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 چکیده

 وظایف یطهح به مربوط راهکارهای قرآنی، معارف و قرآن با ارتباط و دانش آموز موضوع اهمیت اساس بر

 بوده انزدانش آمو میان در قرآنی معارف و فرهنگ گسترش راهکارهای مهمترین پرورش، و آموزش وزارت

 . است

 )ص(اعظم پیامبر میراث گرانبهاترین و هاانسان براى الهى هدیه ترینبزرگ كریم قرآن معتقدیم ما اینکه با

 همت خود از معظی میراث این از استفاده براى است شایسته كه آنگونه اسالمى امت است، مسلمین میان در

 حضرت آن نفراوا تأكیدات رغم على )ص(اكرم پیامبر وفات از پس اسالمى جامعه. دهدنمى و نداده نشان

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

 خویش اصلى اهیگجا از اسالمى جامعه نتیجه در. است مانده محروم الهى متین حبل این به تمسك از اصغر،

 باز( )ص(13 ان،عمر آل) ،«مؤمنین كنتم ان االعلون انتم»: فرمایدمى و داده مژده بدان را هاآن قرآن كه

 واقعیت از گرفتن لهفاص دلیل به اسالمى جامعه كه نمود اقرار بایدمى تلخ واقعیت این به امروزه و اندمانده

 . است شده ناپذیرى نجبرا هاىخسارت متحمل بیت، اهل علوم و قرآن
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 بقات قرآنی ورا به مقوله مسا مدرسهتصمیم گرفتم هرچه بیشتر دانش آموزان  .…بر همین اساس اینجانب 

 معارف اسالمی و احکام و همچنین مسابقات و برنامه های پرورشی راغب سازم.

 

 

 

 

 

 مقدمه

 رشد به رسیدن و جسمى و روحى هاىبنشی و فراز آغاز و آن شکوفایى هنگام و عمر بهار ،جوانی و نوجوانی 

 نذه در بسیارى فرهنگى و فکرى هاىپرسش و گیردمى شکل انسان شخصیت كمكم دوره این در. است

 اط،نش زیبایى، از لبریز ىدانش آموز روزهاى( 3)ص( ص ،)ص(137 بلر،. )شودمى پیدا دانش آموز

 از باورىدین و خدایابى و خداجویى دیگر، سوى از. است آراستگى و تفریح متنوع، هاىلذت احساسات،

 تبیین با و دارد وجود هاآن در كه متراكمى انرژى و هاویژگی این درك با. است دوران این هاىویژگی

 او و بخشیده ناطمینا و آرامش را دانش آموز ناآرام روح توانمى مذهبى، و دینى هاىارزش و باورها صحیح

 . رساند كمال و نجات به را

 و بندگان میان ارتباط وسیله یگانه و خداوند گاهتجلى كه را كریم قرآن دارند وظیفه جامعه فرهنگی نهادهای

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

 قیامت، روز در خدا فرستاده تا سازند خارج ریتمهجو و انزوا از را قرآن وسیله، بدین و كنند هماهنگ قرآن
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 خدا رسول و( 30 فرقان،) ؛«مهجوراً القرآن هذا اتخذوا قومى ان  رب   یا الرسول قال و»: نگشاید گالیه به لب

( كنید عمل قرآن به باشید، عزیز و سربلند خواهیدمى اگر فرمودى و دادى هشدار اینکه با) پروردگارا: گفت

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

 این در آنچه هك چرا است؛ ىدانش آموز دورهو احکام  قرآنی، معارف و قرآن با آشنایی براى فرصت بهترین

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

 آنان بر اسالم هاىآرمان پیشبرد براى و كردمى راهنمایى و ارشاد را آنان و ستودىم را اندانش آموز

 :نمودمى گذارىسرمایه

 توده شما به .است دانش آموز توده شما به من امید هستید، من نوید هستید، من امید هادانش آموز شما»

 مملکت و افتدبی عزیزان شما دست به این از بعد ما، مملکت مقدرات كه دارم را این امید من. است محصل

 هستید كه ایران از جا هر در ارجمند، محصلین شما برومند، اندانش آموز شما. كنید حفظ عزیزان شما را ما

 ( ()ص7-80 صص ،2ج ،1378 خمینی،). «كنید دفاع خودتان حقوق از بیدارى با باشید بیدار باید

 بیان مسئله

 عنوانبه یادشده جملة عرفانی، و اخالقی ادبیات نیز و روایات و آیات برخی هب استناد سبببه رسدمی نظربه

 از سوم اصل عنوانبه گزاره همین. است شده تلقی كشور رسمی تربیتوتعلیم نظام محوری اصول از یکی

 متقد تعلیم بر تزكیه باید پرورشوآموزش نظام در»: آمده ایران اسالمی جمهوری پرورشوآموزش اصول

 عالوه تربیتوتعلیم»: آمده ششم اصل در همچنین «نباشد منفك وتربیتتعلیم شئون از یكهیچ از و داشته

 رشد جهتبه دهد،می افزایش را آموزاندانش اطالعات و دانش سطح كه معلوماتی انتقال و علوم آموزش بر

 سازنده و جاذب متنوع، هایبرنامه یدبا آموزان،دانش متنوع استعدادهای هدایت و كشف و وجودی ابعاد سایر
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 وجودی ابعاد سایر رشد عنوانبه پرورش همان یا تزكیه بخش این در «شود گذاشته اجرا مرحله به و تهیه

 انتقال) آموزش از را آن و تعبیر دینی، و اخالقی مدنی، سیاسی، اجتماعی، عاطفی، ابعاد یعنی آموزاندانش

 در هافعالیت این برای خاصی متولی اصول، همین اساس بر نهایتدر و دانكرده تلقی متفاوت( معلومات

 پرورشی معاونت ساختار و تربیتی مربی همان كه است شدهبینیپیش مدیریت باالتر سطوح در و مدرسه

 (.1385 حسنی،) است

 مصوب) رشپرووآموزش وزارت كلی مشیخط و مبانی اصول، چهار مادة در تعلیم بر تزكیه ایرتبه تقدم

 (.96 ص ،1387 صفوی،) است شده تأكید نیز ،(25/11/1366

ی و مور فرهنگرا به مسابقات معارف اسالمی و  ا مدرسهبنده تصمیم گرفتم دانش آموزان  اساس، همین بر

 تربیتی و همچنین فعالیت های پرورشی و فوق برنامه ترغیب نمایم.

 ارزیابی از وضع موجود

موزان به آبی عالقگی دانش خدمت در آموزش و پرورش می باشم.. با توجه به  سال …دارای  …اینجانب 

رعی سائل شتصمیم گرفتم زمینه جذب حد اكثری دانش آموزان را به مشركت در مسابقات معارف و قرآنی 

در  ا فعالیتینه بو قرآن و نماز و همچنین مسابقات احکام محیا سازم. و به این ترتیب توانستم در این زم

 راستای آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین قدم بردارم.  

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 عالقمند كردن دانش آموزان به شركت در مسابقات معارف و قرآنی
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 اهداف جزئی :

 بررسی علل بی عالقگی دانش آموزان به شركت در مسابقات معارف و قرآنی

 رآنیقت عالقمند كردن دانش آموزان به مسابقات معارف و پیدا كردن و بکارگیری راهکارهایی جه

 مقایسه با وضع مطلوب :

 نند .در مقایسه با وضع مطلوب دانش آموزان باید با عالقه در مسابقات معارف و قرآنی شركت ك

 اهمیت موضوع :

ده ی شینند كه محتوای پیش بندانش آموزان در حالی در مسابقات قرآنی و معارف اسالمی شركت می ك

 تب كه باایر كسمسابقه را در مدرسه آموزش نمی بینند. در مقابل محتوای كتاب های درسی قرآن و دینی و 

یازها و نب با دقت های فراوان از سوی پژوهش گران دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی طراحی و متناس

سابقات ال: مهستند. به عنوان مث عالئق دانش آموزان در كتب درسی قرار می گیرند، كمتر مورد مسابقه

ورش و پر قرائت و حفظ قرآن كه یك فعالیت قرآنی از نوع تخصصی است هیچگاه جزء اهداف كالن آموزش

رآن در قموزش آنبوده و نیست و در مقابل كسب مهارت روخوانی و روان خوانی قرآن به عنوان اهداف اصلی 

قه مساب درسه به جای برگزاری مسابقه قرائت و حفظدوره ابتدایی است. چه خوب است مدیر و مربی م

( قرآن پنجم روخوانی قرآن كامل )برای كالس های اول تا سوم( و روان خوانی )برای كالس های چهارم و

 م آیات وو فه كامل برگزار كنند و یا در دوره راهنمایی به مسابقه روان خوانی )ترتیل آموزشی( و درك

 رت توأمان اهمیت داده شود. عبارات قرآنی آن هم به صو

همان طور كه گفته شد علت مهجوریت قرآن در جامعه این نیست كه افراد با قواعد روخوانی و روان خوانی 

آشنا نیستند، بلکه اشکال در این است كه اصوال افراد با قرآن مانوس نیستند و باید برای این مسئله فکری 
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ه توجه به مهارت آموزی به جای قاعده آموزی است. در جلسات كرد. یکی از راهکارهای مهم در این زمین

موفق و معتبر قرآن كشور روش حاكم مهارت آموزی است. استاد در صدر جلسه می نشیند و افرادی كه به 

حلقه انس با قرآن نشسته اند هر یك چند آیه می خوانند و استاد اشکاالت آنان را به صورت موردی و 

د تذكر می دهد. اما در مدارس و كالس های قرآن این قواعد قرآن هستند كه محور تلگرافی برطرف می كن

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

 . غفلت قرار می گیرد این است كه قرآن كمتر خوانده می شود

 جمع آوری اطالعات

مشورت با  و پس از آوردم عمل به مدرسه امور در تحصیلی سال اول روزهای مانه در كه هایی بررسی طی

 رخوردارب الزم شکوفایی و شور خالقیت از مدرسهپرورشی  های برنامه كیفیت كه شدم متوجههمکاران 

 را خود ضورح ساعات  آموزان دانش و شد می تلف بیهوده آموزان دانش های برنامه فوق ساعات یا ، نیست

ی گذشته نیز همچنین چون در سال ها.گذرانند ،نمی بگذرانند موثر و مفید باید كه  طوری آن درسهم در

یجه رد به نتر موام و در اكثیانجام داده بود پرورشیروش ها و راهکار هایی را در جهت بهبود كیفیت مسائل 

ده و ی كرق تری بر رسرسیده بود در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم مسائل و مشکالت را به صورت دقی

مکاران هرت با كه پس از بررسی های الزم و مشوبرای پیشبرد اهداف پرورشی مدرسه آنها را ریشه كن كنم 

 و دیگر كاركنان آنها را شناسایی نمودم . 

 : مدرسه در موجود مسائل جمله از

 مسابقات و اهمیت آنها و تعالیم معنوی با ها خانواده نبودن آشنا – 1

 پرورشی نوین روشهای ازبهینه  استفاده عدم– 2
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 و فعالیت های پرورشی آموزش جریان در اولیا نبودن همراه – 3

 بسیار یفرصت و بود مهم اركان از كه مدرسه پرورشی های برنامه در آموزان دانش رنگ كم حضور – 4

 مسابقات شركت در قرآنی های طرح در شركت.)بود آنها فطری استعدادهای شکوفایی جهت مناسب

 ..(. و مختلف عناوین به  مسابقات و مناسبتها و اعیاد و جماعت نماز در شركت ، فرهنگی هنری

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 شده ای بهانه ردهك خودش گیر در را ها خانواده كه فراوان های مشغله با امروز دنیای پیچیدگی به توجه با

 فرزندان یتیترب و تحصیلی امور به رسیدگی برای را كافی فرصت باید كه طور آن ها مادر و پدر كه است

 كنار این و گذارند می مدرسه دوش بر آن مسئولیت تمامی مسئله این از فرار برای و ندهند اختصاص خود

 مدرسه ما نیز خود را نشان می داد. در كشیدن

 و شور ها بچه و دبودن شده یزیر برنامه آموزان دانش  عالیق و استعدادها اساس بر باید كه طور آن كالسها

 فعالیتهای در را آن ی نتیجه كه كردند نمی فعالیت ها كالس در كافی و الزم ی انگیزه و خود اشتیاق

 بال یعنی این و بودیم شاهد فعالیتها این در آنها كمرنگ مشاركت و حضور با مدرسه ی مناسبتها و پرورشی

 ...نشده شکوفا عدادهایاست یعنی ها سرمایه بهترین ماندن استفاده

 انتخاب راه حل مناسب

 شوند می كشورمحسوب تربیت و تعلیم نظام و مردم های همکاری مشترك فصل مربیان و اولیاء های انجمن

 حل زمینه در مربیان و اولیاء وعملی فکری های مشاركت جلب دلیل همین به اند اهمیت دارای رو این از و

 آموزشی واحدهای با شده یاد های انجمن میان هماهنگی و درست رتباطا برقراری نیز و مشکالت فصل و
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 تر بیش انگیزه و مندی عالقه با تا است والدین توسط مربیان و اولیاء انجمن اهداف شناخت نیازمند كشور،

 .بپردازند همفکری به مدارس در

 این اما است؛ بوده موفق آموزاندانش فراغت اوقات سازیغنی در متوسط طوربه هنری فرهنگی مسابقات

 اهمیت مذهبی و سیاسی مسائل به كه آموزانیدانش و درسی ضعیف آموزاندانش جذب در مسابقات

 (.3)ص(ـ1)ص( ص ،1374 لطیفی،) است نداشته توفیق چندان دهند،نمی

 و قرآن قاتمساب و بازدید اردو، جماعت، نماز هایبرنامه عملکرد( 1376)سلطانی و پرتو گزارش بر بنا

 پژوهش و عهمطال تجسمی، و دستی هنرهای تئاتر، شعر، مسابقات پرورشی، كالس و بوده موفق البالغهنهج

 (.)ص(6ـ68 ص ،1387 حاجی،) است بوده ناموفق مدارس در

 مربیان خصصت میزان به تربیتی، هایبرنامه در آموزاندانش جذب كه است كرده گزارش ،(1377) ابراهیمی

 شركت. بردمی باال هابرنامه این در را آموزاندانش جذب میزان دبیران تربیتی فعالیت افزایش. دارد بستگی

 (.همان) شودنمی شمرده آنان درسی و آموزشی هایموفقیت از یکی تربیتی هایبرنامه در آموزاندانش

 آنان، ٪70 از بیش كه دهدمی نشان 1378 سال در كشور سراسر پرورشوآموزش رئیسان نطرسنجی

 (.همان) اندهكرد ارزیابی ضعیف و متوسط سطح در را تربیتوتعلیم اهداف تحقق در پرورشی مربیان عملکرد

 نکات این آنان پاسخ. اندپرسیده تربیتی هایفعالیت كیفیت دربارة نظرانصاحب از ،(1378)عباسی و رجبی

 گرفته صورت ضعیفی بسیار سطح در اما است؛ تربیتی امور مأموریت اصلی محور دینی تربیت: دربردارد را

 برنامه، فوق هایفعالیت به پرداختن ظرفیت و كند محقق را دینی تربیت تواندنمی تربیتی امور است؛

 مناسب نسبی طوربه انقالب نخست دهة در پرورشی عملکرد. ندارد را استعدادها رشد و شناسایی مشاوره،

 زمان مقتضیات از و نشده متحول وضع، با متناسب زیرا نیست؛ شدنیدفاع چندان دوم دهة در اما است؛ بوده
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 در متوسطه دورة دختر آموزاندانش دید از را پرورشی مربیان عملکرد كه دیگر پژوهشی. است گرفته فاصله

 حل اخالقی، مسائل حل استعدادها، شکوفایی دربارة مربیان موفقیت است، كرده بررسی )ص(7ـ78 سال

 است كرده ارزیابی متوسط از كمتر را آموزاندانش دینی اعتقادات استحکام و روانی مسائل و مشکالت

 (.همان)

 پرورشی و آموزشی برنامه فوق و مکمل هایفعالیت به توجه خالءها، كاهش جهت راهکارها از یکی    

 رشد  گیری،یادتعمیق جهت رد توانندمی ،ارندد كه هاییویژگی به توجه با هافعالیت گونه این. باشدمی

  آموزان،انشد خالقیت به توجه ای،منطقه و محلی هایویژگی به توجه مختلف، ابعاد رد فراگیران جانبههمه

 .شوند هاستفاد فراگیران اساسی سواالت به پاسخ و گیزند اساسی هایمهارت آموزش

 را هنری ـ فرهنگی مسابقات اجرای ضرورت مدارس تربیتی ستادهای اعضای و پرورشی مربیان ٪30حدود

 بیشتری پرورشی هایفعالیت كیفی ارتقای جهت در باید كه كندمی روشن امر این. اندكرده ارزیابی متوسط

 (.)ص(21ـ2)ص(1 ص ،1378 آبادی،علم جعفری) كوشید

 مربی شغل د،مجد انتخاب انامک فرض با مربیان% 5/24 كه دهدمی نشان ،(1380) زادهایرانی پژوهش نتایج

 وهشکدةپژ نظرسنجی. كنند فعالیت آموزشی سِمت در دهندمی ترجیح آنان ٪4/61 و انتخاب را پرورشی

 نقش نهادی یا شخص چه» كه پرسش این به مدارس كاركنان پاسخ در ،1380سال در تربیتوتعلیم

 مربیان شنق% 3/6 فقط و اندكرده عنوان را مدرسه مدیر و آموزشی كادر «دارد؟ تربیت در تریبرجسته

 اندداده نظر هامسئولیت و هابرنامه ساختار، وحدت به مدارس كاركنان ٪62 و دانسته مؤثر را پرورشی

 (.)ص(6ـ68 ص ،1387 حاجی،)
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 داوری شیوة و فراوان حجم به آموزاندانش كه است نوشته خود پژوهش گزارش در ،(1381) مرتضوی

 طوربه كه) نآ اهدای زمان و جوایز كیفیت و نوع خصوص در نیز بسیاری درصد و اندكرده تراضاع مسابقات

 و دهدفمن برنامة یك فقدان. اندمعترض( شودمی داده مسابقات برگزاری از پس طوالنی مدت غالب

 سبب دارس،م سرگردانی و وقت اتالف بر عالوه ،مربوط هایدستورعمل در درپیپی تغییرات و پذیرانعطاف

 ایعده نتیجهدر و شود دور خود اصلی هدف از تربیتی ایوسیله منزلةبه پرورشی مسابقات كه است شده

 (.8 ص ،1381 مرتضوی،) كنند كتمان یا انکار را آن تربیتی كاركرد اشتباهبه

 آمیزقیتموف اجرای و پرورشی مربیان تحصیالت سطح میان كه است داده نشان واحدی، پژوهش نتایج

 (.1 ص ،1381 واحدی،) ندارد وجود معناداری رابطة هنری ـ فرهنگی مسابقات

 بلکه هداف،ا تألیف و تدوین زمینة در تنهانه كه دهدمی نشان( Olivier Bertrand)برتراند پژوهش نتایج

 اولیای و آموزاندانش عالیق و هاانگیزه با مورد دو هر در و دارد وجود مشکالتی نیز عمل به اهداف انتقال در

 برنامه اجرای رد ایشان اولیای و آموزاندانش برای اهداف نبودن روشن رو،این از هستیم؛ روروبه نیز آنان

 هایانگیزه و عالیق كه كندمی اضافه برتراند البته گردد؛می اهداف تحقق مانع آورده، وجود به مشکالتی

 حتی و رهنگیف بافت با ایشان دیدگاه رابطة دهندةنشان این و ،است مربوط آنان فرهنگی بافت به یادشده

 (.116ـ112 ص ،2)ص()ص(1 برتراند،) است اولیائشان و آموزاندانش اجتماعی طبقة

 : اجرا چگونگی و جزئیات ذكر با حل راه اجرای

 یشنهاداتپ از گیری ه بهر و اینجانب مطالعات حاصل كه هایی ریزی  برنامه طبق سال اوایل همان در

 تشکیل عنوان تحت شد چیده مدونی برنامه بود ش پرور و آموزش بنیادین تحول سند و  آموزشگاه همکاران

 و اندبیر همه مشاركت از استفاده ضمن كه مدرسه مدیریت رهبری با مدرسه در كیفیت مدیریت كمیته
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 كار بر تاكید و جمعی رهبری این طریق از و داده قرار موردارزیابی مرتبا را نتایج فرآیند آموزان دانش و اولیا

 شورای جلسات در لذا  برداریم گام آموزشگاه این آموزان دانش پرورش كیفیت افزایش جهت در گروهی

 . رسید ایشان اطالع به برنامه این جزئیات مربیان و اولیا و اندبیر

موزان آن ها را در آاولیاء دانش  كه شد پیشنهاد تحصیلی سال ابتدای در اولیا با عمومی دیدار جلسه در – 1

 ته باشندن داشترغیب نمایند ، و با استفاده از روش های مختلف سعی بر ای شركت در فعالیت های پرورشی

 شركت نمایند.كه دانش آموزان 

 : مدرسه با اولیا بیشتر مشاركت – 2

 خود دافاه به تواند نمی دیگری بدون كدام هیچ. است روح و جسم رابطه همچون مدرسه و خانه رابطه

 از هدف. ندارد ودوج پرواز امکان دیگری بدون و.پروازند برای الزم بال دو  مدرسه و خانه قولی به و برسد

 فضایی جادای و مشاركت فرهنگ توسعه و تقویت و مدرسه و خانه بین روابط به بخشیدن استحکام مشاركت

 در آنان آگاهی حسط ارتقای و یکدیگر با مربیان و اولیا تجارب و اطالعات ، افکار تبادل منظور به مناسب

 . است تربیت تعلیم نظام

 نظر های فرم ارائه طریق از مدرسه ی اداره و آموزشی های گیری تصمیم در اولیا ی جانبه همه حضور

 بیتیتر وضعیت ی درباره موقع به و دقیق رسانی اطالع و...(  و پیشنهادات و نظر ،تبادل جلسات در سنجی

)  فردی و گروهی های صورت به ماهانه یا و هفتگی ، روزانه و مستمر ارتباط قالب در آموزان دانش

 . شد می محقق اهداف این مدرسه در طرح جریان در كه(  حضوری،تلفنی،مجازی

 اولیا گرم استقبال با و تشکیل شد متخصص كارآزموده و مجرب اساتید حضور با خانواده آموزش كالسهای-3

 .شد تبدیل باال آمدی كار و جوش خود و فعالیت به انفعالی حالت از كالسها و شد روبرو
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 سبتهایمنا به آموزان دانش برای مربوطه مباحث ارائه جهت مدرسه در علما و كارشناسان حضور -4 

 مختلف

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

 نمازخانه:  بیلق از پرورشی به مربوط قسمتهای از بازدید و مدرسه در حضور برای اولیاء تك تك از دعوت-6

 .. و آموزی دانش شورای ، مشاوره ، كتابخانه ،

 نماز مفاهیم و احکام زمینه در آموزشگاهی و كالسی مسابقات برگزاری-7

  آن حاشیه در و تفریحی اردوهای برگزاری-8

 بسوی ایشگر یافتن برای آموزان دانش ترغیب جهت نماز حوزه كشوری مسابقات دگانبرگزی از دعوت-)ص(

 نماز موضوع

 )نقاط قوت ( ارزیابی بعد از اجرا

 : شده اجرا حل راه گذاري تاثير  ميزان برسي منظور به اطالعات آوري جمع

 اینکه ازجمله  ودیمب مدرسه پرورشی   های برنامه در چشمگیری تغییرات  شاهد پس از گذشت چند ماه 

 را خود رضایتمندی آنان اكثر داشتیم خانواده آموزش جلسات در آموزان داانش اولیا با كه هایی مصاحبه در

 های همکاری و  مشاركت شکل  آنان رضایتمندی این كه نمودند می ابراز هایی برنامه چنین اجرای از

  انفعالی حالت از ما خود حتی و ما فرزندان كه داشتند می اعالم آنها زیرا گرفت می خود به بیشتر داوطلبانه

 به تحصیلی اموزش نوین های روش با آشنایی از پس  اولیا چون بنده نظر به و ایم آمده در  فعال حالت به
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 برنامه این از مهم جزیی صورت به را خود بودند كرده پیدا یقین نیز طرح های برنامه و اهداف به فرزندان

 .بودند شناخته

 و کاریهم شدن همسو و تدریس نوین های شیوه اثرات مشاهده با نیز آموزشگاه اندبیر دیگر طرف از

 عده كه شرطی به قطف دادند نشان روشها این از استفاده ادامه به بیشتری عالقه  روشها این با اولیا مشاركت

 نشان خود زا را كافی مکاریه زمینه این در زندگی های مشغله مختلف دالیل به كه اولیا از محدودی ی

 به ، بود مدرسه انردبی و اجرایی كادر  برعهده مسئولیتها همه نهادن دوش بر تصورآنها و توجیه و دادند نمی

 .نمایند را الزم مشاركت و گیرند عهده به را خود مسئولیت  طرح این در  و مدهآ خود

 به برنامه فوق و تفریح ساعات در هم و پرداختند می خود فعالیتهای به هم خاطر آرامش با نیز آموزان دانش

 . پرداختند می پرورشی فعالیتهای انجام به مطلوب و هدفمند ای شیوه

 نقاط ضعف :

 نبود زمان كافی و امکانات مناسب

 :  شده انجام اتاقدامسنجی  اعتبار

 ،آموزشگاه  وزانآم دانش  پرورشی فعالیتهای كیفیت افزایش راستای در شده اجرا حل راه یابی اعتبار برای

 مشاركت طرح ینا در نیز خود كه آموزشگاه همکاران با اجرا مرحله در آن جزئیات ذكر با نظر مورد اقدام

 ، داشتند هاییانتقاد اراج مرحله در طرح جزئیات از برخی مورد در چند هر و شد گذاشته میان در داشتند

  . دادند قرار تایید دمور را شده گرفته بکار حل راه مجموع در اما

 ايجاد شاخص هاي پرورشي آموزشگاه در جهت بهبود كيفيت پرورشي
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 هنری و فرهنگی مسابقات در آموزان دانش فعال حضور جهت ریزی برنامه  -1

 احکام و نماز عملی آموزش با آموزان دانش در اعتقادی های جنبه تقویت -2

 ، ها دتشها ، ها والدت مانند مختلف مراسمات زاریبرگ با آموزان دانش مذهبی های جنبه تقویت -3

 مختلف های مناسبت در ها  ادعیه برگزاری

 حضور جهت مالز زمینه ایجاد و آموزان دانش استعدادهای شکوفایی و خالقیت ، نوآوری روحیه تقویت -4

 مختلف مسابقات در

 برگزیدگان به جوایز اهدا با مختلف های مناسبت در كتابخوانی مسابقه برگزاری -5

 پرورشی درس های كالس در آموزان دانش در اجتماعی و زندگی های مهارت تقویت -6

 بر عواطف و اساتاحس نباید وادی این در. دارد ارزنده نقش دینی مباحث ارائه در استدالل و اندیشه و خرد

 های رسانه گی،زند محیط یا خانواده تأثیر تحت آموزان دانش نیز اجتماع حیطه در. باشد داشته غلبه عقل

 دارند رقرا آنها نظایر و … و غیررسمی های تشکل همساالن و دوستان ،(بصری و سمعی) جمعی ارتباط

 باشد داشته سنخیت امروزی دانش آموز نسل روحیات و جدید عصر با كه دینی تربیت و تعلیم فلسفه تدوین

 است ضرورت یك

 و تبلیغ و بیان طرز یك به داشتیم احتیاج ما بود تر ایینپ فکرش سطح كه قدیم نسل رهبری و هدایت در

 و رفرم است الزم و باید خورد، نمی درد به ها كتاب طرز آن و بیان طرز آن امروز ام ا ها، كتاب جور یك

 راه همان از و شد آشنا روز افکار و روز زبان و روز منطق با باید. آید عمل به ها قسمت این در عمیقی اصالح

 ۱۴۳گفتار،ص ده           شهیدمطهری،.    پرداخت مردم رهبری و ایتهد به



.  این فایل برای مشاهده است  

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

  .فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت
 

17 
 

  پرورشی های فعالیت انجام برای وقت كمبود

 به داختنپر برای ای اضافه وقت دبیر كه است شده طراحی ای گونه به درسی های كتاب آموزشی محتوای

 عامل ترین اصلی زا غفلت نوعی به این و بپردازد آموزش به فقط است ناچار و ندارد اختیار در پرورشی حوزه

 است پرورش یعنی آموزان دانش تربیت و رشد

 مسائل كه نیمك كاری باید و ندارد چندانی كارایی درسی برنامه از خارج در پرورشی های فعالیت ارائه 

 در یمؤثر و بزرگ های گام چه گیرداگر قرار پرورش و آموزش بطن در تعلیم مانند نیز پرورشی و تربیتی

 های برنامه زا خارج مقوله این كه زمانی تا اما است شده برداشته آموزان دانش پرورش به توجه راستای

 بود خواهد مواجه مشکل با باشد پرورش و آموزش موظفی و رسمی

 را خود وقت دتوانن نمی شاید و باید كه چنان آن اندبیر و است زیاد و گیر وقت درسی های كتاب محتوای

 انجام رسمی سكال از خارج را پرورشی های فعالیت از بسیاری ناچاریم بنابراین كنند تربیتی ئلمسا صرف

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

 :   پیشنهادها و گیری نتیجه

 مهم اهداف از كه پرورش و زشآمو بنیادسن تحول سند عالی اهداف به رسیدن راستای در امروز دنیای در

 باید را پرورشی و آموزشی امور به بخشی كیفیت منابع و امکانات كمبود به توجه وبا آید می حساب به دولت

 از مناسب یادگیری محیط كه معتقدند تربیت و تعلیم علمای كه طوری به. داد قرار ها برنامه اول اولویت در

 فیزیکی، فضای) گروی در مناسب یادگیری محیط و شود می محسوب بخشی كیفیت های پایه مهمترین

 خالق باز،) مدرسه فضای گاه هر یعنی باشد، می انسانی مناسبات با توأم مدرسه در مطلوب( اجتماعی روانی،

 ابعاد در مدرسه امور به بخشی كیفیت در. بود خواهد عمیق و بخش لذت مداوم، یادگیری باشد( انسانی و
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 دانش توانمندسازی برای الزم آموزشهای و ای مدرسه درون روابط الگوی بازسازی به باید پرورشی و آموزشی

 خود مستقل، توانمند،) آموزان دانش بخشی، كیفیت مناسب الگوی كمك با تا نمود جدی توجه آموزان

 .كرد تربیت( متدین و پژوهشگر رهبر،

 مدارس رد پرورشي و تربيتي امور به بخشي كيفيت راهكارهاي از برخي

 یعنی) آموزان دانش نیازهای با متناسب كالسها برنامه محتوای ارتقا و برنامه فوق كالسهای به الزم توجه  ×

 ...(. و تفریحی و هنری ، پژوهشی های زمینه در كاربردی

 كارها در شانای به متفاوت مسؤولیتهای و نقشها دادن و مدرسه در آموزی دانش شورای به دادن اهمیت  ×

 مسایل حل یبرا مدرسه در اختالف حل شورای مدرسه، معاونان با همکاری مدرسه، در نظم ایجاد جمله از

 ...و مدرسه ورزشی و بهداشتی امور آموزان، دانش بین

 متفاوت استعدادهای بروز تقویت جهت در مدرسه در فرهنگی و علمی مسابقات همه به اهمیت و توجه ×

 آموزان دانش

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

 «آموزی دانش بسیج

 صخا استعدادهای دارای و ورزشکار هنرمند، قرآن، قاری آموزان دانش ترغیب و تشویق      ×

 حمایتی چتر ایجاد و مدرسه در آموزان دانش خاص و رفتاری مشکالت و ها خواسته و نیازها به توجه      ×

 و رفتاری خانوادگی، مسائل حل راستای  در مجرب مشاوران بکارگیری و احیا مخصوصاً» ایشان برای

 . آنها تحصیلی
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