حال هر به. است تهران در او طبیعی و اصلی زندگی از غیر زن، یک برای
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 اول نمود آسان عشق

 به رفتن صرف که کند انگاری ساده است ممکن جوان مربی یک و بود ردیف زاهدان در کارها همۀ شود  تصور است ممکن که ستا این دیگر مسأله

 و کاری مشکالت اثر در گاهی من. کرد غلیه آن بر توان می سرسختی با و است سخت امری محیط، مقاومت معموالً. کند می حل را کار شهرستان

 با البته. نرفتم مدرسه به هفته چند فشار، اثر در بار یک. گرفتم می مزمن سردرد گاهی. کردم می پیدا ای گرفته حالت و شدم می انگیزه بی ها لطفی کم

 مشغول ها وظایف  شرح برخی نوشتن به و ماندم می خانه بیشتر و بودم کالفه ولی کردم نمی شلوغ و زدم نمی هم به را کافه داشتم، نشست جوان دوستان

. شود می کور ها انگیزه و شود می قربانی مدرسه آینده ببریم باال را فشار تهران و امنا هیأت استناد به اگر موارد این در که ستا این من تجربه. شدم می

 و خواسته و شد نمی درک ما کار گاهی که بود این مسأله. کرد حل را مؤسسه داخلی مشکل نباید زورگویی با و یافت منطقه در را حل راه باید

 شود، آمیخته تجربه با باید که است پختگی از غیر اولیه، یادگیری کشد؛ می طول خیلی شوند، پخته تا نیز ها جوان. آمد می فشار ما روی خیلی ناخواسته

 باید ها خیلی جگر شود گاو گوساله این تا. دارد ادامه جدیت با مدرسه رشد روند ولی شد، گذاشته ها پایه صرفاً سال سه در. است طوالنی بسیار کار لذا

 .خواهد می گذاری وقت سال بیست کم، دست کارها تیپ این معتقدم.  شود آب

 که کنند نمی همان همواره و خواهیم می که شوند نمی همان هم همیشه ها بچه. نپرداختیم چندان ها آن به مجال این در که دارد خیلی نیز غصه تربیت قصه

 پهن ها گام مسیر بر ها دام و است برقرار قوت به شیطان عساکر و رحمان جنود جنگ و دارد هم نفس ما جوان و دارد هم شیطان ما جهان. داریم انتظار

 کسانی بدگویی با مواجه گاه و آید می پیش هم جدایی و اختالف گاه. خورد می تورمان به هم خیانت گاه و ینیم یم هم ضاللت و اسارت و است

 .ماند نیز غمبار های قصه این شرح. شود نمی نصیب کم هم خار و نیست گل همیشه خالصه. ای کرده ها آن برای کار همه که شوی می

 مدرسه رشد بعدی مراحل  و ها ناگفته

 به خیلی که کرد شروع  را  مدرسه رشد از دیگری سرفصل مدرسه به التحصیالن فارغ برگشت. بود مدرسه رشد دوم مرحله شد عرض جا این تا چه آن

 آن امروزه که نپرداختم مؤسسه ساختاری و سازمانی جهات به من. است قصه و نهال این مانده موضوعات از نیز مدرسه مدیریتی تحوالت. بپرداختیم آن

 و وچارت وظیفه شرح و کرد تبدیل سازمان و نهاد به ماندگاری برای را جمعی حرکت یک باید است شده تبدیل جدی سازمانی به دوستانه مجموعه

 نیز  دخترانه اندازی راه.  کردم دنبال را شوند می غافل آن از ها سازمان که کار جوهر و شدم یادآور را تحول و رشد هایفرایند بیشتر. دید آن در سیستم

  داری مدرسه شیرین دنیای حال هر به. دارد دیگری عالم دختران تربیت و ها خانم با کار. طلبد می دیگری مجال آن به پرداختن که است بزرگی سرفصل

 ربوبیت عالم به جا آن. دهد می بقا و ابدیت بوی و است زنده و جدید چیز همه همواره آن در که است نوشونده و تکراری غیر جهانی ،نسل تربیت و

 .بگیرد سامان او اولیای و خدا  مدار بر اگر ،است تر نزدیک

 کار از ها آن نیت که کنند می حمایت را کار و اند گرفته دوش بر  را بار و هستند و بوده کار امنای در داشت چشم بی که عزیزانی از کنم می یاد پایان در

 ما فرصت.  نماییم  نثار ای فاتحه برمزارشان و کنیم یاد را تربیت عالم خفتگان و رفتگان .هاست بچه و والدین دعاهای پاداششان و است تر بزرگ ما همه

 محترم مدیریت از. باشد مستدام و مبارک مملکتمان پرورش و آموزش جریان برای گروه این برکات که داریم امید و یافت پایان صلحا گروه در نیز

 .داریم استدعا خدایش از  را سالمتش و سپاسگزاریم نهایت بی  نیز است کاروان این بخش انرژی که نیرو دکتر آقای گروه

 پایانی یها عكس

 :ستا این ساختمان اولین. شد شروع معمولی ساختمان یک در مدرسه این
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 .بود خاکی ها بچه حیاط ها مدت که شد اندازی راه دیگر محیطی در تدریج به و
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 .کنیم جذب را امکانات کار با نباشیم امکانات منتظر باشد بهتر گونه این موارد در شاید

 آموزی مهارت کنیم می گمان. است مفید ها بچه زندگی موفقیت در چقدر ها آموزش این دانیم نمی. هستیم ها بچه آینده نگران شماها  از خیلی مثل نیز ما

 باید سیستم در اصالحاتی چه که هستیم بررسی و مطالعه حال در هم خودمان و داریم نیاز راهنمایی به بسیار. هستیم فکر در و است شده مهم خیلی نیز

 .هستیم مناسب و عملی تجارب جستجوی در و داریم گرایش مهارتی کارهای به. بکنیم
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 .داریم فکرهایی هم تر تخصصی های آموزش برای و کنیم می ها بچه رشد برای را تالشمان و است مهم ما برای هم ورزش

 مخفی ها بچه سعادت و تربیت دلسوزان بر این و است زیاد حیطه آن در تربیتی مشکالت کمی نظرمان به .ترسیم می باشگاهی و ای حرفه ورزش از البته

 .نیست
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 بر چشم و سپاریم می خدا به کردند همراهی را ما که دوستانی همه. باشیم صلحایی فضای این مزاحم که نیست جایز این از بیش و است زیاد سخن

 .بگیریم یاد ها نآ از که ایم دوخته قوی مدارس های تجربه

 .والسالم


