
                       1 صفحه

 

 خدا بنام

 عليكم سالم

 مكك و همراهي با را جاري هفته تا دارم افتخار صلحا، پژوهي آموزش فرهيختگان گروه محترم اعضاء و اساتيد حضور احترام و ادب عرض ضمن  

 .باشيم بزرگواران شما خدمت در عزيزم دوستان

  خودم هميشگي ياران همراه به ميزان راهنمايي مدرسه خدمتگزار رستمي عباس بنده  

 مدرسه مشاور:  سلطانمحمدي آقاي جناب

 آموزي دانش حكومت رهبر:  مالكي آقاي جناب

 اجرايي معاونت:  ماليي آقاي جناب

 آموزشي معاونت:  نژاد خرم آقاي جناب

 پرورشي معاونت صالحي آقاي جناب

 هفتم پايه راهنماي معلم:  شعباني آقاي جناب

 هشتم پايه راهنماي معلم:  ميري آقاي جناب

 نهم پايه راهنماي معلم:  دليري آقاي جناب

 .بگذاريم اختيارتان در آموزي دانش حكومت زمينه در خود تجربيات از را مطالبي انشاهلل تا هستيم عزيزان شما خدمت در
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 داشته آنها به مناسب پاسخي ارائه در سعي فراواني افراد كنون تا كه اند تربيت و تعليم عرصه سواالت ترين اساسي از آموزاندن؟ چگونه و آموختن؟ چه

 .اند

 در كه نيمك ارائه و طرح را مفيد و كارا الگويي است الزم هستيم مناسب اي چاره راه دنبال سواالت اين پاسخ به رسيدن براي اگر است مسلم آنچه   

 .باشد شده ترسيم درستي به تربيت و تعليم مسير آن

 نتيجه هرگز ولي رفتهگ صورت فراواني تالشهاي تربيت و تعليم مشكالت حل براي تاكنون چه اگر كه است مطلب اين گوياي ايران در تربيت گذشته   

 :كه اند گشوده اقرار به زبان اينگونه امر كارشناسان جاييكه تا است نشده عايد مطلوب اي

 .(است شده برداشت كشور پرورش و آموزش ملي سند از قسمت اين)

 مشخص، نظري انيمب بر كنون تا آن، در بنيادي تحول ايجاد براي تالش هنگام به حتي و توسعه گذاري، بيان مراحل طي ما كشور در تربيت نوين نظام   

 كشور وميب و اجتماعي فرهنگي، خصوصيات با سازگار و هماهنگ اسالم، ارزشي و فكري نظام بر متكي علمي، معتبر دستاوردهاي از مند بهره مدون،

 .است نبوده استوار

 با –( پرورش و آموزش)عمومي و رسمي تربيت نظام خصوصا – تربيت جريان تحول و اصالح براي اخير دهه چند طي يافته انجام هاي تالش رو اين از

 مي واجهم متعددي مشكالت با بيش و كم اند، گرفته صورت اسالمي انقالب پيروزي از پس بويژه خصوص اين در كه تقديري قابل مساعي وجود

 :از عبارتند آنها اهم كه باشند

 اسالم تربيتي تعاليم و اسالمي ارزشهاي و مباني با نسبي ناسازگاري و مغايرت  •

 ايران اسالمي جامعه ملي و فرهنگي مقتضيات به توجهي بي  •

 متربيان اجتماعي و فردي نيازهاي به رسمي تربيت نظام پاسخگويي توانايي عدم  •

 اجتماعي و فرهنگي بخشهاي ساير با رسمي تربيت تظام اثربخش تعامل عدم  •

 اجرا و يزير برنامه و گذاري سياست فرآيند در صوري تغييرات حتي و بخشي و جزيي اصالحات نگري، يكسو به شدن دچار و نگري جامع فقدان  •

 برنامه و ها ستسيا بين آشكار ناسازگاري و ناهماهنگي وجود نتيجه در و يكديگر با يافته انجام هاي كوشش ميان همسويي و دار معنا ارتباط فقدان  •

 مختلف هاي زمان و گوناگون هاي بخش در اصالحي هاي

 كشور مدت دراز انداز چشم در جانبه همه توسعه آرمانهاي و سياستها با مشخص ارتباط ضعف  •

 :رسد مي نظرتان به كه كرده تعيين ماموريتي خود براي ميزان هدايت موسسه باال مطالب به استناد با

 در متربيان امعج و جانبه همه رشد بر تأكيد با ايراني شيعي فرهنگ نگرش براساس آموزان دانش تربيت و تعليم: »از است عبارت مؤسسه اين مأموريت

  «سياسي و اجتماعي و مهارتي علمي، ديني، هايزمينه

 فقيه، واليت فرهنگ جمله از اسالمي؛ انقالب هايارزش به پايبندي كار، در انضباط و نظم و صداقت الهي، اوامر به نسبت تعبّد: »موسسه هايارزش و

 . «كارگروهي و پويايي نوانديشي، انديشي، آزاد قانونمندي، انساني، كرامت حفظ تعهدات، به عمل و ملي هويّت تقويت شهادت، و جهاد

 عيتوض به را خود بتواند انشاهلل تا داده قرار اجرا مرحله به و طراحي را هايي برنامه ميزان راهنمايي مدرسه موسسه، طرف از محوله ماموريت اساس بر

 . نمايد نزديك مطلوب
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 لحاص پژوهي آموزش گروه به را مدرسه در شده طراحي فعاليتهاي از يكي كه زديم حدس شده داده قرار ما اختيار در كه كوتاهي فرصت اين در   

 :آن و كنيم معرفي

 است آموزي دانش حكومت

 :گرامي همراهان

 .باشيم بزرگواران خدمت در هفته اين در زير برنامه با داريم سعي

 حكومت تشكيل مباني طرح«  شنبه روز

 مقننه قوه تشكيل«  يكشنبه روز

 مجريه قوه تشكيل«  دوشنبه روز

 قضاييه قوه تشكيل«  شنبه سه روز

 حكومت در آموزان دانش«  چهارشنبه روز

 مطالب بندي جمع«  پنجشنبه روز

 تهداش را مختلف اجتماعات در تعامل توانايي يعني. شوند اجتماعي جوانان و نوجوانان و كودكان تا دادند قرار مدارس در را اجتماعي مطالعات درس

 به و داشته سبين آگاهي و اطالع اجتماعي قوانين از. باشند مفيد و باشند تاثيرگذار مختلف اجتماعات در. كنند هضم را اجتماعي مسائل بتوانند. باشند

 . نميشود ميسر هيچكدام متاسفانه كه ديگر مسائل... و. كنند عمل ضوابط و قوانين آن

 و است خوب اجتماعي لحاظ از آموز دانش اين يعني شد اينچنين اگر و.  بس و بگيرند 02 نمره كه خوانند مي اي گونهه ب را اجتماعي درس ها بچه   

 نمي درس اين در شده كسب نمره وجه هيچ به آنكه حال. است ضعيف او اجتماعي يعني نكند كسب مطلوبي نمره درس اين در آموزي دانش هم اگر

 ار اجتماعي آداب كمترين كرده كسب درس اين از كامل نمره كه آموزي دانش كه شده ديده بارها. نمايد معين را فرد بودن اجتماعي مقدار تواند

 مي عمل را آداب آن و است قائل اجتماعي آداب به نبوده موفق اجتماعي درس مطلوب نمره كسب در كه آموزي دانش بالعكس و نميكند رعايت

 .كند

 ضعيف اربسي اجتماعي اطالعات داشتن حتي و اجتماعي قوانين رعايت و اجتماعي تعامالت در ما كشور آموزان دانش عموم كه است ذكر شايان البته   

 .هستند

. است آموزي دانش حكومت آن و درآوريم اجرا به مدرسه در را اجتماعي مطالعات درس براي عملي طرحي كرديم سعي مشكالت اين حل براي   

 است ممكن كه آنجا تا و. است ايران اسالمي جمهوري حكومت اركان مانند اركانش. است كشورمان واقعي حكومت مانند اصولش كه حكومتي

 .باشد جاري آن در اسالمي جمهوري قوانين و قواعد

. آموزان دانش بر آموزان دانش حكومت. است حاكم آموزان دانش به فقط كه است جرياني پيداست نامش از كه همانطور آموزي دانش حكومت

 دانش آن فرآيند در تا شده طراحي طوري آموزي دانش تشكل اين(. مردم بر مردم حكومت)دموكراسي الگوي با اسالمي جمهوري حكومت همانند

 علم مباني و اصول يعني آن، كالن معناي به بلكه سياسي هاي جبهه و جريانات به ورود معناي به نه سياست البته نمايند، كسب سياسي سواد آموزان

 . جامعه در سياست

 هبرر را قضاييه قوه رئيس چرا كنند، مي انتخاب مردم را جمهور رئيس چرا كند، مي انتخاب نماينده چرا دهد، مي راي چرا بداند بايد جامعه در فرد   

 به را خود نظرات نقطه تواند مي چگونه شود، كانديد خود تواند مي چگونه كنند، مي انتخاب مجلس اعضاي را مجلس رئيس چرا كند، مي انتخاب
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 همه انستند كه. ديگر يچگونه و چرا دهها و.... و شود، خبر با نظام مختلف مسئوليتهاي و اركان از كدام هر اختيارات از چگونه كند، بيان گذار قانون

 .گويند سياسي سواد جامعه در را آنها بردن بكار و اطالعات اين

 

 كه ياقدامات مجموعه. شود مي تشكيل كه باشد نهادي اولين بايد ، آموزي دانش درحكومت گيري تصميم مرجع ترين اصلي عنوان به مقننه قوه

 :زيراست شرح به ، زماني اولويت بادرنظرگرفتن ، شود مي مقننه قوه تشكيل به منجر درنهايت

 نموده انتخاب پايه هرسه رااز آموزاني دانش ، مدرسه باسايراركان ومشورت تحقيق ، ازبررسي پس رهبرحكومت:  نگهبان شوراي اعضاي انتصاب(1

 وليقب قابل ي وجهه از آموزان دانش دربين بايست مي ، شده انتخاب افرادِ است بديهي.  كند مي منصوب نگهبان شوراي اعضاي سِمَت وآنهارابه

 آنها به همدرس آموزانِ دانش دراجتماع مراسمي راطي نگهبان شوراي احكام رهبرحكومت ، انتصاب اين شدن رسمي بيشتر هرچه براي. برخوردارباشند

 (1 شماره ضميمه.)كند اعطامي

 خودرابراي نامزدي كند مي دعوت مند عالقه آموزان ازدانش اي اطالعيه طي نگهبان شوراي:  مجلس انتخابات براي نگهبان شوراي فراخوان(0

 . كند مي راتعيين كارفرصتي اين وبراي كنند اعالم نگهبان شوراي به كتباً ، مجلس نمايندگي

 داوطلبان.نندك مي كانديداهارابررسي صالحيت اي درجلسه نام ثبت فرصت پايان از پس نگهبان شوراي اعضاي:  كانديداها صالحيت تاييد فرايند(3

 تبليغات انوپاي آغاز وزمان رااعالم شده تاييد افراد اي شورادراطالعيه. نباشند تر پايين آموزان دانش متوسط حدّ از وانضباطي درسي ازنظر بايست مي

 .كند مي نامزدهاراتعيين

 دانش مهه گيري راي دراين. شود مي مقرربرگزار وساعت درروز نگهبان شوراي اعضاي كليه ونظارت باحضور مجلس انتخابات:  مجلس انتخابات(4

 السدهندوازهرك مي راي خود كالس كانديداهاي به فقط آموزان دانش. هستند درانتخابات شركت به مجاز ، شناسايي كارت ي باارائه مدرسه آموزان

 (0 شماره ضميمه. )كنند پيدامي راه مجلس به نفر سه
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 عيهدراطال اند شده آرا اكثريت حائز راكه وافرادي نموده راشمارش ماخوذه آراي نگهبان شوراي ، گيري ازراي پس:  مجلس وتشكيل نتايج اعالم(5

 .كنند مي راانتخاب رئيسه وهيئت ورئيس كرده رابرگزار مجلس جلسه اولين ، فرصت دراولين نمايندگان ازاعالم، پس.  مينمايد اعالم اي

 

 انتصاب اعضاي شوراي نگهبان
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 برگه راي مجلس



                       7 صفحه

 



                       8 صفحه

 



                       9 صفحه
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 نگهبان شوراي احكام اعطاي مراسم

 

 انشد تبعيت عدم هاي علت مهمترين از يكي. است مواجه آن با پرورش و آموزش جامعه كه است مشكالتي از يكي آموزان دانش پذيري قانون عدم

 متفاوت فعاليتهاي از آموزان دانش دارندگي باز براي قوانين كنند مي تصور و ندارند اطالعي گذاري قانون علت از ايشان كه است اين قانون، از آموزان

 علت همين هب. كنند محدود ابعاد همه در را آموزان دانش تا دارند قصد مختلف قوانين تنظيم با مدرسه مسئولين ميكنند احساس ها بچه. است شده وضع

 . زنند مي سرباز قوانين اجراي و تبعيت از عموما

 اگر اما و .شود مي مضاعف ايشان پذيري قانون بيابند منطقي داليل ضوابط وجود وبراي بدانند را قوانين وضع اساسي علت آموزان دانش اگر حال   

 و انندد مي مفيد خود جامعه وضع بهبود براي را قانون افراد حالت اين در. كرد نخواهند تخطي قانون از گاه هيچ باشند، قانون واضع خود آموزان دانش

 .   شود مي كشيده مرج و هرج به جامعه قوانين بدون كه دارند باور

 گذاري قانون به شده معين حدود اين در تا سازد مي مخير را مجلس كه شود مي مشخص مقننه قوه براي چهارچوبي مدرسه طرف از اين بر بنا    

 مي تصويب به جلسم كه قوانيني. باشند نداشته مغايرتي مدرسه ضوابط و حكومت اساسي قانون با كه كنند وضع قوانيني بايد مجلس اعضاي. بپردازند

 ايجاد مشكلي آموزان دانش مجلس توسط شده تصويب قوانين دارد نگهبان شوراي به رهبر كه نظارتي با و برسد نگهبان شوراي تاييد به بايد رساند

 .كرد نخواهد

 كثراا دليل همين به. است مدرسه ضوابط از تر كننده محدود و تر سخت آموزان دانش مجلس توسط شده وضع قوانين معموال كه اينجاست جالب   

 .كنند مي توصيه قوانين و ضوابط صدور در اعتدال به را مجلس مستقيم غير يا مستقيم صورت به حكومت رهبر
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 مي مطرح مجلس در اليحه عنوان با باشد دولت هيئت طرف از اگر و طرح عنوان با باشد مجلس كميسيونهاي طرف از اگر قوانين تصويب پيشنهاد   

 .باشد مي گروه اين حوصله از خارج آن توضيح كه شود مي انجام شكافانه مو و دقيق كامال و كتبي بصورت مراحل تمام البته. شوند

 :آموزان دانش قانونگذاري از مثال يك ذكر

 مي قامها جماعت نماز سپس و كردند مي صرف نهار آموزان دانش ابتدا ظهر هنگام كه بود اينصورت به زنگها ترتيب مدرسه در پيش سال چند تا   

 هاينك تا. كرديم مي داري خود كار اين از نماز هنگام ها بچه شدن گرسنه بخاطر اما شود اقامه وقت اول جماعت نماز كه بوديم مايل خيلي. كردند

 را قانون ناي اجراي جلوي نگهبان شوراي به توصيه با رهبر. شود صرف نهار آن از بعد و شود اقامه جماعت نماز ابتدا كه كرد تصويب قانوني مجلس

 . بخواهيد را آموزان دانش كليه نظر است بهتر قانون اين تصويب براي كه داشتند اذعان و گرفتند

 بيان نونقا اين تصويب براي را خود داليل و مباني و كردند صحبت آموزان دانش با دقايقي خود كالسهاي در و افتادند تكاپو به مجلس اعضاي   

 در و بودند قمواف آموزان دانش كليه كالسها بعضي در. بود نكردني باور نتيجه. گرفتند مختلف كالسهاي در را آموزان دانش همه نظر آخر در و كردند

 . داشتند مخالفت نفر دو يا يك ديگر بعضي

 اجرا را قانون اين دل و جان با آموزان دانش اينكه تر مهم همه از و آورد در اجرا به را جماعت نماز ساعت تغيير يشده تصويب قانون شد مي حال   

 .كنند مي

  مجريه قوه تشكيل

 : زيراست شرح به مراحل اين. شود مي آغاز جمهور رئيس باانتخاب  واستقراردولت تشكيل ،مراحل مجلس استقرار از پس بالفاصله

  داوطلبان نام ثبت(1 

 اسخنرانيب ، مدرسه اجتماعات سالن تادر شود مي داده وقت مساوي بطور ، شده صالحيت تاييد داوطلبانِ به:  وتبليغات داوطلبان تاييدصالحيت( 0

 (1 ضميمه. )كنند تشريح آموزان دانش خودرابراي هاي برنامه ، فيلم يانمايش

 اي مدرسه صورت به هم گيري راي شوندوطبيعتا توانندداوطلب مي نهم آموزان دانش فقط انتخابات دراين كه تفاوت بااين:  انتخابات برگزاري(3

 .  هستند درانتخابات شركت به مجاز ميزان شهروندان عنوان به وكادرمدرسه معلمين همچنين.  كالسي نه بود خواهد

 ترتيب اين ندتابهايرادميك كوتاهي رهبرسخنان سپس.شود مي قرائت حكم ابتدامتن ، حكم تنفيذ درمراسم:  تنفيذحكم مراسم وبرگزاري نتايج اعالم(4

 (0 ضميمه. )شود معرفي آموزان دانش به رسمي صورت جمهوربه رئيس

 مجلس وزرابه معرفي(5

 كندوپس مي رابررسي آنان هاي برنامه حضوردرمجلس، ووزرابراي جمهور رئيس از دعوت با وقت دراسرع مجلس... وزرا به اعتمادمجلس راي(6

 .شود مي انجام گيري ،راي ومخالفان موافقين هاي ازصحبت

 .كرد خواهيم ارائه آتي درروزهاي ، دولت وبدنه ها رادروزارتخانه آموزان دانش كارگيري به فرايند

 .شد ارائه ، شده خالصه  بسيار مراحل: تذكر



                       12 صفحه

 

 

 



                       13 صفحه

 

 



                       14 صفحه

 

 جمهور رئيس حكم تنفيذ مراسم
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 :خاطره يك ذكر

 اصرار و داشت شكايت منتخب جمهور رئيس از و آمد من نزد جمهوري رياست انتخابات برگزاري از بعد آموزان دانش از يكي پيش سال چند   

 : كه داشت اظهار او و خواستم را ايشان اصرار دليل من. نگيرد تنفيذ حكم ايشان كه داشت

 عنوان به را من او عوض در و كنم تبليغ آموزان دانش بين در نفعش به و كنم آوري جمع راي برايش كه خواست من از او داده، فريبم جمهور رئيس   

 نفر جپن به را قول همين كه شدم متوجه كرده كسب را جمهور رياست مقام و شده تمام انتخابات كه اآلن اما. كند معرفي جمهوري رياست اول معاون

 !!!داده هم ديگر

 انتخابات در تخلف كانديداها عمل اين كه صورتي در كافيست جمهور رئيس تنفيذ حكم دريافت عدم براي داليلش ميكرد فكر شاكي آموز دانش   

 هم شما رفط از معامله اين قبول شود، نمي محسوب تخلف و است انتخاباتي هاي اخالقي بد رفتارها قبيل اين دادم توضيح برايش. شود نمي محسوب

 .است كرده وارد لطمه انتخابات روند به خود جاي در و نبوده اشكال بي

 :نتيجه در   

 . گرفت تنفيذ حكم كند آوري جمع راي بود توانسته اي عده به توخالي هاي وعده با كه مذكور جمهور رئيس  •

 . شدند ناراحت اتفاق اين از بودند كرده اول معاون جايگاه به طمع و بودند خورده را او هاي وعده فريب كه كساني  •

 .نداشت را مردم به رساني خدمت جايگاه اين كسب توانايي واقع در و برآيد كار پس از نتوانست جمهور رئيس مدتي از بعد  •

 .كرد تصويب را او كفايت عدم مجلس ماه دو حدود از بعد  •

 .كرد تاييد را مجلس كفايت عدم تصويب كافي و الزم مستندات وجود با نيز رهبر  •

 .بودند شده پشيمان خود اقدام از بودند داده راي او به و بودند شده مواجه جمهور رئيس دوستان فراوان تبليغات با كه آموزاني دانش  •

 ...گرفتند بزرگ درسي اتفاق اين از همه  •

 اذيت شود يم بركنار كه جمهوري رئيس يا و شود مي استيضاح كه وزيري فضا اين در و است منطقي فضايي حكومت در آموزي دانش فضاي البته   

 .است حل قابل كامال مسائل اين ها بچه براي و شوند نمي

 :قضائيه قوه

 و راهنما معلمين اب رهبر فرد، اين انتخاب براي. باشد نهم پايه آموزان دانش از بايد قضائيه قوه رئيس. شود مي انتخاب رهبر توسط قضائيه قوه رئيس   

 .كنند انتخاب مهم بسيار پست اين تصدي براي را فرد ترين مناسب تا پردازند مي مشورت به مدرسه مشاور

 كه ميزان همدرس در يعني. مينمايد انتخاب خود دوم و اول معاونين عنوان به را نفر دو كالس هر در ايشان قضائيه، قوه رئيس انتصاب و انتخاب از بعد   

 توسط هقضائي قوه در معاونين كليه. شوند مي انتخاب ديگر اختيارات با دوم معاون شش و مشخص اختيارات با اول معاون شش دارد وجود كالس شش

 .ندارند دخالتي آنها انتخاب در مردم و شوند مي انتصاب و انتخاب قوه رئيس

 لزومي و ودش مي صادر احيانا آموزان دانش بعضي از كه تخلفاتي البته. است قضائيه قوه عهده به آموزان دانش متداول و عمومي تخلفات به رسيدگي

 آموزان شدان از تخلفي با كه هنگامي قضائيه قوه معاونين. شود مي بررسي مدرسه اجرايي معاون توسط بشوند، مطلع آن از ديگر آموزان دانش ندارد

 متفاوت شده نتعيي تخلفي هر براي كه مجازاتهايي. ميكنند مجازات يا جريمه را او شد تكرار مشكل مجددا اگر و داده تذكر ايشان به ابتدا شوند، مواجه

 . مدرسه و كالس محوطه نظافت تا گرفته(است متغيير تومان 522 تا تومان 022 از نقدي هاي جريمه مقدار) نقدي جريمه پرداخت از. است
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 ينا چنانچه و گيرد مي تذكر كالس همان در قضائيه قوه معاونين توسط شود كالس در نظمي بي موجب درس كالس در آموزي دانش اگر مثال   

 .(كند مداخله معلم جريان اين در نيست قرار. )ميكنند مجازات را او قضائيه قوه معاونين شود، تكرار او اقدام

 .ميكنند جريمه را او قضائيه قوه معاونين ،(كند كپي)دهد انجام دوستش تكليف روي از را خود تكليف آموزي دانش اگر مثال   

 به كنترلي دخو سيستم يك تنظيم با آموزان دانش. دارند نظارت بلكه ندارند دخالتي مدرسه مسئولين عمومي، مشكالت به رسيدگي براي معموال   

 . ميكنند رسيدگي يكديگر مشكالت

 قضايي مسئولين يا و شهر انتظامي مسئولين يا مدرسه مسئولين چرا كه فهمند مي آموزان دانش كه است اين قضائيه قوه در طرح اين بركت بزرگترين   

 سئولينم چرا كه شوند مي متوجه آموزان دانش اينكه مهمتر همه از. كنند مي وضع هموطنان يا و شهروندان و ها همكالسي براي متفاوت قوانيني كشور

 ريمهج لذا. است مجازات و جريمه جنس از بعضا كه اهرمهايي. كنند استفاده قانون اجراي براي هايي اهرم از شوند مي مجبور كشور يا و شهر يا مدرسه

 هك پذيرد مي و ميداند خود شده مركتب اشتباهي كه آموزي دانش معموال. شود نمي كسي دلخوري و ناراحتي موجب مدرسه در شدن مجازات و شدن

 . دهد انجام را آن مجازات يا و بپردازند را مشكل آن به مربوط يجريمه بايد

 .است يافته كاهش بسيار ميزان مدرسه در آموزان دانش تخلفات و اشتباهات مقدار كه است ذكر شايان   

 .است شده حذف انضباط نمره ميزان مدرسه در

 رسيدگي و وزانآم دانش انضباطي مسائل پيرامون باال در كه بود مواردي آن داليل از يكي كه داشته متفاوتي داليل مدرسه در انضباط نمره حذف البته

 .شد ذكر مشكالت چشمگير كاهش و قضائيه قوه توسط

 :خاطره يك ذكر

 يبرخ. برد مي رنج فعالي بيش يعارضه از كه شد خود كالس قضايي مسئول آموزي دانش همكاران، مشورت با حكومتي هاي دوره از يكي در   

 فعال بيش دفر يك از اما نزند سر او از تخلفي كه بود مراقب خيلي. كشيد مي خجالت بابت اين از و نبود خودش دست داد مي انجام كه هايي شيطنت

 . داشت زيادي انتظار توان نمي

 هك ميگفتند آنها(. بودم رهبر من دوره آن در. ) كردند شكايت شان كالس در من نزد خود قضايي مسئول از كالس آموزان دانش از نفر چند روزي   

 . كند يم ابالغ را ما مجازات يا جريمه و كند مي رسيدگي آنها به درنگ بدون و كند مي رصد را ما تخلفات همه دقيق بسيار كالس قضايي مسئول

  كجاست؟ مشكل تقدير، قابل و است خوب خيلي اين كه داشتم اظهار بنده   

 مي سر خودش از هك تخلفاتي وجود  با و دارد تخلفاتي خودش او كه اينجاست مشكل اما است تقدير قابل موضوع اين بله: گفتند و كردند تاييد آنها   

 كند؟ توبيخ يا جريمه را ما تواند مي چطور زند

 بابت اين از و مداشت تخلفاتي من متاسفانه است درست بله: گفت و كرد تاييد را دوستانش حرفهاي او.  خواستم توضيح كالس قضايي مسئول از   

 . گرفتم نظر در خودم براي مجازاتي يا و كردم جريمه را خودم اشتباهم هر بابت اما ام شرمنده

 . ستا گرفته نظر در خود براي را جريمه بيشترين مجازاتها و ها جريمه ليست در ديدم. داد نشان آموزان دانش و بنده به را ها جريمه ليست سپس   

 .گرفتند قرار ايشان اقدام تاثير تحت و شدند راضي كالس قضايي مسئول حرفهاي شنيدن و صحنه اين ديدن با شاكي آموزان دانش   

  قضاييه قوه تشكيل
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 مقننه قوه تشكيل ي اوليه مراحل زيراباشروع ، شود تشكيل ديگر ي بادوقوه همزمان بايد آموزي دانش حكومت اركان از يكي عنوان به قضاييه قوه

 قوه لتشكي مراحل.  شود جلوگيري بعدي مشكالت بروز از تا باشد داشته وجود نيز آموزان دانش تعارضات و اختالفات حل مرجع بايد ، ومجريه

 : است صورت بدين قضاييه

 يم اعطا اوحكم وبه نموده انتخاب منظور اين رابراي نهم آموزان ازدانش يكي مدرسه اركان باساير بامشورت رهبرحكومت:  قوه رئيس انتخاب(1

 .برخوردارباشد نيز خوبي مديريت واز بوده ها بچه بين نام وخوش ، باانضباط ، مدار قانون بايد قوه رئيس. نمايد

 كالس در اتتخلف پيگيري ، هركالس قضايي معاونان مسئوليت.  كند مي انتخاب خود براي دومعاون هركالس از قوه رئيس:  قضايي معاونان انتخاب(0

 . باشد مي...و صادره احكام برانجام نظارت ، حكم صدور براي قوه رئيس به گرفته صورت تخلفات گزارش ،

 هاي يتمسئول برانجام نظارت  جهت بازرسي درسازمان حضور براي آموز دانش يك ازهرپايه قضاييه قوه رئيس باحكم:  بازرسي سازمان تشكيل(3

 . است گروه اين ازوظايف( بهداشتي بازرسي مثال) موردي هاي بازرسي همچنين. شود مي برگزيده آموزان دانش

 رابه ،فردي مدرسه لينمسئو از ويايكي قضايي يامعاونين ، نمايد تنظيم ديگري شخص راعليه شكايتي ازشهروندان يكي كه درصورتي:  دادگاه تشكيل(4

 يايكي.) است قوه رئيس  برعهده دادگاه دراين قضاوت كه شود مي تشكيل دادگاه ، تخلف موارد به رسيدگي براي ، كنند معرفي قضاييه قوه

 ( ازمعاونين

 ، ياطح نظافت مانند المنفعه عام كارهاي ،انجام دولت خزانه به نقدي جريمه پرداخت: از است عبارت اند هاصادركرده دادگاه اين كه ازاحكامي برخي

 ...و ، اي مدرسه كمد داشتن از مانندمحروميت اجتماعي هاي ايجادمحروميت ، توضيحات اداي براي مدرسه مسئولين به معرفي

 .صادرنشود قاعده از خارج كندتاحكم مي نظارت صادره براحكام رهبرحكومت ذكراست به الرم

  ميزان درحكومت آموزان دانش

 ينا شهروندان عنوان به آموزان شودودانش انجام حكومت درقالب گيرد، مي صورت درمدرسه كه مسئوليتي هر قراراست شد، قبالعنوان همانطوركه

 عنوان تحت آموزان دانش بقيه ، شود مي انجام كه وانتصابهايي انتخابات از پس منظور همين به. بگيرند عهده كارهارابه اين انجام مسئوليت حكومت

 تواند مي دوشغل وحداكثر يك آموزحداقل راستاهردانش دراين. شوند مي مشغول خدمت گيرندوبه مي قرار خود هاي درپست حكومت كارمندان

  اهميت خاطر به درضمن. كند مي پرداخت حقوق درهفته امتياز 02 معادل خود كارمندان به( ياشغل) مسئوليت پذيرفتن درقبال نيز حكومت. باشد داشته

 يتمسئول انجام به اجتماعي مطالعات درس مستمر ارزشيابي از قسمتي ، آموزان دانش اجتماعي هاي بامهارت آن مسئوليتهاوارتباط صحيح انجام

 . است يافته اختصاص

 ، شود هاتقسيم وليتمسئ اينكه از قبل ، باشند آن انجام مندِ عالقه كه شوند كارگرفته به درمسئوليتهايي آموزان دانش اينكه براي:  ها مسئوليت تقسيم

 به اتوجهب افرادرا شغل ووزيرانش جمهور رئيس سپس. دهند جمهورمي رئيس وتحويل نوشته هايي دربرگه ، هستند ن آ انجام به مايل راكه هايي شغل

 . كنند مي انتخاب آنها هاي عالقه

 نوشته وظايف رحش هرمسئوليت براي ، تغييرنكند هرمسئوليت انجام ي شيوه حكومتها باتغيير اينكه وبراي ومهم كاراصولي يك عنوان به:  وظايف شرح

 (1ضميمه. ) شود مسلط آن وبه راخوانده وظايف شرح بايد خود مسئوليت به ازورود قبل وهرشخص است شده
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 زارشگ و فيلم و عكس مدرسه آموزشي فعاليتهاي و كالسها از كه هستند آموزشي خبرنگاران آموزي دانش درحكومت مشغول هاي گروه از يكي

 . ميشود استفاده نشريه در ماهانه صورت به و شود مي ارسال اوليا كانال به هفتگي و روزانه صورت وبه ميكنند تهيه

 

 هشتم آزمايشگاه

 .شد بررسي بود الكتريكي والقا تماس و مالش شامل كه ربا آهن ايجاد راه سه كالس در
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 هفتم كارگاه

 .شد انجام رحل ساخت وادامه شده آشنا كاري منبت قلم با كار نحوه با آموزان دانش دركالس

 

 هشتم كارگاه

 .پرداختند پله راه تايمر ساخت به آموزان دانش كالس در
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 هفتم پروژه

 .رسيد پايان به هاوركرافت ساخت كار هفته اين در

 

 هفتم رايانه

 .پرداختند خودشان براي كارت بيزينس يك كردن درست به و شده آشنا كارت بيزينس با كار نحوه با آموزان دانش هفته اين در

 

 نهم  پروژه

 .پرداختند سانتيفيوژ هاي پروژه تكميل به آموزان دانش كالس اين در
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 نهم كارگاه

 .شدند عكس قاب ساخت مشغول ديگر اي عده و پرداختند قطعات زدن وسنباده گيري لكه به آموزان دانش كالس اين در

 . شود مي انجام حكومت طريق از مدرسه فعاليتهاي تمام بلعكس و. شود مي انجام حكومت بستر در آموزان دانش فعاليتهاي تمام مدرسه در

 زارتخانهو اين. دارد عهده به را مدرسه سبز فضاي مسئوليت همچنين و آموزان دانش و مدرسه بهداشتي امور مسئوليت زيست محيط و بهداشت وزارت  

 سه در مرا اين مسئولين مدرسه، سبز فضاي معاونت مورد در مثال. بهداشت معاونت و امداد و پيشگيري معاونت سبز، فضاي معاونت. دارد معاونت سه

 .كنند مي فعاليت آبياري تكثيرو و نگهداري گياه، و گل كاشت بخش

 براي تا يكنندم گياهي هاي گونه تكثير به اقدام معلمين آموزش و راهنمايي با تكثير و نگهداري مسئولين دارد، وجود فصل گلهاي هميشه مدرسه در   

 براي مغذي وادم و كود و گلدان يا و گياه و گل تهيه به نياز چنانچه. باشيم نداشته گياه و گل خريد به نياز است ممكن كه آنجا تا بعدي هاي كاشت

 با درسهم اجرايي معاونت و دهند مي ارائه كتبي بصورت خريد درخواست مدرسه اجرايي معاونت به سبز فضاي مسئولين باشد، داشته وجود گياهان

 اين در خريد معموال ولي دهند مي انجام را كار اين خودشان كه كنند خريد توانستند مي آموزان دانش اگر. دهند مي خريد دستور خود صالحديد

 .پذيرد مي انجام مدرسه خريد مسئول توسط خريد، هاي محموله بودن سنگين و حجيم و خريد مركز بودن دور لحاظ به موضوع

 .نمايند مي نهاآ كاشت به اقدام تفريح زنگهاي در و كنند مي پيدا دسترسي گياه و گل هاي بوته يا پياز يا بذر به كاشت مسئولين شكل هر به   

 مي آبياري را مدرسه گلخانه گلهاي و ها باغچه تفريح زنگهاي در اند كرده مشخص كه ترتيبي و شده تعيين زماني هاي فاصله در آبياري مسئولين   

 .كنند

 :دارد معاونت 7 اجرايي وزارت

 تاخير ثبت.  1

 كالس پشتيبان.  0

 فني.  3

 تردد.  4

 رفاه.  5

 غياب و حضور.  6
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 نظميه.  7

 يا و يرتعم به اقدام شدن معيوب درصورت تا است كالس هر لوازم و وسايل كنترل معاونت اين وظيفه. دارد نماينده يك كالس هر در فني معاونت   

 فني مسئول به باشد خارج او عهده از چنانچه و كند مي را كار اين دهد انجام را تعويض يا تعمير خود بتواند اگر. كند لوازم آن تعويض يا و اصالح

 .مايدن پيگيري را كار بايد كالس فني مسئول نشده حل مشكل كه زماني تا البته. سازند برطرف را مشكل ايشان تا دهد مي گزارش مدرسه

 گيرد مي حويلت جديد المپ و كرده مراجعه هستند همكاران از يكي كه مدرسه فني مسئول به كالس فني مسئول باشد سوخته كالس المپ اگر مثال   

 تعمير و اصالح به اماقد كالس فني مسئولين آيد بوجود نيمكتها براي جزيي مشكل اگر يا و آيد بوجود كالس پرده براي مشكلي اگر. نمايد مي نصب و

 .كند مي دنبال ار آن تعمير پيگيري و گزارش ارائه با و است خارج او عهده از باشد داشته جوشكاري به نياز و باشد شكسته ميز اگر ولي. كنند مي آنها

 با رفاه معاونت باشند، داشته كتابي يا و اي وسيله به نياز آموزان دانش همه اگر. دارد عهده به را آموزان دانش براي رفاه ايجاد مسئوليت رفاه معاونت

 ودجهب. ميكنند تامين دولت بودجه محل از را خريدهايشان براي نياز مورد مبالغ عموما. كند مي تهيه ها بچه همه براي را اقالم اين ارزان و كلي خريد

 .گردد مي تامين آموزان دانش مالياتهاي دريافت محل از دولت

 انجام رفاه عاونتم  مسئوليت با...( و اربعين نهار و عاشورا زيارت صبحانه... و شربت و شيريني) شود مي انجام مختلف مناسبتهاي در كه هايي پذيرايي   

 . شود مي استفاده آموزان دانش هاي خانواده نذورات از خاص مناسبتهاي خصوص در البته. كند مي تامين مدرسه معموال را آن هاي بودجه و شود مي

 سماور كي طرح اين طي. باشند داشته دسترس در آبجوش بتوانند تفريح زنگهاي در آموزان دانش تا دادند ارائه مدرسه به طرحي رفاه معاونت امسال   

 استفاده جوشآب از بتوانند تفريح زنگهاي در آموزان دانش تا ميكنند فعال را سماور روز هر رفاه مسئولين. شد نصب حياط از قسمتي در و تهيه گازي

 كدام هر و دارند ارزان و كوچك هاي بسته در آماده قهوه شير و داغ شكالت يا و اي بسته چاي و ليوان خود كمدهاي در نيز آموزان دانش. كنند

 .كنند مي استفاده ها نوشيدني اين از خود ذائقه مطابق

 است شده تشكيل معاونت دو از دارايي وزارت

 ماليات معاونت.  1

 الحسنه قرض صندوق معاونت.  0

 مراكز اي بانكها در مالي امور انجام براي افراد ميدانيد كه همانطور. است مالي مهارت كنند كسب زندگي در بايد آموزان دانش كه مهارتهايي از يكي   

 بزرگترهاي توسط يعني .مستقيم غير فعاليت مگر ندارند، مالي فعاليت انجام اجازه اند نرسيده قانوني سن به كه زماني تا و برسند قانوني سن به بايد ديگر

 ... و باشد داشته حسابي بانك در خود

 مهارتها اين كسب جهت در شاياني كمك مالي مسائل از آموزان دانش بهتر درك براي الحسنه قرض صندوق معاونت و ماليات معاونت طراحي   

 .است

 الياتم مقدار. كنند مي پرداخت است ماليات معاونت مجموعه زير هم او كه خود كالس مالي مسئول به ماليات بعنوان را مبلغي هفته هر آموزان دانش   

 كنند پرداخت را خود ماليات تا دارند فرصت را هفته اول روز دو آموزان دانش. بود تومان 522 مبلغ 54-55 تحصيلي سال در مجلس مصوبه طبق

 . كنند مي پيدا پرداخت براي ديگر فرصت مالي مسئول تذكر با نشدند پرداخت به موفق فاصله اين در چنانچه

 فرآيند هب اقدام مجلس و ميكند مجلس تسليم را خود بودجه اليحه قبال خود هاي هزينه براي دولت. دهند مي تشكيل را دولت بودجه اساس مالياتها   

 شده اصلح بودجه كل از درصدي بصورت نگهبان شوراي تاييد و مجلس تصويب از پس دولت بودجه حساب اين با. نمايد مي آن تصويب و بررسي

 .باشد مي درصد 15 ورزش وزارت بودجه درصدو 12 آموزش وزارت بودجه مثال. شود مي مصرف

 : ميزان خانواده الحسنه قرض صندوق
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 ضوع توانند مي نيز آموزان دانش خانواده اعضاء پيداست نامش از كه طور همان. هستند ميزان خانواده الحسنه قرض صندوق عضو آموزان دانش كليه   

 السهم حق ربع يا و نصف توانند مي اعضاء. پردازند مي صندوق به را است تومان هزار 02 مبلغ كه را خود السهم حق ماه هر اعضاء. باشند صندوق اين

 .ماه در تومان هزار 5 يا و 12 يعني بپردازند را

 عضو 4 كه خانواده يك. باشد مي فرد هر موجودي برابر سه وام مقدار. است تومان ميليون 3 وام سقف. كنند دريافت وام صندوق از ميتوانند اعضاء   

 . نمايند دريافت وام 4 توانند مي دارد

 .گرديده تاسيس 13۳0 سال از صندوق اين

 .شوند مي محسوب خودشان كالس در اجرايي مقام ترين عالي نوعي به كه دارد معاون دو هفتم پايه در جمهور رئيس

 

 و مختلف هاي يتمسئول تقسيم به نسبت و گرفتند قرار اردو  جريان در بقيه از زودتر معاونين ، داشتيم تحصيلي سال ابتداي كه اي روزه چند اردوي در

 .كردند اقدام اردو براي ريزي برنامه

 ظارتن با و حكومتي عوامل توسط همگي...  و نظافت ، تداركات و پذيرايي جماعت، نماز برگزاري مسابقه، تدارك و ورزشي هاي برنامه تنظيم

 .شد برگزار معاونين

 :شود مي تقديم زمينه همين در عكس چند
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 اردو آخر نظافت

 :شده تشكيل معاونت 5 از ارتباطات وزارت

 جرايد. 1

 تصوير و صوت. 0
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 سازي مستند. 3

 نشريه. 4

 سايت هاي انجمن. 5

 صفحات و كرده آماده را خبر به مربوط تصاوير و اخبار خبرنگاران. دارند نگار خبر كالسي و پرورشي اجرايي، آموزشي، هاي حيطه در نشريه گروه   

 ويرايش و بررسي از عدب نشريه سردبير و دهند مي نشريه سردبير تحويل را شده تنظيم صفحات سپس. كنند مي تنظيم بخش آن مسئول نظر زير را نشريه

 .كند مي صادر را آن تكثير دستور و كند مي پردازي صفحه و چيده هم كنار را صفحات

 :شده تشكيل معاونت ۳ از تبليغات و فرهنگ وزارت

 قرآن.  1

 تاريخ.  0

 مناسبتها و مراسم.  3

 فشرده لوح بانك.  4

 كتابخانه.  5

 تبليغات.  6

  نمازخانه.  7

 شهدا.  ۳

 مورد مناسبت از قبل مدتي. شود مي اجرا و ريزي برنامه ، طراحي مناسبتها و مراسم معاونت توسط شود برگزار است قرار كه مراسمي هر مدرسه در   

 معاونت دباش نياز چنانچه. دهند مي ارائه مدرسه پرورشي معاونت به تبليغات و فرهنگ وزير با مشورت با را خود طرح مناسبتها و مراسم معاونت نظر

 طرح اجراي براي بايد معاونت اين آموزان دانش حال. دهد مي مناسبتها و مراسم معاونت مسئولين و وزير به اصالحي هاي مشورت مدرسه پرورشي

 .نمايند اجرا را خود برنامه موعود روز در تا كنند ريزي برنامه خود

 يا و برنامه خود كدام هيچ راهنما، معلمين و آموزشي و پرورشي و اجرايي هاي معاونت از اعم مدرسه مسئولين تا شده طراحي طوري ميزان مدرسه

 بستري ذارند،بگ اجرا به را اي برنامه مدرسه مسئولين اينكه بجاي يعني. شوند مي انجام حكومت طريق از كارها تمام بلكه. نميگذارند اجرا به را طرحي

 . دهند انجام را كارها حكومت قالب در آموزان دانش تا كنند مي آماده

 و وايدف از بزرگواران همه كه چرا نيست، صحبت به نيازي آموزان دانش توسط امور اكثر گرفتن بدست و كارها اجراي فوايد و بركات مورد در   

 .هستند آگاه آن بركات

  حكومت مسئوليت از خاطره يك

 

 هاي مينهز در اين از پيش كه افتاد آموزاني دانش از يكي به آنها آوري جمع و ماليات مسئوليت ها، مسئوليت انتخاب و حكومتي مراحل انجام از پس

 پايه انآموز دانش بين در كه صورت بدين. كند جلب را آموزان دانش حتي و راهنما معلم رضايت بود نتوانسته مجموع در و بود شده امتحان مختلف
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 چگونه هك نداشت تفاوت اصال هم خودش براي البته. )بود افتاده جا دهد انجام درست را كاري هيچ نميتواند اينكه و غفلت و پرتي حواس به خودش

 ( ميكنند فكر موردش در

 

 نگراني و ناراحتي ابراز بسيار نميدهند رو خودشون هاي ماليات و نيستند قائل ارزش حرفش براي آموزان دانش اينكه از و كرد مراجعه بنده به روز يك

 مزاياي از صفحه چند كه كردم مشاهده بعد روزهاي. گفتم بهش نكته چند هم بنده. ميگردد راهكار دنبال به و شده متنبه شد مشخص من براي. كرد

 دانش براي ماليات پرداخت عدم هاي جريمه همچنين و دادن ماليات مزاياي از كالس در حسابي و آورده مدرسه به پرينت جهت را دادن ماليات

 . گفته مطلب آموزان

 

 بين در هك كردم مشاهده خودم، و آموزان دانش تصور عليرغم آمد، بنده براي مربوطه حكومتي مسئول توسط  ها كالس مالياتي ليست اينكه از پس

 . بود شده پرداخت كامل طور به كالس همين مالياتي ليست تنها ها كالس تمامي

 جتماعيا رشد براي جديد هاي موقعيت و كند اصالح را قبلي ديدگاه آن بود توانسته و بود شده راضي خودش عملكرد از آموز دانش همين  آن از بعد

 .كند فراهم خودش اقتصادي و

 .كنيم استفاده شما نظرات نقطه از تا باشيم بزرگواران خدمت در بايد جمعه از قرارمان طبق و شد تمام پنجشنبه

 . بكشيم رسيمت به را آن فوايد و حكومت كار از شمايي توانستيم كنم مي فكر اما كنيم بيان را آموزي دانش حكومت ابعاد كليه نتوانستيم چند هر

 رگ نظاره را حكومت در آموزان دانش نشاط با فعاليتهاي نزديك از ميزان راهنمايي مدرسه در حضور با كه گرامي همكاران از ميكنم دعوت آخر در

 .فرمايند مشاهده خود را نبود بيان مجال كه را ايشان فعاليتهاي از قسمت آن و باشند

 و اسالم جبهه رايب مفيد سربازاني تربيت براي باشيم اي وسيله بتوانيم اميدوارم. دارم تربيت و تعليم عرصه در گراميان شما همه براي موفقيت آرزوي

 .كفر جبهه مقابل در مدرسه بستر در عزيزمان ايران

 .نفرماييد فراموش خير دعاي از ميزان مدرسه در را خود همكاران خدا ميهماني ماه شبهاي در

 ...التوفيق اهلل من و
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 سوال:

 تشكر و باسالم

 طاعات قبولي وآرزوي

 دانش و دهش گرفته درنظر كوچك كشور يك مدرسه اينكه. ميكنم عرض خداقوت و كرده تشكر اندركاران دست از. شده عنوان جالبي بسيار طرح

 .است عالي بسيار  هستند، سهيم آن اداره در خود كشور، كارهاي اهم با آشنايي ضمن آموزان

 : رسد مي ذهن به نكاتي اما

 است، تنبيه وعن يك كردن نظافت كه مطلب اين ما آموزش در ميرسد نظر به. بوده حياط نظافت متخلف فرد براي احكام از يكي شده گفته اينكه اول

. ستا تنبيه يك بعنوان بعضا مدارس در و ندارد اجتماعي خوب جايگاه كه ميدهد انجام را نظافت كار كسي. است اينطور جا همه البته. افتاده جا

 ديگر جاهاي يا حياط و گرفته دست جارو دارد اجازه تشويق، بعنوان داشته پيشرفت آموزش انر در كه كسي كشورها بعضي در شده گفته كه درحالي

 .كند نظافت را

 كه هستم عمطل گرچه نميداند؟ صالح مدرسه يا نداشتند، تمايل خودشان. دارند اندكي دخالت آموزشي امور در ها بچه(  سوال البته) اينكه ديگر نكته

 . است آموزش امور در ها بچه كم دخالت كردم، دريافت گزارشات از آنچه اما. دارد مدارس ساير از متفاوت آموزشي سيستم مدرسه

 دهند؟ اختصاص را كالس و درس وقت بايد ها بچه هماهنگيها و جلسات تشكيل براي آيا نميگيرد؟ ها بچه از زيادي زمان امور اين آيا اينكه ديگر و

 .است شده گرفته درنظر تمهيداتي حتما يا. شود مي كم قوي آموزان دانش در همكاري به تمايل حتما اينصورت در كه

 .كنم مي تشكر آينده، زندگي براي مردان بهتر تربيت براي هماهنگ كار و مدرسه اين بسيارجالب طرح ارائه از دركل

 جواب:

 السالم، عليكم

 وجود است متخلف آموزان دانش عهده به تنها كردن نظافت كه تصور اين. مدرسه مدير حتي دهند مي انجام آموزان دانش همه را عمومي نظافت

 .دارند بعهده خود ميل با و خود را حياط نظافت اوقات بيشتر آموزان دانش فرموديد كه همانطور. ندارد

 يك خود چون نشديم مبحث اين وارد ما اما. هاست بچه بدست آموزشي امور عمده قسمت كه ميدانيد باشيد آگاه مدرسه آموزشي شيوه از اگر

 .است مفصل و مستقل موضوع

 .نميزند اي لطمه ها بچه درس به پس. ميگيرد انجام تفريح زنگهاي در فعاليتها و جلسات تمام

 .دهند مي انجام منزل در ها بچه را فعاليتها از مقداري

 .متشكرم داشتيد توجه طرح به اينكه از

  



                       28 صفحه

 بازخوردها و سواالت

 خيرا هاي هفته طي كه داري مدرسه امر در نوين هاي رويكرد.بردم را بهره كمال ميزان مدرسه در بزرگوارم برادران ازگزارش.باسالم جناب توسل:

 اين عمتنو هاي برنامه از استفاده در آموزان دانش مطلوب توانمندي و مدارس مربيان فكري باالي ظرفيت ي نشانه,بوديم انها از هايي گزارش شاهد

 جدي هتوج آموزان دانش اسالمي تربيت به كه مدارسي در ها نوآوري اين از بسياري كه است خوشحالي بسي جاي.است خالقانه و نوين رويكردهاي

  .كنم مي سپاسگزاري,نمودند مندمان بهره اخير دوهفته طي كه وآزين رستمي آقايان عزيزم برادران از.است گرفته شكل,دارند تري

 گروه در تان ارزنده مطالب بابت فراوان تشكر جناب قاسمي:

 :داشتم خدمتتان از سواالتي

 چيست؟ آموزي دانش حكومت رهبر نقش. 1

 كنيد؟ پياده طرحتان در توانستيد را ماست كنوني مجلس اصلي مشكل كه «خودنظارتي» مفهوم. 0

 اجتماعي؟ معلمين خصوصا چيست؟ طرح اين در معلمين نقش. 3

 چيست؟ محترم اولياي نقش. 4

  جواب آقاي رستمي:

 يشپ نيز گاها البته. است اجتماعي معلم همان رهبر واقع در. شود مي انجام رهبر توسط نياز مورد هاي آموزش. دارد راهنمايي و نظارتي نقش رهبر. 1

 .دارد اشراف حكومت به كامال يعني. كند مي صادر حكومتي حكم رهبر كه آيد مي

 كننده محدود خود است محدوديت به نياز اگر و باشند خود گذار قانون خود كه شوند آشنا حكومت مفهوم با طوري آموزان دانش شده سعي. 0

 .آيد بوجود آموزان دانش براي كنترلي خود شده سعي. باشند

 .كنند مي استفاده خود درس پيشبرد براي حكومت امكان از آنها از بعضي و دارند اطالع كامال حكومتي تشكيال از معلمين. 3

 .آگاهند آن روند از ولي ندارند نقشي حكومت در اولياء. 4

 كي دوره دبيرستان دوستان بخصوص و ميزان آموزشي مجتمع در قديمي همكاران خدمت قوت خدا و ويژه سالم آزما:جناب مهر

 روز تتانتوفيقا شااهلل ان بردم لذت بسيار آموزي دانش حكومت ي ايده ميزاني ي نسخه ساختن محقق و بوديد فرستاده كه هايي گزارش خواندن از

 افزون

 :كنم مي عرض خدمتتان كه دارم كلي بطور انتخابات برگزاري ي نحوه بر نقدي

 توانايي و ودشخ براي ديگران به خدمت توفيق داشتن براي ديگر قولي به يا اجتماع در جايگاهي آوردن دست به براي شخصي كه مفهوم اين با كال

 .دارم مشكل كند تبليغ هايش

 است؟ اخالقي حد چه تا خود به ديگران فراخواندن

 دراندازيم؟ متفاوت طرحي مدرسه در ديگر موضوعات از خيلي مثل توانيم نمي ما اما است چنين جامعه واقعيت حال هر به كه فهمم مي

 اختيار در براي را او ام كه عنوان اين به. كنند كانديدا سمتي گرفتن اختيار در براي را دوستشان آموزان دانش ساير كه كرد فكر روش اين به بشود شايد

 و كند عمل مسئوالنه بايد رفتپذي اگر. نپذيرد يا و بپذيرد مسئوليت باشد داشته حق او البته و كنند تبليغ برايش آنها و دانيم مي شايسته سمت اين گرفتن

 .كند مي مشخص را تكليف راي صندوق ها انتخابات ساير مثل نهايت در و دهد ارائه برنامه كارهايش انجام براي

 .است پذيرفته گذاشته اش عهده به اجتماع كه را نقشي بلكه است نخوانده فرا خود به را ديگران او روش اين در حال هر به

 انتخابات رد حدودي تا رويكرد اين البته. كردم استفاده داشتيد انتخاب روش به كه نقدي از مهرآزما جناب السالم، عليكم جواب جناب رستمي:

 نگينس مسئوليتهاي و زحمات ها بچه. ندارند شدن جمهور رئيس براي رغبتي آموزان دانش ميزان حكومت در كه است اين مطلب واقعيت. است رايج

 مي آنها از صحبت طي و شود مي صحبت انتخابات از ثبل آنها همه با لذا نميگذارند پيش پا شدن كانديد براي همين براي و دانند مي را جمهور رئيس
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 اين در .شوند مي انتخابات عرصه وارد رويكرد اين با ها بچه. شود كانديد كه دارد وظيفه بيند مي خدمت و كار توان خودش در كس هر كه خواهيم

. اساس يب هاي دادن وعده و صرف تبليغات نه است ها كانديد هاي ديدگاه و فكر طرز دادن نشان تبليغات از منظور كه دانند مي آموزان دانش نيز ميان

 .شود پخته بايد كه است جالبي نكته فرموديد دوستان توسط تبليغ و معرفي مورد در شما كه نكته اين البته

 موثر و خوب خيلي آموزي دانش حكومت دادن شكل. كنم مي تشكر خيلي هم خوبشان گزارش براي رستمي آقاي جناب از جناب آقاي مجيدي:

 .كردم استفاده. بود

 و. شود مي جامان حكومت بستر در آموزان دانش فعاليتهاي تمام": فرموديد اينكه. نباشد خوب شايد هم حكومت اين بر مطلق تاكيد كنم مي فكر اما

 ظيرن كشورهائي در كه مطلق، دولتي رويكرد از آورد مي آدم ذهن در را تصويري ".شود مي انجام حكومت طريق از مدرسه فعاليتهاي تمام بلعكس

 لتيدو چيز همه اينكه. كنيم نمي خوبي برداشت آن از كه تصويري. شود مي مشاهده زياد حد به هم خودمان كشور در و اعلي حد به سابق شوروي

 حتي مثال .شود مي تصوير دولتي كامال نظام كه كردم برداشت شما، توضيحات از برخي در شود؟ مي چه مردم و جامعه نقش. نيست خوبي چيز شود،

 همه و داريم، خودمان كشور در بزرگ دولت از ما كه گرفتاري همين شود مي اش ثمره اين و. شود مي انجام دولتي مناصب حسب بر هم باغباني كار

 . هستند مقررات طبق نكردن كار البته و گرفتن ثابت حقوق و شدن كارمند دنبال به

 خواستم اما. تاس خوبي بسيار كار و هستيد فرايند اين در آنها شدن جدي و ها بچه به دادن اجتماعي نقش دنبال به مدرسه در شما كه هستم متوجه البته

 .نيفتيم پائين هم بام آنطرف از بگويم

 داده ويته جامعه نقش در افراد به و بيابد، ميدان نيز اجتماعي بافت و جامعه ساختار يابد، مي ميدان حكومت ساختار اينكه عين در رسد مي نظرم به

 آن در جامعه اقتدار جريان سازمان و آن از كوچكي بخش آموزي، دانش حكومت كه آموزي دانش جامعه آموزي، دانش حكومت از بيش. شود

 را آن رد اجتماعي نقشهاي ايفاي ميدان داده، انسجام را آموزي دانش جامعه و باشد، داشت اصالت جامعه بايد اول. يابد هويت و بگيرد شكل بايد است،

 تنها حكومت، سازمان اين كه باشد حواسمان و. كنيم ايجاد را حكومت سازمان آن، در برنامه و قدرت انسجام براي و كنيم، ايجاد ها بچه براي

 و هستند،( است رايج تعارف شكل به فقط متاسفانه فارسي عبارت آن آنكه براي كردم استفاده خارجي كلمه از - دهندگان سرويس) خدمتگذاران

 بعد جورياين. باشند جامعه رئيس آنكه نه بكشند، زحمت و برسانند خدمت و كنند تالش( مدرسه محيط در) مواجب و جيره بي كه است اين كارشان

 يليخ حكومت كارگزاران كار كه شوند مي متوجه ها بچه كرد، تعيين را حكومت كارگزارن و حكومت آموزي دانش جامعه دوره دو يكي اينكه از

 اين پذيرش به جبورم را صالح شخص كه بياورد فشار و بگردد كلي بپذيرد، را مسئوليت كه نفر يك كردن پيدا براي بايد جامعه و نيست خوشان خوش

 . كند مسئوليت

 ايده و تجربيات از سالها اين در كه همانطور اميدوارم همكاران، همه و شما براي موفقيت، آرزوي ضمن و كنم مي تشكر داديد انجام كه خوبي كار از

 .ببريم بهره قبل، سالهاي از تر غني سال هر شما تجربيات از نيز بعد سالهاي در ايم، كرده استفاده شما خوب هاي

 شما سنجي هنكت. فرموديد توجه آموزي دانش حكومت مطالب به كه سپاسگزارم بسيار مجيدي دكتر جناب ، السالم عليكم جواب جناب رستمي:

 دمع بخاطر اتفاقا و ندارند دولت از درستي درك كه هستيم روبرو جوامعي با ما يعني. است درست كامال شدند زدگي دولت دچار كه جوامعي در

 و ندشو كوچك بايد ها دولت كه است درست. آيد مي بوجود مشكالت اين مردم مقابل در دولت كارايي عدم بدليل و مردم و دولت درست ارتباط

 حال. نندك درك را حكومت كارآمد و اصلي نقش بايد مردم و نيستند نياز بي حكومت از جوامع حال هر در اما شوند بزرگتر بايد خصوصي هاي بخش

 بخش در فعاليت حتما كند درك و فهم را دولت در فعاليت و تعامل نحوه فرد اگر كه داريم  اعتقاد. است سياسي سواد آموزش ما هدف آنكه

 ودخ ، دولت در مسئوليت يك مقابل در فرد همين اما دارند حكومت در مسئوليتي يك هر آموزان دانش كه هرچند ضمنا. يابد مي در را خصوصي

 بر دولتي هاي خشب مشكالت بيشتر اينكه ديگر نكته.  است تعامل در خصوصي فرد يك عنوان به حكومت اركان از خيلي با جامعه در فرد يك بعنوان

 اگر. كنند يم واگذار خصوصي هاي شركت به را بخشها اين كه است اقتصادي امور در دولتي بخشهاي كارايي عدم بخاطر و است اقتصادي مسائل سر

 دولتي هاي بخش كه بينيد مي بسوزانند دل هم دولت براي اندازه همان به ، باشند خود منافع فكر به و بسوزانند دل خود براي كه همانطور جامعه افراد

 بر را ام شما تذكر مجموع در. كردند مي فعاليت جهادگونه ارگانها در مخلص نيروهاي كه انقالب اوايل مانند. دارند خصوصي بخش از بهتر كارايي

 .    گيرد قرار ويرايش مورد هست آسيبي چنين دچار اگر تا كنيم بيني باز را آن كارايي و حكومت مباني ديگر بار تا دارد مي اين

 .عزيز مجيدي دكتر جناب تشكر با


