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 چکیده

 وظايف حیطه به مربوط راهکارهاي قرآني، معارف و قرآن با ارتباط و دانش آموز موضوع اهمیت اساس بر

 بوده اندانش آموز میان در قرآني معارف و فرهنگ گسترش راهکارهاي مهمترين پرورش، و آموزش وزارت

 . است

 (ص)اعظم پیامبر میراث گرانبهاترين و ها انسان براى الهى هديه ترين بزرگ كريم قرآن معتقديم ما اينکه با

 همت خود از عظیم میراث اين از استفاده براى است شايسته كه آنگونه اسالمى امت است، مسلمین میان در

 حضرت آن فراوان تأكیدات رغم على (ص)اكرم رپیامب وفات از پس اسالمى جامعه. دهد نمى و نداده نشان

 ثقل عنوان به بیت اهل از قرآن علوم گرفتن فرا و اكبر ثقل عنوان به قرآن، به عمل و رجوع وجوب بر مبنى

 خويش اصلى جايگاه از اسالمى جامعه نتیجه در. است مانده محروم الهى متین حبل اين به تمسك از اصغر،

 باز( (ص)23 عمران، آل) ،«مؤمنین كنتم ان االعلون انتم»: فرمايد مى و داده دهمژ بدان را ها آن قرآن كه

 واقعیت از گرفتن فاصله دلیل به اسالمى جامعه كه نمود اقرار بايد مى تلخ واقعیت اين به امروزه و اند مانده

 . است شده ناپذيرى جبران هاى خسارت متحمل بیت، اهل علوم و قرآن

تصمیم گرفتم هرچه بیشتر دانش آموزان اين مجتمع را به مقوله مسابقات  .…ب بر همین اساس اينجان

 .قرآني و معارف اسالمي و احکام و همچنین مسابقات و برنامه هاي پرورشي راغب سازم
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 مقدمه

 رشد به رسیدن و جسمى و روحى هاى نشیب و فراز آغاز و آن شکوفايى هنگام و عمر بهار ،جواني و نوجواني 

 ذهن در بسیارى فرهنگى و فکرى هاى پرسش و گیرد مى شکل انسان شخصیت كم كم دوره اين در. تاس

 نشاط، زيبايى، از لبريز ىدانش آموز روزهاى( 3(ص) ص ،(ص)237 بلر،. )شود مى پیدا دانش آموز

 از ىباور دين و خدايابى و خداجويى ديگر، سوى از. است آراستگى و تفريح متنوع، هاى لذت احساسات،

 تبیین با و دارد وجود ها آن در كه متراكمى انرژى و ها ويژگي اين درك با. است دوران اين هاى ويژگي

 او و بخشیده اطمینان و آرامش را دانش آموز ناآرام روح توان مى مذهبى، و دينى هاى ارزش و باورها صحیح

 . رساند كمال و نجات به را

 و بندگان میان ارتباط وسیله يگانه و خداوند گاه تجلى كه را كريم رآنق دارند وظیفه جامعه فرهنگي نهادهاي

 با را آنان عمل و انديشه و آشنا، خدا كتاب با را آنان و بیاورند اندانش آموز میان به است، جهان آفريدگار

 قیامت، زرو در خدا فرستاده تا سازند خارج مهجوريت و انزوا از را قرآن وسیله، بدين و كنند هماهنگ قرآن

 خدا رسول و( 32 فرقان،) ؛«مهجوراً القرآن هذا اتخذوا قومى انّ ربّ يا الرسول قال و»: نگشايد گاليه به لب

( كنید عمل قرآن به باشید، عزيز و سربلند خواهید مى اگر فرمودى و دادى هشدار اينکه با) پروردگارا: گفت

 .ساختند خود پیشه را قرآن از دورى( كردند ترك را آن تنها نه) من قوم

 اين در آنچه كه چرا است؛ ىدانش آموز دورهو احکام  قرآني، معارف و قرآن با آشنايي براى فرصت بهترين

 همواره خود نهضت طول در( ره) خمیني امام حضرت. بود خواهد جاودان و ماندگار شود، گرفته فرا دوره

 آنان بر اسالم هاى آرمان پیشبرد براى و كرد ىم راهنمايى و ارشاد را آنان و ستود مى را اندانش آموز

 :نمود مى گذارى سرمايه
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 توده شما به. است دانش آموز توده شما به من امید هستید، من نويد هستید، من امید ها دانش آموز شما»

 مملکت و بیافتد عزيزان شما دست به اين از بعد ما، مملکت مقدرات كه دارم را اين امید من. است محصل

 هستید كه ايران از جا هر در ارجمند، محصلین شما برومند، اندانش آموز شما. كنید حفظ عزيزان شما را ام

 ( (ص)7-82 صص ،1ج ،2378 خمیني،. )«كنید دفاع خودتان حقوق از بیدارى با باشید بیدار بايد

 بیان مسئله

 عنوان به يادشده جملة عرفاني، و خالقيا ادبیات نیز و روايات و آيات برخي به استناد سبب به رسد مي نظر به

 از سوم اصل عنوان به گزاره همین. است  شده تلقي كشور رسمي تربیت و تعلیم نظام محوري اصول از يکي

 تقدم تعلیم بر تزكیه بايد پرورش و آموزش نظام در»: آمده ايران اسالمي جمهوري پرورش و آموزش اصول

 عالوه تربیت و تعلیم»: آمده ششم اصل در همچنین «نباشد منفك تربیتو تعلیم شئون از يك هیچ از و داشته

 رشد جهت به دهد، مي افزايش را آموزان دانش اطالعات و دانش سطح كه معلوماتي انتقال و علوم آموزش بر

 سازنده و جاذب متنوع، هاي برنامه بايد آموزان، دانش متنوع استعدادهاي هدايت و كشف و وجودي ابعاد ساير

 وجودي ابعاد ساير رشد عنوان به پرورش همان يا تزكیه بخش اين در «شود گذاشته اجرا مرحله به و تهیه

 انتقال) آموزش از را  آن و تعبیر ديني، و اخالقي مدني، سیاسي، اجتماعي، عاطفي، ابعاد يعني آموزان دانش

 در ها فعالیت اين براي خاصي ليمتو اصول، همین اساس بر نهايت در و اند كرده تلقي متفاوت( معلومات

 پرورشي معاونت ساختار و تربیتي مربي همان كه است شده بیني پیش مديريت باالتر سطوح در و مدرسه

 (.2385 حسني،) است

 مصوب) پرورش و آموزش وزارت كلي مشي خط و مباني اصول، چهار مادة در تعلیم بر تزكیه اي رتبه تقدم

 (.96  ص ،2387 صفوي،) است شده تأكید نیز ،(15/22/2366

بنده تصمیم گرفتم دانش آموزان مجتمع شیخ بهايي را به عالقه مند شدن به مسابقات  اساس، همین بر

 .معارف اسالمي و  امور فرهنگي و تربیتي و همچنین فعالیت هاي پرورشي و فوق برنامه ترغیب نمايم
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 :وضعیت موجود  توصیف

 مطالبات آيا پرورش، و آموزش در قرآن مهجوريت درباره رهبري معظم اممق رهنمودهاي از سال نه گذشت با

 چه و گرفته صورت هايي ريزي برنامه چه سال، دو اين طول در است؟ گرفته قرار الزم توجه مورد له معظم

 برسد؟ شکوفايي به بايد امسال ها نوآوري از يك كدام و شده انجام اقداماتي

 انتظار. است مهجور پرورش و آموزش در حقیقتا قرآن»: فرمودند 2385 سال معلم روز در انقالب معظم رهبر

 در بايد قرآن اما است، شده هم كارهايي. پذيرد صورت زمینه اين در كارستاني كار انقالب از پس كه بود اين

 «.هستیم اساسي تحول نیازمند زمینه اين در ما. شود نهادينه پرورش و آموزش

 قرآن جايگاه از. داد قرار بررسي و نقد مورد مختلف ابعاد از توان مي را پرورش و شآموز در قرآن مهجوريت

 و پرورش و آموزش ملي سند تربیت، و تعلیم فلسفه و پرورش و آموزش كالن و استراتژيك ريزي برنامه در

 . ارزشیابي و نظارت اجرا، حوزه به مربوطه مسائل تا گرفته ملي درسي برنامه سند

 در و شوند مي گرفته مفروض قرآني هاي فعالیت و ها آموزش وكلیات رويکردها اهداف، اصول، اوقات اغلب

 آموزش اهداف كامل شناخت: مثال عنوان به. شود مي فرعي اجزاي و عوامل معطوف صرفا ها نوآوري نتیجه

 هدف مثال... و پرورش و آموزش در ها القرآن دار تشکیل از هدف يا و تحصیلي هاي دوره از يك هر در قرآن

 پنجم و چهارم هاي كالس در و روخواني مهارت آموزش ابتدايي سوم تا اول كالس در قرآن آموزش از

 ارتقاء بر عالوه قرآن، آموزش از هدف متوسطه اول دوره در يا و است درسي كتاب آيات خواني روان آموزش

 ارتباط و انس و كريم قرآن برد پركار و ساده آيات و عبارات درك آموزش كامل، قرآن خواني روان مهارت

 . است قرآن با آموزان دانش دائمي

با توجه به پراكندگي مدارس از مركز .. سال خدمت در آموزش و پرورش مي باشم …داراي  …اينجانب 

مجتمع و مسائل فرهنگي و فقر سواد تصمیم گرفتم زمینه جذب حد اكثري دانش آموزان را به مسائل 

و به اين ترتیب توانستم در اين زمینه با فعالیت . نماز و همچنین مسابقات احکام محیا سازم شرعي و قرآن و
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دانش در سال تحصیلي اخیر متوجه شدم .  در راستاي آموزش و پرورش در سند تحول بنیادين قدم بردارم

درسي و آموزشي و بیشتر به مسائل آموزان عالقه و انگیزه اي جهت شركت در فعالیت هاي پرورشي ندارند 

 در تا در اين رابطه تصمیم گرفتم تغییراتي در برنامه هاي پرورشي آموزشگاه ايجاد كنم. بسنده مي كنند

 .شود برداشته موثرتري هاي گام ، جديد تحصیلي سال در مدرسه اين ي برنامه بهتر پیشرفت و بهبود جهت

 :اهمیت موضوع 

ند كه محتواي پیش بیني شده نعارف اسالمي شركت مي كدانش آموزان در حالي در مسابقات قرآني و م

در مقابل محتواي كتاب هاي درسي قرآن و ديني و ساير كتب كه با . مسابقه را در مدرسه آموزش نمي بینند

دقت هاي فراوان از سوي پژوهش گران دفتر برنامه ريزي و تالیف كتب درسي طراحي و متناسب با نیازها و 

مسابقات : به عنوان مثال. ر كتب درسي قرار مي گیرند، كمتر مورد مسابقه هستندعالئق دانش آموزان د

قرائت و حفظ قرآن كه يك فعالیت قرآني از نوع تخصصي است هیچگاه جزء اهداف كالن آموزش و پرورش 

نبوده و نیست و در مقابل كسب مهارت روخواني و روان خواني قرآن به عنوان اهداف اصلي آموزش قرآن در 

چه خوب است مدير و مربي مدرسه به جاي برگزاري مسابقه قرائت و حفظ مسابقه . دوره ابتدايي است

قرآن ( براي كالس هاي چهارم و پنجم)و روان خواني ( براي كالس هاي اول تا سوم)روخواني قرآن كامل 

درك و فهم آيات و  و( ترتیل آموزشي)كامل برگزار كنند و يا در دوره راهنمايي به مسابقه روان خواني 

 . عبارات قرآني آن هم به صورت توأمان اهمیت داده شود

همان طور كه گفته شد علت مهجوريت قرآن در جامعه اين نیست كه افراد با قواعد روخواني و روان خواني 

فکري آشنا نیستند، بلکه اشکال در اين است كه اصوال افراد با قرآن مانوس نیستند و بايد براي اين مسئله 

در جلسات . يکي از راهکارهاي مهم در اين زمینه توجه به مهارت آموزي به جاي قاعده آموزي است. كرد

استاد در صدر جلسه مي نشیند و افرادي كه به . موفق و معتبر قرآن كشور روش حاكم مهارت آموزي است

نان را به صورت موردي و حلقه انس با قرآن نشسته اند هر يك چند آيه مي خوانند و استاد اشکاالت آ
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اما در مدارس و كالس هاي قرآن اين قواعد قرآن هستند كه محور . تلگرافي برطرف مي كند تذكر مي دهد

و آنچه كه بیش از همه مورد . آموزش هستند، معلم ارتباط يك سويه داشته و معموال متکلم وحده است

 . دغفلت قرار مي گیرد اين است كه قرآن كمتر خوانده مي شو

 گرد آوري شواهد يك

و پس از مشورت با  آوردم عمل به مدرسه امور در تحصیلي سال اول روزهاي همان در كه هايي بررسي طي

 برخوردار الزم شکوفايي و شور خالقیت از مدرسهپرورشي  هاي برنامه كیفیت كه شدم متوجههمکاران 

 را خود حضور ساعات  آموزان دانش و شد مي تلف بیهوده آموزان دانش هاي برنامه فوق ساعات يا ، نیست

همچنین چون در سال هاي گذشته نیز .گذرانند ،نمي بگذرانند موثر و مفید بايد كه  طوري آن مدرسه در

م و در اكثر موارد به نتیجه يانجام داده بود پرورشيروش ها و راهکار هايي را در جهت بهبود كیفیت مسائل 

ر تصمیم گرفتم مسائل و مشکالت را به صورت دقیق تري بر رسي كرده و رسیده بود در سال تحصیلي اخی

كه پس از بررسي هاي الزم و مشورت با همکاران براي پیشبرد اهداف پرورشي مدرسه آنها را ريشه كن كنم 

 . و ديگر كاركنان آنها را شناسايي نمودم 

 : مدرسه در موجود مسائل جمله از

 مسابقات و اهمیت آنها و تعالیم معنوي با ها خانواده نبودن آشنا – 2

 پرورشي نوين روشهاي ازبهینه  استفاده عدم– 1

 و فعالیت هاي پرورشي آموزش جريان در اولیا نبودن همراه – 3

 بسیار فرصتي و بود مهم اركان از كه مدرسه پرورشي هاي برنامه در آموزان دانش رنگ كم حضور – 4

شركت در مسابقات  قرآني هاي طرح در شركت.)بود آنها طريف استعدادهاي شکوفايي جهت مناسب

 ...( و مختلف عناوين به  مسابقات و مناسبتها و اعیاد و جماعت نماز در شركت ، فرهنگي هنري
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 تجزيه و تحلیل اطالعات

 هشد اي بهانه كرده خودش گیر در را ها خانواده كه فراوان هاي مشغله با امروز دنیاي پیچیدگي به توجه با

 فرزندان تربیتي و تحصیلي امور به رسیدگي براي را كافي فرصت بايد كه طور آن ها مادر و پدر كه است

 كنار اين و گذارند مي مدرسه دوش بر آن مسئولیت تمامي مسئله اين از فرار براي و ندهند اختصاص خود

 .مدرسه ما نیز خود را نشان مي داد در كشیدن

 و شور ها بچه و بودند شده ريزي برنامه آموزان دانش  عاليق و استعدادها ساسا بر بايد كه طور آن كالسها

 فعالیتهاي در را آن ي نتیجه كه كردند نمي فعالیت ها كالس در كافي و الزم ي انگیزه و خود اشتیاق

 بال يعني اين و بوديم شاهد فعالیتها اين در آنها كمرنگ مشاركت و حضور با مدرسه ي مناسبتها و پرورشي

 ...نشده شکوفا استعدادهاي يعني ها سرمايه بهترين ماندن استفاده

 انتخاب راه حل مناسب

 شوند مي كشورمحسوب تربیت و تعلیم نظام و مردم هاي همکاري مشترك فصل مربیان و اولیاء هاي انجمن

 حل زمینه در انمربی و اولیاء وعملي فکري هاي مشاركت جلب دلیل همین به اند اهمیت داراي رو اين از و

 آموزشي واحدهاي با شده ياد هاي انجمن میان هماهنگي و درست ارتباط برقراري نیز و مشکالت فصل و

 تر بیش انگیزه و مندي عالقه با تا است والدين توسط مربیان و اولیاء انجمن اهداف شناخت نیازمند كشور،

 .بپردازند همفکري به مدارس در

 اين اما است؛  بوده موفق آموزان دانش فراغت اوقات سازي غني در متوسط رطو به هنري فرهنگي مسابقات

 اهمیت مذهبي و سیاسي مسائل به كه آموزاني دانش و درسي ضعیف آموزان دانش جذب در مسابقات

 (.3(ص)ـ2(ص) ص ،2374 لطیفي،) است نداشته توفیق چندان دهند، نمي
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 و قرآن مسابقات و بازديد اردو، جماعت، نماز هاي امهبرن عملکرد( 2376)سلطاني و پرتو گزارش بر بنا

 پژوهش و مطالعه تجسمي، و دستي هنرهاي تئاتر، شعر، مسابقات پرورشي، كالس و بوده موفق البالغه نهج

 (.(ص)6ـ68 ص ،2387 حاجي،) است بوده ناموفق مدارس در

 مربیان تخصص میزان به تربیتي، يها برنامه در آموزان دانش جذب كه است كرده گزارش ،(2377) ابراهیمي

 شركت. برد مي باال ها برنامه اين در را آموزان دانش جذب میزان دبیران تربیتي فعالیت افزايش. دارد بستگي

 (.همان) شود نمي شمرده آنان درسي و آموزشي هاي موفقیت از يکي تربیتي هاي برنامه در آموزان دانش

 آنان، ٪72 از بیش كه دهد مي نشان 2378 سال در كشور رسراس پرورش و آموزش رئیسان نطرسنجي

 (.همان) اند كرده ارزيابي ضعیف و متوسط سطح در را تربیت و تعلیم اهداف تحقق در پرورشي مربیان عملکرد

 نکات اين آنان  پاسخ. اند پرسیده تربیتي هاي فعالیت كیفیت دربارة نظران صاحب از ،(2378)عباسي و رجبي

 گرفته صورت ضعیفي بسیار سطح در اما است؛ تربیتي امور مأموريت اصلي محور ديني تربیت: دربردارد را

 برنامه،  فوق هاي فعالیت به پرداختن ظرفیت و كند محقق را ديني تربیت تواند نمي تربیتي امور است؛

 مناسب نسبي رطو به انقالب نخست دهة در پرورشي  عملکرد. ندارد را استعدادها رشد و شناسايي مشاوره،

 زمان مقتضیات از و نشده متحول وضع، با متناسب زيرا نیست؛ شدني دفاع چندان دوم دهة در اما است؛ بوده

 در متوسطه دورة دختر آموزان دانش ديد از را پرورشي مربیان عملکرد كه ديگر پژوهشي. است گرفته فاصله

 حل اخالقي، مسائل حل استعدادها، فاييشکو دربارة مربیان موفقیت است، كرده بررسي (ص)7ـ78 سال

 است كرده ارزيابي متوسط از كمتر را آموزان دانش ديني اعتقادات استحکام و رواني مسائل و مشکالت

 (.همان)

 پرورشي و آموزشي برنامه فوق و مکمل هاي فعالیت به توجه خالءها،  كاهش جهت راهکارها از يکي    

  رشد  گیري، ياد تعمیق جهت ر د  توانند مي ، ارند د كه هايي ويژگي به توجه با ها فعالیت گونه اين .  باشد مي
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  آموزان، انش د خالقیت به توجه اي، منطقه و محلي هاي ويژگي به توجه مختلف،  ابعاد ر د فراگیران جانبه همه

 . شوند ه استفاد فراگیران اساسي سواالت به پاسخ و گي زند اساسي هاي مهارت آموزش

 را هنري  ـ فرهنگي مسابقات اجراي ضرورت مدارس تربیتي ستادهاي اعضاي و پرورشي مربیان ٪32ودحد

 بیشتري پرورشي هاي فعالیت كیفي ارتقاي جهت در بايد كه كند مي روشن امر اين. اند كرده ارزيابي متوسط

 (.(ص)12ـ1(ص)2 ص ،2378 آبادي، علم جعفري) كوشید

 مربي شغل مجدد، انتخاب امکان فرض با مربیان% 5/14 كه دهد مي نشان ،(2382) زاده ايراني پژوهش نتايج

  پژوهشکدة نظرسنجي. كنند فعالیت آموزشي سِمت در دهند مي ترجیح آنان ٪4/62  و انتخاب را پرورشي

 نقش نهادي يا شخص چه» كه پرسش اين به مدارس كاركنان پاسخ در ،2382 سال در تربیت و تعلیم

 مربیان نقش% 3/6 فقط و اند   كرده عنوان را مدرسه مدير و آموزشي كادر «دارد؟ تربیت رد تري برجسته

 اند داده نظر ها مسئولیت و ها برنامه ساختار، وحدت به مدارس كاركنان ٪61 و  دانسته مؤثر را پرورشي

 (.(ص)6ـ68 ص ،2387 حاجي،)

 داوري  شیوة و فراوان حجم به وزانآم دانش كه است نوشته خود پژوهش گزارش در ،(2382) مرتضوي

 طور به كه) آن اهداي زمان و جوايز كیفیت و نوع خصوص در نیز بسیاري درصد و اند كرده اعتراض مسابقات

 و هدفمند برنامة يك فقدان. اند معترض( شود مي داده مسابقات برگزاري از پس طوالني مدت غالب

 سبب مدارس، سرگرداني و وقت اتالف بر عالوه ، مربوط هاي دستورعمل در درپي پي تغییرات و پذير انعطاف

 اي عده نتیجه در و شود دور خود اصلي هدف از تربیتي  اي وسیله منزلة  به پرورشي مسابقات كه است شده

 (.8 ص ،2382 مرتضوي،) كنند كتمان يا انکار را آن تربیتي كاركرد اشتباه به

 آمیز موفقیت اجراي و پرورشي  مربیان تحصیالت سطح میان كه است داده نشان واحدي، پژوهش نتايج

 (.2 ص ،2382 واحدي،) ندارد وجود معناداري رابطة هنري  ـ فرهنگي مسابقات
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 بلکه اهداف، تألیف و تدوين  زمینة در تنها نه كه دهد مي نشان( Olivier Bertrand)برتراند پژوهش نتايج

 اولیاي و آموزان دانش عاليق و ها انگیزه با مورد دو هر در و دارد دوجو مشکالتي نیز عمل به اهداف انتقال در

 برنامه اجراي در ايشان اولیاي و آموزان دانش براي اهداف نبودن روشن رو، اين از هستیم؛ رو روبه نیز آنان

 هاي زهانگی و عاليق كه كند مي اضافه برتراند البته گردد؛ مي اهداف تحقق مانع آورده، وجود  به مشکالتي

 حتي و فرهنگي بافت با ايشان ديدگاه رابطة دهندة نشان اين و است، مربوط آنان فرهنگي بافت به يادشده

 (.226ـ221 ص ،1(ص()ص)2 برتراند،) است اولیائشان و آموزان دانش اجتماعي طبقة

 : اجرا چگونگی و جزئیات ذكر با حل راه اجراي

 پیشنهادات از گیري ه بهر و اينجانب مطالعات حاصل كه يهاي ريزي  برنامه طبق سال اوايل همان در

 تشکیل عنوان تحت شد چیده مدوني برنامه بود ش پرور و آموزش بنیادين تحول سند و  آموزشگاه همکاران

 و اندبیر همه مشاركت از استفاده ضمن كه مدرسه مديريت رهبري با مدرسه در كیفیت مديريت كمیته

 كار بر تاكید و جمعي رهبري اين طريق از و داده قرار موردارزيابي مرتبا را نتايج يندفرآ آموزان دانش و اولیا

 شوراي جلسات در لذا  برداريم گام آموزشگاه اين آموزان دانش پرورش كیفیت افزايش جهت در گروهي

 . رسید ايشان اطالع به برنامه اين جزئیات مربیان و اولیا و اندبیر

اولیاء دانش آموزان آن ها را در  كه شد پیشنهاد تحصیلي سال ابتداي در اولیا با يعموم ديدار جلسه در – 2

ترغیب نمايند ، و با استفاده از روش هاي مختلف سعي بر اين داشته باشند  شركت در فعالیت هاي پرورشي

 .شركت نمايندكه دانش آموزان 

 : مدرسه با اولیا بیشتر مشاركت – 1

 خود اهداف به تواند نمي ديگري بدون كدام هیچ. است روح و جسم رابطه نهمچو مدرسه و خانه رابطه

 از هدف. ندارد وجود پرواز امکان ديگري بدون و.پروازند براي الزم بال دو  مدرسه و خانه قولي به و برسد

 فضايي ايجاد و مشاركت فرهنگ توسعه و تقويت و مدرسه و خانه بین روابط به بخشیدن استحکام مشاركت
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 در آنان آگاهي سطح ارتقاي و يکديگر با مربیان و اولیا تجارب و اطالعات ، افکار تبادل منظور به ناسبم

 . است تربیت تعلیم نظام

 نظر هاي فرم ارائه طريق از مدرسه ي اداره و آموزشي هاي گیري تصمیم در اولیا ي جانبه همه حضور

 تربیتي وضعیت ي درباره موقع به و دقیق رساني طالعا و...(  و پیشنهادات و نظر ،تبادل جلسات در سنجي

)  فردي و گروهي هاي صورت به ماهانه يا و هفتگي ، روزانه و مستمر ارتباط قالب در آموزان دانش

 . شد مي محقق اهداف اين مدرسه در طرح جريان در كه(  حضوري،تلفني،مجازي

 اولیا گرم استقبال با و تشکیل شد متخصص مودهكارآز و مجرب اساتید حضور با خانواده آموزش كالسهاي-3

 .شد تبديل باال آمدي كار و جوش خود و فعالیت به انفعالي حالت از كالسها و شد روبرو

 مناسبتهاي به آموزان دانش براي مربوطه مباحث ارائه جهت مدرسه در علما و كارشناسان حضور -4 

 مختلف

 نمازخانه در آموزان دانش شدن الگو ايبر نماز هنگام مدرسه همکاران كلیه حضور-5

 نمازخانه:  قبیل از پرورشي به مربوط قسمتهاي از بازديد و مدرسه در حضور براي اولیاء تك تك از دعوت-6

 .. و آموزي دانش شوراي ، مشاوره ، كتابخانه ،

 نماز مفاهیم و احکام زمینه در آموزشگاهي و كالسي مسابقات برگزاري-7

  آن حاشیه در و تفريحي هاياردو برگزاري-8

 بسوي گرايش يافتن براي آموزان دانش ترغیب جهت نماز حوزه كشوري مسابقات برگزيدگان از دعوت-(ص)

 نماز موضوع
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 2گرد آوري شواهد 

 : شده اجرا حل راه گذاری تاثیر  میزان برسي منظور به اطالعات آوری جمع

 اينکه ازجمله  بوديم مدرسه پرورشي   هاي برنامه در چشمگیري تغییرات  شاهد پس از گذشت چند ماه 

 را خود رضايتمندي آنان اكثر داشتیم خانواده آموزش جلسات در آموزان داانش اولیا با كه هايي مصاحبه در

 هاي همکاري و  مشاركت شکل  آنان رضايتمندي اين كه نمودند مي ابراز هايي برنامه چنین اجراي از

  انفعالي حالت از ما خود حتي و ما فرزندان كه داشتند مي اعالم آنها زيرا گرفت مي خود به بیشتر داوطلبانه

 به تحصیلي اموزش نوين هاي روش با آشنايي از پس  اولیا چون بنده نظر به و ايم آمده در  فعال حالت به

 برنامه اين از ممه جزيي صورت به را خود بودند كرده پیدا يقین نیز طرح هاي برنامه و اهداف به فرزندان

 .بودند شناخته

 و همکاري شدن همسو و تدريس نوين هاي شیوه اثرات مشاهده با نیز آموزشگاه اندبیر ديگر طرف از

 عده كه شرطي به فقط دادند نشان روشها اين از استفاده ادامه به بیشتري عالقه  روشها اين با اولیا مشاركت

 نشان خود از را كافي همکاري زمینه اين در زندگي هاي غلهمش مختلف داليل به كه اولیا از محدودي ي

 به ، بود مدرسه اندبیر و اجرايي كادر  برعهده مسئولیتها همه نهادن دوش بر تصورآنها و توجیه و دادند نمي

 .نمايند را الزم مشاركت و گیرند عهده به را خود مسئولیت  طرح اين در  و مدهآ خود

 به برنامه فوق و تفريح ساعات در هم و پرداختند مي خود فعالیتهاي به هم خاطر آرامش با نیز آموزان دانش

 . پرداختند مي پرورشي فعالیتهاي انجام به مطلوب و هدفمند اي شیوه

 :  شده انجام اتاقدامسنجی  اعتبار

 ،آموزشگاه  آموزان دانش  پرورشي فعالیتهاي كیفیت افزايش راستاي در شده اجرا حل راه يابي اعتبار براي

 مشاركت طرح اين در نیز خود كه آموزشگاه همکاران با اجرا مرحله در آن جزئیات ذكر با نظر مورد اقدام
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 ، داشتند انتقادهايي اراج مرحله در طرح جزئیات از برخي مورد در چند هر و شد گذاشته میان در داشتند

  . ادندد قرار تايید مورد را شده گرفته بکار حل راه مجموع در اما

 ایجاد شاخص های پرورشي آموزشگاه در جهت بهبود كیفیت پرورشي

 هنري و فرهنگي مسابقات در آموزان دانش فعال حضور جهت ريزي برنامه  -2

 احکام و نماز عملي آموزش با آموزان دانش در اعتقادي هاي جنبه تقويت -1

 ، ها شهادت ، ها والدت مانند ختلفم مراسمات برگزاري با آموزان دانش مذهبي هاي جنبه تقويت -3

 مختلف هاي مناسبت در ها  ادعیه برگزاري

 حضور جهت الزم زمینه ايجاد و آموزان دانش استعدادهاي شکوفايي و خالقیت ، نوآوري روحیه تقويت -4

 مختلف مسابقات در

 برگزيدگان به جوايز اهدا با مختلف هاي مناسبت در كتابخواني مسابقه برگزاري -5

 پرورشي درس هاي كالس در آموزان دانش در اجتماعي و زندگي هاي مهارت تقويت -6

 بر عواطف و احساسات نبايد وادي اين در. دارد ارزنده نقش ديني مباحث ارائه در استدالل و انديشه و خرد

 هاي رسانه زندگي، محیط يا خانواده تأثیر تحت آموزان دانش نیز اجتماع حیطه در. باشد داشته غلبه عقل

 دارند قرار آنها نظاير و … و غیررسمي هاي تشکل همساالن و دوستان ،(بصري و سمعي) جمعي ارتباط

 باشد داشته سنخیت امروزي دانش آموز نسل روحیات و جديد عصر با كه ديني تربیت و تعلیم فلسفه تدوين

 است ضرورت يك
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 و تبلیغ و بیان طرز يك به داشتیم احتیاج ما بود تر پايین فکرش سطح كه قديم نسل رهبري و هدايت در

 و رفرم است الزم و بايد خورد، نمي درد به ها كتاب طرز آن و بیان طرز آن امروز امّا ها، كتاب جور يك

 راه همان از و شد آشنا روز افکار و روز زبان و روز منطق با بايد. آيد عمل به ها قسمت اين در عمیقي اصالح

 243گفتار،ص ده           شهیدمطهري،.    پرداخت مردم رهبري و هدايت به

 :تربیتی امور در اي برنامه چالشهاي

 البداهه في و غیرعلمي و متزلزل هاي برنامه اجراي براي رويکردي چه كه دانند نمي تربیتي مربیان امروز

 ساختار آيا كند؟ كمك تربیتي اهداف تعمیق به تواند مي فعلي هاي ريزي برنامه آيا كنند؟ انتخاب تربیتي

 دارد؟ تناسب و همخواني پرورشي حوزه ويژه به پرورش و آموزش هاي مأموريت با مدرسه تربیتي

 هم پیوند پرورش و آموزش هاي بخش ساير و تربیتي هاي مأموريت بین اندازه چه ها ريزي برنامه و مديريت

 است؟ نموده ايجاد افزايي

 ادارات رؤساي غیركارشناسي چند هر نظرات و ها سلیقه براساس ها يريز برنامه و ها مديريت كه اين يا

 …گیرد؟ مي صورت نظر تبادل پرورشي مربیان و معاونین با زمینه اين در آيا است؟ بوده پرورش و آموزش

 هرگز و است شده مدارس تربیتي كارآيي و اثربخشي كاهش موجب ها استراتژي اين برآيند بنابراين

 بود نخواهد آموزان دانش فرهنگي و تربیتي روزافزون تحوالت و نیازها پاسخگوي

 كاركرد سنجش براي آموزان دانش تربیتي وضعیت ارزيابي و تحلیل براي مناسب هاي شاخص و معیارها

 محبوبیت كاهش موجب كاركردها اين از يکي در مربي كافي مهارت فقدان نیست دست در مدارس تربیتي

 حجم.كند مي ايجاد او براي شغلي رضايت كاهش و انگیزشي روحي، مشکالت ودخ دنبال به كه شود مي وي

 موجب كیفي و كمي صورت به پرورشي انبوه وظايف از يك هر انجام براي مکان و زمان كمبود و كار تراكم و

 كه است شده
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 . شود انجام مقطعي ها فعالیت -الف  

 .بگیرد خود به ظاهري و صوري جنبه ها فعالیت -ب

 .شود مستندسازي و كاغذبازي به محدود ها فعالیت -ج

 ديگر مواردي و باشد داشته آموزشي حوزه سمت به پرورشي حوزه از خروج به تمايل مربي -د

 پرورشي معاونین و مربیان كار كیفیت افت عمده داليل از يکي شايد پرورشي هاي فعالیت غیرمنطقي تنوع

 است شده

 با متناسب تغییر فقدان است انان «روزآمدي» عدم پرورشي؛ مربیان مأموريتي هاي چالش از ديگر يکي

 داليل از يکي شايد. است زده دامن پرورشي حوزه در بحران نوعي به جامعه، روز اجتماعي و فرهنگي مسائل

 باشد بوده قضیه اين پرورشي معاونت حذف غیرسیاسي

 دانش تعداد از ساله هر كه شده موجب  پرورش و آموزش بدنه در پرورشي امور داشتن قرار حاشیه در

 جاذبه و حال و شور و انگیزش از ها فعالیت و شده كاسته پرورشي هاي فعالیت در شركت متقاضي آموزان

 نباشند برخوردار الزم

 به ها وشهرستان ها استان سطح در آن تبع به و كالن سطح در پرورشي معاونت رسد مي نظر به كلي بطور

 دارد قرار اهمیت از پايین اتبمر سلسله در نوعي

 و ادارات پرورشي معاونت پست براي را ناكارآمد و غیرپرورشي نیروهاي كه شده مشاهده بعضاً كه بطوري

 نیروهاي از و نداده انجام آن اخص معني به پرورشي كار هم ساعت يك حتي كه كنند مي انتخاب مدارس

 اند نموده دار خدشه را ورشيپر حوزه اقتدار واقع در كه بوده روزمره و ضعیف
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 فعالیت رونقي بي و ها فعالیت ها، ريزي برنامه در نظمي بي به موارد بسیاري در خود نوبه به موضوع اين

 .است شده منجر مدارس تربیتي كارآمد نیروهاي انگیزه كاهش و پرورشي هاي

 اساس همین بر و نداشته ربیتيت امور فلسفه و مباني از كافي اطالع مدارس مديران از بسیاري متأسفانه

 كاركرد در اختالل موجب كار، اين با و گمارند مي كار به آموزشي و اداري امور در را پرورشي معاونین

 شوند مي مدارس تربیتي

 با هنري فرهنگي مسابقات بحث در نیز پرورشي مربیان و معاونین بعضاً كافي، توجه و دقت عدم دلیل به

 در مسابقات و شود مي تکیه پروري قهرمان بر بیشتر كه چرا هستند روبرو كاذب و يمنف رقابت ايجاد نوعي

 اهداف نفس با مسأله اين كه شوند مي معرفي و مشخص قبل از ها نخبه و شود مي حذف آموزشگاه مرحله

 دارد مغايرت تربیتي

 طرح ناكارآمدي به داراتا سوي از متعدد هاي نامه بخش ارسال و تکراري هاي فعالیت انجام و كاري موازي

 شخص به قائم و اي سلیقه ها برنامه و ها طرح اين از بسیاري چون و شود مي منجر تربیتي هاي برنامه و

 شوند مي رها خود حال به زياد، زمان و هزينه اتالف با مدتي از پس هستند

 :مدرسه و خانواده چالش

 خوراك، نیازهاي تأمین به ها خانواده توجه اًغالب اقتصادي و اجتماعي مشکالت دلیل به حاضر حال در

 و داده قرار الشعاع تحت را تربیت در خانواده نقش ، شرايط اين. است شده معطوف فرزندان مسکن و پوشاك

 است كرده ايجاد هايي تفاوت آموزان دانش ديني هاي كنش و ها گرايش در

دانش نو. است آموزان دانش براي ويرانگر چالش يك مربیان و والدين تربیتي هاي شیوه تضاد و تعارض

 راه اين در اما اند خويش براي مستحکم فکري پايگاه به دستیابي دنبال به سني، دوره اقتضاي به انآموز
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 انديشه بازنگري در آنان تا بشتابد آنها كمك به بايد تربیتي مربي كه اينجاست و شوند مي تعارض دچار

 شوند موفق هايشان

 :ینسل تضاد چالش

 امروز نسل براي كه راهي آنهم. كند طريق ارائه و شناسايي را روز نیازهاي و سؤاالت بايد راستا اين در مربي

 دانش آموز نسل. كند دانش به را مرزها بايد مربي. نیست كارساز تربیت در تفريط و افراط زيرا. باشد مفهوم

 خواهد مي را خود خاص زبان

 مهم هاي چالش از يکي كه چرا. باشد مربي مدنظر بايد تربیت در کانم و زمان تناسب و ها ظرفیت پس

 است خود از قبل نسل با «سال دانش آموز» و «نوسال» نسل دو درگیري اجتماعي

 مربیان ديني تربیت در. باشد داشته وجود تفکر و انديشه آن در كه است مفید علمي اسالم، ديدگاه از

 است مختلف ها انسان توان كه چرا برسانند پیامبر كمال اوج به را آموز دانش نیست بنا پرورشي

 ها نسل میان گسست ايجاد است، اسالمي تربیت و تعلیم اهداف زمره در صالح هاي انسان پرورش چون ولي

 كند مي صرف را مربیان انرژي زيادي حد تا

 است باخته رنگ آموزشي مسائل سايه زير پرورشي هاي فعالیت

 پرورش مقابل در سدي است جاري مختلف علوم درنورديدن و علمي هاي عرصه بر وزهامر كه تاكیدهايي

 است موانعي از يکي آموزشي كم فرصت و درسي هاي كتاب باالي حجم و شود مي محسوب آموزان دانش

 دارد قرار مهم بسیار مقوله اين به پرداختن و پرورشي مسائل راه سر بر كه

 به را آموزان دانش تواند مي كه است مواردي جمله از آموزشي امور نارك در پرورشي هاي فعالیت انجام 

 كند جذب مدرسه به را ها آن و مند عالقه تحصیل
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 داده بهايي آموزان دانش پرورشي مسائل به و بچرخد آموزشي محور حول فقط مدرسه فعالیت كه هنگامي 

 .شوند مي مدرسه از خارج در حتي خود فرزندان پرورشي هاي فعالیت مانع نیز والدين نشود،

 سلیقه مطابق آموزان دانش تا دهند ارائه را پرورشي هاي فعالیت از كاملي و متنوع بسته بايد پرورشي مربیان

 بپیچند واحدي نسخه ها آن همه براي كه اين نه باشند داشته انتخاب حق خود عالقه و

 در است ضروري آموزان دانش پرورش به داختنپر براي مند عالقه و تجربه با پرورشي مربیان از استفاده

 كنند مي فعالیت پرورشي حوزه در اي عالقه هیچ بدون و ناچاري روي از گويي افراد، اين از برخي كه حالي

 هاي فعالیت حامي و مشوق كه طور همان و شوند توجیه خود فرزندان پرورشي هاي فعالیت درباره بايد اولیا

 . نکنند دلسرد پرورشي مسائل به پرداختن به نسبت را اه آن هستند علمي و آموزشي

 موفقیت از نیز آموزشي عرصه در مراتب به هستند موفق و فعال پرورشي حوزه در كه آموزاني دانش بیشتر

 است آموزان دانش پرورش جايگاه و اهمیت دهنده نشان امر اين و شوند مي برخوردار باالتري

  پرورشی ايه فعالیت انجام براي وقت كمبود

 به پرداختن براي اي اضافه وقت دبیر كه است شده طراحي اي گونه به درسي هاي كتاب آموزشي محتواي

 عامل ترين اصلي از غفلت نوعي به اين و بپردازد آموزش به فقط است ناچار و ندارد اختیار در پرورشي حوزه

 است پرورش يعني آموزان دانش تربیت و رشد

 مسائل كه كنیم كاري بايد و ندارد چنداني كارايي درسي برنامه از خارج در پرورشي هاي فعالیت ارائه 

 در مؤثري و بزرگ هاي گام چه گیرداگر قرار پرورش و آموزش بطن در تعلیم مانند نیز پرورشي و تربیتي

 هاي مهبرنا از خارج مقوله اين كه زماني تا اما است شده برداشته آموزان دانش پرورش به توجه راستاي

 بود خواهد مواجه مشکل با باشد پرورش و آموزش موظفي و رسمي
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 را خود وقت توانند نمي شايد و بايد كه چنان آن اندبیر و است زياد و گیر وقت درسي هاي كتاب محتواي

 انجام رسمي كالس از خارج را پرورشي هاي فعالیت از بسیاري ناچاريم بنابراين كنند تربیتي مسائل صرف

 است مواجه مشکل با آموزان دانش آمد و رفت بودن دشوار علت به نیز امر اين و دهیم

 :   پیشنهادها و گیري نتیجه

 مهم اهداف از كه پرورش و آموزش بنیادسن تحول سند عالي اهداف به رسیدن راستاي در امروز دنیاي در

 بايد را پرورشي و آموزشي امور به بخشي كیفیت منابع و امکانات كمبود به توجه وبا آيد مي حساب به دولت

 از مناسب يادگیري محیط كه معتقدند تربیت و تعلیم علماي كه طوري به. داد قرار ها برنامه اول اولويت در

 فیزيکي، فضاي) گروي در مناسب يادگیري محیط و شود مي محسوب بخشي كیفیت هاي پايه مهمترين

 خالق باز،) مدرسه فضاي گاه هر يعني باشد، مي انساني سباتمنا با توأم مدرسه در مطلوب( اجتماعي رواني،

 ابعاد در مدرسه امور به بخشي كیفیت در. بود خواهد عمیق و بخش لذت مداوم، يادگیري باشد( انساني و

 دانش توانمندسازي براي الزم آموزشهاي و اي مدرسه درون روابط الگوي بازسازي به بايد پرورشي و آموزشي

 خود مستقل، توانمند،) آموزان دانش بخشي، كیفیت مناسب الگوي كمك با تا نمود جدي توجه آموزان

 .كرد تربیت( متدين و پژوهشگر رهبر،

 مدارس در پرورشي و تربیتي امور به بخشي كیفیت راهكارهای از برخي

 يعني) آموزان نشدا نیازهاي با متناسب كالسها برنامه محتواي ارتقا و برنامه فوق كالسهاي به الزم توجه  ×

 ...(. و تفريحي و هنري ، پژوهشي هاي زمینه در كاربردي

 كارها در ايشان به متفاوت مسؤولیتهاي و نقشها دادن و مدرسه در آموزي دانش شوراي به دادن اهمیت  ×

 مسايل حل براي مدرسه در اختالف حل شوراي مدرسه، معاونان با همکاري مدرسه، در نظم ايجاد جمله از

 ...و مدرسه ورزشي و بهداشتي امور آموزان، دانش نبی
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 متفاوت استعدادهاي بروز تقويت جهت در مدرسه در فرهنگي و علمي مسابقات همه به اهمیت و توجه ×

 آموزان دانش

 و احمر هالل فرزانگان، پیشتازان،» قبیل از مدرسه آموزي دانش سازمان تشکیالت به دادن اهمیت      ×

 «يآموز دانش بسیج

 خاص استعدادهاي داراي و ورزشکار هنرمند، قرآن، قاري آموزان دانش ترغیب و تشويق      ×

 حمايتي چتر ايجاد و مدرسه در آموزان دانش خاص و رفتاري مشکالت و ها خواسته و نیازها به توجه      ×

 و رفتاري دگي،خانوا مسائل حل راستاي  در مجرب مشاوران بکارگیري و احیا مخصوصاً» ايشان براي

 . آنها تحصیلي

 قبیل از دارد، وجود مدرسه امور در آموزان دانش مشاركت افزایش برای متعددی راهكارهای

 :ایجاد

 حل كاري گروه ــ3 فرهنگي؛ میراث حفظ و فرهنگ كاري گروه ــ1 زندگي؛ هاي مهارت كاري گروه ــ2 

 و پرورشي حیطة كاري گروه ــ5 ي؛ش آموزداننو در هويتي مسائل كاري گروه ــ4 خانوادگي؛ مشکالت

 مهارت كاري گروه ــ6 ؛(خانوادگي و ارتباطي عاطفي، اخالقي، رواني، جسمي،: ابعاد شامل) فرد اي مشاوره

 مشاركت توان مي فکري بارش مسأله، حل روش جمله از خاصي هاي روش با گروه هر در كه ،...و يابي شغل

 .كرد فعال را آموزان دانش

. شود اتخاذ كارآمد و مؤثر قوانین اوالً است الزم مدارس، امور در آموزان دانش جويي مشاركت حققت براي

 كمي و كیفي امکانات و تر، نزديك گرايانه جمع و دموكراتیك هاي شیوه به آموزشي هاي محیط ادارة هرچه

 افزايش ها آن مشاركت زانمی شود، برگزار مسابقات و اردو يابد، افزايش آموزي دانش هاي نقش شود، بیشتر

 به بهداشت آموزش. شود فراهم مدرسه امور در آموزان دانش مشاركت براي راهکارهايي ثانیاً يابد؛ مي
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 و طراحي، گوناگون امور براي اي ساده فرايندهاي ثالثاً دهد؛ مي افزايش را ها آن مشاركت میزان آموزان دانش

 از معدودي عدة. شوند ها فعالیت جذب بیشتر آموزان انشد تا شود اجرا آموزان دانش خود همکاري با

 ندارند مشاركت ها آن بیشتر و هستند اي حرفه كنندة مشاركت آموزان دانش

 در پژوهش موانع ايجاد عامل عنوان به بلکه، پژوهشي مانع يك عنوان به نه توان، مي را پژوهشي فرهنگ فقر

 سیستم در خود كه افرادي جانب از پژوهش اهمیت باب در سخنراني و صرف اي رسانه تالش. گرفت نظر

 كافي پژوهش، با ارتباط در جامعه فرهنگ و نگرش تغییر براي تنهايي به اند يافته پرورش محور آموزش

 و پرسشگري با آموز دانش ذهن است، معلم فعالیت بر مبتني درسش كالس كه اي جامعه در زيرا نیست

 عنوان به را آن بلکه نگرد نمي دغدغه يك عنوان به پژوهش به نهايت رد و شود نمي عجین «پاسخ يافتن»

 به جامعه در كه نقشي هر در تواند مي چگونه كه آموزد نمي او. آورد خواهد شمار به تجملي كاالي يك

 پژوهش نتايج به پژوهشي، ذهنیت فاقد مدير يك عنوان به. نمايد كمك( پژوهش) علم تولید به دارد، عهده

. داشت نخواهد پژوهشگران با را الزم همکاري خود وظايف حیطه در و نمايد نمي توجهي نیز يرينسا هاي

 طبیعي وجه يك كه شکست، از ترس و زحمت بدون را دانش توان مي اينکه و پژوهش به تجمالتي نگاه

 كافي امکانات و اعتبار تخصیص مانع نیز نمود دريافت ديگران از كم بسیار ها هزينه صرف با و است، پژوهش

 .شد خواهد پژوهش به

 هستي به است آن با انسان رابطه و جهان شناخت جهت انسان نظري و دار نظام تالش كه فلسفه    

 و كلي مفاهیم با كه شناسي معرفت طريق از و شود مي تقسیم شناسي ارزش و شناسي شناسي،معرفت

 مشاهده ترتیب اين به. دارد نزديکي رابطه رييادگی و تدريس هاي روش با دارد، سروكار شناخت بنیادين

 بر حاكم فلسفه با متناسب و منتسب تدريس هاي روش طريق از چگونه پژوهش فرهنگ كه شود مي

 ريشه واقع در. نمايد مي متاثر را پژوهش انجام چگونه خود و گیرد مي قرار تاثیر تحت پرورش و آموزش

 اين به كه زماني تا و باشد مي پرورش و آموزش بر حاكم فلسفه آموزشي، نظام بودن محور آموزش اصلي
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 باشد، مي آن از كوچکي بخش كه تدريس هاي روش بحث در فقط نه و جامع، و جدي صورت به مسئله

 ثمره پژوهشي فرهنگ پیرامون بحث حتي و پژوهش موانع همچون مسائلي از صحبت نشود؛ پرداخته

 ساير از بیش آموزشي نظام هاي گذاري سیاست در مسئله اين به توجه اهمیت. داشت نخواهد چنداني

 از متاثر جامعه از ديگري ابعاد حتي كه آموزشي، نظام گیري جهت تنها نه زيرا. رسد مي نظر به مسائل

 آموزش در كه اساسي نکته يك: شود مي گفته آنکه حال و. بود خواهند آن پرورش و آموزش بر حاكم فلسفه

 نظريه يك هدايت از ما آموزشي نظام آيد نمي نظر به كه است آن شود مي ديده یشب و كم ايران پرورش و

 برخوردار  باشد جامعه فرهنگ و دين با متناسب كه كاملي و جامع پرورش و آموزش فلسفه و  جامع تربیتي

 بومي فهفلس يك به نیاز و بوده كشورمان آموزشي نظام بودن وارداتي ماهیت از ناشي امر اين كه باشد بوده

 ديدگاه با اي سنجیده صورت به را بومي ارزشي نظام و اسالم بر مبتني بیني جهان تربیت و تعلیم در كه

 يکپارچگي و انسجام از ما تربیت و تعلیم زيرا. است باشدمشهود داده تلفیق تربیت و درتعلیم مدرن هاي

 تا صوري، رفته هم روي و ردارنیست،برخو كیفي كارايي از ما تربیت و تعلیم. باشد نمي برخوردار كافي

 .است ابزاري و سطحي، حدودي

 پژوهش و علم تولید با كشورمان  آموزشي نظام  محصوالت و ها برونداد كه نمود اشاره نیز نکته اين به بايد

 و(  عالي آموزش با پرورش و آموزش) آموزش مختلف سطوح بین هماهنگي عدم دلیل به و اند بیگانه

 گزار تاثیر توانند نمي بازار اين بر تنها نه ، سرمايه و كار بازار روز هاي نیاز بین جامعه با رشپرو و آموزش

 مورد را محور پژوهش نظام يك محصوالت اگر كه صورتي در.  شوند نمي هم بازار اين جذب بلکه باشند

 جامعه و بازار هاي نیاز مسیر در حركت و سرمايه و كار بازار با تنگاتنگ ارتباط عین در كه دهیم قرار بررسي

 نوين هاي  آوري فن عرصه در امروز كه تولیدي همان.  پردازد مي علم تولید و سرمايه و كار ايجاد به ،خود

 .  هستیم آن شاهد



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

25 
 

 درسي هاي برنامه  كشور پرورش و آموزش محترم عالي شوراي مصوب مدارس اجرايي نامه آئین مطابق      

 داده اختصاص ساعت – درس نام)   يکسان صورت به كشور سطح آموزان دانش لیهك براي راهنمايي مقطع

 آئین همین با مطابق. است شده معرفي( عملي– شفاهي  -كتبي دروس و ساعات میزان -تدريس براي شده

 تعريف تحصیلي سال طول در آموز دانش مستمر فعالیت عنوان به كالس خارج  يا داخل هاي فعالیت نامه

 است الزم معلمین و  مدير بر لذا باشد مي.......  داستان، ، نمايش اجراي تحقیق، ، گزارش شامل  كه شده

 رشد و فکري رشد به رسمي آموزش كنار  در عزيزان اين توانمندي افزايش و آموزان دانش هدايت براي

 تفکر برانگیختن بر عالوه كه نمايند ايجاد را فرصتي منظور  همین به و نموده توجه آموز دانش اجتماعي

 .كنند فراهم هم را آنها استعدادهاي پرورش و رشد هاي زمینه  جامعه نونهاالن

 و اي منطقه  شرايط بودن متنوع به توجه با و محوري مدرسه سیاست وزارت كلي اهداف راستاي در      

 مي محسوب مدرسه ناركا از كه مدرسه شوراي به را هايي مسئولیت و اختیارات محترم شورايعالي محلي

 ها، محدوديت و منابع امکانات، به توجه با تواند مي مدرسه  مدير منظور همین به. است نموده واگذار ، شود

 و مشاركت از گیرد مي صورت مدرسه در كه مختلفي هاي فعالیت كردن جهت هم و كردن همسو براي

 مشاركت و پذيري مسئولیت شك بدون. بردب بهره آموزان دانش اولیاء و آموزان دانش ، مربیان  همفکري

 به رسیدن جهت در ها ريزي  برنامه و ها گیري تصمیم در پرورش و آموزش امر در دخیل عوامل همه

 .بود خواهد  اثربخش ها فعالیت اجراي و شده تنظیم پیش از اهداف

 و معلم خالقیت و  ابتکار با ياددهي آن در كه است اي جانبه دو فرآيند ، يادگیري و ياددهي فرآيند      

 اين در متعلّم و معلم ، آيند فر طرف  دو هر كه نحوي به است درس اهداف و مفاهیم اساس بر يادگیري

 بر و تدريس كنار در معلمین ابتکار و نوآوري اساس بر كه هايي فعالیت به.    باشند داشته مشاركت فعالیت

 فعالیت ، شود   انجام كالس خارج يا داخل در و شوند فتهگر كار به درس اهداف و مفاهیم آموزش   اساس

 . شود مي گفته مکمل
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 آموزش راستاي  در يا و باشد اقلیمي يا اي منطقه خاص شرايط به توجه با ها فعالیت اين چنانچه      

 ضاياع تحصیلي سال آغاز با همزمان. شود مي گفته برنامه فوق فعالیت ، باشد فراگیران خاص استعدادهاي

 از بعد كه نمايند مي تنظیم را اي ساله يك اهداف آموزان دانش هاي نیاز و عالئق به توجه با مدرسه شوراي

 فعالیت  برخي منظور همین به.  شود مي دنبال شده عنوان هاي نیاز رفع با متناسب اي  شیوه هدف تعیین

 .شود اجرا عوامل ي هكلی نظارت با سال يك مدت در تا شود مي بیني پیش ها برنامه و ها

 مدارس هدف بلکه. كنند مي منتقل را دانش بهتر دستگاهها زيرا نیست دانش انتقال هدف مدارس در      

 و كشف محل راهنمايي و ابتدايي مقاطع  ويژه به مدارس.  يادگیري براي شرايط ايجاد يعني است دادن ياد

 و يادگیري برنامه در موثر طور به معلمان و مديران . آنهاست   تثبیت و تمرين و افراد استعدادهاي بروز

 كه نیست چیزي كیفیت. دارند نقش كیفیت مستمر ارتقاي و بهبود هاي فعالیت و آموزان دانش رضايت

 عوامل  و معلمان و كاركنان همه صادقانه مشاركت نیازمند كیفیت تحقق كرد، تزريق مدرسه  به بتوان

 . است مدرسه

 آور نشاط هاي لحظه   ايجاد  با و پويا و زنده هاي فعالیت با كه است اين هنرمند مربیان و معلم كار      

 آموز دانش اشتیاق تحريك بدون ، مکانیکي وظیفه  يك عنوان به آنکه نه كنند، عرضه فراگیران به را مفاهیم

 كتاب محتويات و اطالعات انباشتن براي مکاني صرفاً نبايد آموز دانش ذهن تنها ، خالقیت و نوآوري بدون و

 آموز چون. كنند  ارائه را مطالب مستقیم و جانبه يك صورت به دانش جانبه همه رشد به بايد بلکه  ، باشد

 سخنان به دادن گوش و مدرسه نیمکت  روي بر نشستن با علوم فراگرفتن.  شود داده بها چیز هر از بیش

 بیرون كالس از آموز دانش بايد واقعي آموزش در ماا   گیرد صورت صرف آموزش شايد نیست میسر معلم

 فراگیر ذهن تا شود مي باعث آموز دانش براي فرصت اين نمودن فراهم. شود اجتماع  و زندگي وارد و بیايد

. شود خالقیت و آوري   نو به دستیابي جهت فکر، محرّك كشانده، كنجکاوي و سوال به را او و انگیزاند  بر را

 و ببندند كار به  خودرا خالق انديشه آموز ودانش معلم كه شود ريزي برنامه طوري سهمدر در همچنین
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 و مهارت تا داد آموزش بايد را آموز دانش.  كنند كسب را گیري وتصمیم مسئله حل تفکر مانند هايي مهارت

 . استعدادهاست پرورش ، هدف.كرد القاء او  به را چیزي آنکه نه بیاموزد را دانش

 ويژه به و پرورش و آموزش در قرآن درسي برنامه جمله از ها طرح و ها برنامه موفقیت عدم عامل مهمترين

 مهم عامل چهار قرآن درسي برنامه در. است شده بیني پیش هاي برنامه كامل اجراي عدم ابتدايي، دوره در

 . شود محقق اهداف تا شوند اجرا هم عرض در بايد زير

 قرآن آموزش در را الزم مهارت و شوند آشنا قرآن درسي برنامه اجزاء و ابعاد با يدبا مدارس مربیان و معلمان

 . آورند دست به

 معلم، تدريس راهنماي كتاب آموز، دانش و معلم قرآن آموزش نوار آموزشي، لوح قبیل از آموزش وسايل

 . نشود روبرو اختالل با آموزش تا شود فراهم بايستي صوت ضبط

 بايد كه مواردي. است خانواده عهده بر آموزش پنجم يك از بیش. شود توجه آموزش رد خانواده نقش به

 كتاب از يك هر مقدمه در كنند، توجه ها آن به قرآن آموزش الزم هاي زمینه آوردن فراهم درباره ها خانواده

 : دكنن عمل زير شیوه به خانواده آموزش در معلمان است خوب. است آمده آموزان دانش درسي هاي

 دانش حضور با قرآن آموزش روش از اي نمونه( ثانیا آيد عمل به دعوت والدين از كالسي صورت به( اوال

 موارد( ثالثا.شوند آشنا آموزش هاي كاري ريزه همچنین و حالوت با آنها تا شوند اجرا ها خانواده براي آموزان

 هم آنها كه شود بسته شفاهي میثاق ها انوادهخ با( رابعا. گردد بازگو ايشان براي كتاب مقدمه در شده گفته

 . شود منتقل كودكان به فرهنگ اين تا بخوانند قرآن صفحه يك روزي

 هاي روش با همچنین و باشند شده قرآن درسي برنامه با آشنايي زمینه در را الزم توجیه مدارس مديران

 مهجوريت، رفع در موثر عوامل از ند،باش آشنا قرآن درسي برنامه از مستمر پشتیباني و نظارت ارزشیابي

 . است قرآن هاي كالس از حمايت و بازديد در استمرار
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 . شويم قائل تفکیك برنامه فوق و تخصصي هاي فعالیت و قرآن عمومي هاي آموزش و ها فعالیت بین

 ترويج و توسعه مركز اسالمي تبلیغات سازمان آموزي، قرآن نهضت سیما، و صدا سازمان علمیه، هاي حوزه

 هاي فعالیت روند متاسفانه كه كنند توجه نکته اين به بايد پرورش و آموزش وزارت و قرآني هاي فعالیت

 هستیم مساله اين شاهد روز به روز و كند مي حركت شدن تخصصي سوي به شدن عمومي جاي به قرآني

 . شود مي تر كم و تر كم قرآن با مردم عموم ارتباط كه

 هاي فعالیت كه شود توجه بايد بلکه شود تخصصي ها فعالیت نبايد كه نیست آن معناي به مطلب اين البته

 و اصلي مسئولیت زمینه اين در كه مراكزي مخصوصا. شود تر عمومي و تر ساده روز به روز بايد هم تخصصي

 . نمائید تجديدنظر ها روش و اهداف در بايد دارند را مستقیم

 توجه با خواهشمندم عاجزانه قرآني ها فعالیت حوزه در اندركاران دست ويژهب و خوانندگان همه از پايان در

 . كنیم اظهارنظر ها برنامه و فعالیت درباره غیركارشناسانه كه ندهیم اجازه خود به قرآن، جايگاه و اهمیت به

 به داماق اسالمي و مقدس جامعه در قرآن رفیع جايگاه و شأن رعايت با و خود تخصص به توجه با كس هر

 . باشیم همديگر ياور و مشفق عوض در و نکرده تخريب را يکديگر و كنیم منصفانه نقد
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