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  تشکر تقدیر و

شکر   ضاي انجمن،  ،رهبر از هزاران معلم،اولین دین من، تقدیر و ت سنده،  اع ستگ   نوی شته اند تا   ذسیا ست که تمایل دا ار و همکارانی ا

ض  شی در   بنده را با مو سخگویی آموز صرف کردند تا مرا با  گیر نمایند. وع پا راي ب دیدگاههاي برانگیزنده خودچون آنها وقت و انرژي 

ت یاشــتباهاتم را بپذیرم و به فعال ،بیازمایم"پیش فرض هایم را مجددا من عالقمند شــدم تا راه حل هاي اجرایی به چالش بکشــند.

سنده ننمایم هاي نا شیار کردند و هر روز چیز ب سته  همچون بحرانهاي مالی،مرا با واقعیت هایی  . آنها مرا از  عالم رویا ه  ،کارکنان خ

ــایند، آنها هم چنین مطالعات           مواجه  بی انگیزه والدین و حتی برخی مربیان  ، دانش آموزان کردند. در میان این همه واقعیت ناخوشـ

شان بعید به نظر   سید به من ارائه داده اند.  موردي جالب توجه اي از موفقیت را از مکانهایی که احتمال موفقیت ه ک همانطوريمی ر

  به من امید و شور و شوق می دهد.  ،ادر عین حال داستان این موفقیت ه به چالش می کشند، واقعیت هاي ناگوار مرا

نشـان مـی دهـد. ناشـري کـه بـراي مربیـان سراسـر جهـان برخـی از مهـم            ASCD ایـن کتـاب اولـین همکـاري مـن را بـا            

. همچنانکـه همیشـه   چنـد دهـه اخیـر را ارائـه کـرده اسـت. مـن بـه همکـاري بـا ایـن شـرکت افتخـار مـی کـنم                ترین کتابهـاي 

ــی زکــري شوســتر هــارمس ورث ژاز آ 1ایســموند هــارمس ورث ــس ادب ــا ر د 2ان ــل داشــت ت ــن همکــاري تمای  تمــامی مراحــل ای

  .رها به آرامی و دقیق انجام گیرندکا

 کــه مـن مرهــون تعــداد  اي اذعــان کــردن بـه ایــن دیـن معنــوي  بـر  ناکــافی ابـزاري فهرسـت منــابع متأســفانه   پـاورقی هــا و      

 هژبـه طـور وي   مـی باشـد. مـن بوسـیله محققـان زیـر       ،و هـدایت نمودنـد   ایـن رشـته رهنمـون   زیادي از اندیشمندانی که مرا بـه  

تحت تأثیر قرار گرفته ام. بعضی از کسـانی کـه در ایـن کتـاب نـام بـرده مـی شـوند و بقیـه کسـانی کـه نوشـت هـاي مـن را تـا                

کـی مـک کورمیـک    ن بریانـت، ال ااز یـک پـاورقی گسـترش یافـت:      فراتـر  حدي تحـت تـأثیر قـرار دادنـد کـه مطالـب آن بسـیار       

ــت     ــد، دانیــل گلمــن، آیــودري کلــین سیســر، رابــرت مــارزانو، آلــن مــور، مایــک شــموکر وگران کــالکینز، لینــدا دارلینــگ هامون

  ویگینس.
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، کســب اعتبــار قابــل مالحظــه اي از آن، بخشــی ازکــل پــروژه اي هســتند کــه 3همکــاران مــن در مرکــز ســنجش عملکــرد     

کسـی کـه    .هسـتم  4در مـورد ایـن کتـاب بـه طـور اخـص مـدیون کتـی شـولکین         ده انـد.  الش هاي فردي من مـوثر بـو  ت فراتر از

کـه بـراي اتمـام بـه موقـع پـروژه ضـروري بودنـد انجـام دادنـد. الري نـیس ورث، الـین             ي مربوط به پیوست هـا و منـابع را   کارها

 -آلیسـون، آرالنـا بـدارد، جـان کریستینســون، دنـا داویـس، چریـل دانکــل، تـونی فلـچ، میشـل لــی تنـر، دیوناگـل االیـن رابینــز             

ســون و دیگــر همکــارانم در لــوئیس، مایــک وایــت، اســتیو وایــت، نــان وود -هــریس، استیســی اســکات، ارل شــور، جیــل انزیکــر

اجرایـی   ، مـدیر 5، بلکـه بـه رشـد عقلـی روزانـه ام هـم کمـک کـرده انـد. آن فنسـک          ره پاسـخگویی من دربـا ایده مرکز نه تنها به 

پیشـرفت حرفـه اي بـراي صـدها هـزار مربـی و رهبـر مدرسـه  ارائـه  مـی کننـد.             ما هر سال بیش از هزار کـار مرکز، و همکاران 

ا به سـارا آبراهـام سـون، جـرج اتکینـز، کـن بنیقنیمـر، ملیسـا بلونـدن، نـان کالـدول، لـورا داویـس، اَنگـی               صمیمانه خود ر تشکر

  .مت ماینی و دي راجر تقدیم می کنمهوداپ، 

قــرار داده انــد. جیمــز،  خــود حمایــت مــرا مــورد ،زیــاد و خســتگیمســافرت، اشــتغال  ،تــدریسخــانواده ام در طــول دوران      

و شـور و هیجـان  مـرا بـه بچـه هـا، مـدارس و کتابهـا بـرآورده مـی کننـد. الکـس              بخشـیده جولیا، بروکس و شلی غیبت هایم را 

 بــه او دیــده بــا چــاپ شــانزدهمین کتــاب مــنکسـی کــه ایــن کتــاب  بــه مناســبت شــانزدهمین ســال تولــدش کـه مصــادف گر  

  می گردد.   تقدیم

  ریوز داگالس

  اسکات، ماساچوست اسومپ
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  مقدمه

د زمان روبرو و کمبو - براي کار بیشتر و نتایج بهتر با منابع کم تقاضاو با  هستند ي بسیار پر مشغلهادافرآموزشی  معلمان و رهبران

اجازه  خیر.باعث ارزشمند شدن وقت شما می شود، یا ه خواهید شد که آیا این کتاب متوج هستند. شما در چند پاراگراف بعدي

توانایی تغییر دادن سیاست هاي  ه، معلمان و رهبران را بي یادگیريپاسخگویی برابه اصل موضوع بپردازم. "بدهید که مستقیما

جهز آموزشی م هطقو من هرسمد درس، کالسدر  تصمیماتی سازنده و معنادار هب پاسخگویی مخرب و تضعیف کننده روحیه از آموزشی

آنچه که  رباره(استانی و ملی) باشید. این کتاب د در سطح فدرال و ایالتیتغییرات جدیدي  نیست که منتظرنماید. شما نیازي می 

به نقشی که رهبران ارشد، اعضاي انجمن و  می باشد. گرچه من ،و رهبري انجام دهید بهبود یادگیري، تدریس جهتشما می توانید 

و روشن این است که واقعیت صریح . را مشاهده کنید) 6فصل احترام می گذارم (ایفا می کنند، در آموزش و پرورش  سیاستگذاران

  .دگیري در کالس درس اتفاق می افتدیا پاسخگویی براي

ــش و نتیجــهشکســت هــاي ســنتی در پاســخگویی آموزشــی،        ــیم چــه کــاري انجــام   فقــدان دان ــا مــی دان اراده نیســتند. م

شکسـت   درس بـه  بـا واقعیـت کـالس   رهبـري   بـین نیـات   دادن ارتبـاط  درو اصـالحات   پـژوهش دهیم، بـا ایـن وجـود دهـه هـا      



) بنـدرت منحصـر بـه آمـوزش و پـرورش اسـت. تجـارت،         6،2000ففـر و سـوت  » ( بـین نظـر و عمـل   شکاف «. اینمنجر شده اند

و واقعیـت رنـج مـی برنـد. علـت      نیـت   سسـات مـذهبی همـه از شـکاف بـین     مؤ سازمانهاي غیر انتفاعی، سـازمانهاي  بهداشـتی و  

ارائـه   گـر شـروع مـی شـوند. ا    اتضـ وفرم نآاز ابتکـارات بـا    بسـیاري ، بـا ایـن وجـود    نیسـت  و سسـتی و تنبلـی   بی تفـاوتی  فقط

بـه انـدازه کـافی سـخت      هـا   تنبیـه  گـر ، اودنـد شـها بـه انـدازه کـافی ارزشـمند ب     پادا گـر رس به اندازه کافی ترغیب کننده بود، اد

ــدو شــدید ب ــن صــورت ، ودن ــت حــاکم شــده، در ای ــدوار میشــوند  عوامــلدر نتیجــه عقالنی ــده امی ــه آین ــی ب ــاالخره از  اجرای و ب

دور نمــاي  در ایــن صــورت ادقانه بــراي موفقیــت کــافی بودنــد،ت صــانیــد. اگــر اهــداف ایــن آمــوزش هــا پیــروي خواهنــد نمــو

اسـتاندارد هــاي   ت آموزشـی ایـ ه گردیدنــد. از هـم پاشـیده نمـی    ناکارآمـد  انیسیاســتگذاررهبـران و   توسـط اصـالحات آموزشـی   

. نیفتـاد  در کـالس درس  اتفـاقی  . هـیچ نهـا را کسـب خواهنـد کـرد    قـول دادنـد کـه همـه بچـه هـا آ       و رسما پذیرفته راتحصیلی 

ی کارکنــان مشــتاقانه آن را و یــک رســالت ســازمانی کــه تمــام اصــلی يهمــراه بــا ارزشــها نســخه جدیــدي از بیانیــه را مــدیران

 هـیچ  جدیـد هزینـه گردیـد.    تکنولـوژي نیفتـاد. میلیونهـا دالر بـراي    در کـالس درس   اتفـاقی هـیچ  اعـالم کردنـد.   کنند را  دنبال

ــاقی ــاي   اتف ــه ه ــاد. برنام ــالس درس نیفت ــتگیدر ک ــعه شایس ــان توس ــیم  کارکن ــدتنظ ــا  .گردی ــانجائیت ــه معلم ــون   - ک همچ

داري در طــول صــندلی هــا بــر اســاس وظیفــه ا گرچــه». آمــوزش ببیننــد«جدیــد هــاي فعالیتبــراي اجــراي  -حیوانــات ســیرك 

اران ذی از شکســت ســازمانی نهایتــا سیاســتگســرخوردگی ناشــ نیفتــاد. در کــالس درس اتفــاقیدوره آموزشــی پــر بودنــد، هــیچ 

رتبـه  و ارزیـابی   بصـورت جداگانـه   سـاختمان هـا  و مـدارس   هـاي  سیسـتم  .اسـت  پاسـخگویی را مجاب نمود که پاسخ اساسـی  

پـاداش هـا شـامل هـزاران دالر در قالـب       تکـالیف، و  واگـذاري مجـدد  ، شـامل از دسـت دادن شـغل    -مجـازات هـا    شـدند.  بنـدي 

ــا حــد   پیشــنهاد شــدند. ،جــایگزیني و تهدیــد کننــدهاهــا ، مشــوق فــوق العــادهپرداخــت  چــون سیاســت هــاي پاســخگویی ت

ــا ا اســتفاده ناشــیانه اي از تجهیــزات ناکارآمــد ــد. ب علیــرغم ایــن همــه ســخن ســنجی، تهدیــد و   یــن وجــودتقلیــل یافتــه بودن

  نیفتاد.  در کالس درس اتفاقیتعهدها، هیچ 

ــت. بلکه این کتاب با               این کتاب در        این باره ایجاد روحیه اطاعت و پیروي از طریق مجموعه اي از تهدید ها و راهنمایی ها نیسـ

ه اي در تجســم و دورنماي افراد حرف شــند. بعالوهرس می خواهند موفق بامدا ود که مربیان و رهبراناســاســی شــروع می شــ فرض

در همان  ،تایید شــده پیشا با یک ســري از برنامه هاي از خصــوصــا اگر این برنامه ه هایی تصــور مثبتی ندارد. برنامهچنین اجراي 

یست،  ن براي موفقیت بیرونیتجویزي  و برنامهاختیار می گذارد یک دستور العمل  محدوده زمانی جایگزین شوند. آنچه این کتاب در  

شی براي ایجاد  ستندات مربوط به اثربخ    داده ها وتجویزي مبتنی بر  یک برنامه بلکه رو شاهدات و م ش ترین اقدامات خودتان می م

                                                           
 



شد.   سین «  :گفت کرد وقتی کهتا حدودي اغراق  7سکار وایلد ابا ست، اما بهتر ا  برانگیز آموزش و پرورش یک فعالیت تح ست که  ا

شیم   گهگاهی به ی شته با ست اد دا ست که من  ». ن را ندارد ،نمی توان تدریس کرد، آنچه را که ارزش دان وهش پژاین به این معنی نی

که  )2003(1مارزانو همچون روبرت پژوهشــگرانی وي کارهاي بنیاديرســمی را رد می کنم.  بر عکس من ر اتبیرونی و مطالع هاي

هر چند گام  قویا متکی هستم. من و همکارانم در مرکز سنجش عملکرد سعی کرده ایم تا    ،سال پژوهش آموزشی است    35حاصل  

سه    کوچکی  شی مدر شهاي مربوط به اثربخ شیم.     را در پژوه شته با ست  راما بدون کابردا شهایی  ب ، در کالس درسنتایج چنین پژوه

   خواهد بود.تالشهایمان بیهوده و سرسري 

ایــده هــاي کــه در آن غیــر ماهرانــه مــی شــود. روش اول، دســتور العملهــاي  منجــر پژوهشــهادو روش بــه کــاربرد اثــربخش      

ایـن زمـانی بسـیار     و ت در مـتن دسـت نـویس آن تحویـل گـردد     هـاي نهـایی، بـا کمتـرین تفـاو      نسـخه ظریف محققان در قالب 

 ،بررسـی فرآینـد   یاورنـد. دوم گـران کننـده بـه وجـود ن    بیشر موفق خواهد بود که بـراي افـراد دردسـر و برداشـت هـاي مـبهم و ن      

ـ  کشف و کاربرد شخصـی اسـت. در   اري فقـط بـه مـا بگوییـد چـه کـ      «، معلمـان بـا خشـم و عصـبانیت مـی گوینـد       فرآینـد  یناول

ــاره تــالش کنــیم، آن « ، معلمــان مــی گوینــد، در دومــین فرآینــد» انجــام دهــیم! را آزمــایش کنــیم، روي آن فکــر بیاییــد دوب

نیاز داریـم ایـن کـار را بـراي شـاگردانمان میسـر و ممکـن سـازیم، مـا بایـد تشـخیص بـدهیم کـه               و آن را اصالح کنیم. ما کنیم

را بعنــوان یــک جــایگزین » دارمــ آمــوزپاســخگویی دانــش «بنــابراین ایــن کتــاب » ایــن یــک مدرســه اســت نــه یــک کارخانــه.

وان پاســخگویی  آموزشــی ســازنده بــراي سیســتم هــاي گــرد آوري داده هــا و گــزارش دهــی معرفــی مــی کنــد کــه امــروزه بعنــ

  خود نمایی می کند .

منطقـی  ایـن اســت کـه چـرا معلمــان بایسـتی در هـر شــرایطی پاسـخگو باشـند. بعــد از همـه ایــن           و منصــفانه یـک سـؤال       

نقـش آنهـا بـه طـور      ،،؟انجـام شـده اسـت    کـه بـه طـور سـنتی توسـط معلمـان،      پاسخگویی آموزشی چیزي نیسـت  آیا حرف ها، 

ی واقعـی تـر   پاسـخگوی  در ایـن مـورد کنایـه اي بـه ذهـن مـی رسـد:       سنتی آن است که دستورات اداره مرکـزي را اجـرا نماینـد.    

تنـاقض  آنـرا  ، پـاالیش و گـزارش دادن پاسـخگویی مشـارکت مـی کننـد.       در توسـعه  کـه معلمـان فعاالنـه   زمانی اتفاق مـی افتـد   

ــد کــه ایــن روش، پاســخگویی بیشــتري را   ،دســتورالعمل هــا هســتند ردرگیــ. رهبــران بنامیــددســتورالعمل  ــان معتقدن ــرا آن زی

ــرامین و دســتورا  ایجــاد خواهــد کــرد. ــزایش ف ــع، اف ــادر واق ــال  بیشــتر کــاهش ،لعمل ه ــه دنب خواهــد داشــت. پاســخگویی را ب

انجـام مـی    مشـارکت اشـتیاق و   بـدون امـا آنهـا دسـتورات را    .» مـا آن را انجـام خـواهیم داد    مطمئنـا «معلمان پاسخ مـی دهنـد   

ایــن منجــر خواهــد شــد کــه دانــش آمــوزان اطمینــان کمــی بــه معتمــدترین فــرد بزرگســال در زنــدگی شــان  "احتمــاالدهنــد. 
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دسـتورالعمل خـاص، تنـوع، عـدم     بـدون   .خطـر مـی کنـد    ایجـاد یقینـا   کمتـر  فـرامین و  دسـتورات  یعنی معلمان داشـته باشـند.  

 اشــتیاق، ،فرصــت کشــف ،دســتورالعمل خــاصهمچنــین در غیــاب  د افتــاد.نــق خواهقضــاوت هــاي شخصــی اتفــا یکنــواختی و

تـر  . پاسـخگویی کم بـه وجـود مـی آینـد    وقفـه، علیـرغم چالشـهاي فـوق العـاده      پافشـار هـاي بـی     ،اشتراك در موفقیت فداکاري،

 بــراي یــادگیريپاســخگویی ایــن پاســخگویی اصــلی و واقعــی اســت. بــه عبــارتی ایــن  ،بخــش ثــانوي تنــاقض پاســخگویی اســت

  .  است

  

  

  

  

  

  

1  

  .می توانید انجام دهیدرا  يکاره ند و شما درباره آن چبیزاراز پاسخگویی  افراد: چرا »کلمه پاسخگویی«

  



 "ژهوا« که این توصیه کرد براي من. حتی یک مدیر می باشدناخوشایند  یک کلمه زشت و پاسخگوییبراي تعداد زیادي از مربیان، 

نظام مامی در ت" تقریباتعجب نکنید.  نامناسب به شمار می آید.نظر احساسی و هیجانی در منطقه او یک اصطالح را بکار نبرم، زیرا از 

. پیش فرض رایج و متداول این است که به شمار می آیداز نمرات آزمون  مجموعه اي مفصل تر مدارس دنیا، معناي پاسخگویی

 ارک هستند. البته معلمان می دانند کهنگهداشتن معلمان  زمون تحت عنوان میانگین هاي کالس، تنها روش پاسخگوت آگزارش نمرا

آزمون واحد اندازه گیري شود و آنها آگاهانه از  ش آموزان با یکبوسیله عملکرد دان یده تر از آن چیزي است که بتوانار پیچیبسآنان 

ا می توان در یک نمره خالصه نیازهاي فردي دانش آموزان ر ، انرژي خالق و توجه بهسیع درسیاین تصور سطحی که برنامه ریزي و

  باعث رنجش خاطرشان می گردد.  ،نمود

زود  اســتاندارد هـا و انــدازه گیـر هــا   بـه امیــد اینکـه   مــی تـوانیم از سیســتم  م.داریـ پــیش رو دو انتخـاب   مـا بعنـوان مربــی        

ــوقتی ــوانیم   ،هســتند گــذر و م ــا میت ــیم، ی ــاد و عیــب جــویی کن ــا انتق ــف مجــددکارهایمــان را  ب ــادي از پاســخگویی  تعری بنی

(  توسـعه دهنـد   را اي پاسـخگویی کلـی نگـر   طرحهـ  کـه باشـیم   یهدایت نمـاییم. مـا مـی تـوانیم منتظـر سیاسـتگذاران       ،آموزشی

 اصـلی کتـاب   گـام بـرداریم. ایـده   و متـداول   هـاي پاسـخگویی رایـج    از الزامـات سیسـتم  فراتـر  مـی تـوانیم    )، یا b 2002، 8ریوز

، زشـی بهتـر شـدن سیاسـتهاي آمو     بطـور اساسـی در  این است که اگـر معلمـان پاسـخگویی را بپذیرنـد، آنهـا مـی تواننـد         حاضر

دانــش روي پیشــرفت و موفقیــت  بــر نهــاآو تــأثیر  حرفــه اي خــودي فعالیــت هــا ر معلمــان بطــور مــنظماگــ .مــوثر واقــع شــوند

ــایج امتحــان کننــد،  آمــوزان را ــه ســر انجــام نت یــک مســیر  پاســخگویی آموزشــی را از ،چنــین تحلیــل هــاي منطقــی و فکوران

  پرورش تغییر خواهد داد. تحول گرا در آموزش و نیروي سازنده و ب به یکآشفته و مخر

  

  محور دانش آموز پاسخگویی

بـر نمـرات    "بـا مـدل هـاي سـنتی کـه صـرفا       به طور اساسـی بـه تفـاوت پاسـخگویی مبتنـی بـر دانـش آمـوز         در فصل هاي بعد

اشـاره  »  10کـل گـرا   پاسـخگوئی «یـا  » 9محـور  پاسـخگویی دانـش آمـوز   « اصـطالحات  آزمون تکیه می کننـد، خـواهیم پرداخـت.   

بـه سیسـتمی اســت کـه نــه تنهـا نمــرات پیشـرفت تحصــیلی، بلکـه اطالعــات خـاص و ویــژه را در مـورد برنامــه ریـزي درســی،          

بـین شـاخص    ادلتعـ  حـور بـه عـالوه یـک سیسـتم دانـش آمـوز م      فعالیت هاي تدریس و اقـدامات رهبـري را در بـر مـی گیـرد.      
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متمرکـز   پاسـخگویی مبتنـی بـر دانـش آمـوز     نمـره  اسـت. بـاالخره،    داسـتان فراتـر از    –هاي کمی و کیفی را شامل مـی گـردد   

کـه  نمـی باشـد   از دانـش آمـوزان    عـده کثیـري   میـانگین  ربـ متکـی  و صـرفاً   مـی باشـد  اي فـردي دانـش آمـوزان    پیشرفت هـ  بر

و متغیرهـاي دیگـري کـه عملکـرد آنـان را در      هـاي مشـارکت    الگـوي  هبردهـاي تـدریس،  ، راممکن است در نیازهـاي یـادگیري  

پاسـخگویی مبتنـی بـر دانـش     کـه   حـائیز اهمیـت اسـت   اشـند یـا نباشـند.    شـبیه همـدیگر ب   ،آزمون تحت تاثیر قـرار مـی دهنـد   

 نمرات آزمـون را نادیـده نمـی گیـرد بلکـه جایگـاهی را کـه در پاسـخگویی سـنتی بـراي آن قایـل هسـتند را در نظـر نمـی              آموز 

آنهــا  ،ي پاســخگویی را درك نماینــداان، والــدین و معلمــان محتــو، مــدیرکــادر اداري، اجتمــاعگیــرد. تنهــا وقتــی کــه رهبــران 

  بهتر معناي اعدادي را که در روزنامه هاي محلی منتشر می شود را درك کنند.

: کـه چنـین بیانـاتی دارنـد، بیـان مـی شـود        توسـط افـرادي   "پاسخگویی مبتنـی بـر دانـش آمـوز معمـوال     چالش فوري براي      

خوشـبختانه  » هـایی عالقـه منـد نیسـت!    ن نتیجـه یچ کـس بـه چیـزي جـز     هـ  -چیزي جز نمـرات توجـه نخواهنـد کـرد     مردم به 

 21قـرن   نی شـرکتها در سـالهاي اولیـه   بـراي ایـن منطـق فـراهم کـرده اسـت. سـقوط ناگهـا        را  وقایع اخیر پاسخ قانع کننـده اي 

تمـام    –و ضـرب المثـل گونـه     نتیجـه نهـایی  « -نهـایی  فـراهم مـی آورد کـه اعـداد بـه ت      ایـده واهد قوي براي حمایت از ایـن  ش

. هـر معلمـی   نجـام مـی گیـرد را بـه مـا نمـی گوینـد       اینکـه در آمـوزش و پـرورش بهتـر از آن ا     و کسب و کارداستان را در مورد 

اعـداد   "11انـرون "، ور تحلیلـی مـردود اسـت. بـا ایـن همـه      ، بطـ بـدون درك عمیـق دالیـل و علـل اساسـی     می داند که ارائه داده 

(مـاوراي) پشـت اعـداد را بهتـر      بزرگی داشـت و اکنـون تعـدادي زیـادي از بازنشسـته هـا تاسـف مـی خورنـد کـه آنهـا داسـتان            

درك نکردنــد. افشــاي مســائل مــالی شــرکتها کــه انــدازه گیــري و روایــت هــاي پیچیــده و چنــد گانــه و هــم چنــین اعــداد بــه   

» 12انـرون آموزشـی  «را در بـر مـی گیرنـد. در زمینـه آمـوزش و پـرورش       احتمال زیاد مفیـدتر از انتشـار جـدول نمـرات هسـتند      

ن دریافـت مـی کنـد و    وقتی اتفاق خواهد افتاد  که مدرسـه اي تعریـف و تمجیـد کوتـاه مـدت بـه خـاطر نمـرات بـاالتر درآزمـو          

ین دانــش (افــت) تحصــیل بــاالي در بــ ) آشــکار مــی شــود کــه ایــن مدرســه بــه طــور اســتثنایی داراي نــرخ تــركبعــدها (بعــداً

ایــن نســبت  در بــین دانــش آمــوزان کــه در آمــوزش و پــرورش اســتثنایی   آمــوزانی کــه عملکــرد پــایینی در آزمــون داشــته و 

  .د به طور استثنایی باال بوده استطبقه بندي و از آزمون مستثنی شده بودن
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، "پاسـخگویی آموزشـی بـه سـه دلیـل اصـلی بپذیرنـد. اوال        ا در تعریـف مجـدد و بهبـود   نقـش اساسـی ر   هتـر اسـت  معلمان ب     

آن  "ا، آن مثبـت و سـازنده تـر اسـت. و سـوم     "اتـر از پاسـخگویی سـنتی اسـت. دومـ      درسـت پاسخگویی مبتنی بـر دانـش آمـوز    

  بهتر است.  در اداريو کا آموزشیبراي انگیزش اعضاي هیأت 

  تر درست

 )، بــه یـک قیـاس (مقایســه  از پاســخگویی سـنتی اسـت   درسـت تـر   آمـوز پاســخگویی مبتنـی بـر دانــش   بـراي درك اینکـه چـرا    

دختـرم بـا    در ظـرف چنـد هفتـه،    وزن کـم کنـد.   پونـد  20می کند کـه دختـر نوجـوانم بایـد     یه توص پزشکی توجه نمایید. دکتر

انـدازه  ن یـ شـنود و خرسـند باشـیم کـه ا    آیـا مـا مـی تـوانیم خ    » وزن  کـم کـرده ام!   پونـد  20پدر، مـن  « غرور اعالم می کند که

از سـالمتی دختـرم اسـت؟ مـن اینطـور فکـر نمـی کـنم. مـا ممکـن اسـت بـه ایـن               درسـتی یـک تصـویر    -وزنکـاهش   -گیري

تمرینـات ورزشـی بـوده و ممکـن اسـت بـه یـک نتیجـه متفـاوت قابـل            نتیجه برسیم کـه کـاهش وزن او نتیجـه رژیـم غـذایی و     

ــوده اســت.     ــاهش وزن او ناشــی از ســوء مصــرف دارو و اخــتالل در خــوردن ب ــن توجــه برســیم کــه ک ــاهش -»نمــره «ای  20ک

ی از ســالمتی ایــن بیمــار، بــدون  اطالعــات درســتنمــره انعکــاس صــرف در هــر دو نتیجــه گیــري یکســان اســت، امــا  -يپونــد

 اگــر، مشــابهبطــور را بــه مــا نشــان نمــی دهــد.  بــه دســت بیایــد» رداپاســخگویی بیمــار مــ« کــه ممکــن اســت از یــکاضــافی  

نمـرات بـاال یـا پـایین آزمـون       ،را در دسـت نداشـته باشـیم    شـود مـی   فـراهم  دارسوابقی که به وسیله پاسخگویی دانـش آمـوز مـ   

  .واقعیت هاي اندکی را به نشان می دهند

  

  سازنده تر

سخگویی دانش آموز مدار   ست زیرا آن به جاي      پا سنتی ا سخگویی  شیابی ا تمرکز بر سازنده تر از پا صرف،     رز شار یک گزارش  و انت

یســت؟ آیا آن صــرفاً به منظور کالســی چ یادگیري متمرکز اســت. با این وجود، هدف اســاســی ارزیابی روي بهبود فرایند یاددهی و

 که هدف نددانن می اس ها، معلمان و دانش آموزاست؟ در موفق ترین کال اندانش آموزو طبقه بندي پایه تحصیلی  مشخص کردن 

  .دانیمبادگرفتن و بهتر تدریس را تا چگونه بهتر ی نش آموز اســت. ما امتحان می گیریمعملکرد دا هبودســنجش و اندازه گیري ب از

هدف بهبود فرایند تدریس و یادگیري است.  نمره نیست بلکه  گزارش  ن می دهد، نتیجه فقطرا نشا  عملکرد ناقص ،وقتی یک آزمون

سازنده اي است که در آن   فرایند  پاسخگویی آموزشی  از پاسخگویی آموزشی بهبود فرایند یاددهی و یادگیري است.    همچنین هدف 

ورد مو رهبران بتوانند ن معلمااین نوع که جائیو اقدامات رهبري باشـــد تا  ی خاصتدریســـ در نتیجهد ننتایح موفقیت آمیز می توان



شویق قرار گیرند  سخگویی نتایج         الیتو فع ت ستم پا سی شوند. وقتی یک  شان بتوانند تکرار  ص  موفقیت آمیز شان می  ر یناق هد، دا ن

س   عمدي و هدف دار به منظورت بررسی تحقیر و اتهام نیست بلکه یک  هدف  توسعه   و ضعیف  ایی دالیل جزیی و ناچیز پیشرفت شنا

ست.  یژه براي بهبودهاي وراهبرد شند   من می دانم که هر معلمی می خواهد ا سیار آن ف –تا دانش آموزانش موفق با  قط یک روش ب

شایند  ست و موفقیت دانش آموز، انگیزش الزم براي ثبات و پایداري ما در یک حرفه پیچیده و چالش انگیز  خو  براي زندگی کردن ا

سیار قوي   شدن ب را فراهم می کند. زمانی احتمال ب  کهوجود دارد  دانش آموزانمان براي خود و ا یک فرایند مداوم بهبودبراي روبرو 

ت داشته باشیم نه سیستمی که نسبت به شکس         داراي یک سیستم پاسخگویی متمایل به نگرش مثبت و سازنده از اصالح و بهبود      

   هایمان نگرش و قضاوتی منفی داشته باشد.

  انگیزش  بهتر

ایـن اسـت کـه آن بـراي روحیـه، انگیـزش        ،که پاسخگویی دانش آمـوز مـدار بـراي مـدارس امـروزي الزامـی اسـت        دلیلیسومین 

ــتغال و  ــارکت و اش ــري و مش ــی  درگی ــأت آموزش ــاي هی ــان  اعض ــت  اداريو کارکن ــر اس ــیار بهت ــت بس ــغلی . اهمی ــري ش  درگی

عــت محــض از در مقایســه بــا اطا اداري داوطلبانــه کارکنــان ي؛ فعالیــت هــایــک بحــث اغــراق آمیــز باشــد کارکنــان نمــی توانــد

ــتورات  ــدیریتیدس ــون   م ــا و کلیفت ــونزالز مولین ــافمن، گ ــاط دارد (ک ــازمانی ارتب ــت س ــا موفقی ــیار ب ــرفنظر از 13،2002، بس ). ص

بــین  تعامــل اداره شـوند،  بـا رســمیت عالیــت هـاي روزانــه مدرسـه چقــدر   یـا ف  ســاختارمندبرنامــه درسـی مدرســه چقـدر    اینکـه 

، حرفـه اي گرایــی و تعهــد معلمـان مــی باشــد. حتـی فعــال تــرین    لمـان بــه میــزان زیـادي حاصــل پشــتکار  دانـش آمــوزان و مع 

تــرین حتــی پیچیــده  د. بعــالوه،ن، نــاظر فراینــد آموزشــی باشــتمــام وقــتبطــور نــد در هــر کــالس درس ننمــی توا ان هــممـدیر 

تضـمین  ان متعهـد بـه مشـارکت در ایـن فراینـد      مـ لمعنمـی تواننـد کیفیـت بـاالي آمـوزش را بـدون       هـم  فرایندهاي پاسخگویی 

 ،وسـیعی بـه شـکل اسـترس     فراینـدهاي پاسـخگویی سـنتی در گزارشـهاي     ان نسـبت بـه  معلمـ د. سطوح باالیی از نارضـایتی  کنن

گـاهی اوقـات بـی میلـی و بیـزاري معلمـان از اینکـه تحـت هـر شـرایطی            .شـده اسـت  مـنعکس   ،معلـم  اضطراب و خشم و انزجار

ناشــی از ان را مــی تــوان مــلز دالیــل اصــلی عــدم درگیــري شــغلی معیکــی ا. باشــند، گــزارش شــده اســتل و پاســخگو مســئو

ــر روي فراینــد پاســخگوییاحســاس پــوچی و بیهــوده گــی و فقــدان کنتــر  ــا معلمــان سراســر . در مصــاحبه هــادانســت ل ب یم ب

هـا در نهایـت بـه منظـور پاسـخگو      امـا آن  ،هسـتند  بـه پاسـخگویی   معلمـان مایـل   :، موضوع مهمی تکـرار مـی شـود   ایاالت متحده

و آنهــا ناراحــت  آمــد مــی داننــدو ناکار مــی شــوندامیــد میــل و رغبتــی بــه مدرســه ندارنــد، ناکــه  بــراي دانــش آمــوزانیبــودن 

 ، در حالیکـه باشـند پاسـخگو  بایـد  هستند از اینکه در نظام آموزشی فقـط معلمـان و مـدیران مـدارس تنهـا افـرادي هسـتند کـه         

                                                           
13. Coffman, Gonzalez Molina & Clifton  



نقـش  ران منـاطق آموزشـی   مـدی  پشـتیبانی و  کارکنـان  ،همچـون والـدین   فراینـد تعلـیم و تربیـت کودکـان    م در دیگري هـ  افراد

  مهمی در تحقق اهداف و نتایج آموزشی دارند.

 بـا ایـن وجـود،   نیسـت،   اداريحـالل تمـام مشـکالت معلمـان و کارکنـان       "مطمئنـا  پاسـخگویی دانـش آمـوز محـور     گر چه     

بـه نفـس معلمـان را در ظرافـت و معنـاي پاسـخگویی آموزشـی بـه آنـان بازگردانـد زیـرا ایـن              اعتمـاد به میزان زیـادي  می تواند 

، بعـالوه تـاثیر قـرار گیرنـد.     سـتقیما کنتـرل و تحـت   فرایند شاخص هایی را در بر می گیرد که مـی تواننـد بـه وسـیله معلمـان م     

ــیش ا     ــزي ب ــوده و چی ــامع و فراگیرب ــدار ج ــوز م ــش آم ــخگویی دان ــون پاس ــرچ ــد ز نم ــی گیرن ــر م ــون را در ب ــین  ،ات آزم چن

ــت سیســتمی ــم،  اهمی ــار معل ــدین مشــارکتکیفیــت ک ــاي   وال ــادي از شــاخص ه ــوز و شــمار زی ــش آم ــایی و تحــرك دان ، پوی

  دیگري را که در گزارشهاي پاسخگویی سنتی نادیده یا مبهم بوده اند را آشکار می سازند.

ن ســازي پنهــاموفقیــت هــاي مــدارس و  صــرف، نشــان دادن عمــومی یــک تمــرین روابــط محــورپاســخگویی دانــش آمــوز      

، قیـت در سـطح کـالس را فـراهم مـی کنـد      مسـتندات دقیقـی از موف   محـور . بلکـه پاسـخگویی دانـش آمـوز     شکست هـا نیسـت  

انـدازه   . زیـرا آن تعـادل  مـی شـوند  رات آزمـون نادیـده انگاشـته    میـانگین نمـ   گـزارش هـاي  موفقیـت هـاي زیـادي کـه در     یعنی 

 داسـتانها، مطالعـات مـوردي و تصـاویر و    شـامل   محـور ، پاسـخگویی دانـش آمـوز    در نظـر مـی گیـرد   هاي کمی و کیفی را  گیري

هـزاران مطالعـات   . بعـالوه جمـع آوري صـدها و    دنـ شامل خواهـد بـود کـه تـدریس و رهبـري برتـر را تعریـف مـی کن         اشکالی را

فـراهم مـی    را ر هـر مدرسـه و منطقـه موفقیـت آمیـز بـوده      قـداماتی کـه د  ا ی بـراي شناسـایی مـنظم   پژوهشموردي  یک مبناي 

ارتقـاء نمـی یابـد، در صـورتی کـه واقعیـت        !»همـه چیـز خـوب اسـت    «  عبـاراتی نظیـر   بـا  چشـمگیر  روحیه کارکنان بطورکند. 

، بـا چـالش هـا    ابـد ی مـی به طور وضوح آشکار می سازد کـه همـه چیـز خـوب نیسـت. بنـابراین روحیـه کارکنـان زمـانی ارتقـاء           

درســه و هــا بــراي مواجهــه بــا ایــن چــالش هــا در م  از راه حــل بســیاريتشــخیص دهنــد کــه  و رهبــران صــادقانه رفتــار شــود

ی را تـدوین کـرده انـد تـا معلمـان را بـه گونـه اي هـدایت         روشـهاي منظمـ   رهبـران بسـیاري از  . منطقه خودشان موجود هسـتند 

مــده را مســتند کننــد، آن موفقیــت هــا را نکتــه کــانونی آ تی انجــام دهنــد، موفقیــت هــاي بدســتکننــد کــه کارهــا را بــه درســ

هـا و چـالش   جلسات هیات آموزشـی و جلسـات توسـعه حرفـه اي قـرار دهنـد و آن موفقیـت هـا را موقـع مواجهـه بـا شکسـت             

مـأیوس کننـده    مـا مشـکالتی داریـم و آن   « میـان معلمـان متفـاوت هسـتند کـه مـی گوینـد،        فعالیـت هـا  ایـن   ها ارائـه دهنـد.  

 بررسـی هـاي مـا از شـواهد     مـا مشـکالتی داریـم و   «معلمـانی کـه مـی گوینـد،     و » ن تقصیر بچه ها و خـانواده هاسـت   آ -است 

چگونــه مــا هــر چــالش را مــورد مالحظــه قــرار خــواهیم داد  کــهداریــم و این حلهــايبــه مــا مــی گویــد کــه مــا هــم چنــین راه 

  ».هست.... 



  

  

  پاسخگویی  در رهبري معلم

یامد ؛ پمدیران لحاظ گرددیا  آموزش و پرورش امناي هیأت ،پارلماناختصاصی از طرف ابتکار عمل  به عنوان  یک  وقتی پاسخگویی

ش آموزان و معلمان به حساب هاي انجام شده براي دانپاسخگویی را مترادف با کار تا سبب می گردداست که  یادراک ،نآحتمی 

 می» تفویضییریت مد« یا» مشارکتیتصمیم گیري «. حتی در مدارس و مناطقی که رهبران به خودشان در مورد فرهنگ آوریم

 رهبري را تضعیف می کند. این لابتکار عممداوم و همیشگی است که  استثناءپاسخگویی یک  سیستم هايي بالند، ابداع و اجرا

 « و بیان می دارند کهاز  مدیر شکایت می کنند  هکند کمی  باف فراهممنفی دستاویز کافی براي آدم هاي بدبین و ناهماهنگی 

 وقتی که نوبت به طراحی و اجرايدرباره تصمیم گیري مشارکتی صحبت می کند اما  دقانونمناز یک بازي  مدیر، هستیم مطمئن

  .بهره می گیردپایین  بهباال از  ،دستوري مدیریتیمدیر دقیقا از سبک ، می رسدسیستم پاسخگویی 

 یشترب، منصفانه است که بگوییم .بازخورد ما هم بی ربط بودندو  یستمهم ن انرهبر آشکار کرد که نظرات و عقاید معلم اقدامات 

دولتی  و هیات  قانون گزارانمن تنها آن کاري را انجام می دهم که   –اما دستهایم بسته هستند «پاسخ خواهند داد،  باالدستان

آن هم در رهبري معلم در پاسخگویی  خروج از این تنگنا وجود دارد وراهی براي » انجام دهم. تصمیم گرفته اند آن رامدرسه  امناي

   . آموزشی نهفته است

گفتــه ام کــه سرپرســتان مــدارس  و بــه هیــات مــدیره  "، مــن مکــرراموضــوع پــاداش معلمــان مطــرح مــی شــود کــهوقتــی     

وجـود   هـم  هـیچ قـانونی   ،بـرعکس .» بـیش از مبلـغ توافـق شـده بـه معلمـان گـردد       پرداخـت   مـانع هیچ قانونی وجود ندارد که «

 سیسـتم شـاید  . تی و سیاسـت هـاي منطقـه اي  پاسـخگوتر نباشـند     مانع شود تـا معلمـان بـیش از قـوانین  الزامـی ایـال      ندارد که 

نمـرات آزمـون    مجموعـه اي از ط کـه در آن پاسـخگویی آموزشـی فقـ     یـک سـري موانـع و مشـکالتی اسـت      مدرسه شما گرفتار 

امنــاء یــا سرپرســتان مــدارس  بــراي تغییــر اقــدام  هیــأت  اران،قــانون گــذاینکــه انتظــار بکشــیم . بــه جــاي بــه شــمار مــی آیــد

هـدایت  معلمـان مـی تواننـد     ،پاسـخگویی هـاي  حتـی در ابتـدایی تـرین محـیط      ؟خـود تغییـرات را هـدایت نکنـیم    ، چـرا  نمایند

بررسـی رابطـه بـین ایـن اقـدامات و پیشـرفت تحصـیلی دانـش آمـوزان          و  اقـدامات خـود   حلیـل کـردن   با تجزیـه و ت  تغییرات را

مـی کننـد، معلمـان مـی      مقاومـت  حـور پاسـخگویی دانـش آمـوز م   در برابـر   کـه رهبـران ارشـد    زمانی کـه  حتی . به دست گیرند

آموزشـی، جلسـات گـروه و جلسـات در     جلسـات هیـات   نماینـد و  اجـرا   حرفـه اي  توسـعه اقـدامات مـورد نظـر خـود را بـا      توانند 

کننـد. معلمـان مـی     دفـاع   از خـود  انروي پیشـرفت تحصـیلی دانـش آمـوز     بـر  تـأثیر ایـن اقـدامات    تاکیـد بـر  بـا   سطح پایـه را 



را   و نمـرات  اعـداد واقعیـت هـاي فراتـر (نهفتـه) از      ،آموزشـی  در رابطـه بـا پاسـخگوئی    خبرنامه ها و گـزارش هـا  با انتشار  توانند 

 .برقـرار نماینــد بهتـري  در مـورد چـالش هـا و موفقیـت هــاي شـان ارتبـاط        دســت انـدرکاران، نـد و بـا والـدین و دیگـر     بیـان کن 

و نقــاط قــوت  بــه صــراحت اشتباهاتشــان را اعــالم» 14فعالیــت هــاي آموزشــیبهتــرین «بــا انتشــار کتــاب  معلمــان مــی تواننــد 

معلمـان  خالصـه  . م نماینـد زه کـار و قـدیمی عالقمنـد فـراه    شان را برجسته نمایند و راهنمـایی هـاي مفیـدي بـراي معلمـان تـا      

بگوینـد  مـردم   و عمـوم شـان   امنـاي مـدارس   ، هیـأت شـان آنهـا مـی تواننـد بـه رهبـران       استقبال کنند. پاسخگوییاز می توانند 

باشـیم و قصـد داریـم پاسـخگویی را بـه روشـی        ترپاسـخگو  انجـام دهـیم  تـا  ز مـا خواسـته شـده    قصد داریم نسبت به آنچـه ا  ما«

انجــام  یبــه واسـطه ي هــر قــانون یــا سیاســت ایــن را  مجبــور نیســتیممــا  محــور انجــام دهـیم . مثبـت و ســازنده و دانــش آمــوز  

معتقـدیم کـه اقـدام درسـت ایـن اسـت و بیشـترین        زیـرا  انتخـاب مـی کنـیم     شـیوه انجـام دادن اقـدامات را خـود    دهیم، بلکه ما 

  .» ، دارا استما به آنها  ارائه خدمت می دهیم ی کهیا با عالیق بچه هاهمخوانی ر

انجام  ااز پاسخگویی جذاب و گیرا به نظر می رسد پس فصل هاي بعد را بخوانید تا یاد بگیرید چگونه آن ر نوع بصیرتاگر این      

قبالً آن  کشور همکاران شما در سرتاسرغیر ممکن به نظر می رسد، پس فصل هاي بعد را بخوانید تا یاد بگیرید چگونه دهید. اگر آن 

  ه نظر می رسد، پس فصل هاي بعد را بخوانید تا برخی ابزارهاپیچیده ب داده اند. اگر آن را انجام

ی دانش آموز . گرچه پاسخگویدبیدریاو پاسخگویی را  اندازه گیري بکار ببرید تا پیچیدگی هاي فورارا کشف کنید که شما می توانید  

. تالشی است و روحیات مسموم رایج نمرات آزمون، تهدید ها هاي تر از مدلمندآن بی نهایت ارزش ، اما آسان و ساده  نیست محور

یشتر و تفریح ب فرديحرفه اي، رضایت  فعالیت هايبیشتر دانش آموز، بهبود  یکه شما صرف این فرایند می کنید با پیشرفت تحصیل

  پاداش داده خواهد شد. ،مشاغل دنیاي کارو سرگرمی بیشتر روزمره با مهم ترین 

  

  

  

  

 

                                                           
14 . best practice  


