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  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 صلحا پژوهی آموزش گروه عزیزان همه بر سالم

 که ار مطالبی کنیم می سعی و هستیم، عزیزان خدمت در اهلل شاء ان هفته آخر تا صبح امروز از همکارانمان و بنده. هستم مجیدی اردوان

 .کنیم عرضه اساتید خدمت باشد، موثر و مفید است ممکن کنیم می فکر

 کرده یادهز استفاده دوستان بحثهای از مدت این طی. کنم تشکر دارند، آن در دوستان که خوبی بحثهای و خوبتان گروه از است الزم اوال

 . کرد خواهم اهلل شاء ان و

 .کنم می تشکر گروه در خوبشان مدیریت برای نیرو آقای جناب از ثانیا

 کمتح مدرسه رویکرد ابعاد از یکی عنوان به شخصیت، مدرسه مورد در تا دادید قرار بنده اختیار در را هفته این وقت اینکه از ثالثا

 .هستم ممنون کنم؛ صحبت

 خواهیم دنبال زیر روال طبق را روز هفت این برنامه اهلل شاء ان باشند، موافق دوستان اگر بشود، زمان از موثرتری استفاده اینکه برای

 :کرد

 

. مکنی می مرور را آن مختلف ابعاد و شویم می آشنا حکمت مدرسه کلی فضای با بحث، زمینه شدن فراهم عنوان به ما امروز: شنبه

  .است آن بعدی چند پازل از بخشی و گرفته، قرار حکمت مدرسه بعدی چند فضای در شخصیت، مدرسه که منظر این از بخصوص

 . کنیم می جستجو اجماال تربیت و تعلیم در را آن های ریشه و کنیم، می صحبت شخصیت مدرسه مفهوم مورد در: یکشنبه

 آنها رب تمرکز موارد و ابعاد فهرست به ای اشاره و شویم، می آشنا حکمت مدرسه آموزشی اهداف در شخصیت پرورش ابعاد با: دوشنبه

 . داریم



                       2 صفحه

 ینا اجرای از هائی نمونه به و کنیم، می دنبال مدرسه درسی برنامه در را شخصیت مدرسه اهداف تحقق عملی سازوکارهای: شنبه سه

 .کنیم می اشاره سازوکارها

 ایه نمونه و مصادیق برخی مورد در بحث و اند، کرده مطرح مدت این طی دوستان که نظراتی مورد در بحث و گفتگو، روز: چهارشنبه

 . است مدارس سایر و حکمت مدرسه در عینی

 . است گیری نتیجه و بندی جمع روز: پنجشنبه

 .بفرمایند اعالم را نظراتشان و نقدها دوستان اهلل شاء ان و. است بازخوردها روز: جمعه

 درسهم بحث در بخصوص من ولی افتد، می اتفاق جمعه روزهای معموال صلحا پژوهی آموزش گروه در عزیزان مشارکت اینکه به توجه با

 :دارم مشارکت و بحث در دوستان همراهی به نیاز شخصیت

 ایمیل یا شخصی تلگرام طریق از بنده برای را خودشان دیدگاههای و گذاشته، مشارکت بر بنا را هفته این دوستان -

(majidi.office@gmail.com )شود درج گروه در لزوم صورت در تا فرمایند، ارسال . 

 اعالم از پس که است، الزم عزیزان توسط مشارکتی و سنجی نظر اهلل شاء ان روز، هر برای شده تعیین برنامه به توجه با هفته طول در -

 .فرمایند مشارکت بحث در شد، خواهد گفته که نحوی به دوستان آن،

 .باشند داشته مشارکت برای بیشتری آمادگی هفته این دوستان اهلل شاء ان پس

 این ،(کردم می را اینکار خودم بنده) زدند می گروه به سری یکبار روز چند هر گذشته های هفته در دوستان است ممکن چون بخصوص

 .شوید باخبر موقع سر مشارکت، به نیاز صورت در تا فرمائید، دنبال را موضوعات و زده گروه به سری روز هر دارم تقاضا هفته

  .اهلل شاء ان. باشد مفید شما برای دهید، می اختصاص اینکار برای شما که وقتی امیدوارم

 www. Irit.ir :کنند پیدا بیشتری آشنائی زیر وبگاه طریق از بنده پژوهشی فعالیتهای و بنده با توانند می دوستان

 حکمت مدرسه اما و 

 ای رفهح عکسها نه شده، آماده گرفتن عکس بر فقط و شده بزک محیط نه) پیرایش بدون هست، که همانطور مدرسه، عمومی فضای اول

 (روزمره فضای در بیرونی معمولی کننده مراجعه یک از نگاهی شده، گرفته

 



                       3 صفحه

 

 

 

 



                       4 صفحه

 

 

 

 



                       5 صفحه

 

 

 

  کجا؟

 :اینجا
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 :حکمت مدرسه مورد در پیشینی مهم سئوال چند پاسخ

 دارد؟ وجود چرا حکمت مدرسه: حکمت مدرسه وجودی فلسفه -1 سوال

 : دارد قرار کشور آموزش نظام روی پیش اساسی سئوال چند

 خوب انسان یک از دین که آنچه معدل از و نیستند، مانوس قرآن و دین با است انتظار مورد که آنقدر ما التحصیالن فارغ چرا - اول

 کنند؟ ایفا خوبی به زمینه این در را خود نقش نتوانسته مدارس اسالمی، انقالب از سال 33 از پس و دارند، زیادی فاصله کرده، ترسیم

 نمی ردهبرآو رسمی تربیت و تعلیم در کار مراکز نیازهای ناتوانند، خود های دانسته عملی بکارگیری در ما التحصیالن فارغ چرا - دوم

 نیست؟ کاربردی آنها محفوظات و شود،

 د؟کن نمی جامعه در نقش ایفای و حضور برای آنها به زیادی کمک مدرسه و ناموفقند، جمعی تالش در ما التحصیالن فارغ چرا - سوم

 نیست توجه مورد ها بچه تربیت و تعلیم در اصلی مسئله عنوان به آنها فرهنگ و شاگردان، استعدادهای و شخصیت پرورش چرا - چهارم

 است؟ مغفول و
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 انآموز دانش چرا شود،می مشاهده جدید چیزهای یادگیری به کودکان عالقه در دبستان از پیش سنین در که آنچه خالف بر - پنجم

 ادگیریی مسیر در آنها تالش و حرکت عوامل تنها فشار، و ترس و نمره بلکه خوانند،نمی درس انگیزه و عالقه با مدرسه، به ورود از پس

 است؟

 .کنید محسوب نیز کنونی آموزشی نظام از ما شناسی آسیب بندی جمع توانید می را سئواالت این

 یهائ حل راه. دهد قرار آموزشی نظام روی پیش را هائی حل راه سئواالت، این به پاسخ ارائه در تمرکز با کند می تالش حکمت مدرسه

 :که

  استوار، و شفاف نظریات بر مبتنی -

  منسجم، طراحی و معماری قالب در -

 داده، قرار توجه مورد را درسی برنامه ابعاد هم و آموزشی، نظام کالن ابعاد هم توام صورت به که صورتی به -

  شده، تجربه و اجرا مدرسه یک سطح در عملیاتی صورت به -

 .باشد داشته را تربیت و تعلیم نظام های حوزه و مدارس سایر قراردادن تاثیر تحت و اشاعه قابلیت و -

 کند؟ می دنبال را وسیعتر هدفی یا است مدرسه یک فقط حکمت مدرسه آیا -2 سوال

 معماری یک طراحی و مطالعه طرح" اول، طرح. است ملی سطح در اما دولتی، غیر و خودجوش پژوهشی طرح دو از بخشی حکمت، مدرسه

 نظام تسم به کشور کل آموزش نظام تحول احتمالی مسیر ترسیم طرح، این تالش. است "اطالعاتی جامعه برای بنیاد دین آموزش نظام

 . است آینده و تحول حال در جامعه نیازهای به پاسخگوئی برای دینی، معرفتی مبانی بر مبتنی مطلوب آموزشی

 رایب بنیاد دین آموزش نظام سازی بستر برای( پایلوت) راهنما آموزشی مجموعه یک ایجاد طرح" یعنی دوم طرح اول، طرح بر مبتنی

 وزشیآم نظام یک عملیاتی تحقق که است نمونه مدرسه یک ایجاد طرح، این از هدف. است شده تعریف "(حکمت مدرسه) اطالعاتی جامعه

 . کند مشاهده قابل ملموس و عملیاتی صورت به را آن در توجه مورد درسی برنامه ابعاد و دهد، نشان مدرسه یک سطح در را مطلوب

 و آغاز اول، متوسطه و ابتدائی مقاطع در فعال را خود فعالیت مدرسه 1311 سال از و شده، آغاز مدرسه پژوهشی مطالعات 1336 سال از

 .است کرده دنبال

 نآ خود البته که نیست؛ آموزندانش از تعدادی به خدمت ارائه و مدرسه یک ایجاد تنها حکمت، مدرسه ایجاد از هدف ترتیب، این به

 (.تاس کرده زنده را مردم تمام گویی کند، زنده را فردی کس هر که است فرموده کریم قرآن که همانگونه) است مهمی بسیار امر نیز

 نظام کل تحول زمینه کندمی تالش ،(مردم همه به کردن زنده سرایت همان برای و) مذکور، مهم هدف بر عالوه حکمت، مدرسه اما

 : کند دنبال زیر طرق از را کشور آموزشی

 در را ربیتت و تعلیم از متفاوتی های گونه توان می دهد، نشان که صورتی به تربیت، و تعلیم مطلوب متفاوت فضای از ای نمونه ارائه -

 کهبل است، مطلوب الگوی تنها کند نمی ادعا حکمت مدرسه. نیست مطلوب مدارس همه در رسمی کلیشه یک اجرای و. نمود اجرا مدارس

 شود؛ اجرا مدارس مختلف طیفهای در مختلفی الگوهای باید که کند می اظهار

 حصرمن صورت به تواند می مدرسه هر که ای گونه به کند؛ می ارائه مدارس از برخی در اجرا برای را پذیر انعطاف ولی مشخص الگوئی -

 نماید؛ اجرا را الگو این خود، فرد به
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 یشروپ مدارس به که کند، می ارائه منسجم و شده معماری صورت به را شونده منتشر و پیشرو مدرسه یک دادن شکل برای الگوئی -

 . دکنن ارائه تر یافته سازمان و تر فنی شکل با را خود الگوی و داده، شکل بیشتری انسجام با را خود ساختارهای کند، می کمک

  کند؛ ایجاد آموزشی نظام تحول برای اجتماعی مطالبه -

 فعالیتها ینا بخشی اثر و شدن نهادینه برای همگرائی یک تربیت، و تعلیم تحول فعاالن در موجود مختلف تالشهای بین کند می تالش -

 .بزند رقم اجتماعی جریان یک صورت به را

 .ببینیم کند، می دنبال آموزش کالن نظام زاویه از را مدرسه موضوع  که را تلویزیونی برنامه چند نیست بد تنوع برای

 وبیون تله سایت  در گذشته چهارشنبه ممنوع توقف  برنامه فیلم آدرس

http://www.telewebion.com/#!/episode/1413259/ 

-http://www.telewebion.com/fa/1416345/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87

-A8%D9%87%D8%-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C

-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4

-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81

%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9.html#/embedcode_box_1416345 

-http://www.telewebion.com/fa/1419668/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81

%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9.html 

 :ندکن دنبال هم را زیر منابع توانند می دارند، را مدرسه وجود فلسفه و نظری ابعاد با بیشتر آشناشدن به یلتما که دوستانی

 آینده آموزش و آموزش آینده برتر، نظام کتاب

 :در بارگیری قابل

http://irit.ir/Book_Nee.htm 

 

 :در مرتبط های حوزه مقاالت برخی

http://irit.ir/Papers.htm 

http://www.telewebion.com/#!/episode/1413259/
http://www.telewebion.com/fa/1416345/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9.html#/embedcode_box_1416345
http://www.telewebion.com/fa/1416345/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9.html#/embedcode_box_1416345
http://www.telewebion.com/fa/1416345/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9.html#/embedcode_box_1416345
http://www.telewebion.com/fa/1416345/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9.html#/embedcode_box_1416345
http://www.telewebion.com/fa/1416345/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9.html#/embedcode_box_1416345
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http://irit.ir/Book_Nee.htm
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 مورد در حثب بقیه و کرده اکتفا حد همین به. بود کشور آموزشی کالن نظام تحول مسئله در حکمت مدرسه جایگاه منظر از بحث اینجا تا

 .اهلل شاء ان. کرد خواهیم صحبت مدرسه درونی رویکرد

 :آن رویکرد و مدرسه از چکیده معرفی یک

 و علیمت تحول از مهمی هایزمینه تواندمی رسد،می نظر به که است، گیری شکل حال در تربیت و تعلیم از جدیدی بینش مدرسه، این در

 . سازد فراهم جهان و ما کشور در را تربیت

 از تلفیقی و شده، ترکیب متفاوت کامال بستری در کالسیک و دینی محور قرآن تربیت و تعلیم آن، از ناشی رویکرد و بینش این در

 درسهم این دیگر عبارت به است؛ شده ایجاد دانشگاه و مدارس ،(آن جدید کالسیک شکل نه و آن سنتی شکل با) علمیه حوزه رویکرد

 رد را دانشگاه و مدرسه حوزه، نهاد سه هر آینده در بتواند و داشته، در را سه هر مزیتهای که کند می ریزیپی را مدارس از جدیدی نوع

 . کند متجلی واحد نهاد یک

 خصوصیات و شخصیت پرورش گرفته، قرار مدرسه تعلیمات و شناسی معرفت محور السالم، علیهم بیت اهل تعالیم و قرآن رویکرد این در

 ره جلسه اولین. دهند می تشکیل را اصلی هدفهای دانش، و مهارتها آموزش کنار در قرآنی، هایآموزه بر مبتنی آموزان دانش فرهنگ و

 رآنق ترجمه و  قرائت دوره دو از بیش و شده، داده اختصاص قرآن آیات بر گفتگو و بحث و ترجمه و قرائت به دقیقه، 45 مدت به روز

 یاتآ مفاهیم توضیح سازوکار و ترجمه، و قرائت خاص سبک آنکه ضمن. است شده گنجانده آموزان دانش تحصیل مدت طول در کریم،

 .است شده اجرا و طراحی مدرسه این در فرد، به منحصر تقریبا صورت به  نوجوانان، و کودکان فهم سطح با متناسب قرآنی،

 فاهیمم که است آن بر تالش و شده، گنجانده درسی برنامه در قرآنی، های آموزه بر مبتنی شخصیت پرورش سازوکارهای آن، بر عالوه

 و تربیت و تعلیم کل بندی ترکیب همچنین. گیرد قرار دیگر دروس مفاهیم معرفتی جایگاه تبیین و تعلیم در محور عنوان به قرآن،

 با ردیگ آموزشی دروس کنار در قرآنی، دروس که نیست آن از بحث اینجا در. است شد انجام  محوریت این تبیین با  آن، سازوکارهای

 کار دستور در تربیت، و تعلیم ابعاد تمام در محور قرآن درسی مدل یک ریزیپی بلکه. شود تدریس صنعتی نظام کالسیک سبک همان

 . است داشته قرار

 دانش هک است ای گونه به درسی برنامه و مدرسه فضای. کنندمی زندگی شاگردی و استاد مشی با مدرسه، فضای در مربی و آموز دانش

 های غرفه و متعدد، علمی گردشهای کاربردی، موضوعات با کالسهای در جمله از) عینی فضای و کاربردها در را انتزاعی مطالب آموز

 .یابد می افزایش تدریجی تکامل فرایند یک در او عمیق شناخت و بصیرت وار،طوطی حفظ جای به و گیرد، می یاد( عملی

 و ابتث معیارهای با شدن سنجیده جای به آموز دانش پیشرفت و گیرد،می یاد خودش توانمندیهای و استعدادها اندازه به آموزدانش هر

 نارک در تیزهوش، آموزان دانش که شده فراهم بستری فضا این در. شود می مقایسه خودش پیشرفتهای و خودش با تنها دیگران، با

 کدام هر اینکه عین در کرده، تجربه را واقعی زندگی هم با اجتماعی فضای یک در دیرآموز، آموزان دانش حتی و عادی آموزان دانش

 . شودنمی زنجیر درسی کتاب و هم به همه پای و کرده، حرکت خود مناسب سرعت با خود، ظرفیتهای اساس بر

 اب یادگیری برای آموزان دانش و شده، فراهم دیگر مدارس از بیش بسیار آموزان، دانش روانی و جسمی سالمت فضای مدرسه این در

 . کنند می تالش خودانگیخته صورتی به خودشان، درونی هایانگیزه و شوق

 دانش حکمت و بصیرت افزایش بر تمرکز عین در که شودمی انجام نحوی به اطالعات، فناوری بستر در تربیت و تعلیم فرایند مدیریت

 .کندمی رصد قابل و میسر نیز را آن کالسیک قالب در موضوعات یادگیری سنجش و ریزی برنامه آموزان،
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 را جدی حرفهای حکمت، مدرسه رویکرد رسد می نظر به اما. است مطلوب رویکرد تنها حکمت، مدرسه رویکرد که کنیم نمی ادعا ما

 .باشد داشته بر در محور، قرآن تربیت و تعلیم نظام تحول برای

 :حکمت مدرسه آپارات ویدئوئی شبکه

http://www.aparat.com/hekmatSchool 

 hekmat.ir-www.maktabe: مدرسه سایت وب
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 عمل مدرسه

 اکتشاف مدرسه

 استعداد مدرسه
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 فرهنگ مدرسه

 شخصیت مدرسه

 زندگی مدرسه

 فناوری مدرسه
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 تقوی مدرسه...  و

 تهداش ای اشاره اجمال به تربیت، و تعلیم مباحث در آن های ریشه و شخصیت، مدرسه مفهوم مورد در است قرار وعده طبق امروز. سالم

 بنده اشد،ب نداشته را نظری مباحث طرح امکان تلگرامی گروه این فضای شاید و است، نظری بحثی موضوع این اینکه به توجه با .باشیم

 نظری ثمباح به هم ای اشاره اینکه عین در کنم، بیان خودمانی و ساده زبان با عباراتی در را کالم لب و چکیده ممکن حد تا کنم می سعی

  .باشم داشته آن مرتبط

 خوردن قطف کردن، زندگی از من منظور. کنند کسب را کردن زندگی برای برای الزم توانائیهای تا فرستیم، می مدرسه به را فرزندانمان ما

 نقش یفایا کردن، تحصیل کردن، کار. است مختلف ابعاد در زندگی شئونات تمام منظور. نیست آن نظایر و خانواده تشکیل و خوابیدن و

 کردن تربیت ماموریت که است، ما جامعه تربیت و آموزش واحد مدرسه، حال هر به. است کردن زندگی جزو هم آن نظایر و جامعه در

 . دارد عهده بر را جامعه در زندگی برای ها بچه کردن آماده و

 بکس فقط آیا است؟ توانمندیهائی چه کردن زندگی برای الزم های توانائی شما نظر از که کنم می دوستان از را سئوال این من حاال

. بازکنید ودخ جلوی را دبیرستان آخر تا ابتدائی اول درسی کتابهای کنند؟ می کفایت کردن زندگی برای پایه، علوم به موسوم دانشهای

 . کنند کسب مدرسه در است قرار ها بچه که است دانشهائی اینها. کنید مرور را آنها مطالب فهرست

 فقط آیا باشد؟ داشته توانمندیهائی و خصوصیات چه باید انسان این. دهید قرار نظر مد را زندگی در موفق انسان یک خودتان ذهن در

  است؟ کافی کتابها در موجود دانشهای همین دانستن

 ! خیر قطعا

 هارتهایم تا گرفته شغلی مهارتهای از تحلیلی، و ذهنی مهارتهای تا گرفته یدی مهارتهای از باشد؛ داشته را مختلفی مهارتهای باید او

 ....  شوند؟ کسب باید کجا اینها و. است ضروری او زندگی برای....  و خانوادگی

 رهنگف خانواده، فرهنگ کردن، کار فرهنگ جمله از مختلفی فرهنگی های مولفه باشد؛ داشته خوبی فرهنگ باید او مهارتها، از فراتر

 ....شوند؟ کسب باید کجا اینها و. است ضروری خوب فرهنگ گیری شکل در....  و شهروندی فرهنگ خدا، بندگی

 های مولفه د؛باش گرفته شکل او در خوبی اجتماعی و فردی خصوصیات و باشد، داشته خوبی شخصیت باید او فرهنگ، و مهارتها از فراتر و

 و. دارد وجود خوب شخصیت یک در....  و دقت خونسردی، کاری، وجدان کرامت، جدیت، نفس، به اعتماد پشتکار، نظیر ای شخصیتی

 .....بگیرند؟ شکل و شوند کسب کجا در باید اینها
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 ساجدم جامعه، عمومی محیط خانواده،. شوند کسب مدرسه در باید شخصیتی های مولفه و فرهنگ، های مولفه مهارتها، این تمام گویم نمی

 نقش این ایفای در چقدر ما مدارس اکنون اما. نیست کوچک میان این در مدرسه نقش اما. دارند مهمی نقش میان این در نیز کار محل و

 ...دارند؟ رو پیش در مناسبی برنامه و بوده جدی خود،

 شاگردان، توانمندیهای ارتقاء در را خود وظیفه حکمت، مدرسه. کنیم مرور هم با را حکمت مدرسه آموزشی اهداف محورهای دهید اجازه

 : داند می محور چهار در

 . کند پیدا ارتقاء باید شاگردان شخصیت: شخصیت

 .بگیرد شکل باید شاگردان در مناسب فرهنگ: فرهنگ

 . کنند کسب را خود عالقه و نیاز مورد مهارتهای باید شاگردان: مهارت

 .کنند کسب را خود عالقه و نیاز مورد دانشهای در باید شاگردان: دانش

 

 استاد ماش که کنید فرض. بزنم مثالی که دهید اجازه شود، تر روشن ما برای شخصیت و فرهنگ مهارت، دانش، بین تفاوت اینکه برای

 اعتبار قابل و شده، انجام علمی اصول با باید کار یک چگونه که دهید می نشان شما درس این در. هستید دانشگاه در تحقیق روش درس

 . باشد سنجی

 را املک نمره او و کنید، می برگزار ای کتبی امتحان شما. گیرد می فرا خوبی به را مباحث تمام و شده حاضر شما کالس در شاگرد یک

 .است کرده کسب را نیاز مورد "دانش" شاگرد این که کرد تلقی اینطور شود می. کند می کسب

 در ود،ب فراگرفته درس در که را اصولی همان بتواند نیست معلوم کنید، پژوهشی کار یک درگیر را دانش دارای شاگرد همین اگر اما

 به ونهچگ که کنید می تعلیم او به مرحله به مرحله و گرفته را او دست و دهید می عملی پروژه شاگرد این به شما. ببرد بکار هم عمل

 .است کرده کسب را کار آن انجام "مهارت" او پروژه چند انجام از پس. ببندد بکار واقعی کار یک در را اصول آن عملی صورت

 کار درگیر اگر کند، فعالیت کاری محل در و شده، مشغول روزمره زندگی به او و کنید، رها را ماهر و دانش دارای شاگرد همین اگر اما

 اصول این که بخواهد او از کارفرما اگر. نماید رعایت خود جاری کارهای در را علمی رویکرد اصول آن که نیست معلوم شود، مشخصی
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 مه او نباشد، اصول این رعایت به مقید کارفرما اگر اما. دهد انجام را کار این تواند می خود مهارت و دانش به توجه با او کند، رعایت را

 مذکور دشاگر که باشد آنگونه مذکور، های پروژه آن انجام در شاگرد این با شما سلوک اگر اما. کرد نخواهد رفتار اصول این طبق بر عمال

 ار اصول این خود، روزمره زندگی امور در یا نکند، الزام را او هم کارفرما که صورتی در حتی و کرده، باور را آن رعایت لزوم و اصول این

 . است گرفته شکل شاگرد آن در علمی کار این "فرهنگ" که کنید ادعا توانید می نماید، اجرا ناخودآگاه صورت به

 نکرده، یداپ فرهنگ این با کاملی تطابق هنوز اش، شخصیتی های مولفه از برخی است ممکن دارد، علمی کار فرهنگ که شاگرد همین اما و

 نقادی و پرسشگری روحیه و نباشد دقیق عمومی بصورت مثال. باشد کار این با تعارض در مواردی در است ممکن او شخصیتی منش و

 و "شخصیت" هک کنید ادعا توانید می گرفت، شکل شاگرد این شخصیتی بافت در علمی رویکرد مبنائی خصوصیات اگر اما. باشد نداشته

 .است شده ایجاد شاگرد این در علمی کار "شخصیتی و فردی خصوصیات"

 و تر، دشوار فرهنگ، آن از بعد.  است تر دشوار کمی مهارت، آن از بعد و. داد انجام شود می که است کاری ترین ساده دانش تدریس

 . شود می انجام تربیت و تعلیم در که است کاری دشوارترین شخصیت گیری شکل

 . شود انجام باید مدرسه در که است کاری مهمترین شخصیت گیری شکل حال عین در اما

 کردم، تتربی مدرسه در را....  و منظم، شناس، وقت بردبار، انگیزه، با گر، مشاهده دقیق، کاوشگر، خالق، جدی، پشتکار، با فردی من اگر

 در خود او که بود خواهم مطمئن و بود؛ نخواهم نگران قطعا نداشت، را درسی کتاب یک در شده قید دانش فالن شخص این اگر حاال

 .کرد خواهد کسب را آن دانش، این به واقعی نیاز صورت

 فرهنگ و شخصیت ارتقاء به نسبت را خود آموزشی نظام است؟ چگونه افتد می ما مدارس و تربیت و تعلیم نظام در امروز که اتفاقی اما

 پشتکار، با فرادیا اینکه برای را خود آموزشی نظام. داند می تکلیف بی زندگی، مهارتهای از بسیاری به نسبت نیز و کامل، صورت به تقریبا

 نمی مالمت تنها نه. کند نمی مالمت نکرده، تربیت....  و ذوق با دار، امانت ریز، برنامه مدبر، مدیر، خالق، رئوف، حلیم، جواد، کریم، جدی،

 انیآرم اسناد و تدریس، راهنماهای در کلی کالم چند جز جدی، کار دستور هیچ و کند؛ نمی ارزیابی را خود کاری چنین برای اصال کند،

 یرو پیش را مشخصی درسی برنامه هیچ و کند، نمی وضع زمینه این در ارتقائی برنامه هیچ. دهد نمی قرار خود برای آموزشی، نظام

 ردعملک سنجش در که شده کجا گیرد؟ قرار سنجش مورد او خصوصیات این شاگرد، یک سنجش در که شده کجا. دهد نمی قرار مدارس

 نکورک که) مدرسه آن کنکور نتایج آمار مقایسه و مدرسه، آن شاگردان...  و علوم و ریاضی های نمره و معدل ارزیابی جای به مدرسه، یک

 توانسته چقدر مدرسه این که شود سنجیده این ،(شود نمی انجام آن در شخصیتی و فرهنگی مهارتی، ارزیابی هیچ و است، دانشی تماما هم

  دهد؟ ارتقاء را کودکان شخصیت

 !دانیم می را سئواالت این پاسخ

 ابعاد در دانش، بر عالوه را فراگیر وجودی مختلف ابعاد پرورش خود، توان و مقدورات حد و خود، حد در کند می تالش حکمت مدرسه و

 .اشدب داشته ابعاد این ارتقاء برای مشخصی سازوکارهای و برنامه و داده، قرار خود کار دستور در شخصیت، بخصوص و فرهنگ مهارت،

 مدرسه": گویم می است، ای مدرسه جور چه جمله یک در شما مدرسه بپرسد، مدرسه پژوهشگر و موسس عنوان به بنده از کسی اگر

 نجاما درستی به را کار یک همین بتوانیم مدرسه در ما اگر و. "دهد ارتقاء را ها بچه شخصیت کند می تالش که ای مدرسه". "شخصیت

 .ایم کرده را خودمان کار دهیم،

 کالبد به است الزم تخصصی تبیین در. کنم می موکول دیگری مقال و فضا به را تخصصی تبیین. بود تخصصی غیر و عمومی تبیین یک این

 . دهیم قرار بحث مورد او وجودی مختلف های الیه در را انسان منش گیری شکل چگونگی و پرداخته، انسان نفس شکافی
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 در بخصوص. دارد وجود زمینه این در هم دیگری دیدگاههای. است شخصیت ارتقاء و شخصیت از بنده دیدگاه این که کنم می تاکید

 . دارد وجود متفاوتی دیدگاههای شخصیت های مولفه تبیین

 اتالق ردیف به منحصر ویژگیهای به شخصیت دیدگاهها، اغلب در که قراردهم اشاره مورد را نکته این است الزم نظری مباحث بین از فقط

 .سازند می را شخص یک منش که کنیم، می اتالق هائی مولفه به عمدتا را شخصیت عبارت اینجا در ما. دارد مشخص فرد یک که شود، می

 راجعهم آنها به توانند می دوستان که مقاله چند شویم، آشنا هم شخصیت پرورش و شخصیت مورد در دیگر دیدگاههای با اینکه برای

 .دهم می پیوند زیر در را کنند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32969 

4158.aspx-http://athir.blogfa.com/post 

 !هستیم آن کننده نقل و واسط فقط ما و است، رحیم پروردگار از قولی سالم. است خوب بکنیم، سالم مجددا چه هر که. مجدد سالم

 رب تمرکز موارد و ابعاد فهرست به ای اشاره و شویم، آشنا حکمت مدرسه آموزشی اهداف در شخصیت پرورش ابعاد با است قرار امروز

 .کنیم آنها

 

 ش،دان بر عالوه را فراگیر وجودی مختلف ابعاد پرورش خود، توان و مقدورات حد و خود، حد در کند می تالش حکمت مدرسه که گفتیم

 ابعاد این ارتقاء برای مشخصی سازوکارهای و برنامه و داده، قرار خود کار دستور در شخصیت، بخصوص و فرهنگ مهارت، ابعاد در

 .باشد داشته

 .گرفت پیش در آنها ارتقاء برای ای برنامه بتوان که دارد هائی مولفه و ابعاد چه خود شخصیت حاال

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32969
http://athir.blogfa.com/post-4158.aspx
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 ما. دارد وجود شخصیت های مولفه مورد در مختلفی دیدگاههای اخالقی، و النفس معرفت روانشناسی، های حوزه در نظری، مباحث در

 از یچیکه در اینکه به توجه با. بودیم کاربردی کامال و ملموس های مولفه با عملی دیدگاه یک تبیین دنبال ابتدا از حکمت مدرسه در

 فردی اتخصوصی و شخصیت، های مولفها از مدلی و شده کار به دست خود نیافتیم، را ها مولفه از تبیینی چنین موجود، نظری دیدگاههای

 الح در مدل این روایی مورد در مختلفی بحثهای و دارد، ادامه زمینه این در ما مطالعاتی کار چند هر. کردیم تبیین را انسان اجتماعی و

 وسطت آن نسبی بودن منطقی و داده، نشان مدرسه در را آن شدن درگیر عملی امکان مذکور، های مولفه به اجمالی نگاهی اما است، انجام

 .است پذیرش قابل صاحبنظر افراد

 .دهد می نشان را ها بسته این زیر، نمودار. کنیم می تفکیک اصلی بسته 12 در را شخصیت های مولفه

 

 انتخاب نهاآ خصوصیات و حیوانات از نمادها. است شده انتخاب بسته هر برای نماد یک باشد، تر راحت بسته هر عینی تجسم اینکه برای

 این وجود د،موار برخی در البته. است دارا بیشتری شدت با را مذکور خصوصیت که شود انتخاب حیوانی که بوده آن بر تالش. است شده

 .گذرند می در اغماض به دوستان اهلل شاء ان که است، بحث قابل مذکور حیوان در خصوصیات

 درسهم آموزشی اهداف از بخشی عنوان به که است شخصیتی های مولفه جدول زیر، پیوست جدول. شود می هائی مولفه شامل بسته، هر

 .است مدرسه درسی برنامه و فعالیتها استناد و استفاده مورد حکمت،

 . است جدول دو شامل فایل

 .کند می فهرست را شخصیتی خصوصیات مولفه 111 حدود بسته، 12 ذیل و دهد، می نشان را خصوصیات بندی بسته که اول جدول
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 .اند شده متمایز کرم رنگ با برخی و سبز رنگ با خصوصیات از برخی جدول این در

 به را ها مولفه از برخی سال هر ما مدرسه، درسی برنامه عمومی فضای در. است مدرسه جاری تمرکز مورد های مولفه عنوان به سبز رنگ

 ها فهمول این که کنیم می تنظیم نحوی به را فعالیتها و ها برنامه چینش و کرده، انتخاب اولویت دارای و تر ضروری های مولفه عنوان

 . کمتر اولویت در سفید رنگ و. دارد قرار بعدی اولویت در کرم رنگ. گیرند قرار تمرکز و توجه مورد بیشتر

 در رسانیم،ب مدرسه عمومی سطح در قبولی قابل حد به را خصوصیات این از یکی بتوانیم ما اگر. کند می تغییر سال هر بندی اولویت این

 . کند می پیدا بیشتری اولویت دیگری موضوع و شده کم آن اولویت بعدی سالهای

 به که هائی بچه که چرا. بود رنگ سبز( نبودن) خجولی و روداری خصوصیت ،11 سال در حکمت مدرسه فعالیت ابتدای سالهای در مثال

 و داده نمی خود به را زدن حرف جرات دیگر، مدارس فضای و ها خانواده فرهنگ به توجه با مدرسه فضای در شدند، می وارد ما مدرسه

 شد ای گونه هب مدرسه فضای سال، سه دو طی اما. کشیدیم می بیرون حرف زبانشان از انبر گاز با باید خودمانی تعبیر به بودند؛ خجالتی

 رعتس به شود، می ایجاد مدرسه اجتماعی فضای طرف از که سریعی پذیری جامعه با شوند، می مدرسه وارد جدیدا که هائی بچه حتی که

 سال، چند زا پس ترتیب این به. ندارند ترسی کردن صحبت از و کنند، می صحبت بزرگ، های جمع جلوی حتی راحتی به و کرده باز زبان

 که! است "گوئی گزیده و حرفی کم" خصوصیت پرورش ما مسئله امروز. کرد پیدا کاهش مدرسه تمرکز برای خصوصیت این اولویت

 .درآمد سبز رنگ به و گرفته قرار کار دستور در خصوصیت این

 

 حال در هنوز جدول این. گیرد می قرار موشکافی مورد نظر چند از ،(اجتماعی و فردی) شخصیتی خصوصیات های مولفه دوم، جدول در

 . است نشده تکمیل آن های خانه از بسیاری و است، تکمیل
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 : شوند می بندی دسته گروه چهار در ها مولفه اوال جدول این در

 (دارد وجود مدرسه در آنها ارتقاء برای ای ویژه های برنامه که) ارتقاء خاص برنامه با گیری، اندازه قابل  -

 کل خالل رد بلکه شود، نمی تعریف خاصی و فردی به منحصر برنامه آنها، ارتقاء برای که) ارتقاء خاص برنامه بدون گیری، اندازه قابل -

 (است شده بینی پیش آنها ارتقاء مدرسه، عمومی فضای در و مدرسه، فعالیتهای

 (نیست میسر سادگی به مربیان توسط آنها ارزیابی که...  و ایمان نظیر مواردی) گیری اندازه قابل غیر -

 خاص زمینه در -

 ذکورم چهارگانه بندی دسته این مرحله این در کنم می خواهش. داریم مختلفی بحثهای چهارگانه بندی دسته این مورد در ما خود چند هر

 .گیرد صورت جدی نظر تجدید آنها در موضوعات گرفتن قرار هم و بندی دسته خود مورد در باید هم احتماال! نگیرید جدی را

 

 رازی کنم، می ارائه ها خالء پوشاندن بدون و کردن بزک بدون را مدرسه بحث من که کنم عرض صلحا گروه عزیزان خدمت پرانتز در

 تاندوس توسط است، آن در اشکالی اگر شود، استفاده است، استفاده قابل اگر کنیم، عرضه نداریم و داریم چا هر که است آن ما هدف

 اضافه و دوستان دنق از دلیل همین به. باشیم دوستان ممنون و کنیم استفاده کنند، تکمیل را آن توانند می دوستان اگر و شود، اشکال و نقد

 .اهلل شاء ان قدردان، و شد خواهیم خوشحال دیگر، مدرسه یک توسط شده بومی های نسخه دریافت حتی و پیشنهادات و کردن

 

 :شود می تعریف زیر موارد مذکور خصوصیات از یک هر برای جدول این در اما و

 خصوصیتها زیر -

 (تفریطی متعادل، افراطی،) طیف -

 تعریف -
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 سنجش برای کلیدی معیارهای -

 سنجش ابزارهای -

 ارتقاء ابزارهای و سازوکارها -

 (تفریطی تا گرفته افراطی از) سطوح توصیف -

 

 ازوکارهایس اجرای برای را تمرکز مان، پژوهشی محدود توان به توجه با که رسید نظرمان به گذشته، سالهای طی که است توضیح به الزم

  .کنیم موکول مناسب فرصت در برای را دوم جدول و داده، قرار اول جدول برای مناسب

 .ددا خواهیم قرار اجمالی بحث مورد را شود می تعریف مدرسه در خصوصیات این ارتقاء برای که عملی سازوکارهای فردا از اهلل شاء ان
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 .متشکرم. کنند ارسال بنده برای را هایشان راهنمائی و نظرات توانند می دوستان ضمنا

 

 . اهلل شاء ان بخیر شما شب. سالم

 ونهنم ذکر با کنیم، می دنبال مدرسه درسی برنامه در که شخصیت مدرسه اهداف تحقق عملی سازوکارهای مورد در من است قرار فردا

 . کنم صحبت سازوکارها، این اجرای از هائی

 یم مدرسه در کنید می فکر که کارهائی مهمترین از تا پنج فهرست کدام هر نظر، اعالم یک در خواهم، می گروه دوستان از آن از قبل

 قرار که یتشخص های مولفه که باشید داشته یاد به. کنید اعالم گروه در ،("جماعت نماز": مثال) کند کمک ها بچه شخصیت ارتقاء به تواند

 خصیتش ارتقاء در مشخص کار این اینکه دلیل جمله یک در بتوانید اگر. است شده معرفی امروز جدول و نمودار در کند، پیدا ارتقاء است

 . فرمائید بیان نیز را است مهم ها بچه

 . شود می شمرده مجاز گروه در مورد، این در استثناء صورت به دوستان، نظر اعالم این نیرو، آقای جناب از قبلی اجازه کسب با

 خواهم گروه در غروب فردا اهلل شاء ان را سازوکارها توضیح های پست من. هستم شما نظرات دریافت منتظر غروب، فردا تا حداکثر

 .متشکرم. گذاشت

 .سالم

 .اهلل شاء ان بخیر شما شب 

 غروب امروز سنجی نظر از پس را پستهایم من شد قرار !نشد خبری هیچ ولی. فرمایند مشارکت ای نظرسنجی در امروز دوستان بود قرار

 . دهم قرار گروه در
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 ونهنم ذکر با کنیم، می دنبال مدرسه درسی برنامه در که شخصیت مدرسه اهداف تحقق عملی سازوکارهای مورد در که بود قرار امروز

  .کنم صحبت سازوکارها، این اجرای از هائی

 اهلل بسم

 دهیم؟ ارتقاء را ها بچه شخصیت بحث مورد های مولفه توانیم می چگونه

  داد؟ ارتقاء دانه به دانه را مولفه اینهمه توان می چگونه

 نیست؟ بیرون مدرسه توان حد از و ندارد الزم کار خیلی آیا

 .پرسند می بنده از دوستان حتما که است سئواالتی این

. است پذیر امکان کامال اما دارد، الزم زیاد زمان مدت طول در زیادی کار ارتقاء این انجام البته! خیر که دهم جواب را آخر سئوال اول

 !مشخص حد در البته

 .کنم اشاره مشخص حد این به که دهید اجازه

 با توان نمی یعنی. کرد بینی پیش کامل صورت به را آن وقوع عدم یا وقوع توان نمی و است، درونی ای واقعه شخصیت، های مولفه ارتقاء

 ممکن. کرد دخواهن پیدا ارتقاء مقدار بهمان به ها مولفه این قطعا بیافتد، اتفاق فرایند فالن یا فعالیتها، فالن اگر که کرد اعالم قاطعیت

 شاگرد در و ب میزان به ارتقاء دیگر شاگرد در مدت همان در و بیافتد اتفاق الف میزان به ارتقاء مشخصی مدت در شاگرد، یک در است

 . نیافتد اتفاقی زمینه این در اصال هم دیگر

 راهمف مدرسه محیط در را بستری باید دهد، می قرار خود کار دستور در را شخصیت های مولفه پرورش که ای مدرسه دیگر، عبارت به

 مرحله که ت،نیس تصور قابل ای کارخانه فرایند هیچ اما. شود تمهید و تسهیل بستر این در شاگردان شخصیت های مولفه ارتقاء که آورد،

 . دهد انجام را شخصیت ارتقاء مرحله، هر در سنجش قابل شکلی با مرحله به

 به ینیماش و ای کارخانه نگاه که رویکردهائی) اند خوگرفته اسکینری ای برنامه یادگیری متداول رویکردهای با که افرادی حقیقت در

 واقع در. مدآ نخواهند کنار مسئله این با سادگی به ،(است کرده آن دلبسته را خود هم ما آموزشی نظام متاسفانه و دارد، تربیت و تعلیم

 قالب در ار آموزش تمام و نمود، تلقی خود منزل وحی عنوان به تربیت و تعلیم در را اسکینر رویکرد که زمانی از ما تربیت و تعلیم نظام

 این رد را مهارتها برخی پرورش هم تاحد و فرهنگ پرورش شخصیت، پرورش نظیر هائی پدیده نتوانست گنجاند، مشخص فرایندهای

 ویکردیر که نبود آن کرد نظام این که کاری دیگر عبارت به. کرد حذف تربیت و تعلیم کار دستور از را آنها رو این از بگنجاند؛ قالب

 متاسفانه که) نریاسکی رویکرد به دلبستگان دشمنی. کند پاک را مسئله صورت که بود آن تر ساده بلکه کند، اتخاذ ابعاد این برای دیگر

 فرهنگ، و شخصیت ارتقاء درسی های برنامه با( اند گرفته دست در هم را ما تربیت و تعلیم رسمی نظام گلوگاههای و نیستند، هم کم

 . بگذریم. اند نهاده بنا آن بر را خود آموزشی نظام بنیاد تمام آنها که باوری دارد؛ آنها کهنه باور ابطال در ریشه

 بستر در هک شاگردانی مدرسه این. یابند شخصیت ارتقاء مشخصی حد به شاگردان تمام که کند نمی ارائه تضمینی هیچ شخصیت مدرسه

 نمی انگ اند، نکرده تغییر که شاگردانی به او. کند می تسهیل و تمهید را آنها تغییر بلکه. کند نمی تغییر به مجبور را کنند می تحصیل آن

 . کند نمی تحقیر را آنها و زند،

 او به ماحترا و شاگرد برای شدن قائل حرمت بدون امنیت و. است امنیت است الزم شخصیت مدرسه در که چیزهائی اولین از یکی شاید

 .شود نمی میسر
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 ت،هس هم شخصیت مدرسه تعالی محوری سازوکار نحوی به البته که حکمت، مدرسه در تعالی محوری سازوکار به اجمال به بگذارید

 .کنیم اشاره
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 آن در که نمود، تصور را محترمانه غیر فضائی توان نمی. است آنها در ارتقائی و رشد هر مقدمه شاگردان، به محترمانه برخورد و احترام

 .استثناء موارد در مگر شوند؛ تربیت مطلوب شخصیتی های مولفه با شاگردان

 زتع این البته و. شود می قائل ارزش خودش برای او او، به محیط گذاشتن احترام با. شود می شاگردان نفس عزت به منجر احترام این

 خودِ ت،امنی آوردن بدست برای است حاضر کند، ناامنی احساس مدرسه محیط در شاگرد وقتی. است امنیت نیازمند دیگر، سوی از نفس

 نشکست احترامی، بی. است او به احترام وجود به وابسته خود محیط، در امنیت احساس ایجاد دیگر طرف از. پابگذارد زیر هم را خود

 . است امنیت رفتن بین از عامل اولین و او، حرمت

 خود جای سر چیزها نظمی، بی در. است خود جای در چیز هر قرارداشتن و نظم، وجود نیازمند نفس عزت گیری شکل دیگر، سوی در

 رفتار و منش جایگاه و آنها جایگاه. شوند می ذلیل دارند، ارزش که آدمهائی بخصوص آدمها، نباشند، خود سرجای چیزها وقتی و. نیستند

 نمی حاصل خوبی دلیل همین به و یابند، نمی خود جای سر را خوبی اما کنند، می اراده را خوبی آنها. بود نخواهد خود جای سر هم آنها

 البته و. است دشوار خود حرمت کردن حفظ نظم، بی فضای در. آورد می همراه به را آنها ذلت این و خورد، می شکست آنها اراده و شود،

 .است افراد به احترام آنها مهمترین و حرمتها رعایت نظم، تحقق ابزارهای مهمترین از یکی

 به. برود او آبروی و شده، مخدوش او شخصیت که دهد نمی اجازه او. کند می حیا خود تخریب از شخص شد، حاصل نفس عزت اگر

 . کند می شرم است، او بودن خوب و شخصیت، شکستن به منجر که رفتارهائی از او دلیل همین

 جائی احی بی قلب. کند نمی آشکار حیا بی آدم برای را خود حضور خدا. است الهی حضور درک برای ای مقدمه حیا داشت، حیا کسی اگر و

 . نیست خدا حضور درک برای

 اهل یعنی حیا معادن  به آن اوج در و کند، می نزدیک حیا با افراد به را او و دور، حیا بی افراد از را او او، حیای داشت، حیا کسی اگر و

 .کنند می پیدا گرایش السالم، علیهم بیت

 ودخ عنایت مورد را او السالم علیهم بیت اهل و داشت گرایش نیز بیت اهل به کرد، درک هم را الهی حضور و داشت، حیا شخصی وقتی و

 .  شود می متقی و کند؛ می شرم متعال خداوند نزد حیائی بی از او دادند، قرار

.... 

 .مبینی می را سازوکار این تصویری مدل بحث انتهای در. شخصیت مدرسه و حکمت مدرسه تعالی محوری سازوکار از بود اجمالی این

 

 چیست؟ است الزم شخصیت مدرسه در شخصیت های مولفه ارتقاء برای که سازوکاری اولین بگویند، من به دوستان حاال

 . تاس او شخصیت های مولفه تمام گیری شکل به خدشه او، به احترامی بی. باشد محترم مدرسه در باید شاگرد. است احترام بله،
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 . کند تحصیل محترمانه آن در شاگرد که آورد می فراهم را فضائی شخصیت مدرسه

 مینهز این در باید ها خانواده پس) ها خانواده توسط هم افتد، اتفاق مدیران و مربیان و مدرسه کادر توسط باید هم گذاشتن احترام این

 ادهد شاگرد به نباید دیگر شاگردان با غیرمحترمانه رفتار اجازه پس) ها شاگردی هم توسط هم و ،(کنند دریافت را الزم آموزشهای

 (. شود

 ادگیس به که ایم کرده عادت بزرگترها ما. موجود مدارس برای است دشواری آموزش شاگردان، با مدرسه کادر محترمانه رفتار متاسفانه

 می چگونه هک یادبگیریم باید ما!! نزنیم کتک را آنها و نموده لطف اگر حاال کنیم، تحقیر را آنها کنیم، تهدید را آنها بزنیم، داد ها بچه سر

 یهاتتنب شاگردان برای لزوم صورت در توان می چگونه حتی. کرد رفتار محترمانه شاگردان با هم کرد، حفظ را معلمی اقتدار هم توان

 وقتی ضائی،ق احکام مجری یا قاضی یک اگر که باشیم داشته خاطر به. نمود اعمال احترام با هم را تنبیهات این اما گرفت، نظر در متناسبی

 است جرمی خود او به احترامی بی اما شود، انجام باید مجرم مجازات. ندارد را او به کردن احترامی بی حق کند، می برخورد مجرم یک با

 . دارد خود جای که مدرسه شاگردان مورد در است؛ قضائی مجرمان مورد در این. است شده مرتکب مذکور مجری یا قاضی آن که

 .است بعدی سازوکارهای تمام مقدمه احترام این

 

  چه؟ بعدی سازوکارهای اما

 .... چه؟ خالقیت چه؟ جدیت چه؟ نفس به اعتماد ارتقاء برای کرد؟ باید چه پشتکار ارتقاء برای

 رمذکو موضوع برای درسی جزوه یا کتاب و درس کالس یک که است این چیزی هر یادگیری برای موجود آموزشی نظام مرسوم تصور

 این هم دانش آموزش همان در اگر تازه! است دانش آموزش شیوه این.... شود گرفته ها بچه از هم آزمونی بعد و داشته، وجود باید

 دانشگاه رد تحقیق روش تدریس در که مثالی همان در را شخصیت و فرهنگ و مهارت و دانش بین تفاوت. باشد درست و قبول قابل شیوه

 .بیاورید خاطر به زدم

 نمی غییرت چیزها این و نمایش و نویسی دیوار و تراکت چسباندن و سخنرانی با شخصیت. داد ارتقاء شود نمی اینگونه را شخصیت اما 

 داشته پشتکار راگ که بیرونی تشویقات و....  و نداری، پشتکار تو اینکه و شاگرد، به چسباندن انگ و تحقیر با شخصیت های مولفه. کند

. کند می ودناب یا کاسته را شاگرد دیگر شخصیتی مولفه چند کارها این بلکه. کند نمی پیدا بهبود هم....  و دهم می را جایزه فالن باشی

 یتشخص از بسیاری های مولفه عمل در و است خرسه خاله دوستی جنس از ها، بچه شخصیت ارتقاء در ما خیرخواهانه اقدامات از بسیاری

 . کند می تخریب را آنها

 نمی کمک آنها ارتقاء به الزاما ها مولفه این مورد در دادن آگاهی. افتد می اتفاق ناخودآگاه صورت به شخصیت های مولفه گیری شکل

 .کند
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 شخصیت قاءارت باید عمل با و زبانی، بی زبان با. است "السنتکم بغیر الناس دعاه کونوا" جنس از شخصیت، ارتقاء سازوکار ترین عمده

 . شاگرد خود عمل هم و ما عمل هم. کرد تسهیل و تمهید را آنها

. دارد ازنی آنها به شخصیت های مولفه ارتقاء که باشیم، داشته رفتارهائی و بکنیم، مدرسه در باید کارهائی ما که جهت این از ما عمل

 در ار شخصیت مطلوب های مولفه باید ما خود آنکه آن از بیش. است آنها مهمترین از یکی شاگردان، با محترمانه برخورد و "احترام"

 ایدب من. شود مهربان هم او تا باشم مهربان باید من. باشد جدی هم شاگردم تا باشم جدی باید مربی من. کنیم متجلی خودمان وجود

 . ...باشد داشته پشتکار هم او تا باشم داشته پشتکار

 را کارپشت مولفه هرگز منفعل، شاگرد. دهند شکل و بیابند را خود شخصیتی های مولفه عمل حال در باید شاگردان چه، شاگرد عمل اما

 نخواهد فرا را معاشرت هرگز نشود، داده او خود انتخاب به جمع در گفتن سخن اجازه او به هرگز که شاگردی. کرد نخواهد کسب

 خالق هرگز شود، می داده اجرا برای شده تعیین پیش از الگوهای او به همیشه که شاگردی. بود نخواهد معاشرتی شخص و گرفت،

 . ....بود نخواهد

. دشو نمی محقق عمل مدرسه بدون شخصیت مدرسه. شود می ضروری عمل مدرسه یعنی حکمت، مدرسه پازل دیگر وجه که است همین

 شخصیتشان های مولفه کردن، عمل خالل در و. کنند عمل مدرسه در باید ها بچه. است عمل مدرسه شخصیت، مدرسه سکه دیگر روی

 .بگیرد شکل ناخودآگاه صورت به

 

 . دهند می ارتقاء را ها مولفه این کارها این که بکنیم، کارهائی درگیر باید شخصیتشان، های مولفه ارتقاء برای را ها بچه ما پس

 تا 311 بشود، کار تا سه درگیر باید بچه مولفه هر برای اگر مولفه، 111. کند می نگران را ما شخصیت، های مولفه فهرست به نگاهی اما

 دهیم؟ انجام کار اینهمه مدرسه در طوری چه کار،
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 ارتقاء برای ار شخصیت های مولفه از وسیعی طیف همزمان که شوند، انتخاب مدرسه فعالیتهای در باید کارهائی! نیست اینگونه ماجرا خیر

 باشند، مدرسه در مناسب فعالیت 3 الی 5 درگیر ها بچه که صورتی در شوند، انتخاب خوب فعالیتها اگر رسد می نظر به. دهند پوشش

 باشند، تهداش مناسبی پوشش توانند می فعالیتهائی چه که این البته و. گیرد می قرار پوشش مورد آنها شخصیت های مولفه %31 حدود

 . است مهمی انتخاب

 :کنیم یم مرور شخصیت های مولفه بر گذاری تاثیر منظر از است، رایج حکمت مدرسه در که را فعالیتهائی از برخی از هائی نمونه هم با

 ظرفشوئی

 منظور همین برای. شوید می را مدرسه ظرفهای کالسها از یکی روز هر! دارند مفصلی ظرفشوئی تجربه حکمت مدرسه های بچه همه

 که یکالس شاگردان ظرفشوئی، در(. است شده ساخته و طراحی ها بچه خود مشارکت با اتفاقا که) شده طراحی خاصی ظرفشوئی حوض

 آب از پر را حوض آنها. شوند می حاضر ظرفشویخانه محل در خود، مربی همراه به نهار، صرف از پس هستند، امروز ظرفشوئی مسئول

 داده قرار شود، می ختم حوض داخل به که ای سرسره در را خود ظرفهای حوض، کنار ظرف در غذا مانده تخلیه از پس ها بچه. کنند می

 . رسد می خانگی حیوانات مصرف به حوض، کنار ظرف در شده جمع غذای مانده. شود می حوض وارد ظرف و

 خشک مشبک هقفس کنار در کیفیت کنترل مسئول عنوان به هم نفر یک! آبکشها و ظرفشویها. شوند می تقسیم اصلی گروه دو به ها بچه

 قاعده) کنند می دست دستکش نشسته، چوبی سکوهای روی ظرفشوئی، حوض طرف دو در ظرفشویها. ایستد می غذا های سینی کن

 پسس. کنند می رقیق را آن گرم آب با و ریخته کاسه داخل را ظرفشوئی مایع طرف دو در کاسه دو در ،(شود می اجرا بعضا فقط اما است

 نیز کشی آب سکوی کنار طرف دو در. دهند می قرار مقابل سکوی در و شسته اسکاچ با و درآورده حوض داخل از تک تک را ظرفها

 بررسی برای کیفیت کنترل مسئول به را شده کشی آب ظروف و کرده، کشی آب آب شیرهای زیر را ظرفها و نشسته، کشها آب گروه

 را دستهایشان ها بچه. شود می مرتب لوازم و شسته ظرفشوئی و حوض محوطه هم کار آخر در. دهند می کن خشک در قراردادن و

 .روند می خود دیگر کارهای دنبال به و شسته

 :بینید می زیر در که دارد مدرسه نظامنامه در هم ای نامه آئین ظرفشوئی
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 !! بینید می که شده سروده هم شعری حکمتی ظرفشویان برای ضمنا

 !( خواندند می نمایش یک در ما های بچگی زمان–! میسازه رو روزی خدا تازه، باقالی دارم، باقالی دارم، باقالی آهای وزن با)

 !(مباحث شدن ریتمیک برای گروه عزیزان از پوزش عرض با)

 

 .شود می خوانده ظرفشوئی حین ها بچه و مربیان توسط درسی کتاب از مثال هم دیگری شعرهای گاه گه البته

 باید مدرسه کادر و مربیان برخورد. شود تلقی ها بچه توسط بیگاری و اجباری کار یک عنوان به نباید ظرفشوئی که است این مهم نکته

 جالب فعالیتی ها هبچ اغلب برای ظرفشوئی مربیان عملکرد به بسته. بیایند ظرفشوئی برای رغبت با خودشان ها بچه که باشد ای گونه به

 . کردند برقرار خوبی ارتباط ظرفشوئی با ها بچه مجموع در اما! بپرسید ها بچه از را این باید البته. است

 ینا در آنها باالخره که دانند می اجباری قالب این در را ظرفشوئی ها بچه. است مختلفی بحثهای هم ظرفشوئی اجبار طریق مورد در

. ذیرفتندپ نمی را ظرفشوئی ابتدا در که داشتیم را شاگردانی. باشند داشته ظروف شستشوی در هم سهمی باید و خورند، می غذا مدرسه
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. شستند مین ظرف آنها اول جلسه دو یکی. داد نمی نشان کار این به واکنشی هیچ مدرسه! بشویی ظرف نباید گفت می بچه به خانواده گاه

 ماه ندچ. .... کشیدند می سرکی بعدی جلسه.گرفتند می نظر زیر بودند، ظرفشوئی مشغول هم کنار که را ها بچه دور از سوم جلسه اما

 !بودند شده قهاری ظرفشوی هم آنها بعد

 

 امشب شقم عنوان به را این رسید نظرم به کنم، فهرست را شود می داده پوشش ظرفشوئی در که خصوصیاتی اینجا در داشتم قصد خوب

 ! کنم واگذار دوستان به

 که هائی ولفهم کردید، پیدا حکمت مدرسه در ظرفشوئی از که برداشتی به توجه با بعد کنید، باز را خصوصیات های مولفه جدول دوستان

 از تا چند شما نظر به. )فرمایید اعالم خودتان نظر عنوان به گروه در را حاصله عدد و بشمارید؛ را گیرد می قرار تاثیر تحت کار این در

 (. گیرد می قرار ارتقاء و مثبت تاثیر تحت فعالیت این در ها مولفه

 نظر نای در بتوانند دوستان گروه، قاعده مورد در استثناء یک صورت به که دادند اجازه نیرو آقای جناب کردم، اعالم دیروز که همانطور

 .فرمایند اعالم گروه در را نظراتشان و فرموده مشارکت سنجی

 .کرد خواهم ارائه آید، می نظرم به خودم که را خصوصیاتی از فهرستی هم من فردا

 

 .اشدب مدارس سایر و حکمت مدرسه در عینی های نمونه و مصادیق برخی مورد در بحث و گفتگو، روز است قرار قبلی، قرار طبق فردا

 شود یم که رسد می ذهنشان به یا دهند، می انجام خودشان مدرسه در خود که را فعالیتی ظرفشوئی، فعالیت مشابه توانند می دوستان

 فهرست یزن یابند می ارتقاء فعالیت این طی در که را هائی مولفه باید فعالیت، معرفی از پس. نمایند معرفی اجمال به گروه در داد، انجام

 .نمایند

 .کرد خواهم معرفی دهیم، می انجام حکمت مدرسه در که را دیگری فعالیتهای هم بنده
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 رونی آقای جناب اجازه با اینکار که گویم می مجددا.  باشند داشته فعال مشارکت کار این در فردا دوستان امروز، خالف بر امیدوارم

 .شود می انجام استثناء صورت به گروه،  محترم مدیریت

 .اهلل شاء ان باشید؛ موفق و سالمت

 .بخیر شما روز. سالم

 شارکتم این البته.ندارد وجود بحث در مشارکت فضای و هستند کالسهایشان و مدرسه درگیر هفته طول در گروه دوستان اینکه مثال

 .بگذریم. نداشت احتیاج زیادی زمان

 .باشد مدارس سایر و حکمت مدرسه در عینی های نمونه و مصادیق برخی مورد در بحث و گفتگو، روز بود قرار امروز

 هم دوستان اهلل شاء ان. کرد خواهم مطرح را شخصیت های مولفه ارتقاء سازوکارهای از دیگری های نمونه اهلل شاء ان خودم سهم به من

 .بفرمایند ارائه گروه در کند، برآورده را هدف همین تواند می خودشان مدارس در که هائی نمونه

 می یداپ ارتقاء ظرفشوئی اثر بر که هائی مولفه زیر جدول در. دهم نشان را ظرفشوئی فعالیت توسط ها مولفه پوشش که بود قرار اول

 :است شده مشخص زرد رنگ با گیرند می قرار تاثیر تحت و کنند

 

 .کنند می پیدا ارتقاء نحوی به ظرفشوئی در( مولفه 19 از تا 31) ها مولفه از نیمی به نزدیک تقریبا

 همه. است کار و کسب شود، می دنبال سالها همه در ها بچه همه توسط جدی فعالیت یک عنوان به حکمت مدرسه در که دیگری فعالیت

 ارائه ،کردن استحصال کردن، فراهم تالش، به نیاز باالخره شغلی هر در انسانی هر. هستند کارگر و کسب یک حکمت مدرسه های بچه

 و کسب های فعالیت به مشخص، زمانی های برهه در جدی صورت به مدرسه در ها بچه. است خود حق از دفاع و خود، کاری محصوالت
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 والتمحص فروش و خرید و دستمزد، دریافت و خدمات ارائه آن، فروش و محصول یک تولید است ممکن کار و کسب این. پردازند می کار

 . باشد

 نتهایا از قبل روز چند که عید شب فروش نمایشگاه مثل) نمایشگاهی فعالیتهای قالب در مشخص های دوره صورت به هم کار و کسب

 در مدرسه محل در خدمات و محصوالت عرضه و آن، در محصوالت فروش و محلی روز بازار در حضور ،(شود می برگزار سال هر اسفند

 .شود می انجام تحصیلی، سال طول

 با جود،مو فرصتهای از استفاده با را فعالیتی چه که آن، راهبردی تصمیمات مورد در کار، و کسب فعالیت هر مقدماتی مراحل در ها بچه

 . کنند می فکر دهند انجام وری بهره حداکثر

 چه که دش گفتگو و بحث این بر جلسه چند طی داشتند، را( بازار چهارشنبه) محلی روز بازار در فروش قصد ها بچه که مورد یک در مثال

 ها بچه سئوالها این به پاسخ برای. اینها نظیر سئواالتی و بفروشیم؟ چطور کنیم؟ تهیه کجا از مخاطبینی؟ چه برای بفروشیم؟ را محصولی

 بعد .شد تهیه اجمالی فهرست بازار در موجود محصوالت از همچنین. کردند فیلمبرداری آن محیط از و کرده، بازدید بازار چهارشنبه از

 ها چهب سپس. باشد داشته بهتری فروش تواند می محصوالتی چه و دارد، وجود بازار در فرصتهائی چه که شد تحلیل فیلمها روی بر

 و فتهر بازار به سپس و کرده، تمرین نمایش صورت به را محصوالت عرضه چگونگی و فروش فنون و تهیه را شده انتخاب محصوالت

 . گرفت صورت کتاب و حساب و بود، افتاده اتفاق آنچه از تحلیلی هم آن از پس. شد انجام فروش و کرده پهن را خود بساط

..... 
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 کند؟ می یپدا ارتقاء کار و کسب فعالیت در شخصیت های مولفه از کدامیک که کنید می فکر شما حاال

 :است شده مشخص زرد رنگ با که دهد می نشان را کار و کسب از متاثر های مولفه زیر جدول

 

 . شود می داده پوشش نحوی به ها مولفه باقی و نشده، داده پوشش مولفه 23 تنها مولفه، 19 از

 .است رو همین از کار و کسب فعالیت بر حکمت مدرسه اصرار دالیل از یکی
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 .کنم اکتفا اجمالی اشاره به مجبورم و نیست آن بازکردن فرصت اینجا در که دارد متعددی ابعاد کار و کسب البته

 . است امدادی مسابقه دیگر، فعالیت

 را تیم یک هم با( کوچکتر شاگردان از پایه یک و بزرگتر، شاگردان از پایه یک معموال) مختلف، های پایه از کالس دو مسابقه، این در

 می امتیاز سبک و گرند بازی شاگردان تمام مسابقه این در دیگر عبارت به. کنند ایفا نقش بازی در باید تیم اعضاء کل. دهند می تشکیل

 . کنند

 ایپت کیسه، در توپ حمل فرقون، با بار حمل توپ، زدن روپائی نظیر بازیهائی. دارد وجود مسابقه محوطه در مختلف فعالیت 21 حدود

 صوصمخ امتیاز بازی هر. شوند می مستقر آن های غرفه در تیم یک شاگردان که دارد وجود آن نظایر و ریاضی مسائل حل رایانه، با متن

 .... و امتیاز 15 متن سطر هر تایپ امتیاز، 3 روپائی هر امتیاز، 3 رقمی، دو ریاضی محاسبه هر مثال. دارد را خود به

 امتیاز ها غرفه در تیم شاگردان از یک هر دقیقه، 3 این طی. دارد فعالیت برای وقت دقیقه 3 و شدن، آماده برای وقت دقیقه 5 تیم هر

 که است برنده تیمی. دهد می تشکیل را تیم کل امتیاز تیم، توسط مختلف های غرفه در شده کسب امتیازهای مجموع. کنند می کسب

 . باشد کرده کسب بیشتری امتیاز

 هند،د قرار ای غرفه چه در را شاگرد کدام اینکه. است شاگردان خود عهده بر تیم مدیریت: دارد قرار اینجا در مسابقه این اصلی مسئله

 را اگردانش خصوصیات باید( اند نفره سه ترکیب یک که) مدیریت. است شدن برنده اصلی راز یک کنند، شرکت بازیها کدام در اصال و

 و سبک دارد، بازی هر که امتیازی میزان و آنها، های توانائی اساس بر و بسنجد، مختلف کارهای در را آنها مهارتهای داده، تشخیص

 . بچیند بازی در آرایشی چه با را ها بچه که کند سنگین
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 در. دهد انجام باید را کاری چه که باشد توجیح خوبی به تیم اعضاء از کدام هر اینکه و است، سریع استقرار و تیم بودن هماهنگ دوم راز

 و دش شروع بازی ولی بود، شاگردان جایگذاری مشغول دویدن آنطرف و اینطرف و هیاهو با آنها مدیر که داشتیم را تیمهائی مسابقات

 بود، نهاآ تیم در نسبت به تری قوی های بچه اینکه با و دوید؛ می آنطرف و اینطرف بازی مدت تمام در تیم مدیر و بودند؛ سردرگم همه

 دقیقه پنج آغاز با که بود هم تیمی. انداختند هم گردن به را تقصیر و کردند دعوا هم با کلی هم آخر در و کرده کسب را کمتری امتیاز

 رمستق ها غرفه از یکی در هم مدیر خود و بوده، مستقر کامال بازی، زمان شروع از قبل و رفته خود جای سر منظم ها بچه همه استقرار،

 . آورد را امتیاز باالترین تیم این. کرد می امتیازآوری نیز خود و شده

 یک در که بزرگتری شاگردان. شوند می آور امتیاز تیم برای هم کوچک کودکان حتی که است این مسابقه این مهم چیزهای از یکی

 می کار هب مسابقه در نظم با را کوچکتر های بچه تمام مسابقه این در شوند، نمی خود تیم در کوچکترها پذیرش به حاضر هرگز مسابقه

 یکی در االخرهب توانند می هم ذهنی توان کم شاگردان حتی که شده تنظیم طوری فعالیتها. کنند می استفاده آنها آوری امتیاز از و گیرند،

 امتیار مسابقات این در اغلب ،(نیست کم آنها تعداد که) مدرسه توان کم و معلول شاگردان اتفاقا. کنند کسب خوبی امتیاز ها زمینه از

 . دارند دیگر های بچه از بیش حتی خوبی آوری

 تعادل تخته یک روی مدت تمام در باید گروه اعضاء از نفر دو مثال. کند می ایجاد را فعالیتها بین وابستگی مسابقه این فعالیتهای از بعضی

 این تا شود می متوقف فعالیتها کلیه و زده سوت مسابقه داور بخورد، هم به تخته این تعادل وقت هر. دارند نگه متعادل را آن و بایستند،

 .گذرد می دارد زمان که حالی در کنند؛ متعادل مجددا را تخته دو
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. است اگردانش شخصیتی خصوصیات از بسیاری ارتقاء آن هدف که است ای مسابقه. نیست ورزشی و مفرح مسابقه یک فقط مسابقه این

 . باشند واقف موضوع این به خوبی به باید مسابقه، کننده اجرا مربیان البته و

 . کنند می کسب را دیگر خصوصیات بسیاری.....  و خونسردی، صبر، ریزی، برنامه تدبیر، مدیریت، مسابقه این در شاگردان

 :است شده داده نشان زیر جدول در دهد، می ارتقاء مسابقه این که شخصیتی های مولفه تعیین

 

 موضوع نوانع به اجتماعی و سیاسی موضوع یک. شود می انجام مدرسه در که است دیگری فعالیت اجتماعی، و سیاسی گفتگوهای میزگرد

 در ابدی می ارتقاء گفتگوها دراین که شخصیتی های مولفه. پردازند می گفتگو و بحث به آن مورد در ها بچه و شده، انتخاب میزگرد

 :است شده داده نشان زیر جدول
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 : نظیر نیز دیگری فعالیتهای

 محصوالت از عمال و نگهداری خود کشاورزی زمینهای و ها باغچه از و کرده باغبانی سال طول در حکمت مدرسه های بچه همه) باغبانی

 (. کنند می استفاده خود

 اناتامک محدودیت دلیل به چند هر. باشد فیلمبردار و عکاس حکمت مدرسه شاگرد هر که است آن بر تالش) فیلمبرداری و عکاسی 

 نتوا کرده، عوض محیط به را ها بچه دید عکاس. هستند درگیر فعالیت این در ها بچه اغلب اما نشده، محقق کامل بصورت هدف این

 (دهد می ارتقائ را شخصیت های مولفه از بسیاری و دهد، می آنها به خوبی مشاهده

 عمومی محوطه خود، کالس نظافت ریزی برنامه صورت به و دارند، جدی نقش مدرسه نظافت در ها بچه همه) مدرسه و کالس نظافت

 (دارند عهده بر را ها دستشوئی گاه حتی و تکانی، خانه هنگام در بخصوص ها شیشه ظرفشوئی، محوطه باغ، حیاط، سالنها،
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 توسط مراسمات تمام. دارند فعال مشارکت مدرسه مراسم برگزاری در سال، طول در متعدد موارد در ها بچه همه) مراسم برگزاری

 بین ،صبحگاه مراسم. باشند داشته اجرا برنامه طبق مراسم در باید شاگردان همه که شود می تاکید – همه و شود، می برگزار شاگردان

 پشت و صوتی تدارکات، گری، مجری حتی. شود می اجرا و مدیریت شاگردان توسط همه مدرسه، فصلی و موردی جشنهای و نماز، دو

 هک مواردی در بجز برنامه طول در صحنه روی بر مدرسه کادر رفتن فصلی، جشنهای در بخصوص. است شاگردان عهده بر نیز صحنه

 ((. است ممنوع ،(شود می انجام همکار آن از تقدیر مثال) است همکار آن به مربوط موضوع

 حد به هدف این هنوز البته. باشند داشته مهارت نمایش فن در حکمت مدرسه ی ها بچه همه که است آن بر تاکید) نمایشنامه برگزاری

 یاهیس بقیه و باشد، قهرمان ضد و قهرمان دو یا یک محور بر نباید نمایشنامه شود، می بازی هم نمایشی اگر. است نشده محقق کافی

 اگر. باشد شده عتوزی همه بین مناسب نحو به نمایشنامه متنهای و داشته فعال نقش باید بازیگران تمام ها نمایشنامه تمام در. باشند لشگر

 (کنیم می وارد آن در همه مشارکت برای را دیگری گفتگوی متنهای یا داده، تغییر را آن یا نباشد، چنین نمایشنامه

 می یاد زیادی چیزهای شاگردان، این با تعامل در مدرسه، های بچه همه) یادگیری و ذهنی و جسمی توان کم و معلول شاگردان حضور

 هم توان مک شاگردان...  و کنند باز حساب توان کم افراد روی بگذارند، احترام دیگران به باشند، داشته صبر گیرند می یاد آنها. گیرند

 ....( و باشند داشته نفس به اعتماد بگیرند، جدی را خود گیرند می یاد

 لیتهایمسئو تصدی برای شاگردان قبل ماه یک حدود از و شود، می اداره شاگردان توسط مدرسه فعالیتهای تمام که روزی)کادر بدون روز

 روز این. گیرند می عهده بر را اجرا موعود روز در و کرده، کسب را الزم های گواهینامه و دیده، آموزش مدرسه کارکنان نزد مدرسه

 (.شود می اجرا مدرسه سالیانه برنامه طبق سال، هر در دوبار

 ،کرده ارائه آن در را خود ساخته دست محصوالت و کرده دایر را ای غرفه شاگردان از کدام هر که) ها ساخته دست نمایشگاه برگزاری

 (دهند می انجام را فعالیتهائی و آزمایشها یا

 ضائیه،ق قوه ،(است عملیاتی ستاد آن اسم اینجا) مجریه قوه شامل ساختاری بلکه خالی، و خشک شورای یک فقط نه) آموزی دانش جامعه

 صورت به ار مدرسه مراسم برگزاری جمله از مدرسه فعالیتهای و شده، برگزار آن انتخابات دوبار سالیانه که نگهبان، شورای و مقننه، قوه

 ان ایدب که اند داشته ضعیفتری عملکرد و کرده پیدا کاهش آن اجرای جدیت کمی گذشته سال دو در البته -گیرند می عهده بر جدی

 (یابد بهبود آینده در اهلل شاء

..... 

 اثر یزانم ها، مولفه جدول به نگاهی با توانند می دوستان. دارد اثر ها بچه شخصیت ارتقاء بر که است سازوکارهائی از هائی نمونه اینها

 .کنند تصویر را آن اثر دامنه و فعالیتها این از یک هر گذاری
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 قطعا. دهد می انجام را کارهائی چنین مدرسه این فقط کند ادعا حکمت مدرسه که نیست معنا این به حکمت مدرسه از فوق مثالهای

 . دهند می انجام گذارند، تاثیر زمینه این در که را دیگر مشابه فعالیتهای نیز و فعالیتها همین نیز دیگر مدارس دوستان

 .هستم شخصیت های مولفه بر آنها گذاری اثر تحلیل و دوستان سازوکارهای دریافت منتظر

 .باشید موفق
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 .سالم

 وستاند برای. اهلل شاء ان ما جای به دوستان. ندارم تهران در حضور توفیق بنده متاسفانه. است چارسوق همایش روز امروز. بخیر شما روز

 .کنم می سالمتی و موفقیت آرزوی محترم همکاران و آزین آقای جناب چارسوق، کننده برگزار

 .باشد گیری نتیجه و بندی جمع روز پنجشنبه بود قرار. هستم صلحا گروه عزیزان خدمت در بنده که است روزی آخرین امروز

 

 دوستان به .بود کالس در گفتگو و مباحثه مورد در بحث مدرسه، همکاران با خودمان مربیان کارگاه در. کردم چانگی پر خیلی هفته این در

 ماالاحت. شود می باز ها بچه نطق بزنم، حرف کم من وقت هر ولی. کنند می سکوت ها بچه بزنم، حرف زیادی معلم من وقت هر گفتم می

 واستدرخ و نیرو، آقای جناب توسط هفته این در دوستان نظر اعالم کردن استثناء علیرغم که زدم، حرف زیاد حدی به بنده هم اینجا در

 . شد نمی شنیده گروه در صدائی بنده، افاضات بجز و نگشود، کالم به لب احدی موضوع، این باره چند اعالم و بنده

 فته،یا خالصی بنده پرحجم مطالب خواندن از دوستان تا کرد، خواهم عرض شما خدمت کوتاه بسیار را مطلب و کنم می جبران امروز حاال

 .کنند مستفیض را ما کنند، باز سخن به لب خودشان بلکه یافته، تنفس فرصت
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 روزهای مباحث در را آن توضیح متن. آورم می زیر در را آن شده اصالح که بود ناقص بودم، کشیده قبل روزهای در که را نموداری اول

 .کردم مختصری اصالح هم قبل

 

 :کالم لب اما و. بگوئیم را کالم لب که است معمول گیری نتیجه در

 

 گفرهن آموخته، مختلف ابعاد در را زندگی مهارتهای باید بیاموزند، مهارت کمی و دانش است قرار شاگردان آنکه از بیش مدرسه در

 بچه تشخصی. بگیرد شکل مطلوبی صورت به مدرسه در آنها شخصیت باید آنکه همه از مهمتر و همه از بیش و کنند، کسب را مطلوب

 درگیر ایدب ها بچه ها، مولفه این تحقق برای و. بکوشد آنها تک تک ارتقاء در باید مدرسه که شود، می تشکیل مختلفی های مولفه از ها
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 احترام ندنیازم چیز هر از پیش و چیز هر از بیش ها بچه شخصیت گرفتن شکل و. گیرد می شکل شخصیتها که است عمل در. شوند عمل

 . است آنها تقوای و حیا مقدمه نفس عزت و شود، می آنها نفس عزت موجب احترام. است آنها به

 شخصیت ایه مولفه روی را تاثیر بیشترین که کند، ای عملی فعالیتهای درگیر را آنها باید شاگردان، با محترمانه برخورد از پس مدرسه

 :است این مهم نکته و مهم نکته مهم، نکته اما. باشند داشته

 و بیمر مای و من اگر. داشت نخواهد ها بچه شخصیت روی جدی اثر هیچ شد، گفته آنچه مشابه فعالیتهائی تکلیف روی از کردن اجرا

 در که بود، دخواهن ای بازی فقط فعالیتها این نکنم، پهن مناسب ای گونه به کامل آگاهی با مدرسه در را فعالیتها این بستر مدرسه، کادر

 . بود خواهد آور رنج و آور مالل موارد برخی در و لغو، ولی مفرح اوقات برخی

 :اگر اما

  داشتیم، خودمان در را.....  و جهادگری کرامت، نفس، به اعتماد پشتکار، داده، ارتقاء را خود شخصیت خودمان و خودم اوال

  کردیم، درگیر عملی صورت به بسترها آن در را شاگردان و کرده ایجاد مند هدف صورت به را مناسبی بسترهای آگاهانه ثانیا و

 . باشیم داشته را شاگردان شخصیت تدریجی شکوفائی انتظار حوصله، و صبر با توانیم می

 اجرای از تر نیغ و بیشتر بسیار اثری دارند، مطلوبی شخصیت های مولفه خود که مربیانی توسط ولی محدود، و اندک بسترهای با بسا چه

 .باشد داشته بر در یافته، تعالی کمتر مربیان توسط را، مفصلی و هیاهو پر تکلیف روی از و صوری

 

 نظرات، یدگاهها،د دریافت منتظر. کنم می تشکر هفته این در بنده صحبتها تحمل برای نیز و دادید، بنده به که فرصتی برای دوستان از

 پس هچ و است، بازخوردها روز برنامه طبق که فردا چه. هستم زمینه این در شما خوب تجربیات شنیدن بخصوص و پیشنهادات، و نقدها

 .آن از
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 .  کنیم ملع است او رضای مورد که آنگونه بتوانیم تربیت، و تعلیم فعالیتهای انجام در ما همه که دارم را آن توفیق آرزوی متعال خداوند از

 . اهلل شاء ان

 مجیدی اردوان

 1395 اردیبهشت 31

 بابلسر

 العالمین رب هلل الحمد
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 علیکم سالم عزیز نیروی آقای جناب

 . فرمودند مطرح را مطالبی بنده گذشته هفته بحثهای مورد در جمعه روز دوستان

 درویشی تبضاع از که سبزی برگ حد در تحفه عنوان به ایم داده انجام که کاری امیدوارم. کنم می اریگزسپاس بسیار دوستان لطف از اوال

 . باشد بوده هم اندک ولو ای فایده مفید آمد، می بر ما

 ات کنم، می ارسال شما خدمت را توضیحات لذا. دهم پاسخ نتوانستم بودم، خانواده خدمت در جمعه روز چون دوستان، سئواالت مورد در

 .شود ارائه عزیزان خدمت دانید می صالح که نحو هر به

 :آنها مورد در اجمالی توضیحات و سواالت

 چیست؟ کار منابع و علمی چارچوب -س

 مطرح موجود دیدگاههای از یکی است مجاز فقط پژوهشگر که ایران، آکادمیک مجامع متداول روال به ام، پژوهشی رویکرد در اوال - پ

 کردن فهاضا حد در یا حداکثر یا کند، تبیین را آن از مصادیقی کرده توصیف را آن داده، قرار مبنا را مشهور اساتید از یکی توسط شده

 ما شده مطرح دیدگاههای اغلب. ندارم واهمه خود مستقل دیدگاههای طرح از و نبوده، پایبند دهد، بسط مختصرا را آن برگ و شاخ چند

 .است تحلیل قابل و دار معنا مستقل قالبی در مختلف، نظریات از موثر استفاده و استناد عین در نیز

 نظریات امتم کردیم تالش کنیم، تبیین را آن ارتقاء سازوکارهای و شخصیت های مولفه اینکه برای هم شخصیت مدرسه دیدگاه مورد در

 حد در ار آن نظایر و ها شایستگی ارزیابی انسانی، منابع مدیریت روانشناسی، النفس، معرفت اخالق، علم های حوزه در دسترسمان در

 دهد، پوشش موثر نحو به را عینی و عملی سازوکارهای که ای یکپارچه و جامع نگاه موجود، نظریات از یک هیچ در. کنیم بررسی وسعمان

 علمی مستند متن یک قالب در ای نظری تبیین و دهد، توفیق خداوند اگر قطعا. شد ارائه مستقال شده، مطرح دیدگاه دلیل همین به. نیافتم

 .اهلل شاء ان کرد، خواهم ارائه را مختلف دیدگاههای از تحلیلی مقدمتا کنم، ارائه

 خلتفم بخشهای چند هر بوده، مختلف منابع از بنده خود شخصی برداشت اساس بر تعالی، و ارتقاء محوری سازوکار و ها مولفه مجموع در

 از شده رائها مدل یکپارچه صورت به اما دارد، تطابق اخالق علم و النفس علم تا گرفته شایستگی مدلهای از مختلفی نظریات با جزئا آن

 آن ارساخت اما دارد، وجود موجود، نظریات بندیهای طبقه و ها مولفه فهرست در ها مولفه از بسیاری مثال. است نشده اقتباس خاصی جای

 قابلیت هک شده آن بر سعی هم مذکور مدل ارائه در. است شده انجام خودمان بندی طبقه و نیازسنجی بر مبتنی اینجا در آن کلی ترکیب و

 در تجربه. باشد داشته قرار نظر مد مدل ارائه و تبیین مراحل تمام در مهم، اصل یک عنوان به درسی برنامه مدل یک در اجرا و تبیین

 اشد،نب مشهود خودم برای کامال عینی محیطی در مدل یک که زمانی تا. است داشته ما انتخابهای در را موثری نقش هم عینی محیطهای

 . است داشته محوری نقش مذکور مدل انتخاب در شخصی شهود دلیل همین به شود، نمی ارائه و انتخاب

 زیزانع مستدل پیشنهادات و تحلیلها نقد، از و است؛ پژوهش دست در و میانی مدل یک هنوز مذکور مدل و نشده، تمام ما کار هنوز البته

 .شود می استقبال آن نقائص رفع و مدل کردن کامل در

 . کند می دشوار را کار امکانات نبود -س

 در شخصیت مذکور های مولفه و شخصیت، جوهره وجود امکانات، از بیش دادم، توضیح که همانطور اما دارد، نقش امکانات بله - پ

 علیمت فرایند در جاری و روزمره فعالیتهای همین گرفتن جدی و جاری، و روزمره فعالیتهای در آن یافتن جریان و مدرسه، کادر و مربیان

 نیست، کاناتام به وابسته خیلی اینها. است موثر شاگردان شخصیت ارتقاء و گیری شکل در درسی، کتابهای قرارندادن اصل و تربیت، و
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 دانش تعلیم رسمی های کلیشه در شدن حبس مشکل من امکانات، مشکل جای به. است تحقق قابل هم روستائی مدارس در حتی و

 .دانم می اصلی مشکل را درسی کتابهای

 . است درستی اشاره کامال طبیعت با ارتباط اثر به دوستمان اشاره -س

 این رد ها بچه کردن درگیر و مدرسه، محیط کردن طبیعی شخصیت، ارتقاء برای راه بهترین و. است ما آموزگار بهترین طبیعت - پ

 بیعیط عناصر از هم اینها. باشیم داشته حیوانات و درخت و گل مدرسه در باید که نیست آن حرف، این از من منظور. است واقعی طبیعت

 .مدهی قرار واقعی زندگی طبیعی تعامالت مهد در را ها بچه رفتارهای. بیاوریم مدرسه به را واقعی زندگی آن، از فراتر اما. است سازی

 تربینی،_آموزشی دیگر فضای به ورود از پس آموز دانش آیا است؟ پیگیری قابل باالتر مقاطع در چگونه شد، ارایه که رویکردهایی - س

 شد؟ نخواهد خود جدید محیط با جدی چالش دچار

 و تحقق لقاب هم دانشگاه حتی و دبیرستان در یا است، دبستان به محدود فقط شخصیت ارتقاء این آیا: اوال. دارد وجه دو سئوال این - پ

 و ها برنامه و است، ارتقاء قابل و دارد وجود بزرگ و کوچک در شخصیت های مولفه تمام! بله که است آن وجه این پاسخ است؟ اجرا

 . گنجاند دانشگاه و دبیرستان در توان می را آن ارتقاء برای سازوکارهائی

 به که یگرید مدارس و باالتر مقاطع به رفتن با است، یافته ارتقاء مدرسه یک محدوده در شاگرد یک شخصیت های مولفه وقتی آیا: ثانیا

 شود؟ نمی مشکل دچار هستند، توجه بی ها مولفه این

 یندیآ ناخوش تجربه بیرون، نامتوازن محیطهای و مدارس به رفتن در شخصیت، مدرسه متوازن محیط تجربه از پس ها، بچه اینکه در

 مثال. شود نمی شخصیت مدرسه در آیندی خوش اجرای عدم برای مجوزی بعدی آیندی ناخوش این ولی. نیست شکی داشت، خواهند

 و دهند مین نظر اظهار اجازه گذارند، نمی احترام او به که برود محیطی به وقتی است،....  و محترم منتقد، پرسشگر، اینجا در شاگرد وقتی

 پای روی چگونه هم نامطلوب محیطهای در که دهد می امکان او به شخصیت، های مولفه مجموع اما. داشت خواهد را دشواری تجربه... 

. باشد تهداش بهتری و مفید عملکرد و داده تطبق جدید شرایط با را خود چگونه و شود، مواجه چگونه محیط های نامطلوبی با بایستد، خود

 متفاوت و شچال پر محیطهای در شاگردان تا است ضروری اتفاقا. کنند پیدا رشد پنبه الی ها بچه نیست قرار شخصیت، مدرسه در واقع در

 جامعه رد بلکه بعدی، تحصیلی مقاطع در فقط نه آنها فعالیت ادامه به این و. یابد رشد آنها شخصیتی مختلف ابعاد تا شوند، می وارد

 .کند می کمک نیز واقعی نامتوازن

 ریاضی، مانند درسی مورد در رویکرد نتایج -س

 رسیمت ریاضی مانند درسی مورد در را آن اثرات بشود چگونه که آید نمی ذهنم به خیلی است، شخصیت مدرسه رویکرد منظور اگر - پ

 داشته تری جدی نقش درس یک در آن نظایر و نظم مشاهده، در توجه دقت، گری، محاسبه نظیر خصوصیات برخی است ممکن. کرد

 خواهند گذار اثر و گرفته شکل او شخصیت و منش و رفتارها و شخص در عمومی صورت به خصوصیات این مشخص صورت به اما. باشند

 . بود

 اهلل شاء ان که دارد تری مفصل توضیح به نیاز است، آن نظایر و ریاضی مانند دروسی در حکمت مدرسه عمومی رویکرد نتایج منظور اگر

 .شد خواهد ارائه مقتضی شرایط در

 بیشتر هم عکسها....  بود چهارمی و سوم های بچه برای بیشتر نظرم به بودین، نوشته ها فعالیت و مدرسه درباره که توضیحاتی - س

 ...و ظرفشویی ساختن.  میداد نشان را سنی رده همون
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 حتی آنها ردمو در مولفها و هستند، نظر مد دانشگاه حتی و دبیرستان تا گرفته دبستانی پیش از رویکرد این در سنی طیفهای همه - پ

 و استاد عمومی رویکرد. بود خواهد متفاوت مختلف سنی گروههای برای سازوکارها قائدتا البته. دارد مصداق هم دانشگاه از باالتر

 با اهلل شاء ان امسال که خالق حکمت مربی تربیت دوره همین مثال. شود می جاری هم دانشگاه مقطع در حتی عمومی صورت به شاگردی

 .کند می تبعیت مشی همین از شود، می برگزار فرهنگیان دانشگاه همکاری

 ها؟ اولی کالس برای صورته چه به الفبا حروف آموزش - س

 بتوانند مستقال ها بچه است مطلوب اینکه و بازتر، عملی میدان با فقط. کنیم می تبعیت بنویسیم و بخوانیم کتابهای روش همان از فعال - پ

 نجاما مناسب روش و نظارت با اگر ندارد، وجود رسمی بندی بودجه از پیش نوشتن و خواندن در منعی. کنند حرکت خودشان سرعت با

 .شود

 باشن؟ داشته حضور باید حتما ها بچه همه ؟ صورته چه به میشه، خونده قران دق 45هرروز بودین گفته اینکه - س

 معانی مورد در و خوانند می را قرآن و زده حلقه هم با کالس شاگردان و مربی مربی، با همی دور دقیقه 5 از پس صبح روز هر! بله - پ

 هر و شده انتخاب سوره یک. درسی کتاب الزاما نه شود، می خوانده مصحف روی از قرآن. کنند می گفتگو و بحث آن مفاهیم و آیات

 انشگاهد و دبیرستان تا ابتدائی اول از کالسها همه روزه هر رسمی برنامه قرآن خواندن. شود می گفتگو و خوانده آن آیات از تعدادی روز

 .است

 کنند؟ شرکت همه باید و است؟ همه حضور بر تاکید ایا چطور؟ جماعت نماز -س

 رفتنگ جدی ثانیا آن، در خودشان جدی و موقع به و توجه با شرکت اوال: برای است مدرسه کادر همه اکید توجه ولی. نیست الزامی - پ

 د،ان کرده شرکت نماز در که هائی بچه با برخورد در نماز حین خاص احترام و آن حواشی و نماز در صمیمی فضای ثالثا مدرسه، در آن

 در ،آن به ها بچه شدن مقید برای داشتن بردباری و صبر: خامسا مناسب، شرایط در آن اهمیت به توجه برای موثر های یادآوری: رابعا

 .ها بچه مطلوب فوری رفتارهای برای نکردن عجله و زمان، طول

 مدرسه؟ در صورتیه چه به تشویق و تنبیه بودین، کرده ذکر را تنبیه ، مطالبتون از جایی -س

 از که است لذتی همان تشویقش کند، می شرکت نماز در کسی اگر. شود مترتب کار همان خود نفس بر باید عمدتا تشویق و تنبیه - پ

 است ناراحتی همان تنبیه. برد می کار شدن انجام خوب از که است لذتی همان تشویقش داد، انجام خوب را کارش کسی اگر. برد می نماز

 اینکه بتهال. دهیم انجام را خوب کیفیت با کار ایم نتوانسته اینکه از که است شرمندگی همان. کنیم می تحمل کار نامطلوب انجام از که

 را دشانخو کارهای نامطلوبیت یا مطلوبیت از رنج و لذت این شاگردان که باشد ای گونه به مسائل با برخوردشان مدرسه کادر و مربی

 .دارد الزم خاصی مهارت باشد، موثر و کنند، درک خوب

 یهقض با شما برخورد شوند؟ هدف متوجه شما عمل از دارید انتظار یا میدهید؟ توضیح ها بچه برای دارید نظر در که را اهدافی شما -س

 چیست؟ مخاطب برای اهداف شدن واضح

 او در اتفاقی چه حتی یا چیست، شما هدف بداند شاگرد حتما نیست الزم شخصیت، پرورش جمله از و تربیت موارد از بسیاری در – پ

 ارتقاء از پس یا. یدکن چنان و کنیم چنین باید کند، پیدا افزایش پشتکارتان اینکه برای که دهید توضیح او برای نیست الزم. است افتاده

 شدن فعال ثباع مستقیم صحبت ارتقاء، از پیش بخصوص. ایم داده افزایش را شما پشتکار اخیر سال چند طی که دهید توضیح آنها برای

 نمی نقش پایدار صورت به ناخودآگاه ذهن در دیگر شود، می مدیریت خودآگاه ذهن وسیله به عمل وقتی و شود، می خودآگاه ذهن

 واهیمبخ اگر اما. کند فکر باید آن انجام برای بار هر شخص که است رفتاری بلکه. آید نمی در منش صورت به دلیل همین به بندد،
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 این کنیم کارهائی و فضا در درگیر را ها بچه آن، مورد در کردن صحبت بدون باید آید، در منش صورت به رفتاری یا خصوصیت

 به وجهت با هدف بیان هم اوقات گاهی است ممکن البته.  شوند پایدار و گرفته شکل آنها در ناخودآگاه صورت به رفتارها و خصوصیات

 .است ناخودآگاه تطابق و مستقیم غیر رفتارهای با عمومیت ولی باشد، موثر شرایط

  .باشد داشته قرار متعال خداوند و فرجه تعالی اهلل عجل عصر ولی حضرت رضایت مورد ما کردار و گفتارها تفکرات، اهلل شاء ان

 .نمک می عرض تبریک عزیزان همه خدمت را جهان مظلومان و شیعیان چشم روشنی و السالم علیه الزمان صاحب حضرت باسعادت میالد

 العالمین رب هلل الحمد


