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Abstract 
The purpose of this article is to address the life and services of "Mohammad 

Amir Khan Birjandi" as one of the pioneers of Iran education system in the 

field of modern school management. The research method is biographical, 

which is kind of historiography. In this way, aspects of a character's life are 

realistically depicted based on important events and happenings. To be more 

precise, the present study is a long and detailed type of biography of that 

describes and to some extent explains the services and activities of Amir 

Birjandi in the field of education in order to appreciate his efforts. Resources 

and documents such as official archives, newspapers, interviews, 

commemorations and photographs are used to collect research data. The 

sampling method is snowball that the informed people were introduced by 

other interviewees. 
"Amir Birjandi", the eldest son of "Amir Ma"asoom Khan Sheibani", was born 

in 1901 in Birjand. The Sheibani family - known as the Vekalat dynasty - 

was one of the local rulers of "Great Khorasan", whose political power 

gradually diminished as Reza Shah's government came to power, and they 

were eventually removed from the region's political scene. His father was a 

far-sighted, courageous and revolutionary man who foresaw the emergence 

of sweeping change in the world and, accordingly, decided to prepare his son 

for the coming changes. Since he had heard about the "American School" he 

decided to send Amir to that school. When he was just five years old, Amir 

went to Tehran with his father and finished his primary and secondary 

education at that school, which was later renamed to "Alborz School". He did 

not visit his father and other family members after enrolling in school for 16 
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years. Then he completed his bachelor's degree in educational sciences in 

"Alborz College" and in 1924 he taught in "Alborz School" for two years. 
From 1929 to 1934, Birjandi was the deputy director of "Shahreza High School" 

in Mashhad, after which he returned to Tehran and started his activities in 

"Ministry of Culture" where he established a physical education organization 

and developed a "physical education program for the country's schools.". He 

also served as the "Deputy Director of Scouting and Physical Education" in 

that ministry. In 1940, Birjandi married Parvin Farzad (Birjandi), a graduate 

of the American School, The result of this marriage was two daughters 

named Maryam (1940) and Mehrak (1943). After marriage, he and his wife 

spent several years training and improving the health of villagers of southern 

Khorasan. After that he returned to Tehran to manage student affairs at the 

"Ministry of Agriculture". He also took the responsibility of representative of 

Iran in the "Near East Foundation" and the "US-Iran Joint Commission on 

Rural Development". At the same time, he implemented a project named 

"Combating Illiteracy" project" in the villages and established a "Rural 

Teacher Training Center" in the village of "Mamazen" near "Tehran". In the 

late 1950s, he went to the "University of Wisconsin" to study in the field of 

"Rural Development and Agricultural Economics" and got the master and 

Phd degres from that university. 
Coming back home in 1954, Dr Birjandi took the responsibility of representative 

in the "Joint Commission of Iran and the United States for Rural 

Development" affiliated with the "Point Four Program". In 1955, he was 

appointed as the Managing Director of "Bongah-e-Omrani" and during the 

six years of his tenure, he performed many services in order to improve the 

development of villages and educate villagers. In 1957, he was elected as one 

of the founding members of the "Hezb-e-Mardoum" which was one of the 

political party in Iran. When "Parviz Natel Khanlari" was the minister of 

education system, He took the responsibility of deputy of Minister and 

carried out innovative activities such as "organizing the physical education 

program and student sport teams", "promoting extracurricular activities", 

"forming debate groups" and "linking between teachers and parents". He also 

successfully implemented other programs such as "Combating Illiteracy", 

"Literacy Corps"-Sepah-e danesh-, and "Distance Training". When "Hadi 

Hedayati" was minister, He also was elected as the chairman of the education 

committee of "National Association of Parents and Educators". 
 Having the responsibility of "Deputy of Educational ministery" for 8 years, and 

serving of about 5 decades in the field of development and education, Dr. 

Birjandi retired from the Ministry of Education in 1970. He resumed his 

activities in the field of education by accepting the responsibility of "Dane 

shsaraye Ali Sepah e Danesh"  from 1972 untill 1979. With his efforts, "Dane 
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shsaraye Ali Sepah e Danesh" was promoted to the "Daneshgah-e-Sepahiyan-

e-Enghelab". Undoubtedly, Birjandi's managerial style and personality traits 

in the administration of the Higher University of the "Daneshgah-e-

Sepahiyan-e-Enghelab" along with his role in educating and sending students 

abroad, has made him an unforgettable character in the minds of that 

univesity's graduates, who are now great thinkers in the field of education. Dr 

Birjandi's special character and vast activities can be considered as a pattern 

for all level of educational managers. Finally, the flame of his life was 

extinguished in May 1981 due to an accident near Hafez Bridge in Tehran 

and he was buried in Tehran's Behesht Zahra. 

 Considering his personality traits, Dr "Birjandi" was very calm, cultured, polite 

and honest person. In 1934, He was also an excellent sport-man and had 

special interest in mountain climbing, footbal and swimming. 

During his five decades of service, he always prefered executive roles to 

researching. Therefore, just limited papers and texts have been issued as 

follows: 

• Publication of "Shahreza High School Yearbook" in 1934 as the first 

educational publication in Khorasan. 

• Publication of the report named "The Education Corps Project in Iran: A Work 

Plan for Rural Development" in 1964. 

• Interview with "Quarterly Journal of Education" in September 1978. 

• "Leading High Schools of Khorasan, "Shaukat Shargh" in 2019. 

Keywords: Mohammad-Amir Birjandi, School Management, Shahreza High 

School, Danesh Saraye Ali Sepah e Danesh e Mamazan, Literacy Corps (Sepah-

e danesh). 
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« ی عالی سپاه دانش مامازنسرادانش»تا « ا مشهدرضدبیرستان شاه»از 

 «محمدامیر بیرجندی»دکتر  خدمات به زندگی ونگاهی 

 1مقدمآرش رسته

 چکیده
اسناد و گفتگو با افراد  و از طريق مطالعۀ« نويسي ديگرنوشتنامهزندگي»حاضر در چارچوب روش  پژوهش

داري مدرسه امان آموزش و پرورش ايران در عرصۀبیتي يکي از پیشگمطلع به تشريح خدمات آموزشي و تر

شمسي در بیرجند متولد شد. اندکي بعد از  1280در سال « محمدامیرخان بیرجندي»است. نوين پرداخته

به تحصیل و بعدها به تدريس پرداخت. سپس، نظامت و « هامدرسه آمريکايي»تولد به تهران رفت و در 

سي شمسي  در اواخر دهۀ مشهد را پذيرفت. به منظور اتمام تحصیالت تکمیلي« رضاشاه»ستان مديريت دبیر

توسعه »و « داري نوينمدرسه»از پیشگامان « بیرجندي»آمريکا عزيمت کرد. « ويسکانسین»به دانشگاه 

ت. در اين اسهاي مذکور کمتر مورد توجه قرار گرفتهدر ايران است که خدمات وي در عرصه« روستايي

بر اين اساس، به تجربیات وي در زمان  2است.به خدمات آموزشي و تربیتي ايشان توجه شده صرفاًنوشتار، 

ي سرادانشرئیس »و « معاون تعلیماتي وزير فرهنگ»و اقداماتي که در کسوت « رضاشاه»مديريت مدرسه 

هاي نظام آموزش و پروش کشور فعالیتاست. وي، در انجام داده، اشاره شده« عالي سپاه دانش مامازن

ترويج »، «هاي ورزشي در مدارسبدني و تیمساماندهي برنامه آموزش تربیت»ي از جمله هاآننوآور

است. را ترتیب داده« معلمان و اولیا پیوند میان»و « هاي مناظرهتشکیل گروه»، «برنامههاي فوقفعالیت

آمیز اجرا را به طور موفقیت« ايآموزش مکاتبه»و « سپاه دانش»، «سواديبي مبارزه با»هاي همچنین، برنامه

ي عالي سپاه دانش سرادانش» در ادارۀ« بیرجندي»متمايز  است. سبک مديريتي و خصوصیات شخصیتيکرده

نشدني اي فراموشآفريني وي در تربیت و اعزام دانشجويان به خارج از کشور از او چهرهدر کنار نقش« مامازن

به يادگار  -تعلیم و تربیت ايران هستند که اينک از صاحبنظران عرصۀ-سرادانشآموختگان در اذهان دانش

 است.  گذاشته

ي عالي سپاه سرادانشسپاه دانش، ، رضا، دبیرستان شاهمديريت مدرسه، امیر بیرجنديمحمد: هاکلیدواژه

 دانش.

                                                           
، گروه مديريت آموزشي، دانشکدۀ روانشناسي و علوم تربیتي، دانشگاه عالمه ييطباطبانشگاه عالمهاستاديار مدعو دا . 1

  طباطبايي، تهران.

  :نويسندۀ مسؤول     Email: arasteh59@yahoo.com 

ه خواهد توسعه و عمران روستايي اشار کالم در مقالۀ ديگري به خدمات ايشان در زمینۀ به منظور جلوگیري از اطالۀ. 2

 شد.
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 مقدمه

اي ها در سطوح ملي و منطقهگذار از وجوه افتراق و برتري فرهنگو تأثیرافراد فرهیخته  پرورش

گیري از تجارب افراد هاي مختلف همواره ثبت و بهرهروست که در فرهنگاست. از همین

است. در ايران بر خالف ديگر کشورها، نوشتن  هاي متفاوت حائز اهمیت بودهبرجسته در عرصه

تعلیم و تربیت کمتر متداول بوده  ويژه در عرصۀهامه افراد، بنحال و زندگي شرح

(Shamshirgarha, 2018)  تعلیم و تربیت  صۀبه عنوان يکي از پیشگامان عر« امیر بیرجندي»و

، اندوجود خدمات متعددي که ايشان انجام داده است. بر همین اساس، بااز اين امر مستثنا نبوده

اندرکاران نظام تعلیم و تربیت، به خصوص نسل جوان، از ندرت دست به علت عدم معرفي وي، به

اند. تربیتي کشور مطلعاو در پرورش استادان علوم قش برجستۀويژه نههاي گسترده و بفعالیت

دنبال آن درگذشت ايشان هشايد تغییر وضعیت سیاسي و اجتماعي منبعث از انقالب اسالمي و ب

 است باشد اما اينک زمان آن فرا رسیده گذار بودهتأثیر( در اين امر 1360در اوايل انقالب )سال 

بهتر، به گذشته نگريسته شود.  یق وضعیت حال و حرکت به سوي آيندۀتا براي فهم دق

که قبل از انقالب « امیر بیرجندي»راستي، اهمیت و ضرورت پرداختن به زندگي و اقدامات هب

وضعیت فعلي  بهبود تواند به، چیست؟ و چگونه مياستمشروطه چشم به جهان گشوده

به عنوان يکي از پیشگامان « امیر بیرجندي»هاي مذکور بايد گفت: بیانجامد؟ در پاسخ به پرسش

و  مند بودهم به کفايت از دانش مرتبط با تعلیم و تربیت بهره-شهري و روستائي-آموزش نوين

سطوح نظام آموزش از آموزگاري و مديريت  تمامم خورده که اي رقبه گونه او هم مسیر شغلي

و دانشگاه را با موفقیت طي  سرادانشمدرسه )در شهر و روستا( تا معاونت وزارتخانه و رياست 

اي براي نسل تواند حاوي نکات آموزندهرو، تأمل بر زندگي و خدمات وي مياست. از اينکرده

 در گذشته متوقف نشده« بیرجندي»د. از سوي ديگر، خدمات فعلي و آتي تعلیم و تربیت باش

او از مجراي پرورش افرادي که اينک هر کدام از ارکان علمي نظام تعلیم و  گذاريتأثیراست و 

واجد « بیرجندي»نظران، ، همچنان ادامه دارد. به باور بسیاري از صاحبهستندتربیت کشور 

تايان فردي بود که وي را نه تنها از ساير همهصربخصوصیات شخصیتي و سبک مديريتي منح

تعلیم و تربیت ايران بجاي  لکه از او الگويي ماندگار در عرصۀب قبل و بعد خود متمايز ساخت

آموزي و که منش شخصیتي و سیاق مديريتي او همچنان ظرفیت درسطوريهاست؛ ب گذاشته

سسات آموزشي کشور را نظام مديريت و رهبري مؤهايي براي الگودهي و بهبود استخراج داللت

ي براي قدرداني از هاآنبه« بیرجندي»دارد. حفظ و پاسداشت خدمات افرادي همچون 

اند. از افراد بزرگي است که در اين مسیر گام نهاده هاي اصیل و خدمات صادقانه همۀارزش

ر درخواهند يافت که یت کشوتعلیم و ترب نخ نوشتارها کنشگران فعلي و آيندۀمجراي اين س
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 برايافراد براي همیشه در تاريخ ماندگار خواهد ماند. همچنین، تلنگري است  خدمات خالصانۀ

: "هنري النگ فلو"هستند که به قول  يادآوري کساني که درصدد اعتالي کیفیت زندگي خود

خويش اعتال ببخشیم، و  توانیم به زندگيشود که ما نیز ميزندگي مردان بزرگ به ما يادآور مي»

 (Yousefi, 1982). «هاي زمان برجاي نهیم.پس از رحیل، پشت سر خود اثر پايمان را بر شن

امیر »که تاکنون مطلب منسجمي در تشريح اقدامات اثرگذار يبا توجه به موارد فوق، از آنجاي

امیر »و آموزشي  است، نوشتار حاضر به شرح احوال و خدمات فرهنگيتحرير نشده« بیرجندي

ستر تحوالت به اقدامات ايشان در ب است که شدهاست و در حد بضاعت تالشپرداخته« بیرجندي

ثر بر رفتار چنین، تا حدودي به علل و عوامل مؤوي نگريسته شود. هم اجتماعي و سیاسي زمانۀ

ظور هاي مقاله به عمد و به مناست. در ضمن، در برخي بخشو خدمات وي توجه شده

در امور مختلف از طرح برخي نکات تاريخي « بیرجندي»دادن اثرگذاري و اثرپذيري نشان

طرح برخي  است. ناگفته پیداست، محتمل است فرهنگ اصیل ايراني اجازۀ گريزي نبوده

ست، بیان هاآنهاي باشد، منتها آنچه وجه اشتراک گفته شوندگان ندادهها را به مصاحبهکاستي

ها و است که حکايت از ژرفاي بینش، اصالت ارزش« بیرجندي» برجستۀ شخصیت خصايص

توان دريافت، ها و اسناد به خوبي ميخدمات اثرگذار او دارد. با تحلیل و تدقیق در گفته

است.  کردهعمل  چنینانديشیده که هايي برخوردار بوده و به چه مياز چه ارزش« بیرجندي»

و « بیرجندي»خانوادگي، آموزشي و شغلي  به روش پژوهش سپس به پیشینۀا در ادامه، ابتد

بیرجندي »و « بیرجندي به عنوان معلم و مدير مدرسه»سپس به خدمات ايشان تحت عناوين 

 .استپرداخته شده« به عنوان مدير اجرايي و مربي آموزشي

 شناسی پژوهشروش

نگاري قرار دارد. هاي تاريخروش ت که در زمرۀنويسي اسنامهروش پژوهش حاضر از نوع زندگي

هايي از زندگي يک شخصیت بر اساس وقايع و رخدادهاي مهم زندگي به در اين روش، جنبه

نويسي در ايران به نامهنگارش سبک زندگي شود. پیشینۀبینانه به تصوير کشیده ميصورت واقع

د. اين سنت در زمان گردیان با فرهنگ غرب برميقاجاريه )نهضت مشروطه( و آشنايي ايران دورۀ

فروغ شد اما در دوران پهلوي دوم و جمهوري اسالمي به علل مختلف گسترش پهلوي اول کم

ابعاد زندگي و شخصیتي يک انسان  ۀکه پردازش کلیّي. از آنجاي(Shamshirgarha, 2018)يافت 

ب نیست، بنابراين معموال به فرازهاي مهم نويسي امري میسر و مطلونامهدر چارچوب زندگي

هاي حاضر نیز تنها به جنبه . در مطالعۀ(MolaieTavani, 2009)شود حیات فرد توجه مي

 تر، مطالعۀاست. به بیان دقیقپرداخته شده« محمدامیر بیرجندي»آموزشي و تربیتي زندگي 
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لند و تفصیلي است که با هدف پاسداشت از نوع ب« نويسي ديگرنوشتنامهزندگي»اي حاضر گونه

در بستر تاريخي تعلیم و تربیت « بیرجندي»و قدرداني، به توصیف و تا حدودي تبیین خدمات 

هاي پژوهش از منابع و اسنادي همچون بايگاني رسمي، است. براي گردآوري دادهايران پرداخته

 گیري از نوع گلوله برفي بودش نمونهاست. روروزنامه، مصاحبه، بزرگداشت و عکس استفاده شده

انجام مصاحبه )حضوري و  براياست. که در معرفي افراد مطلع توسط ساير افراد صورت گرفته

قبلي با تعدادي از خويشاوندان نزديک، همکاران و دانشجويان ايشان صورت  تلفني( هماهنگي

تعلقات عاطفي افراد، تنها  تأثیري از هاي مصاحبه و جلوگیرگرفت. به منظور اعتباربخشي به داده

که به دفعات توسط  ات شخصیتي ايشان مدنظر قرار گرفتآن دسته از اقدامات و خصوصی

است. همچنین در تشريح بخش ديگري از زندگي و خدمات نامبرده، شوندگان بیان شدهمصاحبه

رو، ، مطالب پیشاست. در مجموعاستفاده شده« اصل چهار ترومن»از مستندات مربوط به 

است، سرايي نگارش نشدهو داستان يگويو در ژانر قصه نیستساخته و پرداخته ذهن نويسنده 

است که درصدد توصیف عیني برخي خدمات و بلکه مبتني بر اسناد مکتوب و شفاهي 

 است.خصوصیات شخصیتي وي برآمده

امیر »فرزند ارشد  یرجنديخانوادگي، آموزشي و شغلي امیر بیرجندي: امیر ب پیشینۀ

خاندان »که به -« شیباني»در بیرجند متولد شد. خاندان  1280در سال « خان شیبانيمعصوم

خاندان  . (Ayati, 1948)از جمله حاکمان محلي خراسان بزرگ بودند -شهرت دارند« وکالت

مل تون يا فردوس شا -پهلوي اول در مناطقي از خراسان تا دورۀ« نادرشاه افشار»از زمان  مذکور

و  هاآنقدرت و حکومت را در دست داشتند و در دفاع از کشور در برابر يورش افغ -فعلي و طبس

امیر »بزرگترين فرزند « خانامیر معصوم»اند. آفريني قابل توجهي داشتهترکمانان نقش

در « باغ گلشن»و « ارگ»بود که در زمان حکومت وي اماکن مهمي همچون « خانمحمدحسن

تر به نام است. بعد از درگذشت ايشان، بر خالف رسم معمول، فرزند کوچکطبس ساخته شده

امیر »حکومت را بدست گرفت. بنابراين، « الدولهوکیل»متخلص به « خانامیر علیقلي»

« نجد شیباني»از رسیدن به قدرت بازماند. آخرين حکمران از خاندان مذکور، « خانمعصوم

کارآمدن حکومت رضاشاه به تدريج از قدرت سیاسي بود که با روي« نجدالسلطنه»معروف به 

 ,Ghasabiyan)سیاسي منطقه حذف شدند  باني کاسته شد و در نهايت از صحنۀخاندان شی

2010). 
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باوجود اين امر، اعتبار و شوکت خاندان مذکور از مجراي خدماتي که از طريق فرزندان  

امیر  صورت گرفت، ادامه يافت. 1امیر بیرجندي و امیرعلي شیباني يژهوبه« خانامیر معصوم»

دنیا آمد. پدرش، فردي دورانديش، شجاع و ه ثروتمند و ملّاک ب در يک خانوادۀ بیرجندي

کرد و بر همین اساس، بیني ميطلب بود. او ظهور تغییرات گسترده در جهان را پیشتحول

که وي دربارۀ يتغییرات آتي آماده سازد. از آنجاياي مواجه با تصمیم گرفت فرزند خويش را بر

جوان خود را به آنجا « امیر»مطالبي شنیده بود، بنابراين، بر آن شد تا  2«هايمدرسۀ آمريکاي»

يرند؛ او، فردي ها، فرزندش را بپذياگر فرزند وي، کالج، و آمريکاي» بسپارد. او اعتقاد داشت:

چنان که آن گي به همراه پدر عازم تهران شد. بیرجنديدر پنج سالامیر  «فرهیخته خواهد شد

سال، پدر و ديگر اعضاي  16به مدت « هايمدرسۀ آمريکاي»نام در گويد، بعد از ثبتخود مي

خانوادگي در همین زمان بود که نامو  (Birjandi, 1953)است  اش را مالقات نکردهخانواده

است. از دوران کودکي و  برگزيده -استرگرفته از شهر محل تولد او که ب-را  «بیرجندي»

 . نیستوي به غیر از اطالعات فوق مطلب بیشتري موجود  3تحصیل

 
 خان شیبانی(بیرجندی به همراه پدر )امیر معصوم

                                                           
در « امیرعلي شیباني»است. هاي معروف کاشان بودهاز خاندان« حمیده غفاري»از همسر دوم ايشان است. مادر ايشان، خانم « خانامیر معصوم»بزرگترين فرزند « امیرعلي شیباني» .1

ايشان، در  .,Aqili) 2001(است معاونت وزارت اقتصاد را بر عهده داشته مسؤولیتمدتي شمسي متولد شد. وي تحصیالت دکتري صنايع و مکانیک را در آمريکا گذرانده و  1301سال 

 است.گذاري صنايع فوالد و ذوب آهن در ايران اقدامات مهمي را انجام دادهراستاي پايه

مبلغان کلیساي پروتستان از  Bassett James« جیمز باست»توسط  ش،1252م/1873شود، در سال شناخته مي« البرز مدرسۀ»که اکنون به عنوان « هايمدرسۀ آمريکاي». 2

Presbyterian ساموئل مارتین جردن»دار بود و بعد از او، یت مدرسه را عهدهمسؤول 1277سیس شد. وي تا سال تأ »Jordan Samuel Martin  سال رئیس مدرسه  42به مدت

بودند « محمدعلي مجتهدي»و بعد از وي « محمدوحید تنکابني»زارت فرهنگ ايران منتقل شد. اولین مديران آن مالکیت و مديريت مدرسه به و 1319مذکور بود. از سال 

)1975(Adamiyat, . 

« بیرجندي»حصیل اطالعاتي در خصوص شاگردان و معلمان مقارن با دوران ت -استمنتشر شده« منوچهر آدمیت»به همت  1354که در سال -«نامه البرزسده»با جستجو در کتاب  .3

« هامدرسۀ آمريکايي»در « بیرجندي»هاي ايدورهاز هم« بدنيسازمان پیشاهنگي و تربیت»از پیشگامان « حسین بنايي»شوندگان، در مدرسه البرز يافت نشد. بنابر اظهار يکي از مصاحبه

 است.بوده
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تربیتي را در لیسانس علوم و دورۀ« مدرسۀ البرز»ي و متوسطه را در امیر تحصیالت ابتداي

تدريس کرد. طي  البرز به مدت دو سال در مدرسۀ 1303. در سال به پايان رساند البرز کالج

مشهد را بر عهده « رضاشاه»ولیت نظامت و رياست دبیرستان مسؤ 1313تا  1308هاي سال

ازمان سیس سکار شد و در زمینۀ تأهگرفت. بعد از بازگشت به تهران در وزارت فرهنگ دعوت ب

اون ادارۀ معیز فعالیت کرد و مدتي ن وين برنامۀ تربیت بدني براي مدارس کشورتربیت بدني و تد

از « )بیرجندي( 2پروين فرزاد»با خانم  1319در سال  بیرجندي بود. 1پیشاهنگي و تربیت بدني

دو فرزند به  هاآنازدواج کرد که حاصل زندگي مشترک « يمدرسۀ آمريکاي»آموختگان دانش

( بود. او، پس از ازدواج، به همراه همسر چند سالي را به 1323( و مهرک )1320هاي مريم )نام

ان در روستاهاي جنوب خراسان گذراند. بعد از يیمنظور آموزش و ارتقاي سطح بهداشت روستا

پرداخت. در ادامه، مدتي « وزارت کشاورزي»بازگشت به تهران به مديريت امور دانشجويان در 

 ۀکمیسیون مشترک ايران و آمريکا براي توسع»و  3«خاور نزديکبنیاد »ايران در  نمايندۀ

مرکز آموزش »را در روستاها اجرا و « طرح سوادآموزي»بود. در همین ايام، توانست  4«ييروستا

سي  تأسیس کند. وي، در اواخر دهۀ« تهران»نزديک « مامازن»روستاي را در « معلمان روستايي

 توسعۀ»براي ادامه تحصیل در رشتۀ  5ده از بورس تحصیليشمسي به همراه خانواده و با استفا

                                                           
در تیر « پیشاهنگي»مکتوب با هدف معرفي  . اولین نوشتۀشد تأسیسشمسي  1299گردد که بعد از کودتاي برمي «سسین ورزشانجمن مؤ»هاي ورزشي در کشور به فعالیت پیشینۀ. 1

با « دهورزن»گرفت. در ايران، همکاري آموزان صورت ميگردد که در کشور انگلیس در راستاي تربیت نظامي، اخالقي و ورزشي دانشاين مفهوم به اقداماتي برمي ۀمنتشر شد. ريش 1304

که در آن زمان - «علي اصغر حکمت»انگیسي مذکور، توسط  براي واژۀ« پیشاهنگي»معادل فارسي شد.  Boy Scoutاولین تشکیالت پیشاهنگي  تأسیسمنجر به  Sherk« شِرک»

ه )احمد امین( رسمیت يافت و دستور ايجاد آن در مدارس داد زادهتشکیالت پیشاهنگي به رياست احمدخان امین 1304پیشنهاد شد. در آذر  -تفتیش وزارت فرهنگ بود س ادارۀيیر

هاي منتشر شد. طي سال« احمد آرام»پیشاهنگي با مديريت  است. در همان سال، مجلۀ کشور جهان قرار گرفت که طرح مذکور را اجرا کرده 56 ايران در زمرۀ 1306شد و در سال 

انجمن »شد، و رياست هاي آن از سر گرفتهفعالیت (، مجددا1312ًفروغي ) به عنوان وزير معارف در کابینۀ« تحکم»کارآمدن روي دوران فترت سازمان مذکور بود اما با 1307-1313

درسي  ه عنوان مادۀب 1317شکیل و از سال در وزارت معارف ت« پیشاهنگي و تربیت بدني ادارۀ» 1314شد. در سال واگذار « السلطنه سمیعياديب»به « تربیت بدني و پیشاهنگي

 (. ,1992Ashna)تدريس شد 

يکي از اعضاي گروه ربعه )فرزاد، مینوي، « مسعود فرزاد»پرور بود. دوست و فرهنگهاي دانشپژوه، اديب، مترجم آثار ادبي و از خانواده، حافظ«مسعود فرزاد». همسر ايشان، خواهر 2

خوانده و محترم مثل خودش و اش همه درسزاده و خانوادهالملک بود، دايي جمالفرزاد پسر انتخاب»نويسد: چنین مي« فرزاد»مورد  ( در1391کاتوزيان )علوي، هدايت( بود. همايون

 دانشکدۀ»ن و استادان ین روانشناسااز اول« پروين بیرجندي» .Homayoun Katouzian)2013 , («خواهرش خانم دکتر بیرجندي، استاد روانشناسي دانشگاه تهران، بنام بودند

را از دانشگاه مذکور کسب « روانشناسي بالیني»آمريکا شد و مدرک دکتراي « دنور»عازم دانشگاه « فولبرايت»بود. ايشان، با بورسیه تحصیلي « تربیتي دانشگاه تهرانشناسي و علومروان

در آمريکا  1346آيد. ايشان، به همراه فرزندان از سال شمار ميهدر ايران بود که از اولین آثار اين حوزه ب 1134در سال « روانشناسي رفتار غیرعادي )مرضي( »کرد. وي، نويسنده کتاب 

 سالگي در آمريکا درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.  93در سن  2003است. وي، در سال سکونت گزيده و در دانشگاه نیوجرسي به تدريس و پژوهش اشتغال داشته
3. Near East Foundation 

4. Joint Commission for Rural Development 

5. Leader-Trainee Grant 
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لیسانس فوق آمريکا اعزام شد و دورۀ 2«ويسکانسین»به دانشگاه  1«روستايي و اقتصاد کشاورزي

سرعت تغییرات  دربارۀ« بیرجندي. » (Lafayette, 1954)و دکتري را در دانشگاه مذکور گذراند

روز طول کشید تا سوار  75باري که به مدرسه رفتم، ناولی» گويد:دوران حیات خود چنین مي

که نزديک بود چشمانم از حدقه دربیايد. دفعه طوريبر پشت شتر از طبس به تهران بیايم. به

 «ساعت با هواپیما از تهران تا شهر نیويورک طول کشید. 32دومي که به دانشگاه رفتم، فقط 
(Birjandi, 1953.) 

کمیسیون مشترک »وزارت فرهنگ در  نمايندۀ 1333در سال وطن،  وي، پس از بازگشت به

به  1334بود. در سال  3«اصل چهار ترومن»وابسته به « ييايران و آمريکا براي توسعه روستا

ولیت شد و در طول مدت شش سال تصدي مسؤ منصوب 4«مدير عامل بنگاه عمراني»عنوان 

یان انجام عمران روستاها و آموزش روستاي عیتمذکور خدمات بسیاري را در راستاي بهبود وض

 ,Ruhbakhsh)انتخاب شد  5«حزب مردم»سس به عنوان يکي از اعضاي مؤ 1336داد. در سال 

را بر  «معاونت تعلیماتي وزارت فرهنگ»ولیت مسؤ« پرويز ناتل خانلري»ان وزارت . در زم1997)

هادي »که در زمان وزارت « و مربیان انجمن ملي اولیا» 6عهده گرفت. در نخستین جلسۀ

 Journal of)س کمیته آموزش انجمن مذکور انتخاب شد يیتشکیل شد، به عنوان ر« هدايتي

(Mam School, 1968کنندگان سسین سازمان تربیت بدني و از تدوين. همچنین، وي، از مؤ

 ,Daneshgahe Sepahan Danesh) است برنامه نوين تربیت بدني در مدارس کشور بوده

قريب به پنج دهه فعالیت در  یت معاونت وزارتخانه ومسؤولاو، پس از هشت سال تصدي  .1975)

از وزارت آموزش و پرورش )فرهنگ سابق( بازنشسته  1349توسعه و آموزش، در سال  زمینۀ

                                                           
1. Rural Development & Agriculture Economics 

2. University of Wisconsin 
هاي مختلف از قبیل، حل مسائلي از جمله فقر، بیماري بود که در زمینه هاي آمريکا براياي براي همکاري افراد در کشورهاي مختلف با محوريت کمک، برنامه«اصل چهار برنامۀ» . 3

شدند تا با مشارکت افراد بومي به حل و فصل مسائل گرفت. در اين برنامه متخصصاني از آمريکا به کشورهاي مختلف اعزام ميکشاورزي، بهداشت، آب، صنعت، منابع طبیعي صورت مي

هاي آمريکا به تحصیل مشغول هاي مختلف در دانشگاهها، دانش و مهارت در حوزهین، تعداد زيادي از دانشجويان ساير کشورها براي کسب و تبادل ايدهداخلي آن کشور بپردازند. همچن

 شدند.مي

 سطح بردن باال و کشاورزان و وضع کشاورزي بهبود و اشتبهد و فرهنگ تعمیم و قراء آبادي و عمران منظور به مجلس شوراي ملي، 11/5/1334. بنگاه مذکور بر اساس مصوبه مورخ  4

 بود. شده تأسیسکشور  وزارت نظر ها، تحتبین آن تعاون و همکاري روح تقويت و آنان زندگي

 منحل گشت. 1353و در اسفند  تأسیس« اسداهلل علم»به دبیرکلي  26/2/1336حزب مردم در تاريخ  . 5

 است.شده برگزار 26/12/1346. در تاريخ  6
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به عنوان معیار بازنشستگي اعتقاد داشت، « عدم فعالیت فکر»، به «سن»او که به جاي  1شد.

 1351در سال « ي سپاه دانشسرادانش»ولیت ینۀ آموزش را با پذيرش مسؤدر زم دوباره فعالیت

ولیت ارتقا يافت و مسؤ« ن انقالب ايراندانشگاه سپاهیا»به  سرادانشاز سرگرفت. با کوشش وي، 

 بر عهده داشت. سرانجام، شعلۀ 1357گیري از خدمت در سال دانشگاه مذکور را تا زمان کناره

تصادف در حوالي پل حافظ تهران خاموش  بر اثر سانحۀ 1360ت سال رديبهشاش در ازندگي

دب بیرجندي، شخصیتي آرام، فرهیخته و مؤ شد و در بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.

در  (Behnia, 2002).دوست ماند داشت و در تمام طول عمر، فردي درستکار، ورزشکار و انسان

خودش از اولین  ۀ دماوند صعود کرد و به گفتۀبه قلّ « حسین بنايي»به همراه  1313سال 

. همچنین، تبحر خاصي در ورزش (Birjandi, 1953)است  اعضاي تیم ملي فوتبال ايران بوده

گري است. وي، در طول دوران پنج دهه خدمت همیشه نقش اجرايي را بر پژوهششنا داشته

 زير، آثار مکتوب )کتاب و مقاله( چنداني ندارد.  رو، به غیر از موارداست. از اينترجیح داده

  آموزشي  به عنوان نخستین نشريۀ 1313ر سال د رضادبیرستان شاه نامۀسالانتشار

 .خراسان

  و پرورش )دانش( در ايران: برنامۀ عمل براي  سپاهیان آموزش پروژۀ»انتشار گزارش

 .(Birjandi, 1964) 1343به زبان انگلیسي در سال « ييروستا توسعۀ

   1357مصاحبه با فصلنامۀ تعلیم و تربیت در مهرماه سال. 

  شوکت شرق»مندرج در کتاب « ي پیشتاز خراسانهاآندبیرست»اي با عنوان مقاله »

 1398.2منتشرشده در سال 

ولیتي در بدو امر فعالیت خود را با تدريس در قبل از پذيرش هر گونه مسؤ« یرجنديب»

است. بنابراين، در نوشتار حاضر ابتدا از اين منظر به  درسه شروع کردهکالس درس و مديريت م

 است. خدمات او نگريسته شده

معلمي عاشق، و عالم به « بیرجندي»: به عنوان معلم و مدير مدرسه« بیرجندي» .1

تربیتي و ها و اصول جديد تعلیم و تربیت بود. تجربه تحصیل در حوزه علومنظريه

نظر و مجرب در از او فردي صاحب« هاييمدرسه آمريکا»گاري در متعاقب آن آموز

                                                           
توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار گرديد. همچنین، به مناسبت يکصدمین سالروز تولد ايشان،   29/2/1349. به منظور گرامیداشت خدمات ايشان مجلس بزرگداشتي در تاريخ  1

در « بیرجندي»سراي مذکور و برخي از اعضاي خاندان آموختگان دانشانشبا حضور جمعي از د -سراي سپاه دانشآموختگان دانشاز دانش-«حسن کاردان»بزرگداشتي به همت آقاي 

 است. برگزار شده 15/2/1384تاريخ 

یر (. به ياد مربي بزرگ تعلیم و تربیت ايران؛ دکتر محمدام1400مقدم، آرش )رستهي ايشان به مقالۀ زير مراجعه شود: . جهت کسب اطالع تفصیلي در خصوص رويدادهاي زندگ 2

 .117-110، صص 1400، تابستان 42سال دهم، پیاپي  بیرجندي. نشريه پاژ )زير چاپ(، 
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که از وي خواسته شد براي تاسیس بود. بنابراين، زمانيزمینه آموزش و پرورش ساخته

که يکي از شهرهاي مذهبي و سنتي کشور -و فعالیت در دبیرستان پسرانه به مشهد

هاي نوين خويش تلقي کرد و با يدهبرود، او آن را فرصتي براي معرفي و اجراي ا -بود

یت مذکور استقبال کرد. دوستانش از شنیدن خبر پذيرش مسؤولاشتیاق از پذيرش 

هرگز نخواهي توانست اين کار را در »یت توسط وي نگران بودند و به او گفتند: مسؤول

محمد »جهت نبود. بي هاآن. البته اظهارنظر (Birjandi, 1953) «مشهد انجام دهي.

ابالغ وي )امیر بیرجندي( نظامت »گويد: در خاطرات فرهنگي خود مي« گناباديپروين

دادند که در امور تربیتي دخالت دبیرستان بود اما مدير و ناظم کوچکترين اختیاري به وي نمي

زد، کرده از مدارس جديد مخالف بودند. با هر کس کراوات ميبا همه جوانان تحصیل هاآنکند. 

 Parvin) « را به حساب آورند.« بیرجندي»دادند و خالصه امکان نداشت نميدست 

Gonabadi, 1973).  در اول دوره »گويد: کند و مياو، خود نیز به اين موضوع اشاره مي

خدمتم هم که به مشهد رفتم و در آنجا يک دبیرستان تاسیس کردم با مخالفتهاي زيادي روبرو 

. بهرروي، وي با اتکا  (Birjandi, 1978)«ري هم ترس را کنار بگذارد.شدم. اما انسان بايد قد

« رضاشاه»رهسپار دبیرستان « هاييمدرسه آمريکا»به تجارب تحصیل و تدريس در 

 گويد: چنین مي« رضاشاه»در خصوص دبیرستان « بیرجندي»مشهد شد. 

ب دولتي در خراسان شمسي و خارج از چارچو 1300دبیرستان مهمي که از نیمه دهه »

التولیه وقت خان اسدي، نايبرضا بود که به همت مرحوم محمدوليگشايش يافت، دبیرستان شاه

شمسي به  1309الحکومه قديم بیرجند تاسیس شد. اين دبیرستان تا سال آستان قدس و نايب

 1307ال عنوان ضمیمه مدرسه رضويه در محل اداره آستان قدس فعالیت آموزشي داشت. در س

شمسي  1308بار در اين مدرسه، دو کالس اول و دوم متوسطه و در سال شمسي براي نخستین

خان اسدي، هاي محمدوليکالس سوم متوسطه داير گشت. اين اقدام، بخشي از فعالیت

الملک شد که با تاسي از خدمات فرهنگي امیر شوکتالتولیه وقت آستان قدس محسوب مينايب

هاي آموزشي، به احداث فضاي التولیه ضمن گسترش فعالیترسید. نايبند به انجام ميدر بیرج

کافي به سبک جديد براي دبیرستان نیز اقدام نمود. لذا دبیرستان جديدي با امکانات مناسب در 

افتتاح و با حدود  1310-11اراضي باغ عنبر احداث شد و اين مجموعه رسما در سال تحصیلي 

آغاز به کار نمود. ابتدا علي اکبر مجیدي فیاض براي مدت کوتاهي، مديريت مدرسه  شاگرد 250

شمسي مرحوم اسدي شخصا سمت مديريت آن را پذيرفت و  1312را بر عهده داشت و در سال 

دار شدم. يک سال بعد، کارمند عهده 21محصل و  353اينجانب نیز نظامت آن مدرسه را با 

به دلیل تحوالت اداري و ضرورت  نفر رسید. 12التحصیالن به عدد فارغتعداد شاگردان افزايش و 
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شمسي، دبیرستان  1313-14نظامت دولت بر نظام آموزشي، اداره فرهنگ خراسان در سال 

 (Birjandi, 2020)«رضا را از آستان قدس خريداري و مديريت آن را به اينجانب واگذار نمودشاه

. 

به همراه دانش و تجربه وي از همان ابتداي « بیرجندي»فرد هشخصیت و منش منحصرب 

در ادامه خاطرات « گناباديپروين»بود. ورود به مدرسه، توجه معلمان را به خود جلب کرده

التولیه آستان قدس شادروان اسدي، نايب 1307در سال »گويد: چنین مي« رضاشاه»مدرسه 

( متوسطه رضوي 1که در آن مقطع دبستان )« رضاشاه»رضوي، مرا را به دبیري در دبیرستان 

شد که گاهي با مرسوم بود، دعوت کرد. پس از چند ماه جواني در اين سازمان تربیتي ديده مي

ها مشغول بود و از قضا هنگام ظهر نوجوانان دبیرستان در میدان ورزش به تمرين و برخي بازي

زيستم، جوان هم در کويي بود که من در آن ميرفتم چون منزل آن و عصر که من به منزل مي

کرديم و با عالقه درباره مسائل تربیتي با هم سخن مسافت بسیاري از راه را با هم طي مي

آوري به تربیت گفتیم. پس از آشنايي کامل با آن جوان دريافتم که وي عشق و عالقه شگفتمي

لومات نظري عمیق است و در عمل نیز معلوم نوجوانان دارد، در کلیه مسائل تربیتي داراي مع

بود که از مربیان اليق و شايسته است. در آن روزگار يعني قريب به نیم قرن پیش که صدي نود 

دادند و به تربیت کوچکترين عنايتي و نه فرهنگیان از تعلیم و تربیت تنها به تعلیم اهمیت مي

هاي دانشمندان هاي کهن بود و از نظريهتهمان سن« تعلیم»نداشتند، معلومات آنان درباره 

گاه توجه نداشتند. ها هیچگونه انديشهاي آگاه نبودند و به اينتربیت در جهان معاصر ذره

اندازه مند به مسايل تربیتي بسیار مغتنم بود و بيهمکاري من با چنین جوان روشنفکر و عالقه

بود که پس از به پايان رساندن کالج « بیرجندي امیر»به وي ارادت حقیقي پیدا کردم. او 

آمريکايي تهران و تدريس و نظامت در همان کالج در طي دو سال و از طرف مرحوم اسدي که 

 .(Parvin Gonabadi, 1973) «بود.رضا دعوت شدهبا وي همشهري بود به دبیرستان شاه

زش و پروش آشنا و معتقد تعداد معلماني که به اصول نوين آمو« بیرجندي»در روزگار 

باشند، بسیار اندک بودند و او يکي از اين افراد بود. يکي از معلمان مدرسه در خصوص سطح 

اي طرفدار هاي نوين تربیتي جهان بودند و دستهگروهي، پیرو مکتب»گويد: دانش معلمان مي

ي معاون کنوني همان اصول کهنه تربیتي. دسته نخست عبارت بودند از آقاي دکتر بیرجند

اهلل اتابکي وزارت فرهنگ )مدير( مرحوم محمدضیاء هشترودي )دبیر رياضیات( مرحوم فضل

)دبیر فرانسه( مرحوم اسماعیل دبیري شاملو )ناظم و دبیر جغرافیا( مرحوم مهران )دبیر ورزش( 

هلل( دبیر اس پیشاهنگي )دبیر نقاشي و ورزش(، آقاي شهاب فردوسي )ولييیآقاي دکتر بنايي )ر

 .(Parvin Gonabadi, 1964) «ورزش. نگارنده دبیر ادبیات.
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به تربیت جوانان بسیار توجه « رضاشاه»در زمان معلمي و مديريت دبیرستان « بیرجندي» 

آموز معتقد . او در خصوص رابطه بین معلم و دانش(Parvin Gonabadi, 1971) و اهتمام داشت

د را مثل بچه خودش، مثل برادر خودش، به حساب آورد. واقعا استاد و معلم بايد شاگر»بود: 

کند، آيا با کند يا اخراج ميمربي باشد، نه آنکه پولي بگیرد و برود. اگر اين شاگرد را تنبیه مي

اند که خوب و بد را از اي رسیدهبرادر و فرزند خود همچنین رفتاري دارد. شاگردها هم به مرحله

در »گويد: باشد و ميبه باور وي، روشهاي آموزش در مدارس مناسب نمي.« دهندهم تمیز مي

کنند، به جاي آن بايد بر مهارتهاي ديگر مغزي ها خیلي بر حافظه تکیه ميمدارس و دانشکده

تکیه کرد، مانند تجزيه و تحلیل کردن مطالب، پیشبیني و قضاوت ... در مدارس روحیه تهور را 

و دانشگاهها بپرسند که چند نفر حاضرند وارد  هاآن، دبیرستهاآناگر در دبست برند.از بین مي

بگويند که چند نفر حاضرند وارد  هاآنشوند و اگر به میدان مسابقه شوند، عده کمي داوطلب مي

 . (Birjandi, 1978)« شوند.تیم بشوند، عده کمتري پیشقدم مي

آموزان توجه داشت و معتقد ي ذهن دانشوي، به نقش مهم مدرسه در پرورش و پوياي

شکوفايي قدرت خالقیت و ابتکار افراد را فراهم آورد. اگر چنین نباشد  بود، آموزش بايد زمینه

ام که رسم بارها گفته»گويد: افراد از نظر ذهني بازنشسته خواهند شد. او، در ادامه، چنین مي

کنند. سن بازنشستگي در ايران شصت شسته مياست که اشخاصي را به سبب باالرفتن سن بازن

سال و در آمريکا شسصت و پنج سال است. در مورد اينکه انسان پس از سن بازنشستگي هم باز 

جاي سن، مناط ام. اما اگر بنا باشد که، بهتواند کار کند يا نه، مقاالت زيادي خواندهمي

چه بسا جواناني هستند که در سن بیست يا بازنشستگي را عدم فعالیت فکر و مغز قرار دهند، 

کند. خشونت مدرسه، بیست و دو سالگي بازنشسته هستند، يعني مغزشان ديگر کار نمي

کند که در جواني مغزشان قدرت را طوري متحجر مي هاآنخشونت خانواده و خشونت محیط 

بینم که در سنین باال دهد، و بسیار کسان را هم ميابتکار و خالقیت و رشادت را از دست مي

کنند که مغزشان را بازنشسته نکنند، به فکر آينده باشند، از گذشته درس بگیرند و سعي مي

کوشم ام و ميبراي آينده نقشه بکشند و طرح بريزند. اين درسي است که من در زندگي آموخته

 . (Birjandi, 1978) «که از حیث فکر و انديشه بازنشسته نشوم.

هاي متعددي را انجام داد. به عنوان نوآوري« رضاشاه»ر مقام مدير دبیرستان او، د

رساني در نام فرزندان و نیز اطالعآموزان قبل از پذيرش و ثبتمثال، مصاحبه وي با والدين دانش

خصوص عملکرد مدرسه به والدين قابل تامل است. اولین نشريه آموزشي خطه خراسان که 

 .(Seyed Ghotbi, 2017) منتشر کرد 1313باشد را در سال مي« رضاستان شاهسالنامه دبیر»
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براي پذيرش شاگردان در اين دبیرستان عالوه بر ارائه شناسنامه »گويد: او، در اين خصوص مي

اي با والدين نیز به به انضمام کارنامه پايان تحصیالت ابتدايي و نیز گواهي صحت مزاج، مصاحبه

طالعاتي چون وضع زندگاني، آدرس و ساير مطالب مرتبط جهت درج در پرونده جهت کسب ا

گرفته به همراه هاي صورتاي شامل اهم فعالیتداديم..... سالنامهآموز ترتیب ميتحصیلي دانش

تاريخچه دبیرستان و معرفي دبیران، شیوه تدريس دروس و اقدامات ورزشي و فوق برنامه مزيد 

وي، در ارتباط با رفتار سازماني .  (Birjandi, 2020)« يندگان منتشر نمودم.اطالع عموم و آ

 کند: اي بدين شرح ذکر ميآموزان، خاطرهمدير مدرسه با معلمان و دانش

بودم که شاگردان هر کالسي با ها گفتهيادم آمد وقتي مدير مدرسه بودم به بچه»

را انتخاب کنند و بنويسند و باالي کالسشان بزنند.  مشورت هم شعر يا عبارتي از يکي از بزرگان

هر کالسي چیزي انتخاب کرد. توي دفتر نشسته بودم شاگردي آمد و گفت: آقا، ما هم شعري 

ايم اگر اجازه بفرمايید، بنويسیم و باالي کالس بزنیم. پرسیدم چه شعري است؟ انتخاب کرده

 گفت: 

 شود اين خرابه، گورستان است ويران  ل از مدرسه نامد بیرونيک اهل د

اند؟ گفت: بله. گفتم: بنويسید. معلمها تعجب کردند. گفتم: همه راي گفتم: همه راي داده

اند و در معلمي بايد شوخي شاگرد را با شوخي جواب اند. بعد گفتم: اينها شوخي کردهداده

فتم: اگر شما اين شعر است. گداد. اگر شاگرد شوخي کرد و معلم عصباني شد، معلم باخته

 نويسم. گفت: چه شعري؟ گفتم:را بنويسید، من هم شعري بر در اتاق خودم مي

 در زحمت کره خر چراني  که عمر ما تلف شدافسوس 

« ننوشتند، من هم ننوشتم! هاآننويسم. البته حاال شما بنويسید، من هم مي

(Birjandi, 1978) . 

اجراي »، 2«اولیاهمکاري بین معلمان و »، 1«گروهي رقابت»با ايجاد فضاي « بیرجندي»

فرهنگ مطلوبي را در مدرسه  4«هاي ورزشي و مناظرهتشکیل تیم»و  3«برنامههاي فوقفعالیت

در تشکیل « امیر بیرجندي»در بیان خاطرات خود به نقش « اصغر حکمتعلي»ايجاد کرد. 

ت سالم براي شکوفايي استعدادهاي بدني هاي ورزشي )فوتبال، والیبال( و تفريحاانجمن

 .(Hekmat, 1973)است آموزان اشاره کردهدانش

                                                           
1. Group Competition  

2 . Parent-Teacher Cooperation 

3 . Extra-Curricular Activities 

4. Athletic and Debating Team  
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هاي ورزش، کارهاي دستي، گردش، تولید هاي خارج از برنامه در زمینهتشکیل انجمن

نگاري، نويسندگي و... سالنامه، روزنامه ديواري، فن مناظره، سخنراني، کتابخواني، روزنامه

اي از که دقیقهطوريبود، بهآموزان در دبیرستان را فراهم کردهسرگرمي دانش موجبات نشاط و

آموزان، خود در امور انجمن و انتخاب اعضا مشارکت داشتند شد. دانشتلف نمي هاآنوقت 

(Parvin Gonabadi, 1964)  . چنین اقداماتي منجر به ايجاد فضاي همکاري، مشارکت و

بود. از سوي ديگر، اردوهاي علمي و ورزشي در دستور کار مدرسه شدهدموکراسي در مدرسه 

به منظور « بیرجندي»اي به سرپرستي ، مسابقه1313قرار داشت. به عنوان نمونه، در سال 

در تهران صورت « هاييمدرسه آمريکا»و « رضاشاه»آموزان مدرسه اجراي فن مناظره بین دانش

 (Parvin Gonabadi, 1965). همراه بود« رضاشاه»موزان مدرسه آگرفت که با موفقیت دانش

اقدامات نوآورانه فوق، سبک نويني از مديريت مدرسه را در کشور مطرح ساخت که تا قبل از آن 

کمتر وجود داشت. در دوران مديريت وي ساختمان مدرسه ساخته و تجهیزات آن خريداري شد. 

التحصیالن مدرسه موفق به تحصیل روس صورت گرفت. فارغريزي براي اجراي دهمچنین، برنامه

شدند، امري که تا قبل از تاسیس مدرسه، « مهندسي نفت»و « پزشکي»هايي از قبیل در رشته

آموزان که اغلب فرزندان مديران و مقامات بودند، سابقه نداشت. از سوي ديگر، بسیاري از دانش

گونه بود که مردم مشغول فعالیت شدند. اين« بیرجندي» بعد از اتمام تحصیل، به عنوان دستیار

شان نسبت آموختگان و آگاهي از عملکرد مدرسه به تدريج نگرشمشهد با مشاهده کیفیت دانش

 به کارکرد مدرسه تغییر کرد.

مدرسه »متاثر از تجربیاتش در « رضاشاه»در دبیرستان « بیرجندي»بدون شک، اقدامات 

نمايد، اما است. شايد انجام موارد مذکور در شرايط فعلي بسیار متداول ميودهب« هاييآمريکا

از فرابیني و  نشان -قريب يک سده قبل-هاي ساختارشکنانه ويبطور حتم، اجراي فعالیت

سازي در انجام تمام اقدامات و پیاده« بیرجندي»وسعت نظر وي در آن روزگار دارد. الگوي 

و از طريق جلب همکاري مردم و تمرکز بر کیفیت « تغییر تدريجي»س مدل هايش بر اساايده

دادهاي مدرسه بود. با چنین شیوه مديريتي بود که وي توانست به مدت شش سال و به برون

در « بیرجندي»یت نظامت و مديريت مدرسه باشد. گرچه مسؤولدار آمیزي عهدهطور موفقیت

است نامي ذکر نشده« بیرجند»او در امور آموزشي و فرهنگ زادگاه خود تحصیل نکرد و از نقش 

اما سبک مديريت وي در پیوند با نحوه تاسیس مدرسه نوين در شهر سنتي مشهد و نیز 

تواند بدون اطالع و سازي مدرسه در بین مردم نميچگونگي تعامل با مقامات و نهادينه

يعني  1286اي که در سال باشد. مدرسهدهبو« شوکتیه بیرجند»پذيري از تجربیات مدرسه تأثیر
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در شهر « الملک دومامیر شوکت»به همت « مشهد»دو دهه قبل از تاسیس مدرسه نوين در 

کند که اقدام . او، خود نیز اشاره مي(Rastehmoghadam, 2019)بود افتتاح شده« بیرجند»

امیر »تاسي از خدمات فرهنگي به « رضاشاه»در تاسیس دبیرستان « خان اسديمحمدولي»

 . (Birjandi, 2020)است بوده« بیرجند»در « الملک علمشوکت

اش خوش در اولین اقدام مديريتي-سالگي 29-با وجود سن کم و جواني« بیرجندي»

آموزان به درخشید. در زماني که او مدرسه را به قصد عزيمت به تهران ترک کرد، تعداد دانش

داري در مشهد، دو سرمايه ارزشمند بود. وي، بواسطه تجربه مدرسهش يافتهنفر افزاي 1200

کار مشهد را هاي نوين در شهر سنتي و محافظهبدست آورد. نخست، چگونگي اجراي روش

فراگرفت. دوم، ارزش صبر و اهمیت کیاست )تدبیر امور( در تعامل با تولیت آستان قدس که 

هاي بعدي یتمسؤولسه بود را درک کرد. تجربیاتي که در اجراي کننده منابع مالي مدرتامین

 است.گذار بودهتأثیروي نیز بسیار 
 

در نقش « بیرجندي»اقدامات : به عنوان مدير اجرايي و مربي آموزشي« بیرجندي»-2

گردد. آغاز مي« ي عالي سپاه دانشسرادانش»در « مربي»در وزارت فرهنگ، و به عنوان « مدير»

است. اولین آفريني کردهدر وزارت فرهنگ نقش-با فاصله زماني حدود سه دهه-در دو مقطعاو، 

که با حمايت بود، زماني 1313مشهد در سال « رضاشاه»حضورش، بعد از بازگشت از دبیرستان 

بود. در آن برهه، سازي در کشور شروع شدهپهلوي اول، تکاپوي تغییرات عظیم در راستاي مدرن

هاي مرتبط با بدني و فعالیتسوي وزير فرهنگ به منظور تدوين و ساماندهي برنامه تربیت  از

دعوت بکار شد. وي، بهمراه مشاور، مدارس و  1جوانان براي همکاري با مشاور آمريکايي

هاي جديدي را ها و ورزشبدني مهیا، و بازيهايي را براي آموزش معلمان در زمینه تربیتکمپ

سازمان »یت معاونت مسؤولمدارس و آموزشگاهها معرفي کرد. در همین راستا، مدتي در 

دار بود. بر اساس شرح خدمات مندرج در پروند کارگزيني، را عهده« پیشاهنگي و تربیت بدني

ايشان در اولین سال تاسیس سازمان تربیت بدني از موسسین تربیت بدني جديد در کشور 

 .(Daneshgahe Sepahan Danesh, 1975)است بوده

بنگاه »دومین حضورش در وزارت فرهنگ پس از اتمام فعالیت چندين ساله او در 

پرويز ناتل »بود. وي، در بازگشت دوباره به وزارتخانه، توسط وزير وقت فرهنگ، « عمران

یت مذکور را تا سال مسؤولمعرفي شد و « معاون تعلیماتي»به عنوان  1341در سال « خانلري

( و 1343« )هادي هدايتي»(، 1342« )عبدالعلي جهانشاهي»( و در دوران وزارت 1349)

                                                           
1. Thomas Gibson 
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کمیته »رياست « بیرجندي»هاي یتمسؤول( نیز بر عهده داشت. از ديگر 1347« )رو پارسافرخ»

او، . (Journal of Mam School, 1968) بود 1346در سال « و مربیان اولیاآموزش انجمن ملي 

بود که در مقیاس وسیع « مرکز انتشارات آموزشي»و « پیک»هاي گذاران مجلههمچنین از پايه

. (Birjandi, 1978) شدو در سطوح مختلف از کودکستان تا دبیرستان تهیه و توزيع مي

مجله دفتر »را بر عهده گرفت، « ي عالي سپاه دانشسرادانش»یت مسؤولهمچنین، زماني که 

تخصصي تبديل کرد و همزمان از توجه به -اي علميادبي به نشريهاي هنري و را از مجله« روستا

، در خصوص سرادانشنشريات آموزش و پرورش غافل نبود. وي، در زمان تصدي رياست 

 نويسد: اين گونه مي« انتشارات سازمان آموزشي»

اي در تاريخ خدمات برجسته شما از راه انتشار مجالت پیک، صفحات بسیار زيبنده»

یت نونهاالن و جوانان امروز کشور خواهد بود. اين اقدام از مؤثرترين راههاي استحکام ترب

 .(Ministry of Education, 1973) «هاي انقالب امروزي ايران استپايه

 

 
Ettela'at Newspaper (1341) 

 

گسترش پیشاهنگي و »، «تولید نشريه»اقدامات بیرجندي در وزارت فرهنگ، فراتر از 

، «سپاه دانش»بود. او، سه طرح مهم « توسعه فرهنگ روستايي»و « بدني تربیت

هاي را اجرا کرد و در خصوص طرح« ايسوادآموزي حرفه»و « ايآموزش/تعلیمات مکاتبه»

 +در آن دوران قديم، بنده مجري بودم و سه برنامه اجرا کردم. يکي از »گويد: مذکور چنین مي

تي که خواستیم اين برنامه را شروع بکنیم، نه در بعضي از همکارانم در برنامه سپاه دانش بود. وق

ي ديگر هاآنوزارت آموزش و پرورش موافقتي ديدم، نه در برخي ديگر از کساني که در سازم

. دومین برنامه، برنامه خارجي هم سخت با ما مخالف بودندمجري برنامه بودند. حتي مشاوران 

ي بود، که آن هم مخالفاني داشت... برنامه سوم که باز هم مخالفاني امبارزه با بیسوادي حرفه
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گفتند: درس حضوري کالس چه وضعي دارد که شما اي بود. ميداشت، برنامه تعلیمات مکاتبه

اي بود و اي نبود: نصف مکاتبهاش مکاتبهاي کنید. البته همهخواهید تحصیالت را مکاتبهمي

اي است و هشت يک واحد، که شانزده ساعت است، هشت ساعت مکاتبهنصف حضوري. يعني از 

 .(Birjandi, 1978)« ساعت حضوري است. البته امتحانات همه حضوري است.

توسط  19/10/1341ي بود که در تاريخ هاآنگيکي از اصول شش« سپاه دانش»طرح 

مران کشور مطرح شد و جهت اصالح امور اجتماعي و اهداف توسعه و ع« محمدرضا شاه پهلوي»

تايید و سپس به تصويب مجلس سنا و شوراي « اسداهلل علم»در کابینه  6/11/1341در تاريخ 

و تشکیل  1286ملي رسید و تبديل به قانون شد. گرچه پیشینه سوادآموزي بزرگساالن به سال 

سوادي در میان گردد، اما اقدام جدي در زمینه مبارزه با بيهاي اکابر در شیراز برميکالس

محقق گرديد. سپاهیان دانش،  1341در سال « سپاه دانش»التعلیم با ايجاد کودکان الزم

بودند که به صورت مأمور به وزارت آموزش و پرورش  هاآنمتشکل از جوانان دختر و پسر دبیرست

و  پس از کسب دانش به منظور تعلیم خواندن و نوشتن به کودکان هاآنشدند. منتقل مي

اداره سپاه »طرح مذکور در زماني که . (Mansoori, 2010)شدند روستائیان به روستاها اعزام مي

 ,Ministry of Education)هاي معاونت تعلیماتي بود يکي از واحدهاي زيرمجموعه« دانش

 1به اجرا درآمد.« بیرجندي»، توسط 1964(

که از سوي يونسکو به صورت هايي بود از ديگر طرح« ايطرح سوادآموزي حرفه»

هاي آموزشي و گانه فوق را به عنوان نوآوريهاي سهآزمايشي در کشور اجرا شد. يونسکو، برنامه

ها در را يکي از بهترين و مفیدترين طرح« ايطرح سوادآموزي حرفه»پرورشي در جهان تلقي، و 

 2وفق به کسب مدال کروبسکايابه خاطر اجراي طرح مذکور، م« بیرجندي»دنیا قلمداد کرد. 

طرح »سوادي( از جانب سازمان يونسکو شد. او، همچنین، در پي اجراي مناسب )پیکار با بي

 Daneshgahe)از سوي دولت وقت، مدال دولتي )نشان همايون( اخذ کرد « سپاه دانش

Sepahan Danesh, 1975) از جمله، هاي مذکور به عواملي وي، در تبیین علل موفقیت برنامه

« داشتن جسارت و تهور»، «روش اجراي صحیح»، «انتخاب افراد مناسب»، «طرحريزي درست»

                                                           
طرح مذکور به ارتباط . اما در برخي از اسناد Mansoori)2010 ,(است ياد شده« سپاه دانش»به عنوان طراح « امیر اسداهلل علم»ه وزير فرهنگ کابین« ناتل خانلري پرويز»گرچه از . 1

ر دهه سي در روستاي مامازن دهد که محتواي آن فراتر از اقدامي که بیرجندي در اواخبهرحال، تامل بر طرح مذکور نشان مي  ,Sabahi).2001(است شدهاشاره دکتر بیرجندي نیز  با

کرد که ماموريت آن، آموزش و اعزام معلمان به روستاها بود. جوهره همین  تأسیس« مامازن»را در « ييمرکز آموزش معلمان روستا» 1328-1327هاي انجام داد، نبود. او، حدود سال

« طرح سپاه دانش ايده من بود که آقايان به نام خودشان مصادره کردند»اجرا شد. بنابراين، اين سخن که  «انقالب سفید»در « سپاه دانش»تر و با عنوان ايده منتها در مقیاسي وسیع

رسد، مناعت طبع و شخصیت ماخوذ به حیاء، وي است. به نظر ميذکر شده« بیرجندي»شوندگان، توسط خالي از شواهد تاريخي نیست. جمله مذکور در مالقات حضوري يکي از مصاحبه

  است.آوري براي خويش ساخته و بیشتر به انجام کارها بدور از هر گونه قیل و قال تمايل داشتهگري و نامنیاز از جلوها بير
2. Krupskaya 
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برنامه، وقتي که »گويد: کند، و مياشاره مي« هاآموزان در برنامهمحورقراردادن دانش»و 

 باشد و افرادي مناسب با آن هدفطرحريزي بشود، به اصطالح برنامه کامل باشد، هدف داشته

شود. در برنامه سپاه دانش رسد و موفق ميباشد، به نتیجه ميباشد، روش آموزشي داشتهداشته

اي، که آن هم مخالفاني داشت. ها را کرديم... برنامه مبارزه با بیسوادي حرفهاين طرحريزي

ه هم من شود مردم را باسواد کرد. مجري برنامگفتند: خرجش زياد است، و با اين روش نميمي

ما در اصفهان و دزفول اجرا کرديم. سیزده کشور -البته به اتفاق عده زيادي از دوستان-بودم

ديگر هم همین برنامه را آزمايش کردند و موفقیت به دست آوردند. سببش هم آن بود که تمام 

يعني قسمتهايش کامل بود... اساس کار اين است که هدف در برنامه شاگرد باشد، نه اجراکننده، 

اجراکننده نبايد براي اينکه خود طرفي ببندد، شاگرد را فدا کند. از آن گذشته، فداکاري الزم 

 .(Birjandi, 1978) «دارد و تهور و تحول.

هاي مذکور شد، او خود نیز آمیز طرحالبته در کنار عوامل فوق که منجر به اجراي موفقیت

ها برخوردار بود. وي معتقد بود، انسان در هاز خصوصیات شخصیتي مناسبي براي اجراي برنام

باشد که ها بايد ترس را کنار بگذارد. از نظر او، زندگي به مثابه بازي فوتبال ميبرابر مخالفت

آموز هستند. بنابراين، همیشه بايد در میدان بود، از گذشته آموخت، و هايش نیز درسشکست

توان پیروز شد، ي به دفاع پرداخت؛ گرچه با دفاع نميمتناسب با شرايط، گاهي به حمله و زمان

اي چرا هرجايي که با اجراي برنامه»اما بعضي جاها الزم است. او، در پاسخ به اين پرسش که 

بلي. يکي از تفريحات » گويد:، چنین مي«اند؟مخالفت شده به دنبال آقاي دکتر بیرجندي رفته

ت. شايد اولین تیم ملي ايران که تشکیل شد من از بازيکنان آن اسمن در ايام جواني فوتبال بوده

بار هم چهار بر صفر باختیم. بار چهار بر يک و يکام. آن سال با تیم روسیه بازي کرديم، يکبوده

کند. پس کنند و اگر آدم مبارزه نکند موفقیت پیدا نمياين بازيها آدمي را به مبارزه تشويق مي

 .(Birjandi, 1978) «روم.ام، حاال هم به میدان ميسالها به میدان رفتهطور که همان

او، در انتخاب و گزينش مديران عالوه بر توجه به تحصیالت دانشگاهي به نقش مهم مسائل 

شخصیت مدير در تحقق اهداف سازمان اعتقاد داشت، و  تأثیرانساني و اخالقي و به طور کلي، 

کردم که مديريت خیلي مهم است و برايش وقت، خیال ميخودم، يک من»گويد: گونه مياين

کردم مدير يعني کسي که از آن شغلي که بر ارزش بسیاري قائل بودم و ديگر آنکه خیال مي

باشد. دو سال پیش، تحقیقي خواندم که به کلي با آنچه عهده دارد اطالعات فني زيادي داشته

داد که هشتاد و پنج درصد اخالق مدير است. تحقیق نشان مي بودم فرق داشت.من خیال کرده

يعني اخالق مدير خیلي باالتر است و حال آنکه آن مديريت )کريزماتیک( که من خیال 
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بود ولي معلومات بود و رشادت مدير به هفتاد درصد رسیدهکردم، به هشت درصد تنزل يافتهمي

بود. سومین صفتي که يک مدير بايد دهکردم شش درصد شفني که من فکرش را مي

را  هاآنکاري بايد بکند و چگونه سنجي است که در چه زمان چهسنجي و نکتهباشد، زمانداشته

 . (Birjandi, 1978)منظم کند

  پس از کسب « بیرجندي»: «ي عالي سپاه دانشسرادانش»تا « سپاه دانش»از

ق متفاوت )شهر و روستا( به ويژه از تجربه در سطوح مختلف آموزشي و در مناط

که به تربیت جوانان روستايي مشغول شد، به خوبي دريافت که توسعه زماني

جامعه در وهله نخست نیازمند برخورداري از معلمان فرهیخته و باکفايت است. 

ها قبل با قراوالن نظام آموزش و پرورش کشور سالديدگاه وي، با آنچه پیش

« دارالمعلمین عالي»(، 1297« )دارالمعلمین مرکزي»همچون تاسیس مراکزي 

بودند، همخوان بود. بر همین ( رقم زده1313« )ي عاليسرادانش»( و 1308)

مقدم « تربیت مدير»بر « تربیت معلم»اساس، بايد گفت از ديرباز در کشور 

 است. بوده

ي مذکور در سال سرادانشرفت. « ي عالي سپاه دانشسرادانش»به  1351او، در سال 

سازمان »وابسته به  1346بود و تا سال به عنوان يکي از مراکز تربیت معلم تاسیس شده 1343

، طي سرادانشبود. « مرکز آموزش کشاورزي کرج»مستقر در  1«تربیت معلم و تحقیقات تربیتي

وسط مکاني که در دهه بیست، ت-ورامین« مامازن»به روستاي  1357تا  1345هاي سال

تاسیس  2منتقل شد.-بودساخته شده« مرکز آموزش معلمان روستايي»در آن « بیرجندي»

سپاه »يعني « انقالب سفید»شدن اصل ششم ، در واقع، تالش در راستاي عملیاتيسرادانش

سوادي در روستاها بود. هدف از ايجاد آن، تربیت راهنمايان تعلیماتي و از بین بردن بي« دانش

هاي يکساله و دوساله( و تامین نیروي انساني آموزش و پرورش در رشته ش )دورهسپاه دان

ي مذکور شرايط ادامه تحصیل براي آن دسته از سرادانشبود. بواسطه « آموزش ابتدايي»

                                                           
رو شد ين سازمان نیز با موانع فراوان روبهاما ا شد، تأسیس «سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتي»منحل و  1343در سال  «سراي عالي تهراندانش» براساس مصوبۀ هیئت وزيران،. 1

تربیت مدير و »، «تربیت دبیر»داير شد و چهار مؤسسۀ  «سراي عاليدانش»، بار ديگر مسيش 1346سال  و نتوانست جوابگوي نیازهاي کشور در زمینۀ تربیت دبیر باشد. در نتیجه در

مکلف گرديد طي يک دورۀ چهارساله لیسانس و  «سراي عاليدانش»براي آن در نظر گرفته شد. همچنین،  «تربیتي تحقیقات و مطالعات»، و «تدريس رياضیات»، «راهنماي تعلیماتي

 . ,Safi)2012(لیسانس، به تربیت دبیر براي وزارت آموزش و پرورش بپردازد يک دورۀ دو ساله فوق

« دبیرستان کشاورزي»سپس « سراي کشاورزيدانش»به عنوان  1336تا  1331هاي است. طي سالبوده «اصل چهار ترومن»گاه عوامل سکونت 1328مکان مذکور )مامازن( از سال  .2

به  به تحصیل اشتغال داشتند و پس از اتمام دوره« کمک آموزگار روستايي»و « کشاورزي عمومي»هاي تبديل شد. داوطلبان در رشته« مرکز آموزش کشاورزي»به  1342و در سال 

سراي دانش»شدند. به غیر از وزارت کشور اعزام مي« بنگاه عمران»هاي تخصصي از جمله به روستاها و يا سازمان« مامور عمران»و « همیار»، «کارآموز»، «آموزگار کمک»عنوان 

  . ,Norouzi)2010(روج روستايي فعالیت داشت )واقع در روستاي قلعه نو( نیز با هدف تربیت م« سراي کشاورزي دختراندانش»که مخصوص پسران بود، « کشاورزي مامازن
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هاي که مايل به ادامه تحصیل و گرفتن مدرک لیسانس در رشته« سپاه دانش»دانشجويان ممتاز 

بودند، فراهم بود. اولین مدير « روانشناسي»و « مشاوره و راهنمايي»، «راهنماي تعلیماتي»

 بودند.« امیر بیرجندي»و « يحیي فیوضات»و پس از وي « البرزي»، آقاي سرادانش

« ي عالي سپاه دانشسرادانش»، عنوان 1351اندکي بعد از انتصاب، در سال « بیرجندي» 

-نمودن امکان ادامه تحصیلدف از تغییر، فراهمتغییر داد. ه« دانشگاه سپاهیان انقالب»را به 

و « سپاه ترويج و آبادني»براي ساير داوطلبان و سپاهیان از جمله -«سپاهیان دانش»عالوه بر 

هاي کشاورزي، بهداشت و پزشکي شکل گرفت و به علت بود. بنابراين، رشته« سپاه بهداشت»

. (Ghasemi Pouya, 2020)تغییر يافت « گاهدانش»به « سرادانش»ها، نام افزايش تعداد رشته

تغییر عنوان پیدا کرد و بعد « دانشگاه ابوريحان بیروني»به  1357-1356ي مذکور طي سرادانش

دانشگاه »و بخشي به « ييدانشگاه عالمه طباطبا»از پیروزي انقالب اسالمي، بخشي از آن به 

« دانشگاه تهران»وابسته به « بوريحانپرديس ا»ملحق شد. در حال حاضر، به عنوان « پیام نور

چنان اثربخش بود که به در طول مدت رياست دانشگاه آن« بیرجندي»فعالیت دارد. عملکرد 

التحصیالن حتي کساني که در زمان وي تحصیل امروز بسیاري از فارغ»پويا گفته قاسمي

هاي آموزشي و فوق برنامه الیتکنند و فعاند، از بیرجندي و مديريت وي به نیکي ياد مينکرده

 .(Ghasemi Pouya, 2020) «ستايند.وي را مي

س دانشگاه چه بود؟ او چطور دانشگاه را اداره و با يیبراستي، علل موفقیت وي در نقش ر 

هاي کرد که ماندگار شد؟ پرسشي که پاسخ به آن نیازمند تامل بر مهارتکارکنان رفتار مي

 است. « بیرجندي»خصیتي مديريتي و خصوصیات ش

شناس و مديرپرور بود. او، اهمیت در عرصه مديريت منابع انساني، فردي آدم« بیرجندي»

داد و تاکید داشت، جوانان بايد در میدان عمل حضور بسزايي به نقش جوانان در اداره امور مي

د. او، از استعداد جوانان یت بپذيرند تا خود را اثبات کنند و از شکست نهراسنمسؤولباشند، داشته

گرا نبود. کرد و به هیچ وجه، فردي کمالهاي سازماني استفاده ميبه نحو احسن در انجام فعالیت

هاي ديگران ابايي نداشت و در ارزيابي ها و نواقص در فعالیترو، از پذيرش برخي کاستياز اين

ضعف به خصوصیات مثبت و نیمه پُر لیوان به جاي ديدن نیمه خالي لیوان و نقاط  هاآنعملکرد 

« بیرجندي»جويانه در زمینه رفتار حمايت« حسن کاردان»و « پورظهیرعلي تقي»کرد. توجه مي

بیرجندي در شناخت و »گويند: دهي به جوانان چنین ميو نقش آن در ايجاد انگیزه و جسارت

را در  هاآنیت و مسؤول. او، به دانشجويان پرورش منابع انساني، مديري دانا و منحصربفرد بود

ها مردد و از نتیجه کار در انجام فعالیت هاآنکه ما جوداد. زمانيامور مختلف مشارکت مي
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برويد اين کار را انجام دهید و نگران نباشید. اگر »گفت: مضطرب بوديم، او اين جمله را مي

« بیرجندي»ايد و اگر نتیجه منفي بود، بگويید نتیجه خوب بود، بگويید خودتان انجام داده

 ««است انجام بدهیم!گفته

با همین روش بود که او توانست حس خودباوري را در کارکنان ايجاد کند و از افراد 

تجربه و جوان، مديراني توانمند و شايسته بسازد. وي، در ارتباط با استفاده از جوانان در کم

ام که وارد میدان بشوند. اگر همیشه جوانان را وادار کرده»گويد: يهاي اداري چنین میتمسؤول

به میدان نروند، عده کساني که  هاآنهم ببازند، عیبي ندارد. فقط نبايد کنار ايستاد. اگر جو

خیلي استعداد  هاآنبازند.... جوشود و چون حمله کم شد، بازي را ميکنند، کم ميحمله مي

شود کتمان کرد، ولي بايد در کار ورزيده شوند. شناسند. اين را نمييیت ممسؤولدارند و 

گويم قابلیت مدير عبارت است از کردم، بله، ميواگذار مي هاآنگويید من کارها را به جومي

گذارم کنند. شخصي را سرکاري ميکند و ديگر کاري که ديگران برايش ميکاري که خودش مي

برد. از ده کاري که به او رجوع کردم، پنج کارش خوب بود و سه ونه کار را ميکنم چگو نگاه مي

تا متوسط و يکي دوتا هم شکست خورد. مدير بايد آن شکست را قبول کند. يک اشتباه در دفعه 

اول جايز است، ولي همان اشتباه در دفعه دوم جايز نیست. ولي به جوان بايد میدان داد. وقتي 

تواند آن کار را به خوبي انجام دهد، بايد کار را به او محول کرد. اگر يک يا دو ثابت کرد که مي

اشتباه هم کرد، بايد آن را بپذيريم. براي اينکه تهور داشته و شش کار ديگر را به خوبي انجام 

 .  (Birjandi, 1978)«استداده

لف تبحر خاصي داشت. او، همچنین، در نیرويابي و شناسايي افراد مناسب براي مشاغل مخت

شان مشاغل وي، با شناخت دقیقي که از دانشجويان داشت، متناسب با خصوصیات شخصیتي

که بعدها عالوه بر تحصیل، يکي از -«حسن کاردان»گرفت. به عنوان مثال، مناسبي را در نظر مي

دانشگاه  برنامهرا در امور دانشجويي و فوق -کارآفرينان و مديران صنعتي موفق کشور شد

شناسي دانشگاه که بعدها از اساتید برجسته رشته جمعیت-«حسن سرائي»مشغول ساخت و 

را به سمت قائم مقامي خود در امور پژوهشي منصوب کرد.  -طباطبائي در کشور گرديدعالمه

، در خصوص ضرورت تناسب بین خصوصیات شخصیتي افراد با مشاغل مختلف «بیرجندي»

رود و با همان اخالق و با يک فرستیم. جوان ميجواناني را به خارج مي ما»گويد: چنین مي

را  هاآنجوشد، گردد. او با شاگردان ميگردد، جواني با اخالق اجتماعي برميدرجه دکتري برمي

خواهم اسم گويد حتي نميبرد. شخص ديگري هم هست که ميبه کوه يا اردو يا به مسافرت مي

ببینم. اين اخالق دوم شايد خوب باشد، ولي نه در کار آموزشي بلکه براي تحقیق  شاگرد را هم

است، نه براي کار اجتماعي. کار تحقیق و کالسداري از هم جداست. در جاهاي ديگر، به کسي 
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کند آدم دهند. آن کسي که جوان را رهبري ميکند، کار کالسي نميکه کار تحقیقي مي

 .) ,1978Birjandi («باشدالق بخصوصي هم داشتهبخصوصي است و بايد اخ

در ارتباط با نقش مدير در پرورش کارکنان بسیار آموزنده و عمیق « بیرجندي»ديدگاه 

داند. نمودن شرايط ارتقا و رشد کارکنان را از وظايف مهم مدير مياست. ايشان، فراهم

ندي به ما دانشجويان که در آن بیرج»گويد: به نقل از ايشان چنین مي« داريوش نوروزي»

بوديم، به تهران آمده هاآنزمان در سنین جواني بوديم و همه از روستاهاي اطراف شهرست

هاي من همیشه به حالت قالب براي شما آماده گفت: دستگذاشت. او ميبسیار احترام مي

رفتید، هیچ انتظاري از است تا از آن باال برويد و بر سر و دوش من بنشینید، وقتي آن باال 

 «را باال بکشید. هاآنکه شما نیز اين کار را براي ديگران انجام دهید و شما ندارم، جز اين

حضور او در میان دانشجويان و در « بیرجندي»از ديگر خصوصیات مديريتي 

 س دانشگاه، به ماننديیيي همچون رستوران، زمین ورزش و مزرعه بود. او، در نقش رهاآنمک

ها نظارت داشت و با اش، همیشه در میدان بود. از نزديک بر چگونگي انجام فعالیتمشاغل قبلي

ها را در کرد. در بسیاري از مواقع، رتق و فتق امور اداري و امضاي نامهدانشجويان تعامل مي

نه در داد. به طورکلي، او، مدير پشت میزنشین نبود. منبع قدرتش، حیاط دانشگاه انجام مي

خودش نهفته بود و اين آموزه اخالقي را به دانشجويان نیز  ، بلکه در منش و بزرگي«صندلي»

مديريت با گشت در محیط »، سبک مديريت وي را مصداق عیني «بندعلي عالقه»منتقل کرد. 

نان دادن تماس با کارکشدن و از دستداند. در اين سبک، مدير براي پرهیز از منزويمي 1«کار

گوش  هاآناز دفتر کار خود بیرون آمده، در محیط کار گشت زده و با حضور در میان افراد، به 

کند تا دريابد اوضاع از چه قرار است. مديريت با حضور در واسطه مشاهده ميدهد، بيفرا مي

ب هاي مختلف سبآورد و سرکشي از بخشمیان کارکنان، جو اعتماد و تفاهم را بوجود مي

 (James & Bob, 2013)گرددآشنايي با اقدامات مثبت و احیانا منفي در واحدهاي سازماني مي

در زمینه مديريت امور فرهنگي و دانشجويي نیز از ديدگاه و سبک خاصي « بیرجندي» .

ها و افکار جديد در دانشگاه هراسي نداشت. با وجود اين، به نقش برخودار بود. از مواجه با انديشه

هاي جديد را هاي جديد باور داشت. او، معتقد بود، پديدهمهم فرهنگ بومي در رويارويي با پديده

بايد از صافي فرهنگ عبور داد و از موارد مثبت و آموزنده آن بهره برد. وي، در خصوص چگونگي 

اي داريم. به اين معني، که ما در دهات بیرجند تجربه»گويد: معه ميحفظ اصالت فرهنگي جا

کنند و آب سیل شود، اهل هر ده خودشان را آماده ميآيد، وقتي که هوا ابري ميآنجا سیل مي

                                                           
1 . Management by walking around or management by walking  about 
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برند و با آن بهترين محصول را به عمل کنند و به زمینهاي خود ميرا تکه تکه و شاخه شاخه مي

طور که گفتم يکي از قويترين مهارتهاي مغز انسان قدرت پیشبیني است. امروز انآورند. هممي

شود پیشبیني کرد، و علماي ما و اشخاصي که در راس کارند بايد بتوانند روي اصول علمي مي

آيد، بايد آن را مهار کرد. آنچه را ضروري پیشبیني کنند. اين سیل )فرهنگ بیگانه( هم دارد مي

گويد: بگیرند و آنچه را ضروري نیست رها کنند. يک مثل انگلیسي هست که مياست از آن 

 «کند.شود اگر شما از آن استفاده نکنید، طرف ديگر استفاده ميوقت گم نميفرصت هیچ

(Birjandi, 1978) . 

گیرد که صورت مي هاآنبه باور وي، فهم افراد از رويدادهاي محیط بر اساس مدل ذهني 

 هاآنکه الگوي فکري انسز تابع شیوه تربیت و تجربیات خانوادگي و فرهنگي است. تا زمانيآن نی

ها تغییر نخواهد کرد. او، در اين شان از پديدهمتناسب با تحوالت بیروني بروز نشود، ادراک

صحبت -اي دختر بودنديک عده-هايک روزي براي بچه»کند: اي بیان ميخصوص خاطره

گفتم: وقتي که من از بیرجند به تهران آمدم، عصر کجاوه بود، از عصر کجاوه به دم. ميکرمي

عصر گاري و درشکه آمدم. بعد آمدم به عصر اتوموبیل و به عصر طیاره و بعد به عصر جت و 

کنید به کجا خواهید رسید؟ دختري گفت: به عصر راکت. شما که از عصر راکت شروع مي

اش رسیم يا نه. پرسیدم مادري را نديديد که بچهم واقعا به عصر کجاوه ميکجاوه. خواستم ببین

اش را مثل عصر را مانند عصر کجاوه تربیت کند؟ گفتند: بله. گفتم: مديري را نديديد که مدرسه

هايشان مثل عصر کجاوه رفتار کجاوه اداره کند؟ گفتند: بله. گفتم: اشخاصي را نديديد که با بچه

 . (Birjandi, 1978)«فتند: بله. گفتم پس عصر کجاوه در مغز انسان است.کنند؟ گ

بزعم او، در مديريت امور فرهنگي، توجه به تغییرات محیطي، اصلي بنیادين است. با ذهن 

هاي توان در عصر راکت و جت زندگي کرد. بنابراين، بايد کلیشهمتعلق به دوران کجاوه نمي

ا کنار گذاشت و همگام با تحوالت بیروني منعطف عمل کرد. او، در ذهني و تعصبات کورکورانه ر

گويد: ادامه، در ارتباط با نقش آموزش در پرورش قدرت تفکر و زدودن تعصبات چنین مي

کرد، گفت: اين عقیده من ها متعصبند. شاگردي که خیلي با تعصب با من صحبت ميبعضي»...

ات حصاري آهني بکشي و باال ببري تا سن عقیده است. گفتم: خیلي خوب. سعي کن دور اين

ات عوض شود! وقتي که اين حرف را به دار. مبادا عقیدهشصت و هفتاد سالگي اين عقیده را نگاه

شود. اجتماع و مدرسه و تشکیالت نبايد ام. البته عقايد عوض مياو زدم، بعد فهمید چه گفته

گذرد. معموال بتوانند بفهمند که در دنیا چه مي هاآنتا  طور متعصب بار بیاورنداينها را اين

گرديم به آن صحبت اشخاصي که متعصب هستند تعقل هم کمتر دارند. همین است که برمي
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که در اول کردم و گفتم اشخاصي هستند که در بیست و دو سالگي بازنشسته 

 . (Birjandi, 1978)«شوند.مي

کرد. عالي تهران را براي تدريس در دانشگاه دعوت ميي سرادانشاو، بهترين استادان 

کرد. همیشه به آموختگان دانشگاه در امور آموزشي و اجرايي استفاده ميهمچنین، از دانش

بضاعت و روستازاده توجه خاصي داشت و با افراد بي ويژهبهتامین نیازهاي دانشجويان 

صرفا به  هاآنآورد تا ر دانشجويان را فراهم مينمودن امکانات مناسب، زمینه آرامش خاطفراهم

درس و يادگیري مشغول باشند. در بیشتر مواقع در حیاط دانشگاه بود و بین دانشجويان حضور 

به مانند يک  هاآنرفت و با داشت. در سن هفتادسالگي بهمراه دانشجويان به میدان فوتبال مي

تواند متاثر از مشاهده شیوه سکونت که مي-نشگاهکرد. حضور او در پرديس دادوست رفتار مي

منجر به ايجاد حس همدلي و انگیزه بیشتر در -باشد« هاييمدرسه آمريکا»در« دکتر جردن»

ها به خانه ايشان براي گفت و شنود در موضوعات مختلف شب هاآنشد و دانشجويان مي

: گويداست، ميدها تدريس کردهکه خود در آن دانشگاه تحصیل و بع« نوروزي»رفتند. مي

در طول  «.س دانشگاه روبروي هم واقع بود و هیچ فرقي بین ما وجود نداشتيیمنزل من و ر»

رفت و آنقدر در بین دانشجويان محبوبیت ها براي صرف چاي و غذا به رستوران ميروز با بچه

 ت. گرفداشت که برخي مواقع براي نشستن در کنار میز او بحث درمي

که در اکثر موارد طوريوي، عالقه مفرطي به ازدواج دانشجويان دختر و پسر داشت. به

 هاآنو خود نیز در مراسم ازدواج  (Behnia, 2002)شد ها را متقبل ميقسمت عمده هزينه

گاه، مايل به شنیدن رفتارهاي گذاشت، هیچکرد. همیشه به دانشجويان احترام ميشرکت مي

بار که براي او از دعواي بین دانشجويان با نبود. يک ييسب دانشجويان و دخالت در امور جزنامنا

« بدِ دانشجو را به من نگويید. برويد خودتان حلش کنید»بودند، گفت: راننده خبر آورده

د به بدي نز هاآنمنظور او اين بود که دانشجويان بد نیستند و از »گويد: در ادامه مي« نوروزي»

 هاآناو، با همه احترامي که براي دانشجويان قائل بود و ارتباط نزديکي که با  «من ياد نکنید.

داشت اما به رعايت مسائل اخالقي دانشجويان در دانشگاه بسیار مقید بود. به گفته 

بود اما در خصوص کرده در فرهنگِ باز آمريکايي تحصیل« بیرجندي»گرچه « شیخاوندي»

که وقتي متوجه رفتارهاي طورياز عرف میان دانشجويان بسیار حساس بود. به روابط خارج

بود، به شدت ابراز ناراحتي کرد و انجام آمیز برخي دانشجويان در محیط دانشگاه شدهشیطنت

 دانست. اين قبیل رفتارها را دون از شان دانشجو و دانشگاه مي
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 1351بیرجندی در جمع دانشجویان، 

 

دادن افراد در امور در خصوص مشارکت« بیرجندي»سوي ديگر، تداوم تفکر از 

هاي اندازي و تقويت فعالیتسبب راه -بود« رضاشاه»که به نوعي میراث او در مدرسه -مختلف

هاي متعددي را با کمک دانشجويان ايجاد کرد. ها و کمیتهشد. او، انجمن سرادانشبرنامه در فوق

ها، موجبات افزايش نسبت به ساير دانشگاه سرادانشفزون بر ايجاد امتیاز و برتري اين امر، ا

هاي دانشگاه را نیز فراهم آورد. در فعالیت هاآنپذيري یتمسؤولمشارکت دانشجويان و 

وجه » نويسد:چنین مي سرادانشهاي فوق برنامه در پويا در خصوص نقش مهم فعالیتقاسمي

هاي غیررسمي و غیردرسي در از ساير مراکز تربیت معلم را بايد توجه به برنامه اسردانشتمايز 

کمیته »، «کمیته ورزش»هاي مختلفي تحت عنوان کمیته سرادانشقالب فوق برنامه دانست. در 

، «کمیته عکاسي»، «کمیته بهداشت»، «کمیته خدمات اجتماعي»، «کمیته موسیقي»، «تئاتر

مجله دفتر »، «کمیته نگارش و ترجمه»، «سازيکمیته مجسمه»، «کمیته جشن و فرهنگ»

 .(Ghasemi Pouya, 2020) شدوجود داشت که توسط دانشجويان اداره مي« روستا

هاي فیزيکي به منظور رونق بخشیدن استفاده بهینه از دارايي« بیرجندي»از ديگر ابتکارات 

ديريت بهینه منابع انساني از توجه به منابع مادي به امور دانشجويي و فرهنگي بود. او، در کنار م

که -ي متروکه دانشگاههاآنرو، تغییر کاربري و حُسن استفاده از ساختمدانشگاه غافل نبود. از اين

در اين خصوص « حسن کاردان»اش را جلب کرد. توجه-تر به عنوان محل نگهداري دام بودپیش

يک روز در حیاط دانشگاه بودم که دکتر » گويد:کند و مياي را ذکر ميخاطره جالب و آموزنده

بیرجندي صدايم زد، و گفت: کاردان به دفتر من بیا! به دفتر ايشان رفتم. بعد از چند دقیقه به 

گلي که سابق بر اين، محل نگهداري حیوانات بود، رفتیم. اتفاق، به ساختمان قديمي و کاه

توان از اين مکان استفاده ، و گفت: به نظرت چگونه ميسپس، دکتر بیرجندي رو به من کرد
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کند و نظرش س دانشگاه از يک دانشجوي جوان چنین سوالي مييیکه ربهتري کرد؟ من از اين

دانم. سپس، ايشان گفتند: چطور است اينجا را با کمک شود، شوکه شدم و گفتم: نميرا جويا مي

بگذاريم؟! من که از پاسخ به « طويله»کنیم و اسمش را  دانشجويان به رستوران و کافه تبديل

تان ای برایطویله یکپرسش قبلي ايشان عاجز بودم، به ناگه گفتم: خوب است آقاي دکتر. 

با شنیدن اين جمله، دکتر بیرجندي، طوري به خنده افتاد که قادر به  بسازم که کِیف کنید!

کني؟ گفتم: از فردا صبح. بعدها را شروع مي کنترل خود نبود؛ و گفت: از کي ساخت طويله

تر ام! او، جمله اشتباه مرا با خنده و شوخي پاسخ داد و جالباي گفتهمتوجه شدم که چه جمله

که همین جمله را در پاسخ به پرسش مقامات ارشد آن روزگار در خصوص علل آرامش اين

، براي پسران و «طويله»بود. نیز گفته هاآنبه دانشجويان و نبود اعتراضات دانشجويي در دانشگاه 

وگو و بازديد دانشجويان تبديل شد که متعاقب براي دختران، به مکان گفت« دانيمرغ»بعدها 

 «هاي دانشجويي را در برداشت.آن کارکردهاي اجتماعي و از جمله افزايش ازدواج

وه مديريت شرايط سیاسي ، نح«بیرجندي»هاي بارز و برجسته يکي ديگر از مهارت

مطلع  هاآندانشگاه بود. او، به خاطر ارتباط نزديک با دانشجويان به خوبي از نیازهاي مختلف 

جويي و هیجاني برخوردار هستند. به د داشت، دانشجويان از روحیه مبارزهبود. وي، اعتقا

جويان صورت گیرد. نشیني بیشتري با دانشالزم است تعامل و هم هاآنمنظور مديريت روحیه 

بخشي مناسبي به دانشجويان صورت بزعم او، اگر به علل اصلي اعتراضات توجه شود و آگاهي

جلوگیري بعمل خواهد آمد. او،  هاآنگیرد، در اين صورت از اقدامات خودسرانه و اعتراضات 

سوي  با دانشجويان با ساليق سیاسي مختلف، رفتاري عادالنه و بدور از تبعیض داشت. از

که باعث تجهیز منابع مالي و ديگر، ارتباطات قوي وي با مقامات ارشد آن روزگار عالوه بر اين

بود. شد، زمینه حضور توامان وي را در عرصه سیاست و عمل را فراهم کردهمادي دانشگاه مي

نمونه توان کند، او را ميمطرح مي« کنشگران مرزي»در نظريه « فراستخواه»به تعبیري که 

عیني يک کنشگر مرزي دانست که بین عرصه عمل )دانشگاه و دانشجويان( و حوزه سیاست 

 )مقامات ارشد و سیاسیون( در تردد است. 
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 زاده، وزیر علوم )سمت راست(بیرجندی )سمت چپ( و حسین کاظم

رد کرده آمريکا بود. متحصیل« بیرجندي»»گويد: پويا در اين ارتباط چنین ميقاسمي

و برخي ديگر از مقامات ارشد آن روزگار ايران بود. افزون بر « علم»سیاست و آشنا با شاه و 

ها هم شوق تربیت و ارتقاي معلمان و دانشجويان را داشت و هم به رمز و رموز رفتار با اين

کردن امکانات رفاهي و شادي و ادامه تحصیل جوانان آشنا بود. وي مبنا را بر فراهم

را از امکانات و تجهیزات الزم  سرادانشيان گذاشت و با روابطي که با مقامات داشت، دانشجو

هاي نشتارود مازندران مجهز کرد و خوب در دل از جمله تشکیل اردوي دانشجويي در جنگل

باعث شد وي  سرادانشدانشجويان جاي گرفت. حضور بیرجندي در ترکیب هیئت امناي 

هاي فراهم آورد و در زمان مديريت وي فعالیت سرادانشبراي بتواند امکانات وسیعي را 

با حضور »سازد: ، در ادامه خاطر نشان مي«پوياقاسمي« »چندين برابر شد. سرادانش

تعطیل شد. قبل از وي اعتراضات و اعتصابات  سرادانشهاي سیاسي در فعالیت« بیرجندي»

بود برخي راهي زندان شوند و تعدادي در درگیري هاي چپ منجر شدهدانشجويان هوادار گروه

 .(Ghasemi Pouya, 2020) «با ساواک جان خود را از دست بدهند

در خصوص نقش وي در مديريت شرايط سیاسي دانشگاه  Behnia (2002)نیز 

او هرگز به ساواک اجازه بازداشت و اذيت و آزار دانشجويان خود را نداد و يک »نويسد، مي

شد و از اعتقادات او اين بود که بايد از طريق تعلیم و تربیت جوانان را محسوب ميمربي پدر 

ساواک »گويد: در اين خصوص مي« بختیاريمحمودي«. »به راه راست هدايت نمود.

دانست که بیرجندي مورد احترام شاه است به همین علت در زمان رياست او پاي ساواک مي

ها کاري نکنید تا براي خودتان مزاحمت گفت: بچهه دانشجويان ميبه دانشگاه باز نشد. او، ب
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ها بچه»کند: خطاب به دانشجويان بیان مي« بیرجندي»نیز به نقل از « نوروزي»ايجاد کنند. 

 «شودخواهید بکنید، اما اجازه ندهید ژاندارمري پايش به دانشگاه کشیدههر کاري مي

هاي ديگر غالبا که دانشگاهچرا در زماني»سش که او، خود نیز در پاسخ به اين پر

دستخوش ناآرامي بودند، دانشگاه سپاهیان انقالب که شما رياست آن را بر عهده داشتید، 

روزي که من به دانشگاه سپاهیان انقالب رفتم، اين » گويد:، چنین مي«همچنان آرام بود؟

طلبیدند که تعبیري که کرديد، مرا به مبارزه ميدانشگاه از ناآرامترين دانشگاههاي کشور بود. به 

گويند. از سي يا سي و دو سال پیش که در دانشکده کشاورزي چه مي هاآنبروم ببینم اين جو

رسید. معلم درسش بودم. به شاگرد بايد رسید و کسي به اينها نميبودم، ديگر به دانشگاه نرفته

خود در  هاآننباشد،  هاآنشوند اگر کسي به فکر جمع ميرود. شاگردان دورهم دهد و ميرا مي

فکر خود خواهند بود. داراي روح مبارزه هم هستند. وقتي که روح مبارزه رهبري نشود، به جنگ 

رسیديم. قسمتي از مي هاآنروند. به وسیله اردوها من شخصا و نیز استادان به خود مدرسه مي

، يعني اتمسفر است. قسمتي هم مربوط به استاد است. يک قسمت آيداين ناآرامیها از بیرون مي

کمي هم مربوط به دانشجوست. استاد و معلم بايد شاگرد را مثل بچه خودش، مثل برادر 

خودش، به حساب آورد. واقعا مربي باشد، نه آنکه پولي بگیرد و برود. اگر اين شاگرد را تنبیه 

در و فرزند خود هم چنین رفتاري دارد. شاگردها هم به کند، آيا با براکند يا اخراج ميمي

دهند. به نظر من، هیچ وقت مملکت ايران اند که خوب و بد را از هم تمیز مياي رسیدهمرحله

است. اگر شور و شري در سر جواني مشاهده شود، بايد علتش را جواناني به اين خوبي نداشته

اند. فهم دانشجوي امروزي از استادان اش نکردهيا راهنمايياست، فهمید، آيا کسي به او نرسیده

شنود. حس قضاوت هم سال پیش بیشتر است، زيرا دانشجوي امروزي مطالب بیشتري ميسي

دارند. پس معلمي که با اينها سروکار دارد غیر از معلمي است که سي يا چهل سال پیش با 

گويند معلم را بايد مان سیستم سابق است. ميدانشجو سروکار داشت. بدبختانه سیستم ما ه

احترام کرد. اين احترام، تعظیم کردن نیست. اين احترام محبتي است که از چشم به چشم 

گذارد. و گرنه، چه رود. اگر استادي به دانشجو کمک کرد، آن دانشجو همیشه به او احترام ميمي

 . (Birjandi, 1978) «انتظاري بايد داشت.

ها پیش از وقوع تغییرات بنیادين در کشور، ا برخوداري از شَم سیاسي باال، سالوي، ب

 1«کنفرانس انقالب آموزشي رامسر»بود و در نهمین صداي تحوالت را به خوبي حس کرده
                                                           

نمايندگان ها، نمايندگان حزب رستاخیز، اعضاي هیئت علمي، وزير، وزرا و معاونان و روساي دانشگاهبا حضور شاه، نخست 1347مرداد  15کنفرانس انقالب آموزشي رامسر در  .1

 & Bigdelou)خاتمه يافت  1355آموزان با هدف راهبري، نظارت و ارزشیابي اهداف مدنظر انقالب آموزشي شکل گرفت و پس از برگزاري نه کنفرانس، در سال دانشجويان و دانش

)2017Shahidani, . 
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ها بیان کرد. يکي از مطالب مهمي را به منظور مديريت وضعیت سیاسي دانشگاه

کنفرانس از ساله »گويد: بوده چنین مي در آن جلسهشوندگان که خود از حاضرين مصاحبه

هاي اصلي برگزار به بعد، هر سال با حضور شاه، مقامات ارشد کشور و روساي دانشگاه 1347

ها، شاه، به خاطر شرايط ناشي از اعتراضات و اعتصابات دانشجويان شد. در يکي از جلسهمي

ها در مديريت شرايط مذکور اشاره کرد. او که دانشگاهبسیار ناراحت بود و به ناکارآمدي روساي 

ها سالن جلسه را ترک کنند و سپس با عصبانیت به بسیار برآشفته بود، دستور داد، خبرگزاري

هاي ايشان براي چند دقیقه سکوت مرگباري فضاي حضار تاخت، بطوريکه پس از اتمام صحبت

اولین کسي « دکتر بیرجندي»جسارت صحبت نبود. بود و کسي را توان و سالن جلسه را گرفته

که برگرفته از - هابود که پس از کسب اجازه مطالب مهمي را در خصوص بهبود شرايط دانشگاه

بیان کرد. او، به ضرورت ارتباط نزديک استادان و  -تجربه او در دانشگاه سپاهیان انقالب بود

رساني به طرق مختلف در خصوص و اطالع بخشيها با دانشجويان و آگاهيروساي دانشگاه

شرايط حاکم بر جامعه تاکید کرد و الزمه اجراي اين امر را تضمین امنیت افراد از سوي 

 واسطۀهدانست. وي، اشاره کرد، استادان دانشگاه نبايد بنیروهاي اطالعاتي حکومت مي

با آرامش خاطر به انجام شدن به معترضان متهم به برچسب امنیتي شوند تا بتوانند نزديک

وظیفه تدريس در کنار مديريت اعتراضات بپردازند. او، درخواست کرد فضاي امنیتي گشوده 

هاي ايشان، شود تا ارتباط بین استادان و دانشجويان معترض تسهیل شود. پس از اتمام صحبت

ها انجام انشگاهساي دد، دستور داد چنین کاري را همه رؤهاي او را پذيرفته بوشاه که حرف

 «دهند.

مباحث فوق در گزارش کمیته ارزشیابي نهمین کنفرانس انقالب آموزشي رامسر  

در اين جلسه، ضمن توجه به »است. ( نیز منعکس شده و به شرح زير به آن اشاره شده1355)

فته در اين گرها و احساس نگراني از اين بابت، از اقدامات صورتهاي موجود در دانشگاهناآرامي

است، زيرا بر اساس برآوردهاي دولت، اطالعات سیاسي و ايدئولوژيکي زمینه اظهار نارضايتي شده

ها و تحوالت اجتماعي و اقتصادي اي پايین است و از واقعیتکنندهدانشجويان در سطح نگران

و ايدئولوژيک با هاي سیاسي است، آموزشکشور آگاهي درستي ندارند. بنابراين، پیشنهاد شده

صورت گیرد تا احساس  هاي حزبي در مقیاس گستردهها و نشريات و از طريق کانونانتشار کتاب

 Bigdelou) یت در قبال مسائل مملکت تقويت شودمسؤولتعلق کامل به جامعه ايران و احساس 

& Shahidani, 2017). 
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فا مرهون سبک مديريتي او در در دانشگاه صر« بیرجندي»ماندگاري و اثرگذاري اقدامات 

دانشجويي و سیاسي نبود، بلکه، وي، از خصوصیات شخصیتي و -زمینه منابع انساني، فرهنگي

 تأثیرمنش رفتاري منحصربفردي برخوردار بود که براي همیشه بر روح و جان دانشجويانش 

ا بدون جنجال و هاي خود رهاي مختلف، فعالیتیتمسؤولگذاشت. او، در تمام طول خدمت و در 

فروشي و تبلیغ کارهايش نبود. حتي اعضاي خانواده گاه، بدنبال جلوهقیل و قال انجام داد. هیچ

ما خود در »گويد: مي 1«فرخ شیباني»که طوريايشان از اقدامات ارزشمند او مطلع نبودند. به

ان برگزار گرديد، از جشن بزرگداشت يکصدمین سالگرد تولد ايشان که به همت دکتر حسن کارد

ي عالي سپاهیان دانش اطالع حاصل کرديم و مطلع شديم سرادانشاقدامات و خدمات ايشان در 

هاي که به کمک ايشان تعداد زيادي از جوانان مستعد کشور براي ادامه تحصیل به بهترين دانشگا

تعلیم و تربیت کشور ببار در عرصه  ويژهبهاند که بعدها خدمات ارزنده و مفیدي دنیا اعزام شده

 «اند.آورده

از فضائل اخالقي خاصي برخوردار بود. او، براي افراد احترام و ارزش زيادي « بیرجندي»

رو، از ترويج فرهنگ دانست، از ايننمي هاآنقائل بود اما تعظیم در برابر ديگران را در شان انس

در اين « نوروزي»ورزيد. شدت اجتناب ميمريدپروري و رفتارهاي چاپلوسانه توسط ديگران به 

در ايام عید بنابر رسم باستاني، تعدادي از ما دانشجويان به ديدار ايشان »گويد: خصوص مي

رفتیم. در اين بین، برخي از دانشجويان به خاطر حفظ حرمت و بزرگي، دست ايشان را مي

بودم و اين کار را نکردم. ن منع شدهبوسیدند. من، بنابر سفارش مادر از بوسیدن دست ديگرامي

پرسي تمام شد، دکتر بیرجندي رو به حضار کرد و گفت: همه از نوروزي ياد بعد از اينکه احوال

نظیري برخوردار بود و با رفتار و منشي بياو، از استغناي دروني، مناعت طبع و بزرگ« بگیريد.

کند: در ادامه اشاره مي« نوروزي»يان ساخت. کردار خويش الگوي عیني مطلوبي را براي دانشجو

يک روز با دکتر بیرجندي براي صرف چاي به کافه رفتیم و در خصوص موضوعات مختلف »

صحبت کرديم. بعد از اتمام گفتگو، من که در کنار ايشان حضور داشتم، شاهد بودم که دکتر 

که -و قبل از اينکه مانده رابیرجندي مبلغي را براي پرداخت هزينه چاي بر روي میز گذاشت 

بگیرد، از کافه خارج شد. من که در آن زمان جواني کم تجربه بودم -بیش از نصف آن مبلغ بود

به ايشان گفتم: آقاي دکتر پول چاي کمتر از نصف مبلغي بود که گذاشتید، چرا بقیه را 

آن  ها باشد!این حرفنوروزی، نظرت باالتر از نگرفتید؟!  ايشان به من نگاه کردند و گفتند: 

                                                           
 باشد.مي« انيامیرمعصوم خان شیب»و آخرين فرزند پسر « بیرجندي». ايشان، کوچکترين برادر  1
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فهمم پشت آن جمله، ام، ميزمان متوجه سخن ايشان نشدم، االن که به هشتاد سالگي رسیده

 «هاي اخالقي نهفته بود.دنیايي از آموزه

ايشان باوجود برخورداري از ارتباطات گسترده و آشنايي با مقامات ارشد آن روزگار 

ورزيد. حتي از پذيرش اين مشاغل اجتناب مي هرگز بدنبال گرفتن مناصب سیاسي نبود و

اقدامات مثبت دکتر بیرجندي در وزارت فرهنگ به گوش شاه »گويد: مي« محمودي بختیاري»

شد، منتها داده« سناتوري»بود و با توجه به رضايت عملکرد ايشان به او پیشنهاد رسیده

او، در زمان تصدي « ن ترجیح داد.بیرجندي فعالیت در امور آموزشي مامازن را به سناتورشد

هاي مختلف نیز درصدد برنیامد تا از افراد و موقعیت سازماني براي منافع آتي خويش یتمسؤول

نبود. بنابراين، بعد از بازنشستگي « عصاي دوران پیري»طرفي ببندد و به اصطالح به فکر تدارک 

گاه در رسته از ماديات بود و هیچبا همان حقوق متعارف زندگي را گذراند. همچنین، فردي وا

که گرچه پسر يک خان و صاحب ثروت بسیار بود طورياندوزي نرفت. بهجستجوي ثروت و مال

ولي هرگز صاحب منزل شخصي نشد و به هنگام سانحه تصادف که منجر به مرگ او شد تنها 

 اب خود داشتبابت فروش يک ويال در شمال مبلغي در حدود چهارصد هزار تومان در حس

(Behnia, 2002).  ،زيست و بدور از تجمالت دنیوي بود و فردي ساده« بیرجندي»از سوي ديگر

گويد: در مورد دايي خود چنین مي« فرهي»کرد. اي در تهران زندگي ميدر آپارتماني اجاره

ماني با مساحت که آپارتآمد در حاليرفتیم به نظرمان خیلي بزرگ ميوقتي به منزل دايي مي»

کرد. شايد منزل ما در آن متر بود. ايشان باوجود سادگي بسیار آبرومندانه زندگي مي 120حدود 

که بعد از دانستیم که دايي مستاجر است تا اينزمان از تجمالت بیشتري برخوردار بود. ما نمي

 «درگذشت ايشان متوجه اين موضوع شديم.

انديشید و در دانشگاه نیز همین به امر تربیت مي در سراسر دوران خدمت« بیرجندي»

هاي دنیا اعزام کرد کار را انجام داد. او، دانشجويان رتبه ممتاز را براي تحصیل در بهترين دانشگاه

و به معناي واقعي شاگردپرور بود. عمده اساتید فعلي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه 

، «علي دالور»، «يوسف کريمي»، «اکبر سیفعلي»، «بندعلي عالقه»از جمله  ييطباطباعالمه

اهلل امان»، «رضا مهجورسیامک»، «مصطفي تبريزي»، «داريوش نوروزي»، «احمد آقازاده»

، «علیرضا کیامنش»، «پويااقبال قاسمي»، «مرتضي فرهادي»، «فرمرتضي امین»، «صفوي

که اينک هر يک از « فرخنده مفیدي»، «پروين کديور» ،«زادهعیسي ابراهیم»، «حسن سرايي»

انساني و هاي مختلف علومارکان تعلیم و تربیت کشور هستند و نقش بسزايي در توسعه رشته

باشند. اين افراد جملگي بعد از اتمام تحصیالت به کشور تربیتي دارند، از شاگردان ديروز وي مي

بودند که سراسر عمر آموخته« بیرجندي»وطن را از  بازگشتند چون عشق به میهن و خدمت به
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که بعد از خود را در راه خدمت به روستائیان، جوانان و تربیت معلمان صرف کرد و در حالي

داشتند، در پاسخ گفت: انقالب اسالمي خارج از ايران بود و ديگران او را از آمدن به کشور بازمي

بنابراين، به وطن برگشت و اندکي بعد جان به « سم.من کار بدي نکردم که از آمدن بهرا»

 آفرين تسلیم کرد.جان

 بندیجمع

مصداق عیني يک معلم تمام عیار و مربي اثرگذار است. او، فعالیت خود را با « بیرجندي»

مشهد ادامه داد. پس « رضاشاه»آغاز کرد و با مديريت مدرسه « هامدرسه آمريکايي»تدريس در 

داري در مشهد به تهران برگشت و اندکي بعد از آن به همراه همسر تجربه مدرسهاز چند سال 

خويش به منظور آموزش و ارتقاي سطح بهداشت روستائیان عازم روستاهاي جنوب خراسان شد. 

بیناد »با شروع جنگ جهاني دوم مجددا به تهران برگشت و در وزارت کشاورزي و همزمان در 

که در اواخر دهه سي براي ادامه تحصیل به پرداخت. او، قبل از اينبه فعالیت « خاور نزديک

افتتاح کرد که به نوعي « مامازن»را در روستاي « ييمرکز آموزش معلمان روستا»آمريکا برود، 

اصل »بود. ايشان، بعد از بازگشت به کشور در کمیسیون مربوط به « سپاه دانش»نسخه اولیه 

ستاها متمرکز بود، فعالیت کرد و بدنبال آن، دغدغه توسعه که بر توسعه رو« چهار ترومن

گرفت. سپس، به عنوان معاون پي« بنگاه عمران»یت مسؤولرا از طريق پذيرش  ييروستا

 ييشد که آن نیز بر آموزش معلمان روستا« سپاه دانش»تعلیماتي وزير فرهنگ، مجري طرح 

رفت و به تربیت معلم و راهنماي « انشي عالي سپاه دسرادانش»توجه داشت. در نهايت، به 

 تعلیماتي براي بهبود وضعیت آموزش روستائیان پرداخت. 

نیازمند يافتن رموز موفقیت او و نگريستن « بیرجندي»آموزي از تجربیات ارزشمند درس

توان رو، نميبه شخصیت و اقدامات ايشان در چارچوب بافت و شرايط آن روزگار است. از اين

هاي مختلف شخصیت وي را به متن و مصاحبه تقلیل داد. بدون شک، دامات و جنبههمه اق

آيد. در طول زندگي او حوادث مهمي از بخشي از تاريخ معاصر کشور بحساب مي« بیرجندي»

وقوع »، «جنگ جهاني اول»، «به توپ بستن مجلس»، («1285انقالب مشروطه )»جمله 

، «گرايي در کشورسازي و ملينهضت مدرن»، «ن میرپنجکارآمدن رضاخاو روي 1299کودتاي 

گیري حزب شکل»، («1320اشغال ايران توسط متفقین و خروج رضا شاه از کشور )شهريور »

گیري به قدرت رسیدن پهلوي دوم و  شکل»، («1326-1320توده و نفوذ کمونیست در ايران )

تفکیک وزارت آموزش و »، «اپايدار و کم دوامهاي نتشکیل دولت»، «انقالب سفید )شاه و مردم(

، «پاگیري جنبش ادبي دهه چهل و تشکیل کانون نويسندگان»، «پرورش از وزارت فرهنگ
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سرازيري و سقوط محمدرضاشاه پهلوي و پیروزي »، «رشد اقتصادي باالي کشور در دهه پنجاه»

ور را به طور عیني تجربه هاي مهمي از حوادث مذکاست. او، بخشرخ داده« انقالب اسالمي

هاي علمي و سیاسي بسیاري در عرصه از سوي ديگر، در دوران زندگي وي، چهره است.کرده

محمدولي »، «سید محمد تدين»از جمله،  هاآناست که برخي از فرهنگ کشور مطرح بوده

، و با بعضي همچون انداز همشهريان او بوده« فرالزمان فروزانبديع»و « فاضل توني»، «اسدي

بواسطه ارتباطات کاري و عالئق شخصي « پروين گنابادي»و « احمد بیرشک»، «ذبیح بهروز»

منجر به پیوند سببي )باجناق( با « فرزاد»است. افزون بر اين، ازدواج با خانواده محشور بوده

ت فارسي )اساتید بلندآوازه دانشکده ادبیا« محمد مقدم»و « سعید نفیسي»افرادي همچون 

گذار بود و تأثیربدون ترديد، جملگي موارد فوق بر شاکله شخصیت او است. دانشگاه تهران( شده

شده براي مشاغلي ساخت که در طول پنج دهه خدمت برعهده داشت. فارغ از وي شخصي تربیت

د، طلبکه خود نوشتار مستقلي مي« بیرجندي»گیري شخصیت يابي علل موثر بر شکلاز ريشه

امري فراتر از « بیرجندي»آنچه اهمیت دارد، توجه به اين امر است که روايت تاريخي 

هاي نظري و مسائل پژوهشي متعارف است. به بیان ديگر، بجاي اينکه سبک مديريتي چارچوب

هاي جديد معنادهي شود، بايد در جستجوي يافتن مفاهیم و و اقدامات او در سپهر نظريه

ها و تفکرات او بود. در ادامه، با چنین رويکردي به مباني فکري زي از بطن انديشههاي امرونظريه

به لحاظ مديريتي و سازماني نگريستن به کارراهه شغلي  است.اشاره شده« بیرجندي»و نظري 

آموز است. او، فعالیت خود را با تدريس آغاز کرد و در طول مسیر شغلي بسیار درس« بیرجندي»

دغدغه آموزش روستائیان و تربیت معلمان را در سر داشت. باوجود برخورداري از  خود همیشه

ها کسب تجربه پشتوانه سیاسي اما مسیر ارتقاي شغلي را به تدريج طي کرد. پس از سال

به عنوان معاون وزير فرهنگ انتخاب شد. بنابراين، در -روستا و شهر-عملیاتي در سطوح مختلف

هاي محلي و موانع اجرايي اقدامات مطلع بود و متناسب با خوبي از ظرفیتگذار به مقام سیاست

ساخت. او، گرچه در مناطق جغرافیايي مختلف هاي کالن را تدوين و جاري ميآن، سیاست

معاون وزير فرهنگ و  1هاي متنوع )مديرعامل بنگاه عمران،یتمسؤول)پايتخت و شهرستان( و 

گاه در انتخاب مناصب از اين ان دانش( فعالیت کرد، اما هیچي عالي سپاهیسرادانشرئیس 

شاخه به آن شاخه نرفت و در همه مشاغلي که برعهده داشت، نوعي پیوستگي و انسجام 

شده را پذيرفت، از نیروهاي تربیت« بیناد عمران»یت مسؤولکه خورد. زمانياي بچشم ميوظیفه

                                                           
نگاهي به خدمات دکتر محمدامیر « از بیرجند تا ويسکانسین(. »1400مقدم، آرش )رسته: روستايي به مقاله زير مراجعه شود. ات از خدمات ايشان در زمینه توسعۀ. جهت کسب اطالع 1

 بیرجندي در عرصه توسعه روستايي. زير چاپ.
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به عنوان -بودسالها پیش توسط خودش داير شدهکه -«مرکز آموزش کشاورزي مامازن»در 

کرد. وقتي معاون تعلیماتي وزير فرهنگ شد، طرح همیار و مامور عمران روستاها استفاده مي

را اجرا کرد که محور آن توجه به توسعه و عمران روستاها « پیکار با بیسوادي»و « سپاه دانش»

از « ي عالي سپاه دانشسرادانش»مان رياست از مجراي ترويج آموزش بود. همین رويه را در ز

 طريق تربیت معلم و راهنمايان تعلیماتي به منظور ارتقاي سطح سواد روستائیان پي گرفت. 

به درستي به اهمیت و نقش آموزش در سطوح ابتدايي و سنین پايین « بیرجندي»

« ي مامازنسرادانش»آموزان واقف بود. او، به آموزش جوانان روستايي جنوب خراسان و دانش

گذاري آموزشي وي، افزايش میزان تولیدات کشاورزي و متعاقب آن متمرکز گشت. پیامد سرمايه

بهبود درآمد کشاورزان را دربرداشت. در سطح کالن نیز رشد اقتصادي و توسعه و عمران 

و بازدهي  آموزش بر افزايش تولید تأثیرروستاها را به ارمغان آورد. وي، زماني به اهمیت و 

در عرصه اقتصاد آموزش « شولتز»توسط  1«سرمايه انساني»آورد که هنوز نظريه اقتصادي روي

دادن هاي مختلف و مشارکتداري با تشکیل انجمنبود. همچنین، در عرصه مدرسهمطرح نشده

 را« دموکراسي در آموزش و پرورش»هاي مدرسه به خوبي نظريه آموزان در فعالیتدانش

باشد که در آن مدرسه به مثابه مي« جان دئويي»نظريه مذکور منبعث از تفکرات  عملیاتي کرد.

شود و نقش مدير ايجاد فضاي آزادمنشانه در مدرسه است اجتماع دمکراتیک تلقي مي

(Rastehmoghadam, 2018) از سوي ديگر، او به نیکويي از ظرفیت فضاي غیررسمي مدرسه .

کرد. وي، هاي اخالقي و درسي استفاده ميران و کافه( براي انتقال آموزه)زمین بازي، رستو

و متاثر از رفتار و تجارب  به تدريج هاآن داد وشرايط واقعي قرار ميمعرض آموزان را در دانش

  کردند.ميتحصیل و يادگیري پیدا  ،رويکرد خاصي نسبت به زندگي تربیتي ايشان،

نسبت به سايرين را بايد « بیرجندي»رسد، وجه تمايز و ماندگاري در نهايت، به نظر مي

هاي واقعي او با اعمال و کردارش دانست. او، فردي اصیل بود و در در هماهنگي بین ارزش

 به نمايش گذاشت. به دور از هر گونه تزوير و ريااش را هاي مختلف، خودِ واقعيیتمسؤولتصدي 

ها و مباني رو، در سراسر عمر، بر پايه ارزشاش بود. از همینيحقیقت درون بامنطبق  شرفتار

                                                           
پردازند بلکه آنها به طور عقاليي و با هدف شولتز مطرح شد. به نظر وي افراد براي گذراندن اوقات فراغت و تفنن به آموزش نمي توسط 1961نظريه سرمايه انساني در سال . 1

پوشي از فرصت حال اي فعلي و چشمهکننده هزينهکنند. بنابراين، منافع آتي، توجیهگذاري اقدام ميبرخورداري از نتايج مادي و غیرماديِ آتي آموزش، به تحصیل و به نوعي سرمايه

گذاري آموزشي در سطح فردي افزايش درآمد و در سطح کالن رشد يابد. پیامد سرمايهوري و رشد اقتصادي افزايش ميشود، در نتیجه بهرهاست. آموزش باعث مولدزايي افراد مي

 . ,Rastehmoghadam & Naderi)2015(اقتصادي جامعه است 
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بازي دوري گزيد و در مواجه با فکري خود، مسیري مشخص را طي کرد و از سیاست و سیاسي

هاي دروني هاي متفاوت به شکل اخالقي عمل کرد. رفتار و تصمیماتش بر اساس ارزشموقعیت

اي ارزشمند از مفهومي است که بود. او به درستي، نمونه-ر بیرونيو فشا تأثیرو نه تحت -اششده

 مطرح است. 1«رهبري اصیل»امروزه به عنوان نظريه 

توان درک کرد که به را تنها زماني مي« بیرجندي»اهمیت شخصیت و سبک مديريت  

را متصور ي هاآنشود. شايد او زموضعیت ناخوشايند نظام علمي و اداري فعلي کشور نگريسته

هاي نبود که در دانشگاه استثمار آکادمیک حاکم شود و ارتقاي استادان از مجراي فعالیت

. همچنین، ردپاي تزلزل و نفوذ ويروس (Safaei Movahhed, 2017)دانشجويان حاصل آيد 

کلپتوکراسي آنچنان در نظام اداري گسترش يابد که جمهوري اسالمي هم تا به امروز نتواند شر 

 هاي آن در امان نگه داردويروس را از سر ديوانساالري ايران کوتاه کند و مردم را از آسیب اين

(Mozaffar, 2020) . ،نشان داد، با درک عمیق از ماهیت مديريت و « بیرجندي»بهرروي

توان بجاي نگريستن به کارکنان به مثابه ابزار و مندي از سبک مديريتي اصیل ميسازمان و بهره

را  هاآنهاي خود، زمینه پرورش و ارتقاي براي پوشاندن خطاها و کاستي هاآنازي از سپرس

شود با داشتن شخصیتي پايدار و س دانشگاه مييیطور، به عنوان استاد و رفراهم آورد. همین

برخوداري از فضائل اخالقي و انساني حتي بدون نوشتن کتاب و انتشار مقاله براي همیشه بر 

  گذاشت و ماندگار ماند.تأثیرويان خصیت دانشجقلب و ش
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