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  پشتوانه اقتدار ملي ،داشتني مدرسه دوست

  مديرپژوهش سراي دانش آموزي شهيد حجتي اصفهان  - بهرام افشاري

  نجف آباد -اصفهان 

  : چكيده

با مسائل  دگاه برخي صاحب نظران علمي وآشنااز دي مدرسه دوست داشتني،پشتوانه اقتدار مليدر تحقيق حاضر 

آشنايي با ويژگيهاي مدرسه  مقالههدف كلي اين . تعليم وتربيت اسالمي مورد مطالعه  وبررسي قرار گرفته است

ربناك و دوست داشتني است كه يكي از زير ساخت هاي مهم واساسي اقتدار ملي هر جامعه به ويژه در طاي 

جزيي با مولفه هاي مشخصي مورد بررسي قرار نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بوده وبا تبديل به اهداف 

حاكي از آن بود كه كليه مولفه هاي مورد  مطالعهنتايج اين . اين تحقيق از نوع كتابخانه اي است . گرفته است

خانواده ،خالقيت ونوآوري با ، الگوهاي آموزشي مناسب وپويا ،معلم ، كاربرد تكنولوژي: بررسي پژوهش شامل 

يي بااستناد به نظرات انديشمندان اين حوزه در ايجاد مدارس مطلوب ودوست داشتني حايز اطمينان بسيار باال

اهميت فراوان بوده ومي تواند جامعه  وكشور اسالمي مان را دربرابر خطرات احتمالي دشمن بيمه نموده وموجب 

عي، روابط اجتماعي و محيط اجتما ،ي كشورنيازهاي حال و آينده با معلمان آشنايي كافي. اقتدارملي گردد

توانايي تجزيه وتحليل ،كاربرد وقضاوت .بهتري به بار خواهد دادمطلوب و  نتايج،خود  پيرامون يفرهنگي جامعه

يادگيري بر اساس رايانه،كاربردهاي كلي رايانه در :هاي يادگيري تعاملي اعم از ايجاد و توسعه محيط باصحيح 

اي در رايانه،استفاده از شبكه جهاني اينترنت در يادگيري و آموزش تاثير بسيار  هاي چندرسانه يادگيري،برنامه

بطوريكه براساس يافته هاي ..شتزيادي دركيفيت آموزش ودر نهايت دوست داشتني شدن مدارس  خواهد دا

 ،روش حل مسئله ،طوفان مغزي :ازجمله به كارگيري فنون پرورش خالقيتنظرات انديشمندان نمونه هاي مورد 

 استفاده از تعارض فشرده و استفاده از قياس مستقيم ،استفاده از قياس شخصي ،استفاده از فعاليتهـاي استعـاري

هرچند وقت بين اولياي كودكان و  وهمچنين.تاثير فراواني داشته باشد مي تواند در جذابيت كالس ومدرسه
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آموزان  بين مدرسه و خانواده هماهنگي جهت رشد و تعليم و تربيت دانش معلمان آنها نشستي انجام شود تا

  .ومحيط مدرسه جذاب تر خواهد بود كند برقرار شود نتيجه اين هماهنگي جامعه را نيز شكوفا مي

  

  

  مقدمه

همواره كشورمان در معرض تهديدات مستقيم و غير مستقيم ستمگران جهاني و ايادي وابسته به آنان بوده     

با توجه به . است و طبعا باروحيه استكبار ستيزي نظام و ملت ايران ،تهديدات دشمنان استمرار خواهد داشت 

ايجاد فشار رواني بر جامعه مي باشد ،  اينكه بخش عمده اي از تهديدات دشمن اختالل در فعاليت هاي مردم و

لذا آماده سازي كليه زير ساخت هاي كشور جهت شرايط بحران ضروري بوده و از اهميت بااليي برخوردار است و 

مدارس موجود ، به دليل  ربناك در اتخاذ روشهاي تعليم وتربيت طو  دوست داشتنيبر اين مبنا، ايجاد مدارس 

كليه شهرها و همچنين روستاهاي كشور ضرورت داشته و  و پرورشي جذاب در فراهم آوردن محيط آموزشي

     .افزايش امنيت رواني دانش آموزان و خانواده ها وياس دشمنان را به همراه خواهد داشت

  

  تبيين موضوع 

در ) دبستان، راهنمايي، دبيرستان و هنرستان(تعداد انبوهي از مراكز آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي    

الزم بوده جذابيت ، فاقد  تهاجم فرهنگي به ويژه سطح شهرهاي كشورمان وجود دارند، كه در شرايط تهديد

خانواده و دانش آموزان مطلوبيت آموزش وپرورش برايبنابراين با توجه به تهديدات متوجه كشور و جهت افزايش 

و افزايش پايداري ملي، و بهره مندي مضاعف از سرمايه هاي ملي در شرايط بروز خطر ضرورت دارد نسبت به  ها

دژ تسخير كاهش آسيب پذيري مدارس اقدام الزم معمول گردد، به نحوي كه مدارس عالوه بر اينكه به عنوان 

طح مطلوبيت درنظام تعليم وتربيت س يارتقاجلوه گر خواهند شد، بلكه به عنوان كانون و مركز ثقل  ناپذير

  .ايفاي نقش خواهند داشت وساختار فرهنگي اسالمي
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  اهميت وضرورت مساله

دردوران كنوني نهاد آموزش وپرورش از مهمترين نهادهاي اجتماعي هركشور به حساب مي آيدكه نقش     

در واقع آموزش وپرورش  .بسيار بنيادي در رشد وتوسعه ي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي دارد 

فرايندآگاه سازي مردم است ، نسل آينده را با ارزشهاي اجتماعي آشنا مي كند ودرتحكيم مباني اخالقي ،فردي 

واجتماعي كوشش مي نمايد ، آنها را با فرهنگ جامعه خود آشنا مي سازد وبا ايجاد مهارتهاي هنري ، علمي 

  )1377نديمي وبروج،. (زنده در جامعه آماده مي كندوفني  يكايك آنها را براي عضويت مفيد وسا

عدم  ميزان ترك تحصيل ها، –از قبيل نبودن انگيزه كافي براي  تحصيل  ن هاي موجود در تعليم و تربيتبحرا

عدم دستيابي به اهداف، مشكالت و ، اطمينان به دانش آموزان در امور مختلف و واگذار نكردن مسئوليت به آنها

افت تحصيلي، عدم موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، فراري بودن دانش آموزان از كالسهاي  مسائل آموزشي

درس، عدم دسترسي به نتايج و دور شدن از مقاصد واشكاالت اساسي درفرايند يادگيري مفاهيم رياضي، ادبيات 

اعي،ديني ،جنسي دوره ي ابتدايي،وجود مشكالت جدي درجريان تربيت اجتم    وعلوم تجربي دانش آموزان

مدرسه دوست داشتني،پشتوانه اقتدارملي در زمينه واخالقي دانش آموزان ،محقق را بر آن داشت تا به مطالعه 

  .بپردازد

  

  هدف كلي

هدف كلي اين پژوهش آشنايي با ويژگيهاي مدرسه ي  طربناك و دوست داشتني است كه يكي از زير ساخت    

  . عه به ويژه در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مي باشدهاي مهم واساسي اقتدار ملي هر جام

  

  اهداف جزئي
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  .بررسي ومطالعه ايجاد مدرسه دوست داشتني بارويكرد جايگاه معلم  -

  بررسي ومطالعه ايجاد مدرسه دوست داشتني بارويكرد الگوهاي آموزشي -

  بررسي ومطالعه ايجاد مدرسه دوست داشتني بارويكرد تكنولوژي -

  بررسي ومطالعه ايجاد مدرسه دوست داشتني بارويكرد خانواده -

  بررسي ومطالعه ايجاد مدرسه دوست داشتني بارويكرد خالقيت ونوآوري -

  بررسي ومطالعه ارتباط مدرسه دوست داشتني با اقتدار ملي -

  

   تربيت طربناك

در تربيت طربناك ، فضاي تحصيل و يادگيري ، سرشار از تجربه هاي خوشايند ، شورِ كشف ، طرب حيرت ،   

  . شوق دانستن ، و جد اعجاب ، نشاط دانستن ، جذبة دانش ، عطش پيشرفت و اشتياق به پرسشگري مي باشد 

تمايل خود جوش خويش در پي  در واقع هدف تربيت اين است كه اطمينان يابيم كه دانش آموز براساس اراده و

اگر فضاي تعليم و تربيت ، فضايي صميمي ، شاداب و طرب انگيز باشد خود . تحقق نيازهاي بنيادي خود است 

در چنين فضايي از اعتماد در . به خود فرايند رشد و كمال و تعالي كودك به خوبي و سهولت طي مي شود 

  ) 157-159، صص  1380به نقل از كريمي ، .  ( ند صداقت ، هر كس مجال خود بودن را تجربه مي ك

  

  پيشينه تحقيق

در اين . موردي يافت نشدمرتبط باشد  مستقيماً در پيشينه ي كاري تحقيق ، پژوهشي كه با اين تحقيق

  .به چند تحقيق كه از نظر موضوع در ارتباط آن ميباشند اكتفا مي گردد خصوص

  

  پژوهشهاي داخلي -الف
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انجام گرفته، به بررسي  1366توسط گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس در سال در تحقيقي كه 

پراكندگي انحرافات اخالقي دانش آموزان پسر مقاطع راهنمايي و سال اول دبيرستانهاي تهران پرداخته شده 

دست كه نتايج به » . بررسي رابطه انحرافات اخالقي با عوامل آموزشگاهي بوده است« است هدف تحقيق 

هر چه  فضاي آموزشي وسيعتر باشد انحرافات اخالقي كمتر مي شود، هرچه فعاليت : آمده به اين شرح است

  ) 1375آذري،( هاي پرورشي كمتر شود انحرافات اخالقي بيشتر مي شود 

موزش و آعوامل موثر در تحقق اهداف دوره ابتدائي از ديدگاه مديران و آموزگاران ) 1381( آقا بابايي و دارويي 

را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه امكانات فيزيكي ، منابع انساني ، مديريت ، محتوا و  پرورش

بر تحقق اهداف از پيش تصويب شده مقطع ابتدائي تاثير % 99مواد درسي ، فعاليت هاي پرورشي با اطمينان 

 ) 85، ص  1381دانش و پژوهش ، . ( مستقيم دارند

ميزان تحقق اهداف كانونهاي ورزشي استان اصفهان را ) 1382( امون اهداف زيستي دوره ابتدائي نيز قرباني پير 

بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه كانونهاي ورزشي تاثير بسيار زيادي در آرامش رواني دانش آموزان 

  .دارند

ف دوره ي ابتدايي از ديدگاه مديران شهرستان در تحقيقي با عنوان بررسي ميزان تحقق اهدا) 1385(افشاري

نتايج تحقيق نشان داد كليه مؤلفه هاي مورد : خميني شهر انجام داده اند ونتايج آن بدينگونه به دست آمده است

بيشترين تحقق مربوط  . كه اهداف دوره ي ابتدايي بيش از حد متوسط تحقق يافته اند%  99بررسي با اطمينان 

  .ي ،هنري و كمترين مربوط به اهداف علمي آموزشي و اقتصادي بوده استبه اهداف فرهنگ

  

  : تحقيقات انجام شده خارج كشور  -ب 

 1983ت در سال يم وتربيري مجدد تعليدرپژوهشي تحت عنوان گزارش هاي شكل گ) 1984(آسكار كارول  

از آموزشهاي مهم ، آموزش با انتظارات  يكي: دارد كه ميبه مسأله آموزشهاي سطوح باال اشاره مي كند واعالم 

من با در نظر گرفتن انتظارات و اهداف جامعه در برنامه ريزي استراتژيك ركافمن و ه. در سطوح باالست 
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خود كفايي ، : اشاره مي كند و اعالم مي دارد ) جامعه ( آموزشي به سيماي شهروند مطلوب در فرا سوي كالن 

، زيبا شناسي ، حفاظت از محيط زيست، ارج نهادن به ميراث فرهنگي ، سخت كوشي ، خالقيت ، انضباط 

لذت بردن از مطالعه و افزايش بهروري بايد در طراحي نظام يادگيري و برنامه ريزي درسي در قالب اهداف 

  )   1374ترجمه مشايخ و بازرگان .( تدريس ، يادگيري ، بازنويسي و پيگيري شود

اصول اوليه : شوراهاي دانش آموزي را مورد ارزيابي قرار مي دهد ومي گويد ) 1994(در داكوتاي جنوبي ويلك 

، ارزش شوراهاي دانش آموزي را جزء اركان مدارس مي داند كه مي تواند فرصتهايي براي حل مشكالت ، بيان 

حسن  ازبه نقل . (عقايد و مديريت پروژه ها كه همگي در راستاي تحقق اهداف مدارس هستند ايجاد نمايد 

  ) 1380زاده ، 

  

  روش تحقيق

  .اين تحقيق از آنجايي كه به بررسي وضع موجود مي پردازد در قلمرو تحقيقات توصيفي مي باشد

ابزار اندازه گيري  پژوهش ،مطالعه منابع بر .انتخاب گرديد)  كتابخانه اي ( روش تحقيق در اين پژوهش ميداني 

زش وپرورش وآشناي با فرهنگ مدارس ونظام آموزش وپرورش اساس بررسي ديدگاه برخي صاحب نظران آمو

بوده است كه تناظر هر يك از مولفه هاي معلم ،تكنولوژي،آموزش،خانواده،وخالقيت ونوآوري واقتدار ملي در 

  .مدرسه دوست داشتني را نشان مي دهد

ت ،خانواده ومدرسه و جامعه آماري اين پژوهش  كليه منابع  و كتب موجود در ز مينه مسايل تعليم وتربي

نمونه ي آماري آن منابع مذكور  در اين پژوهش . معيارهاي اقتدار ملي در كشور كه تعداد آنها بسياراست ؛بود 

  .كه استفاده از نمونه گيري تصادفي منظم  و سهميه اي انتخاب شد
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  نتايج 

  نقش وجايگاه معلم در ايجاد مدرسه دوست داشتني چگونه است؟: سئوال اول

نازل شد، به اين هنر خداوند اشاره شده ) ص(در نخستين آيات قرآن كه بر قلب مبارك پيامبر اعظم 

و پروردگارت ! بخوان . انسان را از خون بسته سرشت. بخوان به نام پروردگارت كه جهانيان را آفريد  :است

در اين آيات   )1-5: علق. (كريمترين است همان كه آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را كه نمي دانست

مي خواند و جالب اين كه معلم بودن خود را بعد از آفرينش پيچيده ترين و بهترين » معلم«خداوند، خود را 

مقام معلم بودن خدا، بعد از آفرينش قرار دارد اين رو، مي توان گفت كه .شاهكار خلقت، يعني انسان آورده است

زماني اهميت دارد كه بتواند شان خداوند و   ارزش و مقام معلم   .است هنر شگفت معلمي از آن خداوند عالم

كار . پيامبران را در وجود خود محقق سازد و پيوند انسان به هدف متعالي خلقت يعني عبادت را برقرار سازد

ع معلم درهر روز نبايد فقط تكرار مكررات باشد؛اگر تكرار فرايند آموزش وروش يادگيري دانش آموزان متنو

وجذاب نباشد ، چه بسا كه نشاط وپويايي آموزش كم رنگ و يادگيري هم به فعاليتي عادي وبدون انگيزه ي 

كارل مانهايم معتقد است كه هر چه ميزان مشاركت  )1،ص1386تكنولوژي آموزشي ،. (دروني تبديل مي شود

گيرد، از پاداش خارجي صورت مي هايي كه يادگيري بر اساس آنمحرك« شاگرد در فرايند يادگيري زيادتر شود 

منطق . »دهدهاي انگيزشي و محركه ميشود و جاي خود را به رغبتبندي دورتر مينظير نمره و جايزه و رتبه

ي معلمي و جايگاه معلم نيز سازي افراد براي حرفههاي تربيت و آمادهكه راه ستتمام اين مطالب به زبان ساده آن

ي بايد ارزشيابي شود و تعليم و تربيت بايد نوآوري صحيح را ترغيب كند و به آن جهت دگرگون .شودبايد دگرگون

با اين وجود معلم نقش وجايگاه ويژه در ايجاد  )، به نقل از سايت سنجش مستمر1387مير حيدري، (..بدهد

  .مدرسه مطلوب ودوست داشتني دارد كه بسيار حائز اهميت مي باشد
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  وجايگاه الگوهاي آموزشي در ايجاد مدرسه دوست داشتني چگونه است؟نقش : سئوال دوم

شود كه  مي شمار گفته اي محدود از اشياي بي الگو به نمونه كوچكي از يك شيء بزرگ يا به مجموعه   

اي است كه  نيز چهارچوب ويژه الگويس تدريس. ويژگيهاي مهم و اصلي آن شيء بزرگ يا اشيا را داشته باشد

تواند معلم را  آگاهي از عناصر و عوامل مذكور مي م تدريس در درون آن قابل مطالعه است و شناخت وعناصر مه

معلم در تدريس با عوامل مختلف و . تدريس كار آساني نيست.كند در اتخاذ روشهاي مناسب تدريس كمك

يري مطلوب و موثر در را بوجود آورد كه يادگ يمجموعه آنها ممكن است محيط متعددي سروكار دارد كه كنترل

 كنند در كيفيت اي كه معلم و شاگرد در آن زندگي مي اين عوامل مختلف و بطور كلي جامعه .آن صورت گيرد

كنترل خود در  تواند همه عوامل مذكور را تحت بديهي است كه معلم نمي. گذارد تدريس معلم تاثير مي

تغيير و كنترل بسياري از عوامل نيست اما تا  ادر بهبنابراين معلم در ايجاد موقعيت مناسب يادگيري ق.آورد

اجرايي و اتخاذ الگو و روشهاي مناسب تدريس و تهيه و بكارگيري  تواند با تعيين هدفهاي صريح حدي مي

نوعي ارتباط سالم با شاگردانش ، كيفيت تدريس خود را دست خوش تغيير و تحول و  تجهيزات الزم و ايجاد

زمينه انتخاب  در اين تدريس كه معلم با توجه به شرايط مختلف و عوامل متعدد تاثير گذارالگوي .بكند پيشرفت

آنها از معلم خود ، ايجاد ديد كلي نسبت  تاثير مستقيمي در روند يادگيري دانش آموزان ، تاثير پذيري ،كند مي

. گذارد ري و علم آموزي ميكلي دانش آموز به علم و نفس يادگي به مدرسه و درس و حتي تاثير زيادي در ديد

دراين .تدريس معلم مناسب باشد تاثير مثبتي در آينده و زندگي آينده فرد خواهد داشت الگو و روند گاههر 

اهميت وقداست آن بيشتر ) س(مقاله با اشاره مختصر به نقش علم وجايگاه ارزنده آن از ديدگاه حضرت فاطمه 

به عدد  بيان كرد وقتي سئواالت ايشانمسأله  يآمد تعداد )س( حضرت فاطمه زهرازني نزد :روشن خواهد شد

: فرمودحضرت  .از اين مزاحم شما نمي شوم بيش:زن از كثرت سؤال ها احساس شرمندگي كرد و گفت. ده رسيد

مزد من در برابر هر سؤالي كه پاسخ دهم ، از مجموع مرواريد هايي كه فاصله ي ميان زمين وآسمان را پر ‹‹ 

سپس سخني مفصل از » .پس سزاوار است كه از پرسش هاي تو احساس رنج  و زحمت نكنم . شتر استكند، بي

به نقل (. پدر گرامي خويش درباره ي مقام عالمان و نعمت هايي كه در روز قيامت به آن ها مي رسد، نقل فرمود
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آن در فرهنگ غني اسالم و  با ارائه مطالب فوق به ويژه نقش علم و الگوهاي آموزشي)1،ص1387از سايت قفلي،

 پسدارد  بسياري از تعاليم اسالمي مان فرموده ، وقرآن و) س(با وجود پاداش عظيمي كه حضرت فاطمه 

نرم افزاري آموزش تاكيد فراوان دارد،كه بايد در  بعد بر و موضوع برچگونگي آموزش ،روشها ،محتوي،شيوه ها

  .داشتني به آن توجه عميق شودمدارس كشور به ويژه درايجاد مدارس دوست 

  نقش تكنولوژي  در ايجاد مدرسه دوست داشتني چگونه است؟: سئوال سوم

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي ماهيت دانستن را تغيير داده است ، بطوريكه از فراگيران انتظار  آوري امروزه فن

آوري اطالعات در آموزش و  ر كاربرد فنبه بيان ديگ.رود به جاي حفظ اطالعات بتوانند آن را توليد كنند مي

در ) معلمان(الزمه اين تحوالت توانمندي اعضاي هيات علمي . پژوهش به يك ضرورت تبديل شده است

  .بكارگيري تكنولوژي جديد آموزشي است

متاسفانه تهي دستي بخش قابل توجهي از مدارس ومعلمان در زمينه مهارت توليد مواد آموزشي نوين به همراه 

هاي آموزشي سنتي در مدارس شده است و اين معضل  مبود امكانات و تجهيزات تكنولوژيكي منجر به بقا روشك

 .تواند صدمات قابل توجهي به پيكره علمي كشور وارد كند مي

هاي  يادگيري بر اساس رايانه،كاربردهاي كلي رايانه در يادگيري،برنامههاي يادگيري تعاملي اعم از  محيط

  اي در رايانه،استفاده از شبكه جهاني اينترنت در يادگيري و آموزش وازسويي ديگرآشنايي با كتاب چندرسانه

هاي  ه،رسان. . . )،  Wav  ،MP3( هاي جديد صوتي  ،فرمت. . .)،  PDF  ،Exe( هاي آن  الكترونيكي و فرمت

،آموزش روش كار با تجهيزات و ابزار نوين آموزش و يادگيري،ويدئو  PowerPointديداري تعاملي و نرم افزار 

تاثير بسيار زيادي دركيفيت آموزش ودر MP3 Player ،VCD & DVD،PDAديتا پروژكتور ،ويژواليزر، 

  .نهايت دوست داشتني شدن مدارس  خواهد داشت
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  خانواده در ايجاد مدرسه دوست داشتني چگونه است؟نقش : سئوال چهارم

، اين  كند كان ايفا مي كود و تربيت  ر كمك به رشد ه به عنوان ركن اساسي تربيت، نقش بسيار مهمي د خانواد    

ر حال شكل گرفتن است، از اهميت شايان  ك د اوليه كود هاي گي كه تجربه هاي زند ر اولين سال امر به ويژه د

 گيري كانون ترين پايگاه ياد گيري است و اولين و مهم رفتارهاي انسان بر اساس ياد غالب. ار است برخوردتوجهي 

النهارهاي شخصيت  كان نخستين نصف پيرامون محور رواني كود توان ه است كه مي از خانه و خانواد.ه است خانواد

زمينه  طبع لطيف و. آسانتر از زمان بزرگسالي استكي بسيار  وران كود ر د ساختن انسان د ، چرا كه را ترسيم كرد

ترين بذرهاي تربيتي را  شايسته توان ، بهترين شرايطي است كه مي ارد ه د ر محيط خانواد ك د ي كه كود مساعد

ر آن  ي است كه هيچ گياهي د ك همچون زمين مستعد كود ل صفحه د«:  فرمايد مي) ع(حضرت علي.  اد پرورش د

هاي مناسب براي   خانواده بايد به محيط)1387به نقل از سايت پژوهه، .( بذرافشاني است ه هر نوع اده و آم نروييد

ها بايد در   خانواده.در آن احساس امنيت كنند، تبديل شوندبچه هاپرورش خالقيت، ايجاد انگيزه و محلي كه 

مشاركت اجتماعي به .پذير است  امكانتعليم و تربيت فرزندانشان مشاركت كنند و اين مشاركت در ابعاد مختلف 

هاي   نظارت اوليا بر عملكرد مطلوب آموزش و پرورش در مدارس در چهارچوب مقررات و انتخابات انجمن

هاي رشد و اعتالي تعليم و تربيت  دهد زمينه كند و مشاركت اقتصادي به اوليا امكان مي مدارس كمك مي

ارتباط، حساس شدن و توجه كردن معلم به تعليم و تربيت فرزندان از جمله آثار اين . فرزندان را فراهم كنند

توجهي بر فضاي تعليم و   كنند، در غير اين صورت كم  تر برخورد مي است و مسئوالن مدرسه نيز هوشيارانه

هاي   مشاركت علمي و فكري نيز از اهميت خاصي برخوردار است ضمن اين كه مشاركت.شود  تربيت حاكم مي

دهد  مشاركت زماني نتيجه مي.كند كه زيربناي آن مشاركت علمي و فكري باشد  الت پيدا ميمردمي وقتي اص

وجود .كه خانه به عنوان يك نهاد تربيتي نقش خود را بشناسد و در ايفاي اين نقش پا به پاي مدرسه فعاليت كند

شود و اين  المت روان ميفضاي آزاد در خانواده براي بيان احساسات و هيجانات و بيان افكار موجب افزايش س

هر اندازه ميزان مشاركت اوليا و مربيان براي تأمين .سالمت مستقيما به امر تعليم در مدرسه كمك خواهد كرد
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تر  يافته  آموزان بيشتر شود، شاهد آموزشي پوياتر، تربيتي كاراتر و نسلي تربيت  شرايط مطلوب تربيتي دانش

  .خواهيم بود

  

  ونوآوري در ايجاد مدرسه دوست داشتني چگونه است؟نقش خالقيت : سئوال پنجم

هايي  نيازمند آموزش مهارت با پيشرفت روز افزون دانش و تكنولوژي و جريان گسترده اطالعات، امروزه جامعه ما

هايي باشد كه  هدف بايد پرورش انسان. پيش برود است كه با كمك آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوري به

ها بتوانند به خوبي با  اي كه انسان به گونه. شده و به حل آنها بپردازند مغزي خالق با مشكالت روبرو بتوانند با

امروزه . ميان بردارند ارتباط برقرار كرده و با بهره گيري از دانش جمعي و توليد افكار نو مشكالت را از يكديگر

 وزش خالقيت هستند كه با خلق افكار نو بهنيازمند آم مدارس ما براي تبديل شدن به مدرسه دوست داشتني

از تجربه و علم و  رشد فزاينده اطالعات، سبب شده است كه هر انساني. سوي يك جامعه سعادتمند قدم بردارند

به جريان انداختن اطالعات حاوي علم و  دانشي برخوردار باشد كه ديگري فرصت كسب آنها را نداشته باشد، لذا

ها به سرنوشت  در اين مرحله انسان .موفقيت در دنياي امروز است ها يكي از رموز انساندانش و تجربه در بين 

 شود جرياني از علم و دانش و كوشند و در نهايت سبب مي حساسند و در جهت رشد يكديگر مي يكديگر

ست خالقيت عبارت .بود ساز نوآوري و خالقيت خواهد تجربيات ميان آنها جاري شود كه همين امر زمينه

در . ازتوانايي تلفيق ايده ها به شيوه اي منحصر بفرد براي برقراري ارتباط غير معمول بين ايده هاي مختلف

حالي كه نو آوري فرايندبكارگيري يك ايده خالق وتبديل آن به يك محصول، خدمت يا شيوهء مفيد مي 

 سازي و بسترسازي در معه، زمينهيكي از عوامل مؤثر در بروز خالقيت در يك جا)129 ص، 1383مقيمي،.(باشد

 است كه در آن همگان در تالش براي رشد دادن ديگري مدارس دوست داشتنيها جهت ايجاد  بين انسان

براي پديدار شدن افكار  يكي از شرايط الزم.كنند هستند و با تأثير بر روي يكديگر به پيشرفت جامعه كمك مي

ها بكوشند در جامعه شرايطي پديد آيد كه در  انسان طر الزم استبه همين خا. نو، وجود آرامش براي مغز است
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با . و سبب ساز افكار نو شده و شرايط براي سازندگي در جامعه مهيا شود بستر آن مغز بينديشد و تكامل يابد

فراهم  توان شرايط را براي شكل گيري يك محيط آرامبخش در جامعه هاي اخالقي مي گذاري سپرده افزايش

شدن روابط اجتماعي  شود كه زمينه براي گسسته هاي اخالقي در جامعه سبب مي گذاري اهش سپردهك. كرد

. شود خالقيت در جامعه سخت تر مي گسترش يابد و با سست شدن پيوندهاي اجتماعي، شرايط الزم براي بروز

  .زيرا فرصتي براي تفكر كردن وجود نخواهد داشت

  

 وست داشتني و اقتدار ملي وجود دارد؟چه ارتباطي بين مدرسه د:سئوال ششم

چنانچه به هدف هايي كه براي نظام رسمي آموزش و پرورش كشور در دهه هاي اخير ترسيم شده است نظر 

انساني كه . هميشه مدنظر متوليان نظام مزبور بوده است » انسان مطلوب « بيندازيم ، در مي يابيم كه يك نوع 

لم و موفق ، و در ارتباط با جامعه ، در زمينه هاي فردي و اجتماعي ، ذهني ، رواني ، جسماني و اخالقي ، سا

( در طرحي كه براي تدوين ويژگي هاي انسان مطلوب ، . مسئوليت پذير ، و نسبت به كشور وفادار باشد 

در چشم انداز بيست ساله ارائه شده است ، اهداف مزبور ، مجدداً ، و ) محصول نظام آموزش و پرورش كشورمان

انداز  اين سند چشم.)1387سايت سند ملي ، (.نيزمعين و تعريف شده اند  با برخي كلمات و اصطالحات جديد ،

بخش در جهان اسالم، توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي،  ايران را كشور با هويت اسالمي و انقالبي الهام

ي ديني، عدالت هاي اسالمي ملي و انقالبي و مردم ساالر اخالقي و ارزش  جغرافيايي و تاريخي و متكّي بر اصول

مندي از وجدان كاري و انضباط، مستحكم  ها رضايت هاي مشروع حفظ كرامت و حقوق انسان اجتماعي آزادي

پذير، ايثاگر و مؤمن، روحيه تعاون و سازگاري  بودن خانواده، دوري از فقر فساد و تبعيض، فعال مسئوليت

به فرهنگ غني مهدوي شكوفايي ايران و مفتخر اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و اعتقاد وجودي 

ما براي )1387سايت انتظار ،(  .ي اخالقي نوانديش پويايي فكري و اجتماعي ساخته است ايراني بودن جامعه به

محتواي  و اين ضرورت تحوالت اساسي در ساختار و تداوم انقالب ناگزير به تربيت معنوي نسل سوم مي باشيم

نظام آموزشي و پرورشي امروز ما فرزندانمان را براي حيات طيبه . طلبد ر جامعه را مينهاد تعليم و تربيت د
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كند كه  ها دروني مي ها و هنجارهايي را براي آن بلكه به عكس تربيتي را ارائه مي دهد و ارزش آماده نمي كند،

  .وهام دنيايي تالش كنندا آماده ورود به حيات طبيعي شوند و براي رفاه و مقام و مدرك و ساير اعتبارات و

رئيس سازمان  بهرام محمديانآقاي دكتر به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،  )1384مجله رواق انديشه ،(

معموالً :  گفت» اندازها و راهبردها برنامه درسي ملي،چشم«در همايش علمي  پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

بسياري از عناصر كارگزار در آموزش و . و پرورش توجه دارند افراد از زواياي مختلف به موضوع تحول در آموزش

آموزش و پرورش كاركردهاي . افتد رضايتمندي كامل ندارند چه اتفاق مي پرورش و استفاده كنندگان، از آن

به عنوان مثال آموزش و پرورش در حوزه امنيت ملي، اقتدار و سواد ملي . بسياري دارد كه به آن توجه نداريم

در كنار مؤلفه انساني، ،دهد اي عظيم روي مي كند و اگر يك روز آموزش و پرورش نباشد، فاجعه نقش ميايفاي 

  .فضا و تشكيالت، بايد به مؤلفه نظام پژوهش نيز توجه شود

  

  بحث ونتيجه گيري

آدمي بدانيم، معلمان در اين شدن و تكامل آدمي سهم و نقش » شدن « لم ااگر تاريخ آموزش و پرورش را ع   

هاي بالندگي، بركشيدن، متعادل كردن آدمي اگر تربيت را فراهم كردن زمينه.و دارندزيادي را بر عهده داشته 

نظر داشته ها در جهت كمال و قرب الهي در بدانيم و هدف از آن را فعليت بخشيدن به استعدادهاي بالقوه انسان

  .اندباشيم، معلمان و مربيان در تحقق اين امر نقش ارزنده و بسزايي داشته

اند، اگر كسي بتواند يك نفر را بسازد و يك باسواد كرده 32سوره مائده آيه از ) ع(بنا به تفسيري كه امام صادق 

فرمايند، قوام دنيا به چهار چيز ايشان مي. متعهد تحويل جامعه بدهد، مثل اين است كه جهان را زنده كرده است

اول به عالمي است كه ناطق و عمل كننده به علمش باشد، دوم به جاهلي كه تكبر نكند از تحصيل علم و : است

  )1371مظاهري، ( ....دنبال تحصيل علم برود، 

. يابد علم تحقق ميزيرا اهداف تعليم و تربيت با وجود م. معلم است هاي تعليم و تربيت، ترين مؤلفه يكي از اساس

كنترل  شماري در آن نقش دارند كه همه آنها قابل مطالعه و تدريس يك فرايند است و عوامل بيسويي ديگر از
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الگو انتخاب كند و مورد  نيستند، پس معلم بايد چهار چوبي كوچك و محدود از فرايند تدريس را به عنوان

محدوده آن چهارچوب ، فعاليتهاي آموزشي خود را  مناسب درتحليل و شناسايي قرار دهد تا بتواند در موقعيت 

از آنجا كه الگوي تدريس نقش بسيار مهمي  .را انتخاب و اجرا نمايند سازماندهي كند و روشهاي مناسب تدريس

رود كليه امكانات و تجهيزاتي  و در كل جريان كالسي در روند آموزش دارد انتظار مي در يادگيري دانش آموزان

كند  الگوها ايجاب مي حتي اجراي برخي از. اي اجراي الگوي تدريس الزم است در اختيار معلم قرار گيردبر كه

آمادگي الزم را براي ايفاي نقش در تجهيز منابع و  كه معلم پيش از آن ، دوره آموزشي خاصي را گذرانده باشد تا

  .گذارد موقعيت اجرايي تدريس تاثير ميامكانات و تجهيزات ويژه در  زيرا فراهم آوردن. موقعيت كسب كند

معلماني كه به . امروزه مدارس زيادي در تالش هستند كه تكنولوژي را در برنامه هاي دوره تحصيلي بگنجا نند 

فهميده اندكه    تكنولوژي در آموزش گرايشي ندارند دچار ناكامي مي شوند امروزه هم دانش آموزان وهم معلمين

. براي آموزش نيست بلكه فرآيندي است كه مي تواند منجر به دگرگوني در خود آنها شودتكنولوژي صرفا ابزاري 

،ضمن "ديدن باور كردن است" .ميتوانند فضاي بحث هاي گسترده كالسي باشند...و   DVDويدئو ويا وبالگ ها

: د مي آورد تحقيقات نشان داده است كه يك شخص از دو طريق به يا.اينكه ديدن موجب به يادآوردن مي شود

بنابراين ايجاد جذابيت وفراهم كردن مدرسه دوست داشتني نيازمند )  NEA. org،2003 .( .ديدن و شنيدن

تكنولوژي هاي متفاوت است كه يادگيري را لذت بخش مي كند و بايد مورد توجه مدارس دوست داشتني بطور 

   .حتم قرار گيرد

تهيه شود، الزم  پذيرد و برنامه جامعي از طرف مربيان مدرسهاينكه روش تربيتي در مدرسه آسان صورت  براي

بين مدرسه و خانواده هماهنگي جهت  است هرچند وقت بين اولياي كودكان و معلمان آنها نشستي انجام شود تا

مجله ( .كند آموزان برقرار شود نتيجه اين هماهنگي جامعه را نيز شكوفا مي رشد و تعليم و تربيت دانش

 )1386پيوند،
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هنگامى خالقيت به شكوفايى مى رسد كه شخص بتواند بين آنچه در درون دارد و آنچه از محيط مى آموزد 

بنابراين، براى رشد و گسترش . بدين معنا كه طبيعت يا فطرت با تربيت هماهنگ باشد ;ارتباط برقرار نمايد

حركات مختلف مثل تصاوير و نمودار سؤاالت بحث انگيز مطرح نمايند از م بايد مدارس خالقيت، بايد مربيان

استفاده كنند، به تخيالت دانش آموزان اهميت دهند، اعتماد به نفس دانش آموزان را تقويت كنند، مطالب 

درسى را با مطلب قبلى و تجارب دانش آموزان تنظيم كنند، فعال بودن دانش آموزان در جريان درس را مورد 

جو راتقويت كنند، به درك و فهميدن آموزان بدهند، تحقيق و جست دانشتوجه قرار دهند، فرصت فكر كردن به 

بيش از حفظ كردن عنايت داشته باشند، از پاسخ ها و سؤاالت عجيب و غريب و بى ربط دانش آموزان ناراحت 

و  نشوند و از آن استقبال نمايند، برخى مواقع از خود دانش آموزان بخواهند مسائلى را مطرح كنند، به راه ها

جواب هاى مختلف توجه كنند نه اينكه فقط يك راه حل مشخص و معين را مدنظر داشته باشند، و قدرت تجزيه 

روش تدريس معلم از نكات قابل اهميت در پرورش . و تحليل و انتقادى بودن را در دانش آموزان رشد دهند

خاطر اشتباه در شيوه تفكر، آن ها را  به دانش آموزان بايد فرصت آزمايش و خطا داد و نبايد به. خالقيت است

بهتر است آن ها شهامت، شجاعت،   ;به دانش آموزان بايد اجازه داد از خطا كردن نهراسند. تنبيه و جريمه نمود

تهور و جوشش فكرى براى ابداع و خالقيت داشته باشند و هنگام اشتباه به جاى تنبيه و سرزنش، هدايت و 

    ) به نقل از سايت لينكستان،1386كريميان،.(شونددارشا

نظام آموزش و پرورش جزء جدايي ناپذير زندگي اجتماعي به شمار مي رود به طور كلي، وجود محيط خالق از 

كه بايد در مدارس كشور به عنوان يك فرهنگ مطرح ونهادينه گردد چرا كه .مهمترين عوامل رشد خالقيت است

براي پرورش افراد كارآمد،موثرومتناسب با انسان تعريف شده در  از زير ساختهاي ايجاد مدارس دوست داشتني

  .سند ملي كشور عزيزمان خواهد بود

تعليم و تربيت . در اين زمان كه كشور ما در مرحله ي خاصي از حيات اجتماعي و سياسي خود قرار گرفته است

از اهميت ويژه اي بر خور دار است و مسئوليت معلمان ومدارس در امر پيشبرد اهداف مقدس تعليم و تربيت 

فرهنگي و تلفيق هدف هاي آموزش  حائز اهميت فراوان است چون در شرايط عصر حاضر پاسداري از ميراث هاي
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و پرورش با آرمان هاي ملي و در كل بشري و شناخت عوامل بنيادي تربيت نسل ها به نقش اساسي معلم در 

پيشبرد تعليم و تربيت در جامعه رنگ و جال ي مخصوصي بخشيده كه ديگر مسئله حرمت و احترام او از حد 

ه و رشد اقتصادي كشور كشيده شده است و هيچ وسيله ي توصيف شاعران و نويسندگان گذشته و به توسع

ديگري نمي تواند از اين لحاظ جاي او را به گيرد و معلم ومدرسه همواره به عنوان موء ثر ترين عوامل تعليم و 

تربيت مقام شامخ خود را حفظ خواهد كرد كه شايسته چنين جايگاهي وجود مدارسي مطلوب ،جذاب ودوست 

ا ارائه آموزش و پرورشي مطلوب از دانش آموزان انسانهايي بزرگ همچون ابن سينا ،فارابي داشتني است تا ب

  .بسازندكه موجب اعتالء، ارتقاء ،عزت واقتدار ملي ايران عزيزمان گردد ... ،زكرياي رازي،ابوريحان بيروني و

  پيشهادات وراهكارها

ارتباط دادن آنها هاي علمي، توانايي  است كه عالوه بردانسته مدارسياثربخش  ،دوست داشتني وكارآمد  مدارس

  :موثر باشد  ايجاد مدارس دوست داشتنيتواند در  خود را داشته باشد رعايت نكات زير مي با زندگي دانش آموزان

 يمحيط اجتماعي، روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه ،ي كشورنيازهاي حال و آينده با معلمان آشنايي كافي -

  . بهتري به بار خواهد دادمطلوب  نتايج،خود  پيرامون

ي رسانه هاي گروهي باعث به وسيلهامروزي  باال بردن منزلت اجتماعي و بيان ارزش واقعي معلم در جامعه  -

ها و كمك به رشد فراگير بطور ، انتقال ارزشدوست داشتني خواهد شد كه او بتواند در امر آموزش و پرورش

  . عمل كند بتريومطلومؤثرتر

. ، تربيت شوند دوست داشتني ي تحول صحيح تعليم و تربيتمعلمان بايد براي نوآوري و پيشگامي در توسعه -

  .شهامت الزم را داشته باشد ،تحليل و انتقاد از روش و محتوي و آزمايش تجربي ايشان بايد براي

حقوق و مزاياي واز بيشتر جذب شوندداشتني ،درتحقق مدارس دوست  الزم است كه افراد شايسته و عالقمند  -

  .متناسب بهره مند باشند
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آموزش و پرورش بايد توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس را در دستور كارخود قراردهندو اين فرهنگ را در  -

دوره ابتدايي ايجاد نموده و در دوره هاي تحصيلي باالتر آن را بسط و گسترش دهد زيراكه پژوهش مي تواند در 

  .آموزش وپرورش دوست داشتني موثر باشد

از  ،دندانش آموزان را از هدف آموزشي خود آگاه سازمعلمان بايد به طراحي آموزشي مناسب بپردازند،  -

د در هنگام ارائه مطالب از مباحث نآموزان خود نسبت به محتواي آماده براي تدريس آگاه شو هاي دانش دانسته

در هنگام تدريس با .دننكن د و از يك روش تكراري استفادهنمفاهيم استفاده كنجذاب و علمي جهت تفهيم 

هنگام تدريس از دانش آموزان ،دند و با دانش آموزان تماس چشمي برقرار كننصداي يكنواحت صحبت نكن

ما، نور، صدا، گر( به شرايط فيزيكي كالس از نظر. دنسواالتي جهت كنترل و جلوگيري از حواس پرتي آنها بپرس

يك الگوي .،آموخته هاي دانش آموزان را با شرايط زندگي آنان تطبيق دهندد نتوجه كن...) ها،  چينش صندلي

د و در جهت نبه نقاط قوت و ضعف آنها آگاهي پيدا كن، دنآموزان ايجاد كن مناسب گفتاري، كرداري، براي دانش

تر و  داشتني كه هرچه كالس درسي دوست در اين صورت است، دنرسيدن به خود شكوفايي، آنها را ياري كن

  .بيشتر خواهد بود لذت بخش جذابتر باشد، انگيزه دانش آموزان براي يادگيري

مدرسه و ساعات  آفريني محيط كالس و به مسائلي نظير رفع سوءتغذيه، رعايت بهداشت بدن و لباس، شادي -

ترين عامل در باال بردن كيفيت  عمده آموزان، تدريس و امثال آن توجه الزم بشود، چراكه خصوصيات كيفي دانش

   .استپرورش دوست داشتني  آموزش

تنها بايد با   ضمن ارزشيابيهاي مستمر،  آموز قبل از آنكه با ديگران مقايسه شود، توانايي و استعداد دانش -

  .خودش مقايسه گردد

س رايانه،كاربردهاي كلي رايانه در يادگيري بر اسا:هاي يادگيري تعاملي اعم از ايجاد و توسعه محيط  -

اي در رايانه،استفاده از شبكه جهاني اينترنت در يادگيري و آموزش تاثير بسيار  هاي چندرسانه يادگيري،برنامه

  .زيادي دركيفيت آموزش ودر نهايت دوست داشتني شدن مدارس  خواهد داشت
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يار مهمي را ايفا مي نمايند ، زيرا در صورت عدم ، نقش بس فرزندانوالدين و مربيان در تأمين بهداشت رواني  -

  .مختل خواهد شد  وپرورش نه تنها دوست داشتني نخواهد بود بلكه ، آموزشايشانتأمين بهداشت رواني در 

در دنياي مدرن ، درگيري والدين در كارهاي مختلف ، زياد است و معلمها وقت كافي براي تربيت فرزند را  -

والدين مي توانند ، در عين حضور . به مدت زمان دقت كنيم ، بلكه بايد به كيفيت توجه شود ما نبايد . ندارند 

     .كم در حد يكي دو ساعت ، به درستي از زمان استفاده كنند ، يعني كيفيت ارتباط مهم است 

ن داده به صورت جدي بايد از تحقير كودك خودداري كرد و هنگام كنجكاوي ، بايد به او فرصت سوال كرد -

خالقيت كودك ، بايد پرورش . كودك نبايد به جواب هاي ما دست يابد تا خود به تفكر و انديشيدن بپردازد. شود

كودك نبايد به اطاعت كوركورانه عادت كند ؛ البته الگو . داده شود ، نه اينكه او به اطاعت محض ملزم باشد

داري ، اين است كه كودك رفتار والدين را در مسأله اي منظور از الگو بر. برداري با دنباله روي فرق مي كند 

برنامه ريزي دقيق و منظم انجام مي دهد و از نظم  چون نظم ، تقليد مي نمايد ، خود نيز به موقع كارهايش را با 

  .پدر ، الگو برداري مي كند

غييرات و اصالحات مستلزم ايجاد تجذاب ودوست داشتني  تحقق خالقيت و نوآوري در سازمانهاي آموزشي -

تدوين ،طراحي و اجراي تحقيقات ميداني ازجمله : فراوان در اركان سازمانها به ويژه در مديريت مدارس مي باشد

پرورش اعتماد به ،كتابهاي درسي يا تكيه بر رويكرد مشاركتي در آموزش و ايجاد فرصت هاي الزم براي فراگيران

، مديران ، كاركنان و دانش آموان، معلمان در ينيازهاي آموزش،گيردنفس و خالقيت و نوآوري در اولويت قرار ب

، زمينه خالقيت و نوآوري شناسايي و طبقه بندي شود و دوره هاي آموزشي مناسب طراحي و آموزش داده شود

الگوي خود ، قوانين و مقررات انعطاف پذير باشند و زمينه را براي ريسك كردن دانش آموزان فراهم نمايد

محيطي مناسب براي انجام كارهاي .ابي در مورد مديران ، معلمان و دانش آموزان مورد تأكيد قرار گيردارزشي

تا به كمك آنها خالقيت ها ي خود را  ادقرار د دانش آموزانامكانات و وسايلي دراختيار كرد،بايدخالق آنها فراهم 

  ...)مثال وسايل موسيقي، نقاشي و طراحي و به عنوان.( ابراز نمايند
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به عنوان  نمود،بيش از حد آنان خودداري  از ارزيابي ردك گذاريارزش و را تشويق دانش آموزانكارهاي خالق  -

  .باشند مانشاهد كارهاي خالق  دانش آموزان ادو اجازه د پرداخت به انجام كارهاي خالقبايدبزرگسال، خود 

 ،استفاده از فعاليتهـاي استعـاري ،روش حل مسئله ،طوفان مغزي :ازجمله به كارگيري فنون پرورش خالقيت -

مي تواند در جذابيت كالس  استفاده از تعارض فشرده و استفاده از قياس مستقيم ،استفاده از قياس شخصي

  .ومدرسه تاثير فراواني داشته باشد

ژگي هاي در طرحي كه براي تدوين وي.مدارس دوست داشتني بايد به تربيت انسان مطلوب همت  گمارند -

در چشم انداز بيست ساله ارائه شده است ، اهداف ) محصول نظام آموزش و پرورش كشورمان( انسان مطلوب ، 

انساني كه در ده زمينه مهم ، با . مزبور ، مجدداً با برخي كلمات و اصطالحات جديد معين و تعريف شده اند 

به طور خالصه و بدون توضيحات مهمي ) است  داراي دانش ها ، مهارت ها ، و نگرش هاي معيني( سواد است 

 ،سواداجتماعي ،سواد سياسي :به شرح زيراند ) ده نوع سواد ( كه براي هر ويژگي در طرح آمده است ، آن اهداف 

سواد  ،)جهاني ( سواد ميان فرهنگي  ،سواد علمي ،)ديني و اخالقي ( سواد معنوي  ،هنري –سواد فرهنگي 

براي ساختن انساني با چنين  سواد زيست محيطي و سواد بهداشتي ،اد فناوريسو ،حرفه اي –اقتصادي 

ويژگيهاي تكامل يافته اي نظام آموزش و پرورش دوست داشتني ،جذاب وكارآمدي را مي طلبد كه جز با يك 

عزم ملي فراگير وتوجه عميق وجدي به مولفه ها وساختارهاي مختلف تاثير گذار در آن به ويژه مولفه هايي كه 

  .اتي وحائز اهميت استدر اين مقاله عنوان شده است ، بسيار حي

  

  و مĤخذ  منابع

از ديدگاه مديران     يي، بررسي عوامل موثر در تحقق اهداف دوره ابتدا)1381. (دارويي ، م و قا بابايي ، ح آ -

  . پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد خوارسگان . وآموزگاران آموزش و پرورش   برخوار

وامل موثر در تربيت ديني دانش آموزان از نظر مديران ، دبيران ديني و دانش بررسي ع) . 1375. (آذري ، م  -

  . دانشگاه آزاد خوارسگان  آموزان متدين دبيرستانهاي شهر اصفهان ،پايان نامه كار شناسي ارشد ،
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بررسي ميزان تحقق اهداف مصوب دوره ي ابتدايي درشهرستان خميني شهر ازديدگاه ). 1385.(افشاري ،ب -

  .دانشگاه آزاد خوارسگانپايان نامه كارشناسي ارشد،  . را ن مدي

: تهران . آموزش و پرورش ابتدايي ، راهنمايي تحصيلي و متوسطه .  1377. ت ، نديمي . ح و م . بروج ، م  -

  .انتشارات مهرداد ، چاپ چهارم 

آموزي در امور متو سطه از ابي نقش شورا هاي دانش يبررسي وارز )1380.(ع،حسن زاده محمدي آبادي   -

ان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد يران واعضائ شوراي دانش آموزي شهر اصفهان پايدگاه مديد

  . خوراسگان

  .انتشارات اميركبير،چاپ دوم:تهران. فلسفه آموزش وپرورش).1370.(شعاري نژاد،ع-

سال چهارم، شماره  .دانش و پژوهش  .)1381.() اصفهان ( فصل نامه دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  -

  .  14و  13

  .دفترانتشارات كمك آموزشي).1386.(فصلنامه تكنولوژي آموزشي رشد -

 اهداف  كانون هاي ورزشي استان اصفهان وارائه زان تحققيت وميبررسي چگونگي وضع)1382.(قرباني خ -

  .پ استان اصفهان  .قات آيتحق شوراي.  81-82راهكارهائي  جهت بهبود آنها در سال 

     - نتشارات  تهران ) 1374(بازرگان.خ  ويترجمه مشا.آموزشي ك درنظاميبرنامه استراتز.ح هومن.كافمن ر -

  .مدرسه

  .23/7/1387 روزنامه اطالعات -

  .دفتر انتشارات اسال مي:ت چاپيموسسه منادي ترب.پ.وزارت آ.ت طربناك يترب.)1380.(ع يميكر -

  .تهران ،نشر ترمه .سازمان ومديريت رويكرد پژوهشي ). 1383(مقيمي ، م  -

  .ماهخرداد .»پيوند معنويت با سياست در مرام امام خميني« ).1384. (مجله رواق انديشه -

  .تربيت معلم آيت اهللا طالقاني: قم. ويژگي هاي معلم خوب). 1371( .مظاهري، حسين -
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، تاريخ انتشار زمستان 9 دوره هشتم شماره:قم  .فرهنگ تعليم و تربيت اسالمي ).1379( .مؤسسه در راه حق -

.  

 .  33تا  31، سوره بقره آيه 1،2،3، سوره الرحمن، آيه كريم قرآن -

  .1386تابستان  333،  334،  335شماره  مجله پيوند -

  

- Ascher cahrol (1984). Education Redorm New yourk. N.4.                          

                  

 www.  Nea. org / tomorrows teachers / 2003 / cover. Html  

. www. Linkestan : com  -  

http://www.sanad.ir/Default.aspx?tabid=385 -  

http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=471&newsview=7900  

http://ghofli.khschool.ir/-  

http://edujavanrood.blogsky.com/1387/02/01/post-106/ -  

  http://www.intizar.org/vdcd2n0k6yt09.a2y.html -  

http://www.sanjeshmostamar.com -      


