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 :ولی امر مسلمین. فرمایشات 1

 کلیات: 

باشد؟ اول این را مشخص بکنیم؛ ترسیم بکنیم؛ بعد ببینیم که برای ساختن محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه می خواهیم 

یک چنین موجودی، یک چنین مردی، زنی، جوانی، چه کارهای مهم و اساسی، چه تعالیم لازم، در خلال چه برنامه آموزشی باید 

 (2داده شود، تا این موجود پرورش پیدا کند. )

است که نقشه پیشرفت کشورمان را بر اساس جهان بینی اسلام برای این انسان، انسان در منطق آن چیز که ما به آن نیاز داریم، این 

 (3)اسلام، فراهم و تهیه کنیم.

ا چه خواهیم بیاموزیم، تعلیم بدهیم و پرورش بدهیم، تافراد صاحب نظر و عمیق بنشینند همین را تدوین کنند؛ معلوم بشود که ما می 

ه آموزش و پرورش است؛ این را مشخص بکنند؛ تدوین بکنند. آن وقت بر اساس این فلسفه، نظام مطلوب اتفاقی بیفتد. این فلسف

 (01آموزش و پرورش به دست خواهد آمد.)

ار مهمی که برای او وجود دارد، خود را بیشتر تطبیق دهد. نظام آموزش و یوز به روز با هدفهای کلان و بسرآموزش و پرورش باید 

کنند و ما از مجموعه شما آموزش و پرورشی ها همین جهت، یک تحول اساسی پیدا کند. الان دارند خوب کار می پرورش باید در

ازمان سای وجود دارد. طراحان فکور و اندیشمند، در زمینه های شکوه ای نداریم؛ اما معتقدیم احتیاج به یک حرکت تحول گونه

آنها و ترتیب معلمین و ترسیم خطوط مهم و روشن در  درسی و محتوایکلاس های به محیط های درسی و  دهی و شکل دادن

 (4)و مهم بکنند. تحول آمیزی آموزش و پرورش، باید کارهای مجموعه

وری ترین و واجب ترین و مبرم ترین وظیفه مسئولان امر این است که سازماندهی آموزش در دوره های مختلف تعلیم را فامروز 

 (5.)و قالب در نظام آموزشی کشور باید تغییر پیدا بکندیعنی محتوا عوض کنند. 

ظام ... از روزی که نظامی به نام نی فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ما نیستساخته و پرداختهآموزش و پرورش کنونی کشور ما، 

 (6.)ما امروز دنبال آن فلسفه هستیبنای کار بر آن فلسفه ای نبود که م –از آغاز کار  -آموزش و پرورش در این کشور به وجود آمد

 (7می منطبق نیست.)لاآموزش با هدفهای امروز کشور ما و با آرمانهای جمهوری اس شکل و محتوای

شیوه آموزش و پرورش خوبی داشتند و ما هم از آنها یادگرفتیم. این که دبستانها از مکتب خانه های قدیمی بهتر بود؛  ]هاغربی[آنها 

کنیم؛ این ها مفید است؛ اما بالاخره چقدرش، چه جورش، با ها را که ما رد نمیدبستان، دبیرستان، تقسیم بندی ها، خوب بود، این
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جوری باشد، توجه نکردیم و یکپارچه گرفتیم. آنها گفتند شش کلاس اینجور باشد، شش کلاس آنکدام رویکردش، ما دیگر به این 

شان را تغییر دادند، پنج کلاس و سه کلاس و فلان، ما هم این را یاد گرفتیم آوردیم. خوب، این ما همان را آوردیم. بعد، آنها روش

مات را ماهم همینطور این تراکم تعلی د، گفتند اینها را تعلیم بدهید،آنها که کتاب درسی با درس های مختلف داشتنشود.که نمی

 (8.)لحاظ قالب، هم از لحاظ محتوا یک شیوه تقلیدی محض استی سازماندهی آموزش پرورش هم از فراگرفتیم. شیوه

تلف رت بر کار بخشهای مخ، در تربیت معلم، در نظاتنظیم کتابکنم سرلوحه و محور برنامه های آموزش و پرورش در من خیال می

یا نه؟  دهتفکر اسلامی منتقل شآموزش و پرورش، در نظارت بر کار آموزش دهندگان و داخل مدارس باید بر این باشد که ببینند آیا 

 (00گیرد؟)گیرد یا انجام نمیدر این مدارس انجام می انسان سازی بر مبنای اسلام و مسلمان سازی کودکان

تربیت در کشور خوب باشد و آموزش فرهنگی به وسیله افراد صدیق و امین و توانا انجام بگیرد؛ آینده آن  اگر دستگاه تعلیم و

این کودکی  باشد. یعنی خواهیم که با ایمانمتخصصی میخواهیم، مملکت تضمین شده است...ما برای فردا فقط متخصص تنها نمی

 (02آن چنان ساخته بشود که فردا یک متخصص مومن بار بیاید.) گیرد، این بایدکه امروز در اختیار مدرسه قرار می

قلابی را رها کنیم. یک کار علمی، اجتماعی، فرهنگی و حتی برنامه های ندر تمام برنامه های ارایه شده نباید جهت گیری اسلامی و ا

 05تواند دارای جهت گیری اسلامی و انقلابی و یا بالعکس باشد. سرگرمی می

جایی اقتضای کنم، به شدت هم مخالفم؛ هراینکه ما برنامه های این کشور و آن کشور را بگیریم و تقلید کنیم، اصلا استقبال نمیمن از 

با ما یکی نیست؛ این را من اصلا توصیه  -که برنامه های آموزشی دارند -خودش را دارد، به علاوه که هدف خیلی از این کشورها

وه ای ی آموزش، در شیآموزشی و نکته های آموزشی را باید یاد گرفت و در برنامه های درسی، در شیوهکنم. اما پیشرفت های نمی

 (07ی کلاس، اعمال کرد.)اداره

موزش و ، آجا اول کاراست؛ لیکن نه با هندسه صحیحی از آغاز کار. در این یک بنای قدیمی  البته در کشور ما، آموزش و پرورش

ود کنید که این مبنا صحیح را به وجنگذاشتند؛ شما دارید مجاهدت می مبنای صحیحیهای فرهنگی، بر پرورش را مثل اغلب بنا

بیاورد؛ بنابراین مشکلات زیادی دارد؛ این مشکلات را تحمل بکنید و آن را به حساب جهاد در راه خدا بگذارید. این را، هم شما 

 (01توجه داشته باشید که عملتان جهادی است.)

؛ انی اسلام تنظیم کنندبر اساس مب نخبگان کشور ما یکی از بزرگترینکارهاشان باید این باشد که نقشه جامع پیشرفت کشور رامجموعه 

کند...  تواند پیشرفت کشور ما را تنظیمتواند کشور را نجات بدهد؛ او نمینسپرند. اونمی مدل سازی های غربیدل به الگوی غربی و 

مصالح استفاده  کنیم. ازکنیم؛ ما تعصب نداریم. هر جا پیشرفت علمی، تجربه علمی باشد، استفاده میه میالبته از علمِشان استفاد

 (21کنیم؛ اما نقشه را بر طبق فکر خودمان، بر طبق نیاز خودمان بایستی بریزیم.)می

 (20واهد آمد.)بر اساس این فلسفه )فلسفه آموزش و پرورش اسلامی(، نظام مطلوب آموزش و پرورش به دست خ

 (22آن نظام ) نظام مطلوب آموزش و پرورش( بایستی مثل یک جدول پر بشود از برنامه های گوناگون.)

زییات وارد جکنید باید به می ضمن اینکه آن کلی را ترسیمیه بدهید، ارا اگر چنانچه شما بخواهید آن نظامی را که متناسب هست را

ه ، معلم چدکتاب ها را کی بنویسید، کتاب ها چگونه نوشته بشوی حتی فکر این را بکنید که بگیرد، یعن بشوید تا مورد بحث قرار

 سرواکردننیم این از فقط ارایه بک تصویر کلیجور تربیت بشود، باید تمام این جزییات فکر بشود، اگر ما قانع شدیم به اینکه یک 

 باید داد... ثانیا از همین حالا ما در آن دستگاه های اجرایی مان پرتوی است و هیچ به فکر سرواکردن نباید بود، یک چیز کامل و دقیق

 65سال  (22از آن نگرش کلی و آینده را بتابانیم، )
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ما وقتی نظام آموزشی مان را تغییر بدهیم در حقیقت این کارا ها را کردیم که هدفهای آموشی را مشخص کردیم، چون در نظام 

، امروز ممکن است چیز دیگری باشد و بر اساس آن هدف ها رشته های درسی را انتخاب گذشته هدف آموزش یک چیزی بود

شودآنها . موادی را که در این رشته ها تدریس میهایی با رشته های کنونی خواهد داشتطبعا رشته های درسی تفاوتکردیم که 

ها را معین خواهیم کرد، و هم کتاب هایی را بشود این دادهی درسی را، هم میزانی را که از آن ماده باید آموزش هم اصل مادهرا، 

ر نظام شود تغییگماریم که این ها را بدهند، این میبر اساس این مواد درسی و این خصوصیات تدوین خواهیم کرد و معلمین را می

 (24آموزشی.)

نامه ریزی رای این کار واقعا باید بنشینیم برما باید برای آموزش و پرورش و گسترش آموزش و پرورش و تحصیل امکانات بیشتر ب

رود. کنیم. ای بسا از آنجایی که نظام درسی امروز در کشور ما یک نظام منطبق با نیازهای ما نیست خیلی از امکانات ما دارد هدر می

را با نیازهای  ا کی نشستیم اینخوانند مخب این کلاس بندی و طبقه بندی و ترتیبی که کودکان و نوجوانان وجوانان ما دارند درس می

ه و نظام شود به نظام گذشتی خودمان تطبیق بکنیم و انتخاب بکنیم. این جوری نبوده که، این مربوط میی خودمان و جامعهآینده

لاس کیک نفری رفت در فلان کشور اروپایی دبد آنها مثلا گذشته هم برایش تقلید از غرب مهم بود که نگویند عقب افتاده است. 

ابتدایی دارند و متوسطه دارند و متوسطه هم سیکل اول دارند و سیکل دوم دارند، آمد عین همین را در همین جا پیاده کرد. بعد هم 

. آیا این همان چیزی است که همان را یک مختصر دست کاریش کردند در طول چندین سال امروز شده به این شکلی که ما داریم

گیرد ما و نوجوان ما در این روال دبستانی راهنمایی و دبیرستانی با همین معلومات و دروسی که تعلیم می ما لازم داریم؟آیا کودک

امه شود برای ادشود برای کار، آماده میشود که در پانزده، شانزده سالگی، هفده سالگی ما احتیاج داریم آماده میهمان چیزی می

 (25اسی آموزش و پرورش است.)شود؟ لین یکی از کارهای استحصیلات چه می

های مناسب و برنامه ریزی صحیح امکان پذیر خواهد بود. به خصوص در امر تربیت و این کار با تربیت معلمین صالح و تدوین کتاب 

 (26.)تدوین و تالیف کتب درسی هر قدر ابتکار، علم، هنر، خلاقیت و همچنین بودجه صرف این کار شود جا داردمعلم و 

 ، در تربیت معلم، در نظارت بر کار بخشهای مختلفتنظیم کتابکنم سرلوحه و محور برنامه های آموزشی و پرورش در ل میمن خیا

شود یا قل میمنت تفکر اسلامیآموزش و پرورش، در نظارت بر کار آموزش دهندگان و داخل مدارس باید بر این باشد که ببینند آیا 

 (27گیرد؟)یا انجام نمی گیردمسلمان سازی کودکان در این مدارس انجام می انسان سازی بر مبنای اسلام ونه؟ 

شوند که از مجموع کسانی که وارد دبیرستان می دشابرنامه را چنان بریزند که تصور و ذهنیت آموزش و پرورش کشور ما این ب

بروید جلو،  و حرفه ای باشد. اصلا با این تصور درصد کمتری به دبیرستان ها و درصد بیشتر متعلق به کارگاه ها و آموزشگاهای فنی

گیرند ای، فنی حرفه ای ها البته روشهای اجرایی هم باید در پیش بدبیرستان های ما هم باید خودشان را تطبیق بدهند با شکل فنی حرفه

ند... اینها بن بست خودشان را بشکنها حرفه ایآیند این جا ظلم نشود، از جمله این که فنیکه حقیقتا هم به استعداد کسانی که می

خواهد و باید این بتوانند در دوره های بالار متصل بشوند و به آموزش عالی و تعلیمات عالیه را فرا بگیرند. البته اینها برنامه ریزی می

 (28کمک انجام بگیرد و راه ها زیاد است.)

ر ابتکار، علم، هنر، خلاقیت و همچنین بودجه صرف این کار به خصوص در امر تربیت معلم و تدوین و تالیف کتب درسی هر قد

 (25شود جا دارد.)
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تعلیم کاری بسیار ظریف و دقیق است. تعلیم فقط این نیست که ما مجموعه ای از معلومات را در کاغذ بگذاریم و به دانش آموز 

وری باشد ان دهند؛ این، تعلیم حقیقی نیست. تعلیم باید طبدهیم و بگوییم بخوان؛ بعد هم برهه ای از سال را معین کنیم تا بیایند امتح

 (40که ذهن را بسازد، مغز را فعال کند و در درجه اول، شوق به دانستن را در دل متعلّم ایجاد نماید.)

 (44خواهد.)ی اینها تحول میی پذیرش، در کتاب درسی؛ همهی پژوهش، در شیوهی آموزش، در شیوهدر شیوه

 مصادیق

ی که طور؛ آن هم با جاذبه های بسیار کم و کتاب هایی نه چندان گیرا؛ بالاخره آندرس دینی را یک درس جداگانه قرار داده ایمما 

 (1ایم، نقایصی دارد. )ما دیده

علیم آمیخته تها بایستی با تعلیم، تعلیم همه دروس و فصول . این..باشد. تربیت همراهتوی کلاس بایستی با  های درسی و تعلیمکتاب

 (06بشود.)

تواند تفکر دینی ییک معلم ریاضی، یک معلم فیزیک، یک معلم فارسی و ادبیات هم با یک نکته گوی به جا و با یک تک مضراب م

 (26تا یادش نرود.) را در اعماق دل شاگرد و مخاطب خود جا دهد

بیان  -ولو در یک جمله -استفاده کنند و یک نکته دینی رامطلوب این است که وسط درس ریاضی یا فیزیک یا طبیعی، از فرصتی 

 (27افتد. این کار بسیار خوبی است.)کنند. گاهی اوقات این کار از منبر ما مفیدتر است؛ چون در اعماق ذهن مخاطب کاملا جا می

معلم اشد؛ ب ال معلم پرورشیمعلم فیزیک هم در عین حدرس، کلاس و در  پرورش را با آموزش بیامیزیمخواهیم گفتند ما میمی

طور. این فکر خیلی خوبی است؛ اما کجاست حالا؟ باشد؛ معلم جغرافیا و تاریخ هم همین ریاضی هم در عین حال معلم پرورشی

 (28نداریم، ندارید.)

. این حرف ندکتربیت را با تعلیم همراه کنیم تا معلم در کلاس، تربیت هم بآموزش و پرورش مطرح شده است که بخش شنیدم در 

د با یک کلمه و توانبنده هم معتقدم که معلم فیزیک، معلم زیست شناسی، معلم ریاضی، یا هر معلم دیگری، میدرستی است؛  ربسیا

 (21).و چنان تربیتی بکند که گاهی با یک کتاب نشود آن تاثیر را گذاشت آموز یگذاردآنچنان تاثیری روی ذهن دانشتلنگر، 

درسه ها چه در م -های این کار دسته بندی شود و به تناسب در جای خود و در کتاب های درسیه قرآنی به وسیله خبرباید مفاهیم 

 (47گنجانده شود. این ارتباط باید دایمی باشد.) -هاو چه در دانشگاه

. لازم ل کند به انسانهاى متدینى بجا تبدیآموز را با یک جملهى دانشجو یا دانشتواند یک کلاس را، یک مجموعهگاهى استاد مى

در درس فیزیک، یا در درس ریاضى، یا در هر دینى یا معارف را تدریس کند؛ نه، شما گاهى یکجا  ى علومهم نیست حتماً رشته

 ى قرآنهى خوب از یک آییک استفادهکلمه بر زبانتان جارى کنید، یا توانید یکمى -علوم انسانى و غیر انسانى -درس دیگرى

کند به یک انسان او را تبدیل مىماند و که در دل این جوان مى بکنید یک انگشت اشاره به قدرت پروردگار و صنع الهى، یا بکنید

 (0281/ 14/ 12/ ) 0281جورى است. بیانات / سالاستاد این مؤمن.

 و دین معلم یدتوانمی هرچه، یا اجتماعی علوم یا ادبیات یا هندسه یا ریاضیات یا فیزیک معلم شمای که است این امعقیده هم من

 ریاضی جدول یک حل هنگام در ریاضی معلم یک گاهی. باشید خودتان آموزدانش در اخلاق یدهندهپرورش و اخلاق معلم

 ودشانخ یوظیفه بایستی معلمین یهمه را این. گذاردمی ماندگاری اثر آموزدانش قلب اعماق در کلمه آن که گویدمی کلمهیک

 لهمسئ این از که کنممی عرض -کنیدمی تدریس هرچه -هامعلم یهمه به و دارید حضور اینجا که عزیزانی شما به من و. بدانند

 استفاده -امکان این از -متعلم بر معلم روحی تأثیر با معلمی، نفوذ با که بهتر چه و شماست؛ کار جزو هم کردن تربیت که نکنید غفلت
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 قیامت، از ملهج یک پیغمبر، از کلمه یک خدا، از کلمهیک. بگذارید باقی آموزدانش قلب در اینورانی و روشن ینقطه یک و کنید

 کلاس معلم ای ادبیات دبیر یا ریاضی دبیر عنوان به شما از است ممکن گاهی خدا، به محبت و اللَّّه إلی سلوک و معنویت از کلمهیک

 مطلوب لشک شماست، مخاطب که را انسانی این نوجوان، این یا کودک این شخصیت که شود صادر دبستان دوم یا دبستان اول

 .باشد بیشتر اثرش دیگر هایشکل در زدن حرف ساعت صد از که بدهد
نسان انگاه اسلام به انسان، به علم، به زندگى بشر، به عالم طبیعت و به عالم وجود، نگاهى است که معرفت نوینى را در اختیار 

 تحقیقات علمى در غرب نبوده. تحقیقات علمى در غرب، در ستیز با آنچه آن را دین مبناى. این نگاه، زیربنا و قاعده و گذاردمى

شناسیم، و بهترین مشوق علم، دین است. دینى که ما مى جوشدبینى ما، علم از دل دین مىجهاندر ..پنداشتند، آغاز شده. مى

گیریم، تصویرى که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراء الطبیعه و از توحید و از مشیت الهى و اى که ما از قرآن مىبینى دینىجهان

اه کنید؛ اش را شما در تاریخ نگاست. نمونه ى علمکنندهاز تقدیر و قضا و قدر داریم، با علم سازگار است؛ لذا تولیدکننده و تشویق

ى در همه -ودسابقه بروز در دنیا بىچنان اوج گرفت که تا آنى اسلام بر اثر تشویق اسلام آنببینید حرکت علمى در قرون اولیه

باید  ى علوم تجربىدر زمینه…و علم و دین باهم آمیخته و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد -هازمینه

 .ها( بیانات در دیدار اساتید دانشگاه0282/ 11/ 26).«کار و تلاش کنیم. 

 (35نویسندگان کتابهای درسی، رازها و رمزها و درس های نماز را در کتابهای درسی بگنجانند.)

 سند تحول و دیگر مطالعات انجام شده در آموزش و پرورش:. 2

 الف ( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 راهبردهای کلان:

 (لانتمام هدف های ک)ـ استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی براساس مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی 1

ـ نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی بخشی در کلیه مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت رسمی 2

 (6و  5، 4، 2، 1هدف های کلان )عمومی 

انی، انس شامل برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابع)ـ ابتناء فرآیند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام ها 3

راهبری و مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا ،تجهیزات و فناوری ـ پژوهش و ارزشیابی) و برنامه های کوتاه 

مدت و میان مدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (هدف های کلان 

 (5و  6، 2، 3، 4، 1
 

  فناوری و علمی تربیت ساحت .۴ ۳ ۶

 قلمرو و حدود (الف

 و صفات) ها شایستگی کسب به ناظر که است عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی فناوری و علمی تربیت تربیت ساحت

 و علم عرصة در بشری متراکم تجارب نتایج توسعة و گیری بهره و شناخت در را متربیان که است یی(ها ومهارت ها توانمندی

 به ای آیه نگاه)هستی جهان به نسبت آینده، تحولات و تغییرات به عنایت با شوند، قادر متربیان آن اساس بر تا کند یاری فناوری

 .کنند کسب شمدار ارز بینشی (ابزاری نگاه)طبیعت در مسئولانه تصرف و استفاده و (هستی

 اساسی راهبرد یک به یتواندم که شد، منجرخواهد طبیعت از مسئولانة گیری بهره و تصرف به منجر ابزاری و ای آیه نگاه ترکیب

 راستای در جامعه افراد توانمندی رشد به ناظر تربیت از ساحت این لذا .بینجامد آن از مراقبت و حفظ و طبیعت به انسان نگاه در
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 انتقادی، تفکر توان منطقی، و علمی تفکر شیوة کارگیری به افزایی، دانش مهارت کسب عمومی، و پایه های دانش درک و فهم

 .است زندگی کیفیت بهبود برای فناورانه تفکر و بینش دانش، کسب به ناظر نیز و نوآوری و خلاقیت بروز جهت آمادگی

 رویكرد (ب

 است اسلامی معیار نظام چهارچوب در 2 تلفیقی و نگر کل گیری جهت فناوری، و علمی تربیت ساحت گیری جهت ترین مهم

  :از اند عبارت آن های مشخصه از برخی که

 است؛ فناوری و علم تلفیق به ناظر تر، وسیع معنای در که عملی و نظری تربیت به همزمان توجه یا عمل و نظر تلفیق -0

 از ای آیه مفهوم به طبیعت شناخت ضمن یعنی)همدیگر با آن شناخت و ابزاری نگرش و طبیعت به ای آیه نگاه تلفیق -2

 شود گرفته بهره آن از اخلاقی و روشمند صورت به شود می تلاش الهی، جلال و جمال آیات

  دین و علم هماهنگی بر تأکید -2

 کیفی و کمّی پژوهش رویکردهای به متوازن و متعادل توجه -4

 عمومی رسمی وتربیت تعلیم نظام شود می تلاش آن طی که علمی؛ ایه رشته و علوم مرزهای تنیدگی درهم ملاحظه  -5

  بیابند؛ هستی جهان به نسبت جامع نگرشی و دیدگاه متربیان ایران اسلامی جمهوری

 رو این از .ها آن چیستی صرفاً نه هاست، آموخته چرایی به ناظر عمدتاً  مسئله این که محتوا مداری ارزش به توجه -6

 چنین هم و تربیت هدف و غایت راستای در یعنی باشند؛ سودمند و مفید باید (ها یادگیری )شده کسب های شایستگی

 اصلاح برای عمل و شناخت به مستمراً تا کنند کمک ها آن به و باشند ها یادگیرنده زندگی با مرتبط و نیازها با متناسب

 بپردازند؛ دیگران و خود موقعیت بهبود و

 به و فناوری و علمی درتربیت فرآیندی، های مهارت بین تلفیق ویژه به علمی های نگرش و ها دانش ها، مهارت تلفیق -7

 برای ابزاری و روشی منزلة به محتوا، یادگیری در جریان ارتباطی و اطلاعاتی سواد به مربوط های مهارت کارگیری

 .بهتر و تر عمیق یادگیری و یاددهی

 

 اصول (ج

  خالق تعظیم و؛ خلقت عظمت درک )خدا با ارتباط منظر از هستی، جهان از متربیان درک به توجه -0

 فناوری؛ وحوزة وکاربردی (تجربی و ریاضی انسانی)نظری علوم های عرصه به متوازن و متعادل توجه -2

 اخلاقی های ارزش توسعة و شمداریارز؛ متربیان آیندة و حال اجتماعی و فردی زندگی با یادگیری محتوای ارتباط -2
 
 

 برنامه درس ملی :ب ( 

 اصول حاکم بر برنامه های درسی و تربیتی– 8/1

محتوای برنامه ها  و :  مبانی و ارزشهای اسلام ناب محمدی باید بر تمامی اصول ,رویکرد ها ,اهداف , دین محوری اصل -1

 و تربیتی حاکم باشد و این اصل بر سایر اصول نیز حاکم است. روشهای درسی
 

  اهداف کلی -5/2

 :ایمان و باور – 6/2/5/2
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 تجربیاتب. 

 مدارس داخل کشور:. 0

 مدرسه حکمت بابلسر 

 کاربرد از ماا بگیرد، یاد را مباحث این شخص شودمی باعث ادبیات، و علوم ریاضی، چون دروسی در مباحث کردن انتزاعی و جزیهت

 مختلف هایهزمین به توام صورت به واقعی، محیط به نزدیکتر و ملموس شرایط در آموزشی مفاد که صورتی در اما. باشد ناتوان آنها

 عاملت و هاپدیده یکپارچه جوهره و ترکیب هم و شوند،می آشنا هاحوزه مباحث و موضوعات تک تک با هم آموزندانش بپردازد،

 .شودمی منتقل آموزدانش به جا این در بصیرت از نوعی دانش، و علم بر علاوه دیگر، عبارت به. یابندمی در را آنها بین

 مدرسه  رسید برنامه در. کندمی اتخاذ معمول، مدارس به نسبت را متفاوتی درسی برنامه رویکرد، همین بر مبتنی حکمت دبستان

 از خنیس اینجا در.  ترندنزدیک کاربردی شرایط به که هستند موضوعاتی عمدتا جلسات، و دروس عناوین و موضوعات حکمت،

 "عکاسی" ،"طبیعت و خلقت" ،"حکایات" ،"هاسازه و طراحی" ،"سفر و سیر" ،"کار و کسب" بلکه. نیست علوم و ریاضی دروس

 یا ترکیبی دروس را آن ما که) دروس از یک هر در. هستند مدرسه در درس جلسات و دروس عناوین نمونه "نگاری روزنامه" و

 یرسم دروس مباحث آن، خلال در و شده، مطرح کودکان سن برای درک قابل و ملموس کاملا موضوع ،(نامیممی عملیاتی دروس

 عملیاتی و کاربردی کردن درگیر ضمن نیز ترکیبی دروس ارائه در. شودمی مطرح آن نظایر و ادبیات قرآن، دین، علوم، ریاضیات،

 سعدی، تانگلس قرآن، مانند اصیل متون و منابع از گفتگو، و مباحثه و ،(کار و کسب در فروش و خرید نظیر) کارها خود انجام در

 جمال خداوند؛ و فعل مظاهر عنوان به آفرینش جهان زیباییهای به باور و آن قانونمندی و خلقت هدفمندی و ارزش به ایمان   

 

 در بخش عناصر هدف:  تعقل  اهداف تفصیلی - 2/۶/2

 متعال خداوند با رابطه -ب
 بخشش و مهربانی علم، خداوند به ویژه در قدرت، صفات در تفکر*

 قرآن آیات در اندیشه* 
 

 ( … و آخرت،ملائکه جهان ابدی، حیات( طبیعت ...ماوراء و زیست محیط فضا، آب، ,زمین، طبیعت):خلقت با رابطه -د
  خلقات خداوند در اندیشیدن و کنجکاوی*  

 پدیده های خلقت درباره سازی مفهوم* 
 آفرینش جهان زیباییهای در تفکر* 
 آفرینش اسرار جهان و خلقات پدیده های در تفکر* 
 عالم آخرت و غیب جهان مورد در کنجکاوی* 
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 آموزشی حتوایم ترتیب بدین و شود،می استفاده آموزشی و علمی مستند، هایفیلم نیز و مرجع علمی کتب شاهنامه، نثر، به مثنوی

 .شودمی فراهم آموزاندانش برای متنوعی

. گیردمی رارق تعلیم و بحث مورد و ارائه ادبیات، درس تا گرفته ریاضی دروس از فوق شده مطرح مباحث کار، و کسب درس در مثلا

 آموزدانش یبترت بدین. کندمی منتقل آموزندانش به را ریاضیات درس تعلیمات از بخشی کار، و کسب درس فرصت در معلم مثلا

 میان این رد. کندمی حس کاملا را آن کاربرد شرایط و دارد، نیاز آن کاربرد به که گیردمی یاد شرایطی در را تقسیم مبحث مثلا

 اسکل همان در مثلا. گیردمی کار به را آن ضرورت حسب بر معلم و دارد، قرار آموزندانش قفسه در رسمی دروس درسی کتاب

 دموجو تمرینهای از برخی که خواهدمی آموزندانش از مربوطه، مباحث طرح از پس معلم تقسیم، مبحث در کار، و کسب درس

 .کنند حل را ریاضیات درسی کتاب در

 به. تاس ترکیبی دروس در...(  و علوم ریاضیات،) رسمی دروس مباحث تمام کامل پوشش است، مطرح اینجا در که مهمی نکته

 پوشش ای،نهرایا ابزارهای از گرفتن یاری با معلم. است ترکیبی دروس در گنجایش قابل رسمی، دروس مباحث اغلب دیگر عبارت

 موزنآدانش امسال ریاضیات درس مباحث از چقدر مثلا که است آگاه و کند،می کنترل را رسمی دروس در ضروری مباحث تمام

 .است کرده تمرین آنها با و انتقال آنها به را

 نشده مرینت آموزندانش با ترکیبی دروس در کافی اندازه به رسمی، دروس مباحث از بخشی که کند احساس معلم که صورتی در

 و ارائه را مباحث آن درسی کتاب روی از و داده، اختصاص مربوطه رسمی دروس از مذکور بخشهای به را جلساتی مستقیما است،

 .باشد گرفتهن قرار پوشش مورد کلاس در که ماند نخواهد باقی رسمی درسی کتابهای از اینقطه هیچ ترتیب بدین. کنندمی تمرین

 

 توانایی اثانی. کندمی دریافت را رسمی دروس موضوعات بهتری بسیار کیفیت با آموزدانش که است آن در اولا روش این مزیت

 را متریک زحمت و تلاش آموزدانش ثالثا. گیردمی فرا نیز را موضوع آن کاربرد مهارتهای و داشت؛ خواهد آن کاربرد در بیشتری

 فرا تریکوتاه زمان در را موضوع دلیل همین به و کشد،می آن درک و مربوطه رسمی درس مبحث فضای در گرفتن قرار برای

 نسبت و گیرد؛فرامی کلاس مدت همان در نیز را دیگری متعدد موضوعات درسی، کتابهای موضوعات بر علاوه رابعا و. گیردمی

 .است رسمی کلاس روش برابر چند تا گاه محدود، مدت همان در هایشیادگرفته

 مثلا .بود خواهد متفاوت متداول رسمی روش از کاملا اینجا در آموزدانش کارهای و تمرین نوع و آموزدانش فعالیتهای نوع البته

 .شودمی انجام شود،می واگذار او به که کارهایی و درس کلاس واقعی عملیات در آموزدانش ریاضیات تمرین از زیادی درصد

 و گزارشها نوشتن در را لغات دیکته آموزندانش بلکه ندارد؛ وجود دیکته نوشتن به نیازی مدرسه این در معمول صورت به همچنین

 خواهد زیاد سیارب آموز،دانش مستندات تولید حجم مدرسه این در اینکه گرفتن نظر در با نکته این و. کنندمی تجربه متعدد، متون

 .بود خواهد معنادار بود؛

 تنها( سایلم صورت رونویسی احیانا و) کتاب مسایل حل و نویسی دیکته و دروس از رونویسی که سنتی، روش خلاف بر آموزدانش

 نظایر و نگاری، روزنامه مطالب، آوریجمع نویسی، گزارش نویسی،انشاء از وسیعی حجم با حکمت مدرسه در اند،بوده او تولیدات

 اینکه و نوع،ت این دلیل به آموزدانش که است آن انتظار و. است زیاد بسیار سنتی روش خلاف بر هانوشته این تنوع. است مواجه آن

 کند؛می تجربه ی،سنت روش به نسبت را نوشتن از بیشتری حجم اینکه عین در کند،می انتخاب نوشتن برای را مربوطه موضوعات خود

 .کرد خواهد احساس آن رونویسی و رسمی دروس تکراری متون با برخورد برای را کمتری خستگی
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 حفظ و ده،ش ترغیب تفکر و تعقل به آن، ابعاد بررسی و کاربردی مسایل در شدن درگیر با آموزدانش روش، این در آنکه ضمن

 عملا را خود تفکر و تعقل آموزدانش که است جایی حکمت مدرسه. داد خواهد مسایل درک به را خود جای وار،طوطی کردن

 .دهدمی نشان او به عملا را گذاری ارج این مدرسه آموزشی سازوکار و محیط و یافت، خواهد ارزشمند

 هارتهایم تربیت برای را مناسب محیطی کاربرد، به نزدیک و ملموس ترکیبی دروس ارائه قالب در حکمت مدرسه آنکه ضمن

 ایجاد را مهارتها نای تربیت برای مناسب سازوکارهای و کرده، فراهم دانش، تعلیم کنار در ،تعقل و رفتاری عملیاتی، فکری، مختلف

 پشتیبانی ابلیتق نظری مباحث که شکلی به کاربردی، مباحث و نظری مباحث بین مناسب تعادل برقراری با صورت بدین. کندمی

 کارهای ریزیامهبرن و مدیریت گیری،تصمیم تفکر، روشهای سوی به را آموزندانش باشد؛ داشته کاربردی مباحث از مشخصی کاملا

 .کندمی هدایت ریها،فناو و ابزارها ماهرانه بکارگیری تا گرفته هنر و نگارش فن بیان، فن اجتماعی، تعاملات فنون شایسته، اخلاق خود،

 با اآنه رابطه آنها، کاربرد آنها، جایگاه که است، واقعی موضوعاتی گیرد،می یاد حکمت مدرسه در آموزدانش که موضوعاتی

 .است ملموس کاملا او، برای آنها به نیاز و شناسد،می او که دیگری موضوعات

 .است آنها یادگرفتن به مجبور اند،گرفته جای درسی کتابهای سرفصل در چون که ایانتزاعی موضوعات نه 

 

 مدارس خارج کشور:. 2

 ژاپن 

نیز به دانش آموزن آموخته شود تا آن ها را برای در ژاپن سعی می شود در مدارس علاوه بر علوم رایج، راه و رسم زندگی و کار 

 .زندگی در جامعه آماده شوند

های مدارس ژاپن اجرای برنامه های یادگیری در همه زندگی است. در حقیقت یادگیری در تمام عمر به اندازه آموزش یکی از برنامه

 .ان باید بیاموزدو پرورش رسمی اهمیت دارد. شعار آنها این است: هر فرد در هرجا و هر زم

عصر به صورت پیوسته ادامه دارد. دانش  4صبح تا  8ساعت در هفته است و ازساعت  48ساعت حضور دانش آموزان در مدارس 

کنند و بقیه با برنامه هایی مانند فعالیت های گروهی، ساعت در کلاس درس سپری می 06ساعت و متوسطه  22آموزان ابتدایی 

 ساعت در هفته را در خارج از کلاس هستند. 24بنابرین در دبستان .حت سپری می شودها و نهار و استراجشن

آیند بلکه هدف از مدرسه دیدار دوستان است. در آموزان این مقطع برای یادگیری علم به مدرسه نمیمعلمان عقیده دارند دانش

ها یک سوم مهشود. این گونه برناظافت( توجه بسیار میمدارس ابتدایی به بازی، کاردستی، موسیقی وخانه داری )آشپزی، خیاطی و ن

به "ای با عنوان آموزان مدارس ژاپن از همان کلاس اول ابتدایی در برنامهآموزان را به خود اختصاص می دهد. دانشاوقات دانش

 .پردازندبه یادگیری و انجام حرفه هایی مانند زراعت و صنعت می "سوی کار

ن فرصتهای لازم برای یادگیری تلفیقی و انتخاب دروس اختیاری در دوره های ابتدایی و اول دبیرستان، امکان علاوه بر فراهم آورد

انعطاف در برنامه های درسی، فراهم آوردن زندگی شوق انگیز در مدرسه، فرصتها و زمینه های لازم برای خلاقیت، زندگی با نشاط 

 موزان فراهم میکندو خرسندی از زندگی در مدرسه را برای دانش آ

به نحوی که فرصت لازم برای یادگیری تلفیقی یا مطالعه تلفیقی در برنامه های آموزشی و درسی فراهم می شود. این برنامه به عنوان 

یک ماده درسی نیست، بلکه فرصت یادگیری است که در مدارس و برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است و هر مدرسه با 
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یط طبیعی، فرهنگی، جغرافیایی، آموزشی و اجتماعی باید محتوای لازم برای آموزش آن را به کمک خود دانش آموزان توجه به شرا

فراهم کند. هدف اساسی این برنامه برقراری ارتباط موثر میان عناصر و موضوعات مختلف برنامه درسی در فعالیت های آموزشی 

 مدارس است. 

 و تجربی است روش آموزش بیشتر کاربردی، عینی

 برنامه درسی تلفیقی

برنامه بیش از آن که بخواهد دانش معینی را به دانش آموزان القائ کند. به دنبال فراهم کردن زمینه های لازم برای شکوفایی  این

گونه چقابلیت های فردی دانش آموزان و گسترش تجربه های فردی و مستقل آنهاست. بعلاوه کوشش می کند تا به آنها بیاموزد 

فکر کنند. تصمیم بگیرند، اندیشه های خود را سازماندهی کنند، مهارت های یادگیری، پژوهش، جمع آوری و تجزیه و تحلیل 

 اطلاعات را به دست آورند. در ارتباط با محیط اطراف خود بیاموزند و آموخته های خود را با جامعه و زندگی روزمره مرتبط کنند.

 

 

 

 ی()اقای میرجلیل آمریکا

برای یادآوری دروس قبل انجام داده و معلم درس جدید را با کمک  warm up)) عنوان گرم کردنطورکلی برگه سؤالی بهبه

 کردن در آن مبحث خاص با تمرین و دهد و بقیه کلاس باکارهای کمکی میکپیهای جذاب و ویدئو و عکس و پلیپاورپوینت

 مخصوصاً میزگرد هست.های تاریخ فعالیت و مباحثه در کلاس

 -5ورزش و بهداشت و سلامت  -4علوم  -2ریاضی  -2انگلیسی  -0شود: های دروس اجباری کلاً در پنج کلاس تقسیم میسرفصل

 تاریخ(.) مطالعات اجتماعی

ای و... در هش حرفشود که فقط دو تا کلاس باید انتخاب کرد. موسیقی، زبان خارجه، هنر، ورزها کلاس تقسیم میها به دهاختیاری 

دوره هشتم دوشنبه، چهارشنبه و روز جمعه اختصاص داده شده به مطالعه سالن ها، باشگاه ها، تیم های ورزشی و سایر فعالیت های 

  .فوق

ی( چکیده مبحث کتاب درس) کپی خاصیها دارند. هر معلمی پلیمعلمان استقلال بیشتری نسبت به ایران در طرز ارائه درس 

 کند،رد، پاورپوینت شخصی درست میآودرمی

و  روس بایست از کلاسی به کلاس دیگر بروند و کلاس دمعلمان کلاس خود را دارند و برعکس مدارس ایران دانش آموزان می

 معلمان ثابت است.

وسترها، تابلوها، پ ت.که با موضوع کلاس مثلاً علوم تزئین و دکوراسیون خاصی شده اسنحویکلاس به که هرها ایننکته جالب کلاس

 ها زیاد استها و حتی آزمایشگاه علوم در کلاس علوم است. کارگروهی و جمعی در کلاسهای کلاسبندیها، گروهرنگ

 

 های تربیتی:مجموعه. 2

 موسسه میثم تمار قم:
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نموده و در حال اجرا است که این موسسه در راستای معرفی جهان خلقت به دانش آموزان مقطع اول متوسطه طرح درسی را ارایه 

 مبتنی بر بر چند اصل می باشد :

شناخت  پدیده های خلقت از حدیث توحید مفضل امام صادق )ع( با نگاه به شناخت حکمتهای الهی در مورد آفرینش  -0

 اصلی  جلب می خالقه این نگاه ضمن شناخت پدیده های خلقت  توجه مخاطب را به ک مخلوقات وروابط حاکم بر عالم

 نماید.

القای غیر مستقیم: که در این روش طراحی شده هیچ گونه اشاره ای به حدیث امام صادق نمی شود و دانش آموز از طریق  -2

 این اسرار را کشف خواهد کرد.و هدایت مربی  پاسخ به سوالات طراحی شده و تفکر و همچنین مباحثه دانش آموزان

ساس تقویت قدرت تفکربه گونه ای ارایه می شود که معلم هیچ گونه نقشی در بیان تقویت قدرت تفکر: این روش برا -2

 مسایل ندارد و متربیان صرفا با پاسخگویی به سوالات و تفکر در آنها به  مبداء خلقت پی خواهند برد.

دف سیدن به هاز دیگر ویژگی های این روش جهت ر,تحقیق و پژوهش ،مباحثه و کار جمعی تقویت قدرت مهارت بیان  , -4

 انجام مباحثات دانش اموزی و کارهای گروهی می باشد.

 

 نشر جمال:

راین د این  مجموعه تولیدات با هدف معرفی پدیده های آفرینش و روایتی جذاب از حدیث توحید مفضل امام صادق )ع( می باشد .

مجموعه اشعار با نگاه به فلسفه آفرینش خلقت در بیان اسرار آفرینش برخی مخلوقات برگرفته از حدیث توحید مفضل امام صادق 

ا به هر یک از پدیده های خلقت ر و جذاباین انتشارات سعی نموده تا با اشعار و تصویر گری زیبا به معرفی مخلوقات می پردازد. 

 می باشد . کودکان پیش دبستانی و دبستانی گروه مخاطب این مجموعه تولیدید زیبایی به تصویر بکش

 

 نظر:نظر کارشناسان و افراد صاحب. 4

 الف ( آیت الله جوادی آملی

منظر آیت الله جوادی آملی، علم مثل فرش نیست که ماشین و دستباف داشته باشد، یعنی دانش را نمی تواند مثل تقسیم فرش از 

علم »لذا فیزیک، شیمی یا طبّ به اسلامی و غیر اسلامی قسمت نمی شد. بله ماشینی و دستباف به اسلامی و غیر اسلامی قسمت کرد. 

فرضیه محض؛ هرگز غیر اسلامی نمی شود. علمی که اوراق کتاب تکوین الاهی را ورق می زند و  اگر علم باشد، نه وهم و خیال و

 .و معنا ندارد که آن را به دینی و اسلامی و غیر اسلامی تقسیم کنیم پرده از اسرار و رموز آن بر می دارد، به ناچار اسلامی و دینی است

همت خود را  که علوم دان»خدا را دستور کار دارد و دیگری فعل خدا را: بر اساس ما دو نوع دانش دین داریم که یکی کلام 

قول خدا، علم اسلامی را به دست می مصروف ادارک و فهم فعل خداوند قرار داده و در صدد تفسیر جهان خلقت است. اگر تفسیر 

توصیفی  یا علوم، اضافه تقییدی نیست بلکه اضافه اسلامی به علم»ز این رو .امی شود دهد، تفسیر فعل خدا نیز علمی اسلامی محسوب

است؛ بدین معنا که بیان علم و یا علوم انسانی نیست، بله برای ذکر وصف لازم علم است؛ یعنی علم جز اسلامی نیست و آن دانشی 

 .که اسلامی نباشد جز پندار و خیال و باری جهت گذراندان زندگی دنیا نیست

د. این که او به او سبب اعواجاج و الحادش ارتباط علام طبیعت با خدا را قطع کرده و ک بارشمملحد یا  ندا هرچند فیزیک

موجب آن نیست که فهم او از طبیعت در صورت که حقیقتاً علم یا کشف اطمینان آور باشد، فاقد حجیت خلقت را باور ندارد، 
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ی را مرحله اسلامی شدن علوم تجربی و متون در س .ایشان یکی از دوو اعتبار شرعی تلقی گردد و تفسیر فعل خدا قلمداد نشود

 :موارد زیر میدانند

 :قدم اول

قرار بگیرد، یعنی اگر عالمی بحث می کند که فلان اثر در فلان ماده  عنوان خلقتعنوان طبیعت برداشته شود و به جای آن  .0

ین ده این گونه می اندیشد و آن را تبیمعدنی هست یا فلان گونه گیاهی چنین خواص و آثاری دارد، با تغییر عنوان یاد ش

 .شده اند آفریدهمی کند که این پدیده ها و موجودات چنین 

است ملحوظ باشد؛ یعنی آفریدگار حکیم، صحنه خلقت را چنین قرار داده است که دارای آثار  مبدأ فاعلیعنوان خالق که  .2

 .و خواص ویژه ای باشند

 .که پرستش خدا و گسترش عدل و داد است، منظور شود هدف خلقت .3

 .صحیح قرار گیرد دلیل معتبر نقلی مانند آیه قرآن یا حدیثمحور بحث  .4

 .و تعلیل های آن استمداد شود تأییدهای نقلیاز  .5

یز نمودو از عقل پرهدر هیچ موردی ادعا نشود که عقل در این مورد کافی است، همچنان که نباید فقط به نقل هم اکتفا  .6

 .کرد

 .باشدتفسیر جزء دیگر تفسیر هر جزئی از خلقت با در نظر گرفتن  .7

 ب( دکتر حسن عباسی

ان استراتژیست کودک"آقای دکتر حسن عباسی در ارایه سلسله جلساتی در حوزه تربیت کودکان که با عنوان سلسله جلسات 

مربیان مدارس ارایه نموده است , یکی از محور های مهمی را که مطرح مباحثی را طرح نموده است و طرح درسهایی برای "

رویکرد آیت مدارد در ارایه درس می باشد.در این رویکرد جلسات متعددی در خصوص تبیین این رویکرد  می نماید توجه به

   و نیز ارایه دهها طرح درس در خصوص تحقق این رویکرد ارایه شده است.

 مدار کرد آیتروی

ی دیگر ی اجتماعی و هر نوع سرمایهی علمی، سرمایهی مادی، سرمایهی انسانی است. سرمایهترین سرمایهی ایمان، زیربناییمایهسر

گیری ایمانی ای باید مبتنی بر جهتسازی و اتخاذ استراتژی در هر حوزهی ایمان باشند. بر این اساس، تصمیمباید مبتنی بر سرمایه

ه منوط به نهادینه های آیندسازان و استراتژیستی ایمان باشد. از این منظر، تربیت تصمیمطوف به افزایش سرمایهصورت بپذیرد و مع

، از های ایمان در قلبشدن ایمان در ایشان است. بنابراین، ضروری است از کودکی تربیت ایمانی در فرد آغاز شود، چرا که پایه

 .گیردکودکی شکل می

گیرد که هفت ستون ایمان در قلب انسان مؤمن است: ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به آخرت، ه تعلق میایمان به هفت حوز

ی نگاه، ایمان به انبیاء، ایمان به کتاب، ایمان به ملائکه، و هفتمین متعلق که ایمان به آیات الهی است. در ایمان به آیات الهی، سویه

شود که به آن رهنمون است. آیت، علامت حبس شده در شیئ است. انسان وف به جهتی میاز توجهِ صرف به خود پدیده، معط

کند که خداوند رحمن در آن قرار داده است. قرآن کریم ضمن بیان هر پدیده، ای را جست و جو میمؤمن، در هر پدیده، نشانی

لْأَّرْضِ وَّ فىِ ا»، «ذلِکُمْ لَّآیاتٍ إِنَّّ فِی»، «إنّ فِی ذَّلِکَّ لَّآیَّه»کند: ای تأکید بر توجه به آیت قرار داده شده در آن میداستان، و واقعه

 «(20و  21أَّفَّلَّا تُبْصِرُونَّ )الذاریات،  ءَّایَّاتٌ لِلْمُوقِنِینَّ، وَّ فىِ أنفُسِکمُ 
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پذیرتر اندیده امکدار بودن هر پهای پیرامون خود است، برتافتن جهتحال، در شرایطی که کودک در مراحل ابتدایی شناخت پدیده

کرد ترین متعلقِ ایمان به ویژه برای کودکان، ایمان به آیات الهی است. به این ترتیب، رویترین، و ملموسترین، زود فهماست. ساده

 .کرد ابتدایی در تربیت کودکان استراتژیست استمدار، رویآیت

  به صورت زیر  ارایه می گردد. ,اما طرح درس و مباحث ارایه شده در جلسات تحقق این رویکرد

 مقدمـه □

 .گیری، و دانش آن یعنی استراتژیسازی و تمایز آن از تصمیمتأکید بر ضرورت تصمیم

 مبحث نخست □

 .حقیقت و معرفت طبیعی نسبت به یک پدیده

 مبحث دوم □

 .آیت آن پدیده

 ی داستانی ارائهمرحله *

 .حکمت آن پدیده

 مبحث سوم □

 .پدیدهعبرت از آن 

 مؤخـره □

 .تمرین و پرسش و پاسخ

 بارگزاری شده وصوت ,متن ,و فیلم وتصاویر  آن قابل "کودکان استتراتژیست "لازم به ذکر اینکه کلیه جلسات  در سایت 

 دریافت می باشد

 استاد شایق:ج( 
لًا مثچون ماهیت شیطانی دارند. در مورد الهی سازی علوم و جهت الهی دادن باید گفت برخی دروس قابلیت الهی سازی ندارند

دهند علم الهی نیست، شیطانی است. این کار خرق قانون زوجیت است. از سلول گوش حیوان، این شـبیه سـازی که انجام می

 کنند.شبیه آن را تولید می

تهران است و گویی هدف من باشد که به سرعت به سمت کرمان در حرکت است و شما میدر مورد این علوم مانند قطاری می

فایده است و شما هرگز به تهران نخواهی کنی. این کار یک کار عبث و بیشـوی و در جهت تهران شرو  به حرکت میبلند می

 رسید.

ها در مورد علوم هم همین است. جهت الهی دادن به این علوم، حذف آن علم است. به عنوان مثال علوم سیاسی که در دانشگاه

السلام نیست، سیاست معاویه است. مدیریت، حقوق و... نیز به اکیاولی است و سیاست امیرالمومنین علیهشـود، از متدریس می

 همین صورت. مدیریت ما مدیریت ولایی نیست.

آموز( خودش دومورد )جهت الهی دادن به دروس و دانش 2، و این آموز هم جهت الهی بدهیممـا بـایـد علاوه بر علوم به دانش

 .1بردو خیلی کار می خواهدسند می
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ز آموتواند دانشگیری الهی ندارد نمی. معلمی که خودش جهتآموز نیز ارتباط مستقیم با مربی داردجهت الهی دادن به دانش

موز آشود. معلم باید رفتار و منشش به دانشرا جهت الهی بدهد. اینجا بحث اهمیت تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان مطرح می

 و حرفی که میزند از دلش بر بیاید تا به دل بنشیند. 2بدهدجهت الهی 

 شود:متمم انجام می 2جهت دهی الهی با 

 . آموزش معلم1

 . حذف علومی که ذاتش الهی نیست.2

 شود.البته تا دیپلم چنین علومی نداریم و مشکل اصلی ما از دانشگاه شرو  می

 

 

 
 

 سایر. ج

  وضعیت موجود و ایرادات -0

روشهای شیوه های جدید یادگیری  و بهره مندی از در کتب جدید  علی رغم طراحی های خاص در خصوص استفاده از الف(

 و تجربی و میدانی در انتقال مفاهیم ,اما پدیده های آفرینش مورد بررسی رویکرد اتصال به مبداء آفرینش در آن دیده نمی شود 

ر طول شش د ر می گیرد .همچنین در فعالیت های جنبی و یا کتاب کار معلمین علومصرفا ابعاد تجربی آفریده ها مورد بررسی قرا

 نیز این بخش بجز در موارد محدود مورد توجه قرار نگرفته است .سال 

به مبداء  انتقال مفاهیم توحیدی دارد و توجهبا عنایت به اینکه پدیده های خلقت مورد اشاره در کتاب درسی زمینه بسیار زیادی برای 

عنوان گذاری  و نگاه موجود به نظر می رسد همان  لیکن,جزء اهداف مصرح در سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی است آفرینش 

طالب و مشارکت معلوم برمبنای غربی وسکولار است و تفاوت قابل توجه کتاب های موجود با کتاب های سابق شوه ارایه  دسته بندی

 دانش آموزان است .

مندرج در برنامه درس ملی را برآورده نمی و اهداف اصول  تحقق کامل مد نظر ولی امر مسلمین وکامل این رویکرد  اهداف  لذا  

 کند.

ی ,تجربی اکتشافو عدم بهره گیری از روشهای آموزشی و روشهای تلفیقی در آموزش فعالیت های  روشهای نوین کم توجهی به  (ب

و میدانی ,یادگیری خلاق و...که شایسته است با توجه به تجربیات سایر کشور ها و مدارس خاص کشور در این زمینه زمینه تحقق 

این روشها در مدرسه با همراهی کامل مربیان نهادینه و عملیاتی گردد.و کلاسها خصوص صا کلاسهای آموزش آیه های همراه تنها 

 آموزش یک طرفه نباشد.بصورت بیان و 
 

 

 بندی:د. جمع
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و منشا طراحی آن از کشورهایی فاقد  غرب از انجا که منشاء اولیه اخذ درس علوم تجربی منبعث از تفکیک علوم مادی :محتوای آموزش
ه پس از کب درسی است تاندیشه های الهی بوده است لذا نگرش تفکیکی علوم تجربی از علوم دینی یکی از ریش های سکولاریزم در ک

 پس از انقلاب متاسفانه منجر به تغییر این ساختار نگردیده بینیو تغییرات متعدد در طول سالهای انقلاب در مسیر درست خود قرار نگرفته 
ا علوم ت است هر چند که در هر مرحله محتوا ها و شیوه های ارایه تغیرات تکاملی داشته است لیکن جهت گیری به این سمت نرفته است

 الهی و پدیده های خلقت بیان کند.   تجربی را در چهارچوب جهان 
رح طدر دروسی چوت علوم تجربی کت افرینش و عدم توجه به مبدآ مهمین جدایی باعث گردیده تا تمام آفریده های الهی بدون توجه به ح

ا در می باشد .طبیعتیا قواید جهان هستی ؛پدیده های خلقت افعال الهی  جزیی از.در حالی همه مسایل مورد بحث در این کتب موضوع گردد
ال حافق بالاتر ما برای تربیت انسانهایی متخصص و مومن مجبوریم تا پدیده ها و قواید عالم را با نگاه توحیدی طرح نماییم.فلذا در این 

 لهی موثر خواهد بود.دروس علوم هم درس مفاهیم قرآن است و اثر گذاری معلم و درس در حوزه تثبیت تفکر ا
یکن متاسفانه ل آنچه که بیان شد از واضحات سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی است که در اهداف کلی و تفصیلی به صراحت بیان شده.

 در تدوین کتب درسی مورد توجه قرار نگرفته است.
 خصوصا نظرات حکیمانه ولی امر مسلمین تغییر طرح درس هایلذا با توجه به رویکرد تحولی مجتمع مبتنی بر اندیشه های دینی و انقلابی 

 کتاب علوم تجربی  با نگاه جهانبینی الهی ضروری است.

لی و تجربه و کشف روابط ع ,کار گروهیهمچنین بهره گیری بهتر از روش های یادگیری مبتنی بر تفکر گرایی : شیوه های یادگیری

  معلولی و... مورد تاکید است.

 درس علوم (: ی)اهداف اختصاص پیشنهادات

هت ج مسیرمبنای آموزش درس علوم بایستی توجه دادن دانش اموزان به مبداء خلقت و اعتقاد به خالقیت الهی باشد. که در این  -1
یز چبا جزییات بیشتر مخلوقات آشنا می شوند برایمان و اعتقاد دینی آنها افزوده شود و همه  گیری چنان باشد که هر چه دانش آموز

 نا می کندقدرت الهی آش دانش آموز را بیشتر از پیش با و جزیی تر آفریده ها,موشکافانه تر اگر چنان شد بررسی  را آیات الهی بداند.
)آنچنان که هم اکنون در دروس ما عمل  جهان و علوم تجربی بپردازیمموجود دراما اگر به پدیدهای خلقت با نگاه کشف روابط 

ذاریم بگرا  را متوجه خالق هستی نخواهد کرد.لذا جهت جبران معنویت دانش آموز بایستی در کنار علوم درسهاییمیشود ( ذره ای ما
نکته دیگر اینست که ما درسی که می توانست سرشار از  که دانش آموز را با خدا آشنا کند و آنهم صرفا در روابط فلسفی و نظری. 

 به یک درس بیگانه با دین تقلیل دادیم .آموزش حکمتهای الهی و خدا شناسی باشد را 

لذا مهمترین جهت گیری باید این باشد که معلمین و مربیان بدانند در این درس قرار است آیات الهی تدریس شود و دانش آموز 
 هر چند که از آیات قرآن یا احادیث هم استفاده ای نشود ., بایستی به این توجه داده شود 

با توجه به مقطع سنی دانش آموزان بهره ان می دهد ارایه چنان روشی عملی و قابل تحقق می باشد. نمونه های رویت شده نش
گیری از قالبهای سوالی ,شعر و داستان و فیلم و.... )نمونه هایی که توسط مجموعه های میثم تمار در آموزش توحید مفضل و فلسفه 

ا استفاده عباسی بحسن به زبان شعر ,روش دکتر  توحید مفضل ر آموزشخلقت به روش تقویت قدرت تفکر , انتشارات نشر جمال د
تفاده از اسهمچنین  ( در طرح درسها مد نظر قرار گیرد.در سلسله جلسات کودکان استراتژیست  ارایه شده است از داستان و فیلم

 ه شده است این قابلیت را ایجاد میطراحی نرم افزار مجموعه حکمت بابلسر دیددر فیلم و مستند های سینمایی که  ظرفیت های
  نماید تا از جلوه های بصری برای این امر نیز بهره گیری شود.

 تغییر عنوان کلاس علوم تجربی که می بایست منبعث از جهت گیری الهی درس باشد .انتخاب یکی از عناوینی چون: -2
دروس  ن نسبت برخی عناوینیبه همو.....  "آیه ها"" یا شگفتیهای آفرینش  "  یا "اسرار جهان آفرینش  " یا "پدیده های خلقت"

 مذکور در جدول درسی مدرسه با عناوینی دارای مفهوم الهیمورد بازنگری قرار گیرد. لذا پیشنهاد اینست تا درس نیز در طرح درسها 
از تهیه طرح درس و  .پساین موضوع در تهیه طرح درس علوم بسیار حایز اهمیت می باشدجایگزین عنوان علوم تجربی گردد. 
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ضمن استفاده از روشهای خلاقانه و ابزارهای لازم جهت ارایه این فهم به دانش آموز از کتاب  مربی در کلاس ,تعیین شیوه تدریس
 تدریس بهره می گیرد. انتخاب سیر ارایه مطلب ,مشاهده تصاویر و قالب های علوم تجربی موجود به عنوان کمک یار جهت 

 
 در, شود می پرداخته منتخب آیات آموزش به صرفا قرآن مدارس در چنانکه مجزا بصورت قرآن مفاهیم درس که اینست پیشنهاد -5

)مورد بررسی در از آنجا که پدیدهای خلقت .گردد استفاده تجربی علوم س در در مستتر بصورت قرآن مفاهیم درس روش این
با توجه به آیات  و خالق متعال استقدرت جلوه ای از یاهان طبیعت و...( کتاب علوم تجربی شامل : اجزاء بدن انسان,حیوانات,گ

یوه با ش متناسب با موضوع تحصیلی, مقاطععلوم آیات قرآن در دروس گزیده لذا از  متعدد قرآن کریم در خصوص این آفریده ها 
این روش به نظر بهترین راه آموزش بهره گیری شود. در تهیه طرح درسها  کودکو درک ای روان و غیر زننده ومناسب سن 

قرآنی را  ممفاهی ,ابزار تجربی کشف اجزاء آفریده ها خلقتبا استفاده ازمفاهیم قرآن نیز می باشد چراکه دانش آموز ضمن توجه مبدا 
 حق بهره گیری از احادیث خاص مرتبط و یا بهره گیری از رساله حقوق امام سجاد در خصوص همچنیننیز بهتر درک می کند.

 استفاده شود. نیز هر یک از آفریده ها

,  اکتشافی , کار گروهیاز شیوه های مناسب یادگیری درس علوم واستفاده حداکثری از فضای یادگیری میدانی و ضروری است  -4
امین وسایل سایی و تیکی از الزامات این بند شنا استفاده گردد. استفاده از ابزار مورد نیاز , همراه با متناسب سازی محیط کلاسها و...

ی جهت این امر و امکانات لازم جهت اجرایی شدن آموزش درس از روشهای اکتشافی و خلاقانه می باشد .فلذا آزمایشگاهی کاربرد
 لازم به نظر میرسد.

 یکی از عللی که دانش آموزان غالبا مباحث های کاربردی دروس تبیین گردد و به مباحث نظری صرف اکتفا نگردد.لازم است جنبه -3
را به فراموشی می سپارند یا به برخی دروس بی علاقه اند ناشی از اینست که کاربرد آن را نمی دانند و لذا چنانچه بصورت کاربردی 

تر  یادگیری با دوام و امور مبتلا به زندگی با آن روبرو شوند و بصورت اصل کاربردی زندگی مواجه شوند قطعا آموزش موثر تر و
 خواهد بود.

ضرورت توجه به موضوع کشف استعداد ها و توانمندی های انفرادی دانش اموزان که در فعالیت های گروهی و میدانی بروز خواهد  -6
 کرد 

 توجه به استفاده از رویکردهای اهداف تربیتی در مباحث قابل ارایه با روش های تلفیقی و پنهان -7

 
 

 نظر اساتید : 


