
 

هزار  5اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irو پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . تومان به سايت علمي

١ 

 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  موضوع :

را به مطالعه سبك زندگي  دانش آموزانم چگونگي پژوهي اقدام

  شهدا عالقمند كردم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

هزار  5اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irو پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . تومان به سايت علمي

٢ 

 

 فهرست مطالب

  5  .................................................... شهدا يزندگ سبك مطالعه به آموزان دانش يمند عالقه يچگونگ يپژوه اقدام

  5  .................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   : مقدمه

  7  ......................... ................................ ................................ ................................ ................................   :يديكل ميمفاه فيتعر

  7  ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   :يزندگ سبك

  7  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   :مقدس دفاع هفته

  8  ....................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   :ديشه

  8  ........................................... ................................ ................................ ................................ ................................   : مسئله انيب

  10  ................................... ................................ ................................ ................................   : يپژوه اقدام نيا ياجرا از هدف

  11  .................................... ................................ ................................ ................................   ):1 شواهد( موجود وضع فيتوص

  12  ................................................. ................................ ................................   :موجود تيوضع يفيك و يكم يها شاخص

 نظر اول سوال طبق مسابقات انواع يبرگزار به آموزان دانش يعالقمند يدرصدفراوان جدول: 1 شماره جدول

  12  ............................................. ................................ ................................ ................................   ماه مهر در 1 شماره يسنج

 سوال طبق اعالنات تابلو موضوعات انواع به آموزان دانش يعالقمند يدرصدفراوان دولج: 2 شماره جدول

  13  ............................................................. ................................ ................................   ماه مهر در 1 شماره يسنج نظر دوم

  14  ...........................................................   :مساله جاديا بر موثر عوامل يشناسائ جهت اطالعات و ها داده يآور گرد

  14  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................   پرسشنامه. الف

  15  ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   :مصاحبه. ب

  15  ............................................ ................................ ................................ ................................ ................................   :مطالعه. ج

  17  ......................................... ................................   :مساله بر موثر عوامل ييشناسا جهت ها داده ريلوتفسيهوتحليتجز

  18  ..................................... ................................ ................................ ................................ ................................   موضوع اتيادب



 

هزار  5اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irو پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . تومان به سايت علمي

٣ 

 

  20  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   :يعمل نهيشيپ.ب

  23  ................................................. ................................ ................................ ................................   يانتخاب يحلها راه ياجرا

  23  .............................................. ................................ ................................ ................................   :ها حل راه به يبخش اعتبار

  24  ............................................................... ................................ ................................ ................................   :ها حل راه ياجرا

  24  ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   :اول حل راه

  24  ................... ................................ ................................ ................................   :آموزشگاه در شاغل همكاران با تعامل1- 1

  25  ................... ................................ ................................   شهدا يزندگ سبك نهيزم در همكاران يآگاه شيافزا -2- 1

  25  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   اياول با تعامل3- 1

  26  .............................................. ................................ ................................ ................................   :همكاران ينقاد و مشاركت

  26  ...................................... ................................ ................................   :حلها راه ياجرا در الزم راتييتغ و ليتعد اصالح،

  27  ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   :دوم حل راه

  27  .......................... ................................   فردا امروز، روز،يد: نوجوان موضوع با پژوهش هفته شگاهينما ييبرپا -1- 2

  27  ................................................. ................................ ................................ ................................   شهدا يدائم يتابلو -2- 2

  28  ................................... ................................ ................................   :باشد يم صورت نيا به طرح نيا شده كامل شكل

  29  ...........................................................   يسينو روزنامه و) كتاب يسينو خالصه(يكتابخوان مسابقه يبرگزار -3- 2

  30  ....................................   مقدس دفاع و شهدا يزندگ سبك موضوع با ييكتابها به مدرسه كتابخانه زيتجه-4- 2

  31  ........................................ ................................ ................................ ................................   كتاب شگاهينما يبرگزار -5- 2

  31  ........................................ ................................   آموزان دانش به كينزد جانبازان و شهدا يمعرف و ييشناسا -6- 2

  32  ............................................. ................................ ................................   شهدا راه ندگانيپو سرود گروه ليتشك -7- 2

  32  ............................................ ................................ ................................ ................................   زنده يشهدا از دعوت -8- 2



 

هزار  5اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irو پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . تومان به سايت علمي

٤ 

 

  33  ......................... ................................   دانيشه امام و شهدا مطهر روح به هيهد قرآن ختم مراسم يبرگزار 9– 2

  33  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   حل راه ياجرا بر نظارت

  34  ....................................... ................................ ................................   حلها راه ياجرا در الزم راتييتغ و ليتعد اصالح،

  34  ...................................... ................................ ................................ ................................ ................................   : سوم حل راه

  34  ................................................. ................................ ................................   شهدا مطهر گلزار ارتيز اردو يبرگزار 1- 3

  35  .......................................... ................................ ................................   فعال آموزان دانش قيتشو و زيجوا ياهدا-2- 3

  35  ............................................... ................................ ................................ ................................   همكاران ينقاد و مشاركت

  35  ..................................... ................................ ................................ ................................   )2شواهد( مطلوب وضع فيتوص

  36  ................................................ ................................ ................................   :مطلوب تيوضع يفيك و يكم يها شاخص

 اساس بر شهدا و مقدس دفاع موضوعات به آموزان دانش يعالقمند يدرصدفراوان جدول: 3 شماره جدول

  37  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   2 شماره يسنج نظر

  38  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   : شنهاديپ و يريگ جهينت

  39  ................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   : منابع

 

  

  

 

 



 

هزار  5اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irو پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . تومان به سايت علمي

٥ 

 

  اقدام پژوهي چگونگي عالقه مندي دانش آموزان به مطالعه سبك زندگي شهدا

  مقدمه :

اه مهر... دل پر مي كشد به سوي صف هاي مدرسه . لباس هاي اتوكشيده، كيف هاي رنگارنگ، روز اول م

لبخندهاي شادي بر روي لب هاي كودكان. باز هم زنگ مدرسه.... صدا مي آيد. 

...دنگ...دنگ...جنگ...جنگ...! صدا مي آيد، از گذشته هاي نه چندان . گذشته هايي كه اگر امروز ما فراموش 

ل فردا در زير رگبار پياپي تهاجم فرهنگي هرگز به ياد نخواهد آورد. خاطراتي كه فراموش نخواهند كنيم نس

شد. كيف هايي رنگين به رنگ خون خون .لبخندهايي كه بر روي لب هاي كودكان يخ زد. فروغي كه در 

يلي. آغاز . يك روز پس از آغاز رسمي جنگ تحم1359ديدگانشان دوخته به افقي سرخ خشكيد. مهرماه 

مدرسه، آغاز شور و نشاط. شور و نشاطي كه به جنگ بدل شد. جنگي نابرابر و دفاعي مقدس و جاودانه . 

  جنگي كه مدرسه شد و از كودكان ما مرد ساخت.

و اينك، به حرمت خون شهيدان و به پاسداري گامهاي كوچك كودكان شهيد جنگ، هر سال اولين گامهاي 

ه دفاع مقدس آغاز مي كنيم، كه تقارني ارزشمند و نكوست . تقارني كه فضاي ورود به مدرسه را با هفت

دانشگاه ها و مدارس را به ياد و خاطره شهيدان واالمقام متبرك ساخته و سنگر مدرسه را يادآور عصاره هاي 

ل پاك انقالب مي نمايد. ما نيز در دبستان دخترانه جمهوري اسالمي همگام با ديگر مدارس كشور هرسا

همزمان با آغاز مهر ماه، مدرسه را به نام شهدا مزين كرده و گل كودكان را با ياد شهدا عطر آگين مي 

نماييم. در سالن دبستان يادماني براي شهدا و دفاع مقدس مي سازيم و تابلو ها را با تصاوير شهدا، خصوصا 

اطراتشان و وظيفه خودمان و شهداي نوجوان متبرك مي سازيم. از شهدا مي گوئيم . از اهدافشان، خ

  كودكانمان را در قبال ايثارشان يادآور مي شويم.

هفته دفاع مقدس مي گذرد. عكس ها و آذين بندي ها به دروون جعبه ها منتقل شده و در يكي از كمدهاي 

مدرسه براي استفاده در سال هاي بعد نگهداري مي شود . و اگر خيلي دوست شهدا باشيم در دهه فجر هم 

يادي از آن ها مي كنيم. اما آيا كافيست؟ حتي اگر هر روز سال را به نام هفته دفاع مقدس بناميم كافيست؟ 
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فرمانده ناحيه مقاومت بسيج بافق مي گويد: هدف از برپايي يادمان و يادواره ها برپايي يك مجلس صرف 

]. پس هدف ما بايد نهادينه iكنيم[ نيست. بلكه بايد بتوانيم راه و روش و تفكر شهدا را در جامعه نهادينه

كردن راه وروش و تفكر و رسم شهدا باشد و اين مهم بدون تداوم ناممكن مي نمايد. چه بهتر كه از سال 

هاي ابتدايي تحصيل و در حقيقت آغاز ورود رسمي كودكان به جامعه و در مدرسه كه محل پرورش روح و 

ن كه آينده سازان ايران اسالمي هستند هر چه بيشتر با سبك روان كودكان است بنيان نهاده شود تا كودكا

زندگي شهدا آشنا شوند. پدران ما در انقالب به دنبال عبور از تمدن غربي بودند اما ما امروزه به سمت سبك 

زندگي غربي پيش ميرويم. بخاطر همين است كه سخن گفتن از آن برهه از تاريخ كشورمان كمي دشوار 

ه بچه هاي جنگ در كنار هم زندگيِ زنده اي داشتند و واقعاً زندگي مي كردند.راستي، است. برهه اي ك

نسبت سبك زندگي امروز ما با دوران دفاع مقدس چيست؟ چرا امروز شهدا از دالوري ها و شهامت هاي 

گشت شهدا مي گوئيم؟ چه لزومي به بازگويي آن حادثه هاست؟ با پرداختن به آن سبك، آيا مي خواهيم باز

به گذشته كنيم؟ نسبت سبك زندگي رزمنده ها با اقتضائات امروز در چيست؟ چه نيازي به برگزاري يادواره 

  هاي دفاع مقدس و پاسداشت آن ارزش ها مي باشد؟ آيا شهدا در امروز ما فراموش شده هستند؟

ه بهره گيري از آنها تاريخ دفاع مقدس حكايات عجيب و تكان دهنده اي از عشق راستين شهدا سراغ دارد ك

همچون چراغ هدايتگر مسير درست زندگي را به جوانان بعدي نشان خواهد داد. پس مطالعه در تاريخ دفاع 

مقدس و احواالت و وصيت نامه شهدا سدي مستحكم در برابر جنگ نرم مي باشد. در جهت الگو برداري از 

بيان  "حسين فهميده "از شهادت نوجوان شهيد  شهدا جا دارد سخن امام خميني رحمه ا... عليه را كه بعد

اش از رهبر ما آن طفل دوازده ساله اي است كه با قلب كوچك خود كه ارزش"نموده بود را مرور مي نماييم:

صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجك خود را زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز 

  شربت شهادت نوشيد.

اقدام پژوهي حاضر، ضرورت عالقمند ساختن دانش آموزان به مطالعه سبك و روش زندگي شهدا پژوهش  در

  شده ، راه كارهايي براي اين مهم طرح و اجرا خواهد گرديد.
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  تعريف مفاهيم كليدي:

  سبك زندگي:

  ممكن است منظور از سبك زندگي موارد زير باشد:

  ] اين تعريف بيشتر توضيح واژه سبك زندگي است.ii. روش خاصي از زندگي يك شخص يا گروه. [1

هاي يك فرد يا گروه است، عادات،  ها و ارزش كننده گرايش . شيوه زندگي يا سبك زيستن كه منعكس2

كردن فرد يا گروهي را  ها، معيارهاي اخالقي، سطح اقتصادي و... كه با هم طرز زندگي ها، سليقه نگرش

معناي اصطالحي است كه امروزه در ادبيات علوم انساني و اجتماعي رواج  ]. اين تعريف همانiiiسازد[ مي

  يافته است.

شود بر حسب نگاهي كه به انسان وجود دارد، متفاوت خواهد بود؛ و نوع  تعريفي كه از سبك زندگي ارائه مي

مسلط در  نگاه به انسان نيز خود در درجه اول منبعث از نوع نگاه و جهاني بيني است كه مكتب و آيين

دهد و در درجه دوم، ناشي از شناختي است كه خود انسان از كاركردها، ويژگي، شاخص ها،  جامعه ارائه مي

  ]ivفلسفه (وجودي) و اهداف خويش از مبحث سبك زندگي انتظار دارد.[

  هفته دفاع مقدس:

ران، به عنوان آغاز شهريور سالروز شروع جنگ تحميلي از سوي رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسالمي اي31

روز به طول انجاميد كه طي  2887هفته دفاع مقدس نامگذاري شده است.جنگ تحميلي عراق عليه ايران 

روز از سوي  207روز حمله از سوي رزمندگان اسالم بود و  793آن هزار روز نبرد فعال صورت گرفت كه 

روهاي دشمن كشته و يا زخمي شدند و نفر از ني 680هزار و  381ارتش متجاوز بعثي در طول جنگ شمار 

فروند بالگرد  82فروند هواپيما و  371هزار نفر به اسارت نيروهاي اسالم در آمدند. در اين هشت سال  72

دستگاه خودرو نظامي به  363قبضه توپ و سه هزار و  480دستگاه تانك و نفربر،  1700دشمن منهدم شد. 

دستگاه  152قبضه توپ و پنج هزار و  532دستگاه تانك و نفربر،  758غنيمت ايران در آمد و و پنج هزار و 
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و خودرو نظامي دشمن منهدم گرديد. مقاومت رزمندگان اسالم سبب شد تا ذخاير ارزي عراق كه در ابتداي 

جنگ، حدود سي ميليارد دالر بود، پس از شكست در عمليات بيت المقدس و فتح خرمشهر به صفر برسد و 

  ]vجنگ، اين كشور بيش از هفتاد ميليارد دالر بدهي داشته باشد.[پس از پايان 

  شهيد:

در كتب لغت، براي كلمه شهيد چند معنا ثبت شده است؛ مانند امين در ارائه شهادت، گواه، كشته در راه 

خبر دادن به آنچه ديده شود و «]. چنان كه شهادت را؛ vii]و كسي كه چيزي از او پوشيده نيست[viخدا[

]. در مجمع البحرين آمده است: شهيد از اسامي viiiدانسته اند[» ع آنچه با حس درك كردني استمجمو

].در اصطالح، اين واژه بر افرادي اطالق مي ixخداوند است؛ يعني آن كه چيزي از او پنهان و غايب نمي ماند[

  ].xشود كه در راه خدمت به دين ودفاع از آن جان خود را فدا مي كنند[

  سئله :بيان م

اينجانب از ابتداي شروع به كار خود در آموزش و پرورش در مواقع و فرصت هاي مختلف سعي كرده ام هر 

چه بيشتر به اين موضوعات و مفاهيم بپردازم. اما متاسفانه گاهي با بي عالقگي دانش آموزان و نا آشنايي آن 

وارد وقتي با تعدادي از دانش آموزان پايه ها نسبت به شهدا حتي شهيدان شاخص روبرو شده ام. در يكي از م

ششم در مورد شخصيت شهيد رجايي صحبت مي كردم متوجه شدم حتي يك نفر از آنها اين شهيد واالمقام 

را نميشناسند و با نامش نيز آشنا نيستند . فرداي آن روز تعدادي از انها كه كامال متوجه ناراحتي من از اين 

هيد رجايي اطالعاتي از خانواده و بزرگترها كسب كرده و در زنگ تفريح در موضوع شده بودند در مورد ش

مورد اطالعات خود در اين باره با من صحبت كردند كه متوجه كم كاري اي كه در اين رابطه داريم شدم. به 

طوريكه هر سال در هفته دفاع مقدس و مناسبت هاي خاص به بيان خاطرات و شرح حال شهدا پرداخته 

ه صورت اساسي به سبك زندگي شهدا نپرداخته ايم . در صورتيكه راه برون رفت از مده مشكالت و ولي ب

معضالت جوانان جامعه الگو گيري از سبك زندگي شهداست . چه در بيان مسائل حجاب و چه در مسائل 

و در راه حفظ اقتصادي و فرهنگي و . . . در مدرسه از دانش آموزان مي خواهيم حجاب خود را رعايت كنند 
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آن بكوشند. اما تا وقتي الگوهاي مناسبي برايشان معرفي نشده باشد نميتوان انتظار داشت كه به خوبي 

حرفاهاي ما را درك و به آن عمل كنند. آن هم در حالي كه الگوهاي بسيار مناسب در ميان شهيده هاي 

دن در زمينه هاي علمي، نوجوانان دفاع مقدس موجود است . حتي در زمينه پرداختن به درس و ساعي بو

  رزمنده اي كه حتي در جبهه نبرد نيز درس و كتاب را فراموش نكردند مي توانند الگوي خوبي باشند.

و خالصه اينكه سبك زندگي شهدا به عنوان الگويي مناسب براي جامعه امرزو مطرح است و به گفته مينو 

تواند راهگشاي معضالت امروز جامعه باشد. بايد پيش از ] ميxiاصالني، رئيس سازمان بسيج جامعه زنان[

آنكه سبك زندگي غربي بر اذهان جوانان ما تسلط يابد دست به كار شد. بايد شهدا ئ ايثارگران و سبك 

زندگي آنان به ويژه در سال هاي دفاع مقدس را بيش از پيش به نسل امروز معرفي كنيم تا بتوانند با 

قابل هجمه دشمن ايستادگي كنند. بايد تالش كرد كه خروجي هاي مثبتي در زمينه پشتوانه اين سيره در م

معرفي و نشر ارزش هاي ايثار و شهادت در ميان دانش آموزان داشته باشيم. ضرورت مطالعه و ترويج سبك 

زندگي شهدا در عصر حاضر كه با جنگ اقتصادي مواجه هستيم بيش از پيش به چشم مي خورد .سيره 

سبك زندگي شهدا به ما كمك مي كند تا در بره هاي حساس امروز سر بلند بيرون بياييم و دشمن  عملي و

را در عرصه جنگ نرم زمينگير كنيم. اگر فكر كنيم كه چون جامعه هدف ما جوانان هستند پس در سنين 

كه در سنين آموزش  جواني آغاز به آموزش اين مهم بكنيم قطعا راه را به خطا رفته ايم . چرا كه هر آموزشي

ابتدايي به كودكان داده شود در عمق وجود اون نفوذ كرده و نمود بيروني آن در سنين جواني به چشم 

خواهد خورد . پس بايد يك پل ارتباطي بين نسل كودك و جان جامعه امروز و دفاع مقدس ايجاد كنيم تا 

  ندانسته با ايشان قرابت بيشتري داشته باشند. آنها شهدا و ايثارگران را افرادي جدا از خود و دور از ذهن

بر آن شدم كه اين مسئله را به عنوان موضوع اقدام پزوهي پي  1392-93بنابر اين از ابتداي سال تحصيلي 

گيري كرده و راه كار هايي براي عالقمندي هر چه بيشتر دانش آموزان به مطالعه سبك زندگي شهدا يافته و 

  اجرا نمايم.
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  جراي اين اقدام پژوهي :هدف از ا

گام اول در موفقيت هر سازمان هدف گذاري صحيح است. بدين معني كه بايد با تعيين اهداف، مقصد را 

براي انتخاب برنامه مسير و همچنين كنترل آن تعيين كرد. از اين رو تعريف اهداف نقش حياتي در شروع 

ه كاري ها جلوگيري به عمل آورد.(شهسواري يك فعاليت يا پروژه ايفا مي كند و مي تواند از دوبار

1385](xii[  

هدف از اجراي اين اقدام پژوهي عالقمند سازي دانش آموزان به مطالعه سبك زندگي شهدا بود. ولي همواره 

بايد براي رسيدن به هدف موانع ريز و درشت را در نظر گرفته، جاده را براي رسيدن به هدف پاكسازي نمود. 

ها رسيد تا ديگر بتوان گفت برداشتن اين موانع ، خود، اهداف جزئي مي باشند كه بايد به آنشايد به بياني 

تر باشد . اهداف جزئي نيز در كنار هدف اصلي مد نظر اقدام پژوه بوده از اين طريق هدف نهائي قابل دسترس

  است كه اين اهداف به قرارزير است:

  حجاب و عفاف به دختران امروز.معرفي شهداي زن به عنوان الگوهاي برتر  -

  تقويت روحيه ايثار و فداكاري در زندگي روزمره دانش آموزان. -

  توجه ويزه دانش آموزان به شهداي فاميل و بستگان به عنوان الگوهايي در دسترس -

  آشنايي با سبك زندگي دانش آموزان رزمنده -

  شت پزوهي شهدا.عالقه به كتابخواني به ويژه كتاب هايي با موضوع سرگذ -

  آشنايي با تحقيق و پژوهش. -

از ديدگاه اقدام پژوه وضع مطلوب، داشتن مدرسه اي با دانش آموزاني بود كه آشنايي مختصري با شهدا 

داشته، در موقيعت هاي مختلف ميتوانند از سيره عملي و سبك زندگي آنها براي زندگي روزمره خويش الگو 

  بگيرند.
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  ):1اهد توصيف وضع موجود( شو

همه ما بر اين باوريم كه آموزش از پرورش جدا نيست. يعني آموزشي كه به دور از پرورش باشد از كودكان 

روبات هايي بدون روح خواهد ساخت. پرورشي هم كه ديني و اسالمي نباشد راه به جايي نخواهد برد و 

وص پرورش هاي اخالقي به معنويت مقصد تربيت و پروش روح است . دو مسئله آموزش و پرورش به خص

] تجربه سي و پنج ساله انقالب xiiiدليل داشتن پتانسيل فرهنگ سازي مقدم بر هر چيز ديگري مي باشد .[

اسالمي ايران تا كنون اين حقيقت را پيش روي ما نهاده است كه جوانان جامعه ما نياز به الگوهاي مناسب 

ديني است و بهترين و برترين الگوها را به هر فرد مسلمان مذهبي ، ملي دارند. شكي نيست كه نظام كلي ما 

ارائه مي دهد كه همان ائمه معصومين عليهم السالم مي باشند. اما الزم است اهرم هاي پيش برنده اي در 

موقعيت كنوني داشته باشيم. الگوهايي كه خود ، راه و روش و سبك زندگي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله 

ئمه بزرگوار عليهم السالم را پيشه كرده و بتوانند به زبان ساده پاسخ گوي نيازهاي جوان امروز و سلم و ا

  باشند.

  با چند وضعيت روبرو بوديم:  با توجه به توصيف مزبورما در دبستان 

تالش مسئوالن دبستان در جهت هدايت دانش آموزان به سمت مسير مناسب و گاه تكراري شدن حرف ها و 

  ، كه كودكان محتاج نيدن حرف هاي نو و تازه اند.اندرز ها

قرارگيري دانش آموزان دوره دوم ابتدائي خصوصا دانش آموزان پايه پنجم و ششم در سنين حساسي كه 

  غالبا عالقمند تجربه و آزمودنند و ترجيح مي دهند دور از قاعده و قانون باشند.

ن آموزشگاه . به طوريكه دانش آموزان پايه ششم به نوعي اختالط دو دوره اول و دوم ابتدائي و شش پايه بود

دچار حيراني در ميان باقي ماندن در عالم كودكي و يا ورود به دوران نوجواني مي شوندكه اين مسئله 

  نيازمند توجه دقيق و كمك به اين دانش آموزان براي عبور سالمت از دوران گذار مي باشد.
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وليا مدرسه در امر پرورش و اعتقاد اينگونه اوليا به وانهادن اين امر به عدم همكاري برخي از والدين با ا

خانواده و توجه كردن ويزه مدرسه تنها به امر آموزش. كه البته متاسفانه گاهي خانواده ها به دليل محبت 

هاي افراطي به كودكان از همان سهم خود نيز كه مهمترين سهم در پرورش روح و معنويت كودك است وا 

كند كه آموزي كه در جواب تشويق مسئوالن مدرسه به حفظ حجاب اظهار ميمانند. به عنوان مثال دانشمي

اي به چادر ندارم. پس بديهيست مادري كه خود نيازمند مادرم خودش مطلع است و مي داند كه من عالقه

  د؟پرورش معنويت است چگونه مي تواند بار سهم تربيتي مدرسه را هم عهده دار شو

  شاخص هاي كمي و كيفي وضعيت موجود:

در هفته اول مهر ماه و بدو ورود دانش آموزان به مدرسه آنها با تزئينات سالن مدرسه كه ويزه اين ايام بود    

روبرو شدند. بخشي كه با گوني هاي كنفي و گل رس تداعي كننده سنگر بود و تابلو ها كه با تصاوير مناسب 

  شده بودند. طي مشاهدات مستقيم توجه دانش آموزان را مد نظر داشتم . با اين ايام زينت داده

فرم نظر سنجي اي آماده كرده و به دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم كه جامعه هدف من در · 

  )1اين اقدام پژوهي بودند داده، از آنها خواستم نظر خود را بيان كنند. ( پيوست شماره 

دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم كه خواسته شده بود در اين نظر سنجي نفر  153از تعداد 

  نفر برگه هاي نظر سنجي را تحويل دادند كه نتايج آن طبق جدول ذيل مي باشد. 120شركت كنند تعداد 

: جدول درصدفراواني عالقمندي دانش آموزان به برگزاري انواع مسابقات 1جدول شماره 

  در مهر ماه 1ظر سنجي شماره طبق سوال اول ن

  

  درصد  فراواني مطلق  ها مؤلفه

  40  48  مسابقات علمي
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  16,6  20  مسابقات هنري

  33,3  40  (نقاشي،خوشنويسي...)

  10  12  مسابقات كتابخواني

جمع دانش آموزان شركت 

  كننده در نظر سنجي

120  100  

  

انواع موضوعات تابلو : جدول درصدفراواني عالقمندي دانش آموزان به 2جدول شماره 

  در مهر ماه 1اعالنات طبق سوال دوم نظر سنجي شماره 

  درصد  فراواني مطلق  ها مؤلفه

  16,6  20  علمي

  35  42  مذهبي

  15  18  حجاب

  5,8  7  مقدس دفاع و شهدا

  27,5  33  طنز

جمع دانش آموزان شركت 

  كننده در نظر سنجي

120  100  
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ندي دانش آموزان بيشتر به مسابقات ورزشي و هنري بوده و عالقم 2و  1با توجه به جداول شماره 

عالقمندي به موضوعات دفاع مقدس و شهدا از درجه اهميت كمتري برخوردار بود. كه اين نشان دهنده كم 

  كاري ما در اين بخش بود و نيازمند برنامه اي دقيق و جذاب براي عالقمندي دانش آموزان .

ه در نمازخانه آموزشگاه داشتيم از دانش آموزان خواستم كه هر كس در خالل برنامه جشن عمومي ك· 

آمادگي دارد به روي سن آمده و در مورد زندگي يكي از شهداي دفاع مقدس و درسي كه از او گرفته است 

نفر از آنها را به صورت  10براي دوستانش صحبت كند. تعداد زيادي از دانش آموزان اعالم آمادگي كردند كه 

نفر از آنها شهيد فهميده بود. يكي از  8ي انتخاب كرده و به روي سن دعوت كردم . شهيد مد نظر تصادف

دانش آموزان كالس ششم شهيده ناهيد فاتحي كرجو را مي شناخت و در مورد نحوه اسارت و شهادت اين 

كه دهقان نوجوان شهيد صحبت كرده و مورد تشويق واقع شد. يك نفر از دانش آموزان هم فكر ميكرد 

  فداكار هم يك شهيد است و مي تواند در باره او صحبت كند!!!

  گرد آوري داده ها و اطالعات جهت شناسائي عوامل موثر بر ايجاد مساله:

ها و رخدادهايي كه در محيط مدرسه خصوصا در مورد عالقمندي  براي اينكه بتوانم تصوير روشني از واقعيت

گذرد عرضه كنم و ادعاي منطقي داشته باشم،  ه شهدا و دفاع مقدس ميدانش آموزان به موضوعات مربوط ب

ها يا اطالعات مورد نياز در  الزم بود در درجه نخست شواهد منطقي در اختيار داشته باشم. بنابراين بايد داده

يد به كنم با آوري مي هايي كه جمع آوري كنم.در اين مرحله نكته مورد توجه اين بود كه داده اين باره جمع

خواستم در درجه نخست روش و رفتار خودم را تغيير دهم  رفتار خودم و ديگران مربوط باشد چون مي

] بنابر اين در اين قسمت جهت يافتن علل به وجود آورنده مساله و يافتن راه حل xiv).[1382(قاسمي پويا 

  فاده قرار دادم كه عبارتند از:هايي مناسب چند مورد از موارد گردآوري اطالعات را شناسائي و مورد است

  الف. پرسشنامه

پرسشنامه يكي از آسانترين راه هاي جمع آوري اطالعات است. از آنجائيكه پرسشنامه جنبه خود اجرايي 

داشته و مي بايستي به گونه اي طراحي و اجرا شود كه پاسخ گو را به جواب دادن ترغيب نمايد ( ظهوري 
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1378](xvامه اي با يك سوال بازطراحي و در اختيار والدين دانش آموزان و ] تصميم گرفتم پرسشن

به نظر شما چرا  "همكاران شاغل در دبستان و تعدادي از افراد صاحبنظرقرار دهم. سوال مورد نظر اين بود: 

  )2( پيوست شماره "دانش آموزان عالقه الزم را در مورد مطالعه سبك زندگي شهدا از خود نشان نميدهند؟

  صاحبه:ب. م

مصاحبه در حقيقت نوعي پرسشنامه شفاهي است كه در آن فرد مورد آزمون به جاي نوشتن پاسخ سوال ها 

اطالعات خود رابه صورت شفاهي بيان مي نمايد. در اين روش اگر مصاحبه گر بتواند، فضاي مناسبي براي 

يدي به دست خواهد آورد. (فرشاد مصاحبه شونده ايجاد كند يا احساس اعتماد او را جلب نمايد، اطالعات مف

]و از ديدگاه نبوي از آنجايي كه در زندگي روزمره غالب اطالعات افراد از طريق xvi)[1381گهر و شهيدي 

مكالمه و به صورت شفاهي بدست مي آيد و اين خود نوعي مصاحبه است، مي توان به جرأت گفت كه 

] لذا مصاحبه را براي روش دوم گرد xvii)[1371ي، مصاحبه رايج ترين روش كسب اطالعات مي باشد. (نبو

آوري داده ها و اطالعات در نظر گرفتم. با استفاده از اين روش با سه تن از همكاران شاغل در دبستان 

جمهوري اسالمي و دو تن از همكاران شاغل در دبستان هاي ديگر همچنين با يكي از رزمنده هاي جانباز 

در كسوت استادي در سنگر دانشگاه مشغول خدمت است، يكي از فرزندان  دوران دفاع مقدس كه امروز

معظم شهدا كه با لباس سفيد پزشكي مشغول خدمت است، با مسئول كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت 

بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان قم و همچنين با مسئول واحد فرهنگي بنياد شهيد قم 

ها را نيز جمع آوري كردم. سواالتي كه در اين مصاحبه ها پرسيده شد اطالعات مورد نظر آنگفتگو نموده و 

در مورد علل بي عالقگي برخي از دانش آموزان نسبت به مطالعه سبك زندگي شهدا و در خواست راه 

  كارهايي براي برون رفت از اين مسئله بود.

  ج. مطالعه:

ه با كودكان و نوجوانان داشته باشيم تا درك صحيحي از احساسات و ابتدا الزم است اطالعاتي كلي در رابط

عواطف آنها داشته و بتوانيم تعاملي درست با آنها داشته باشيم. با مراجعه به برخي كتب و منابع معتبر در 
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زمينه تربيت روحي و معنوي كودكان، هر چند پژوهشي نيافتم كه به طورجزئي به راهكارهاي عالقمندي 

به مطالعه سبك زندگي شهدا پرداخته باشند و اين كمي كارم را مشكل مي نموداما به اطالعات  كودكان

ها به موضوعات خاص ارزنده اي در زمينه تربيت روحي و معنوي كودكان چگونگي عالقمند ساختن آن

  اجتماعي و مذهبي و فرهنگي دست يافته، نكاتي را دريافت نمودم. از جمله:

  دوره نوجواني و جوانيخصوصيات عاطفي  -

  روحيه پرسشگري و نقد نسبت به عقائد -

  نياز به استقالل -

  نيازهاي دوره كودكي و نوجواني -

  احساس غرور به خاطر داشته ها و قابليتها -

  احساس بروز و جلوه گيري از قابليتهاي خود -

  نياز به مهرباني و محبت -

  نياز به امنيت و آسايش خاطر -

  ليت و احترامنياز به قاب -

  نياز به آشنايي با هويت هاي ملي و مذهبي -

  نياز به تشخيص و قدر داني -

  نياز به معنويت و مسائل عرفاني -

  احساس كنجكاوي درباره عقائد و آراء ديگران  -
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  تاثير پذيري بسيار زياد از دوستان و همساالن -

رست منابع در پايان اقدام پژوهي موجود مي (فهرست برخي از مقاالت،پژوهش ها و كتب مورد مطالعه در فه

  ])xviii [- ]xixباشد[

  ها جهت شناسايي عوامل موثر بر مساله: تفسير دادهوتحليلوتجزيه

ها و اقدامات مناسب  حل ها را تجزيه و تفسير نمود تا زمينه و امكان يافتن راه در اين مرحله الزم بود داده

ها كه حاصل مطالعه  اده از اطالعات بدست آمده و تجزيه و تحليل آنفراهم شود.بدين ترتيب كه با استف

باشد اقدام نمود.هدف اقدام پژوه نيز در اين  وضعيت موجود از طريق تكيه بر اطالعات جمع آوري شده مي

]. پس از جمع آوري xx) [1384مرحله پيدا كردن تغيير وضعيت موجود است (سيد طاهرالديني،علي 

نامه، بررسي پاسخ به سؤاالت مصاحبه، تبادل نظر با مدير، و همكاران به سؤاالت پرسشهاي اوليا  پاسخ

ها پرداخته و همكاران شاغل در آموزشگاه و تعدادي از صاحب نظران به تجزيه و تحليل و تفسير پاسخ

گي دريافتم كه عوامل مؤثر در در بي عالقگي دانش آموزان نسبت به موضوعات جنگ، دفاع مقدس و زند

  شهدا به شرح زير بود:

  طبيعي است كه برخي از نوجوانان نسبت به بعضي موضوعات بي عالقگي نشان ميدهند - 1

  جامعه به اين موضوعات بسيار پرداخته است ولي اين پرداخت در سطح جوانان و بزرگساالن بوده است. - 2

  در خانواده درباره اين مباحث كمتر صحبت شده است. - 3

صادي و اجتماعي خانواده ها مانع از پرداختن به مسائل پرورشي كودكان از جمله اين مشكالت اقت - 4

  موضوع خاص شده.

بعضي از افراد عالقه به موضوعات دفاع مقدس را مساوي با جنگ طلبي دانسته و از آن دوري مي كنند.  - 5

  اين عقيده قطعا به فرزندانشان نيز منتقل مي شود.
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كالس درس فقط به مباحث علمي اهميت داده و از پرورش دانش آموزان در  برخي از آموزگاران در - 6

  اينگونه موارد دور مي مانند.

دانش آموزان اينگونه مباحث را غمگين ميدانند و به لحاظ سني بيشتر به موضوعات شاد و پر هيجان  - 7

  عالقمند هستند.

  ادبيات موضوع

فته و از مسير منطقي دور نگردم برخي از آثار صاحب نظران و براي اينكه در مسير اقدام پژوهي به بيراهه نر

اقدام پژوهان را در رابطه با عالقمند كردن دانش آموزان به فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي به خصوص عالقه 

به مطالعه و پژوهش علي الخصوص مطالعه در زمينه سبك زندگي شهدا مطالعه نمودم و با در نظر گرفتن 

دام پژوهي حاضر، آنها را بررسي،تحليل و نقد نمودم تا بتوانم از آنها بهترين استفاده را هدف خود در اق

 1بنمايم. در اين پژوهش واكاوي ريشه ماجراي براي من داراي اهميت بود. اينكه طبق نظر سنجي شماره 

ند، همچنين متوجه شده بدم دانش آموزان به طور كل عالقه اي به مسابقات و موضوعات كتابخواني ندار

دانش آموزان ترجيح دانش آموزان شركت در برنامه هاي ورزشي و هنري نسبت به موضوعات پژوهشي ، 

اجتماعي و فرهنگيست. و قطعا سن دانش آموزان اين مقطع فعاليت هاي جسمي را بيشتر از فعاليت هاي 

براي هميشه در حافظه  ذهني مي طلبد . اما همانطور كه گفته شد دوره ابتدائي مقطعي حساس است كه

كودك باقي مي ماند .دوره كودكي به واسطه روح مستعد و آماده فراگير براي آموختن، زمينه اي را ايجاد 

مي كند كه هر فعاليتي مانند نقشي بر سنگ ماندگار باقي بماند. تحويل گرفتن روح هاي مستعد دانش 

ن و مديران اين مدارس مي دهد تا بهترين بهره را آموزان در مدارس ابتدايي اين فرصت طاليي را به معلما

] بنابراين نتايج پژوهش هاي ديگران در رابطه با لزوم xxiبراي ظهور و تجلي ارزش ها در كودكان بگيرند.[

هدايت دانش آموزان در زمينه شركت در فعاليت هاي فرهنگي، ديني، اجتماعي و شركت آنها در فعاليت 

  القگي آنها در اين زمينه ها را در دو بخش پيشينه نظري و عملي بررسي نمودم.هاي پژوهشي و داليل بي ع

  الف. پيشينه نظري:
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] محقق غربي، ريشه هاي فقدان روح و معنويت را در آموزش و پرورش غرب واكاوي 2["توماس پيترسون"

دغه افت معنويت كرده و معتقد است جهان غرب در بسياري از جاها از جمله در قلمرو آموزش و پرورش دغ

دارند. و مي گويد: هنگامي كه روح مورد مراقبت و توجه ويزه قرار گيرد تعليم و تربيت با نشاط و انگيزاننده 

خواهد بود و اين همان روند رايج پيش از ورود ما به ورطه سفر تعليم و تربيتي رسمي است. اين سرچشمه 

] و به اعتقاد اقدام xxiiبايد چنان بايد چنان باشد.[همان چيزي است كه ما آرزو ميكنيم آموزش و پرورش 

  پژوه يكي از راه هاي پرداختن به معنويت معرفي الگوهاي مناسب به كودكان است .

پرداختن به مسائل تربيتي و پرورشي فراگيران و هدايت آنها در زمينه هاي تربيتي، فرهنگي و اجتماعي 

راه هاي تشويق به «) در كتابي با عنوان 1370) استيگر (1376وظيفه مربيان در هر مقطعي است. استيگر (

ابتدا به بررسي انگيزه هاي مطالعه مي پردازد و عواملي چون خانواده، مدرسه، دولت، وسايل ارتباط » مطالعه

  ].xxiiiجمعي وكتابخانه را در شكل گيري عادت مطالعه مؤثر مي داند[

ه شهداي آذربايجان غربي بي توجهي فرماندهان و يادگاران دوران به اعتقاد سردار عابدين خرم فرمانده سپا

دفاع مقدس به انتقال تجربيات و خاطرات خود به جوانان موجب ترويج فرهنگ غلط در جامعه و در نتيجه از 

بين رفتن دستاوردهاي دوران دفاع مقدس مي شود. و با بيان اينكه انتقال فرهنگ دفاع مقدس به جوانان 

در ترويج و نهادينه سازي فرهنگ ايثار و شهادت دارد، اظهار داشت: فرماندهان و يادگاران نقش مهمي 

دوران دفاع مقدس بايد نسبت به ثبت اندوخته ها و خاطرات خود اهتمام ورزيده و به اين ترتيب زمينه براي 

  ]xxivآگاهي نسل جوان از دوران دفاع مقدس فراهم شود. [

ي مي نويسد: براي عالقمند كردن نوجوانان به فرهنگ شهادت و شهيدان ابتدا ) در مقاله ا1391اسالمي (

بايد جهان بيني آنان با جهان بيني و تفكر بسيجي و شهدا يكي باشد و عقائدي كه نوجوان امروزي دارد با 

شد تفكرات و عقائد يك شهيد بيگانه نبوده و جهان بيني كه بستر همه تفكرات انسان است به هم نزديك با

نوع نگرش به زندگي دنيا و آخرت و بشريت آرمانها و حكومت اسالمي و رهبري و ... همه اموري است كه مي 

  ].xxvبايست طي آموزشهاي مختلف طوري تنظيم گردد كه با آرمانها و جهان بيني هاي شهدا يكي باشد[
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گه داشتن ياد و خاطره آنها، ارزش هاي شهدا فرازماني است، مربوط به دوره اي خاص نبوده است كه زنده ن

يعني بازگشت به گذشته. بلكه در وضعيت امروز جامعه كه برخي ابعاد آن نابسامان شده است (به عنوان 

مثال، مقام چهارم طالق، دوم سزارين، بيشترين آمار مرگ و مير جاده اي، فرار مغزها، رشد پرونده هاي 

وحه وجود دارد، كشور اول منطقه در مصرف لوازم آرايشي و قضايي كه به ازاي هر چهار نفر، يك پرونده مفت

  ]xxvi... )، ترويج سبك زندگي شهدا نزديك ترين راه به حلّ مسائل است.[

وقتي افراد يك جامعه دلبستگي هاي مشترك داشته باشند زمينه وحدت بيشتر و قرابت آنها نيز فراهم 

ن و هويت ملي مي باشد. تاريخ دفاع مقدس همان ميشود. يكي از اين دلبستگي ها داشتن پيشينه يكسا

] نظام فرهنگي به افراد يك گره هويت 3["مكنزي"هويت ملي است كه مي تواند عامل وحدت گردد. از نظر 

تنها يكي از مولفه هاي چهار گانه هويت فرهنگي است. سه نوع ديگر آن عبارتند  "هويت ملي "مي بخشد و 

هويت طبقه اي. اين تقسيم بندي در كشور ما مي تواند شامل هويت ديني،  از: هويت نزادي، هويت ديني و

هويت ملي و هويت قومي باشد. اگر هويت ملي را نوعي احساس ملي يا ناسيوناليسم بناميم تعريف دقيق تر 

از آن عبارتست از : وجود احساس مشترك يا شعور و وجدان جمعي در ميان عده اي از انسان ها كه يك 

ياسي يا ملت را مي سازند. اين وجدان جمعس اي است كه ميان افراد حاضر در جامعه و بين آنها و واحد س

گذشتگان ، رابطه و دلبستگي هايي ايجاد ميكند وروابط و مناسبات آنها را با هم رنگ مي دهد و آمال و 

  ].xxviiآرمان هاي آنان را به هم نزديك و منطبق مي سازد[

  ب.پيشينه عملي:

هاي عملي پيشين مراجعه نموده و مراحل پژوهش و اجرائي كردن ن قسمت به مقاالت و پژوهشدر اي

راهكارها را برررسي كردم. البته همانطور كه پيش از اين گفته شد پژوهش در عملي با اين موضوع نيافته 

ي اجتماعي ولي به موضوعات مشابهي مانند گرايش به مباني هويت فرهنگي انقالب اسالمي ، آسيب شناس

تهديدات نرم دشمن و همچنين راهكارهاي عالقمند ساختن دانش آموزان به فعاليت هاي فرهنگي و 
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پرورشي مختلف مراجعه كرده و سعي كردم با سبك سنگين كردن نتايج آن ها به راه حلي مناسب و منطقي 

  برسم.

نوجوان دفاع مقدس را يكي از ) در مقاله پژوهشي خود الگو برداري از شهدا خصوصا شهداي 1389صادقي(

راه هاي مقابله با تهديدات نرم دشمن دانسته و مي نويسد: از آنجا كه تهاجم فرهنگي غرب عمدتا جوانان و 

نوجوانان را هدف قرار داده است اگر جوان و نوجوان متعهد جايگاه حقيقي و راستين خويش را به درستي 

شت و از آنجا كه ما در هدايت جوانان و نوجوانان نيازمند ارائه دريابد، يقينا هجمه ها تاثيري نخواهند دا

الگوي شايسته اي براي هدايت مي باشيم مي توانيم از شهداي نوجوان جنگ تحميلي الگو برداري نموده و 

  ]xxviiiدر جهت تثبيت عقايد فرزندانمان بهره بگيريم. [

مشي مربيان است . اگر بخواهيم تغيير مناسب را  ايجاد تغيير در دانش آموزان مستلزم تغيير در روش و خط

در كودكان ايجاد كنيم ابتدا بايد خودمان را تغيير داده و به نقطه مناسبي برسيم. پس ابتدا آشنايي خود 

مربيان و در مرحله بعد نوجوانان با تاريخ جنگ و چگونگي آن و نيز مواردي مختلف از رشادتها و دالوريهاي 

و رزمندگان است كه براي آنها ذكر شود به طوري كه فرد ايده آل و الگوي مناسب براي و خاطرات شهيدان 

)در پژوهشي كه به دنبال پاسخ چرائي عدم 1378زندگي نوجوان همين شهيدان و رزمندگان باشند .جعفري(

موفقيت برخي مربيان در جذب فراگيران به فعاليت هاي 

كردهكهمربياننتوانسته اندالگويمناسبيبرايدانش آموزانباشند. پرورشياستدرارزيابيفعاليتهايتربيتيگزارش

  ].xxixازديدگاهدانش آموزانعملكردمثبتمربيانتأييدنشدهاستومربيانامكاناتمناسببرايفعاليتدرمدرسهراندارند[

  هاي پيشنهادي: راه حل

ها و نامهها، مجالت و تحقيقات انجام شده، پرسش هاي الزم از طريق مطالعه كتابپس از گردآوري داده

هاي ها پرداخته، ضمن تبادل تجربه با همكاران به راه حل مصاحبه و مشاهده به تجزيه و تحليل آن

  پيشنهادي زير دست يافتم:
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  تهيه نشريه ديواري توسط دانش آموزان با موضوع سبك زندگي شهدا-11

  متوجه كردن دانش آموزان به فرهنگ اصيل و هويت ملي مذهبي آنها به عنوان يك مسلمان ايراني-12

بك زندگي شهدا براي بهره گيري تهيهبروشورهاوتراكتهايجذابومناسبتبليغاتيدرزمينه دفاع مقدس و س-13

  دانش آموزان و معلمان از آنها

  پر بار سازي جلسات حلقه صالحين معلمان و افزايش آگاهي ايشان در زمينه سبك زندگي شهدا-14

  تشويق دانش آموزاني كه در مطالعه سبك زندگي شهدا فعال بوده اند.-15

  وهي در كالس درس و با همكاري آموزگاراناستفاده از آموزش عرضي و پيشبرد اهداف اقدام پژ-16
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  هاي انتخابياجراي راه حل

پس از تجزيه تحليل داده ها و مشورت با همكاران و جمع آوري كليه راه حل هاي ممكن، الزم بود تا 

بهترين آنها انتخاب گردد. از نظر من بهترين راه حلي همان روش هائي هستند كه قابل اجرا بوده و با شرايط 

شگاه ما مطابق و با اهداف همسو باشند. لذا برخي از راه حل ها را كه قابل اجرا و منطبق با اهداف و آموز

شرايط آموزشگاهمان نبود حذف كرده و تعدادي از راه حل ها را نيز كه مشابه يكديگر بودند در هم ادغام 

ن موارد ابتكاري نيز كه در حين كار كاري پيشگيري نمايم. همچنينمودم تا كار اجرا آسانتر گشته و از دوباره

  به ذهنم مي رسيد افزوده در نهايت راه حل هاي انتخابي را به اين ترتيب ارائه نمودم:

تعامل سازنده با همكاران و اوليا تعدادي از دانش آموزان د راستاي اهداف اقدام پژوهي و باال بردن  - 1

اوليا در جهت شناساندن شهداي بستگان خودشان به اطالعات همكاران در اين زمينه ، همچنين همكار ي 

  دانش آموز

برگزاري مسابقات مختلف، نمايشگاه ها و برنامه هايي متنوع در جهت افزايش آگاهي دانش آموزان نسبت  - 2

  به آشنايي با شهدا . خصوصا شهداي نوجوان و شهيده هاي دفاع مقدس.

  ش آموزان فعالبرگزاري اردو و اهداي جوايز براي تشويق دان - 3

  اعتبار بخشي به راه حل ها:

در اين بخش الزم بود نظر همكاراني را كه تا اينجاي كار راهنمائيم كرده بودند بدانم تا مبادا در اثر اشتباه در 

كند و به  انتخاب از مسير دستيابي به هدف دور شوم. استفاده از آراء ديگران طرح را پخته و جامع مى

  ان حضرت علي عليه السالم:فرمايش موالي متقي

  برد. ها بهره مى من شاور ذَوِى العقولِ اسَتضاء ِباَنوارِ العقولِ؛هر كس با عقال مشورت كند، از نور عقل
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لذا راه حل ها را جهت اعتبار بخشي و آگاهي از نظر ديگران ارائه نمودم. همكاران و مدير دبستان و صاحب 

ز ابتداي مطلع بودند با اين انتخاب من موافق بوده و با دلگرمي هر چه تمام تر نظراني كه از فرايند پژوهشم ا

  مرحله اجراي راه حل ها راآغاز نمودم.

  اجراي راه حل ها:

  راه حل اول:

تعامل سازنده با همكاران و اوليا تعدادي از دانش آموزان د راستاي اهداف اقدام پژوهي . باال بردن اطالعات 

مينه ، همچنين همكار ي اوليا در جهت شناساندن شهداي بستگان خودشان به دانش آموز همكاران در اين ز

.  

  تعامل با همكاران شاغل در آموزشگاه:1-1

از همان ابتداي كار به خصوص پس از تشخيص مساله دريافته بودم كه بدون همكاري والدين و همكاران 

م. چرا كه امر تربيت فراينديست كه براي شاغل در دبستان نخواهم توانست در حل مساله موفق باش

پيشبردش بايد تمام نيروهاي آموزش، پرورش همچنين خانه و مدرسه همچون حلقه هاي پيوسته زنجير در 

كار باشند و گسسته شدن يكي از اين حلقله ها منجر به كندي كار تمام مجموعه مي شود. همچنين از 

وز را در خانه مي گذرانداين فرايند منحصر به مدرسه نبوده و آنجاييكه دانش آموز بيشترين ساعت شبانه ر

سهم خانواده در آن چشمگير مي باشد. در ابتداي امر الزم بود جلسه اي با همكاران داشته باشم و ضمن 

شرح مساله از آنان بخواهم در راستاي اجراي اين اقدام پژوهي مرا همراهي نمايند . بخشي از راه حل حل ها 

  ا در كالس و به همراه برخي از درس ها مي باشند. مثال در كالس فارسي يا هديه هاي آسمان .قابل اجر

براي عالقمند كردن نوجوانان به فرهنگ شهادت و شهيدان ابتدا بايد جهان بيني آنان با جهان بيني و تفكر 

شهيد بيگانه نبوده و بسيجي و شهدا يكي باشد و عقائدي كه نوجوان امروزي دارد با تفكرات و عقائد يك 

جهان بيني كه بستر همه تفكرات انسان است به هم نزديك باشد. نوع نگرش به زندگي دنيا و آخرت و 

بشريت آرمانها و حكومت اسالمي و رهبري و ... همه اموري است كه مي بايست طي آموزشهاي مختلف 
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  طوري تنظيم گردد كه با آرمانها و جهانبيني هاي شهدا يكي باشد.

اهميت جهاد در راه خدا جانفشاني براي خداوند و اينكه رزمنده در نزد خداوند چه جايگاهي دارند روشن 

  شود و در اين راه مي توان به آيات و رواياتي كه اين مسئله را تبيين كنند استشهاد كرد آياتي مانند:

همانا خداوند كساني را كه در «  4صف/﴾نَّهم بنْيانٌ مرْصوص إِنَّ اللَّه يحب الَّذينَ يقاتلُونَ في سبيله صفا كَأَ﴿

و رواياتي مانند روايت » راه او صف در صف جهاد مي كنند چنانكه گويي بنايي آهنينند دوست مي دارد

حارثة بن زيد كه با اينكه به مقام شهود رسيده بود و بهشت و جهنم را در همين دنيا مي ديد از رسول اكرم 

  ].xxxكرد كه دعا كند تا شهادت در راه خدا نصيب او بشود[ تقاضا

پس الزم بود همكاران در جريان اين اقدام پژوهي باشند و در زمان هاي مناسب اين عالقه را در دانش 

  آموزان ايجاد نمايند.

  افزايش آگاهي همكاران در زمينه سبك زندگي شهدا -1-2

را به سبك زندگي شهدا اختصاص داده و در هر جلسه به  به اين منظور برخي از جلسات حلقه صالحين

  اختصار 

بخشي از صحبت هاي مقام معظم رهبري، امام امت حفظه اهللا در باره سبك زندگي و همچنين در باره 

ارزش واالي شهيد قرائت شده سپس يكي از همكاران بخشي از زندگي يكي از شهداي بزرگوار را انتخاب 

در باره آن بحث و تبادل نظر ميشد تا ببينيم در دنياي كنوني چگونه مي توان اين كرده مي خواندند سپس 

سبك زندگي را در زندگي خود جريان دهيم . زاويه ديد شهدا به مسائل زندگي شامل مسائل اقتصادي، 

  اجتماعي ، تربيت فرزند، اخالق در خانواده و با همسر و فرزندان و .....

  تعامل با اوليا1-3

ي از جلسات آموزش خانواده كه قبال با مديريت محترم آموزشگاه هماهنگ شده بود با اوليا دانش در بخش

آموزان درباره اين اقدام پژوهي شرح داده از ايشان خواستم اگر در بستگان شهيد يا جانباز دارند شخصيت 

تالف سليقه شدند به سبك ايشان را به دانش آموز معرفي كنند . حتي مي توانند وقتي با فرزندشان دچار اخ
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زندگي شهدا رجوع كرده و ببينند شهدا در مورد اين مسئله چه نظري داشته اند. به عنوان مثال برخي از 

والدين عالقمند بودند كه بتوانند فرزندشان را از نظر حجاب و رعايت آن به بهترين نحوي تربيت كنند . 

ه نوجوان به اين مسئله كه رعايت حجاب نه تنها ضرورتي مراجعه به زندگي شهدا و وصيت نامه ايشان و توج

دينيست بلكه يكي از وظايف ما در قبال پاسداشت خون مطهر شهدا نيز ميباشد، مي تواند نكته مهم تربيتي 

  باشد.

  مشاركت و نقادي همكاران:

شتند، و به نظر درحين اجراي اين روش ها هم همكاران و مدير و معاون دبستان همواره مشاركت و نقادي دا

برخي از همكاران گرامي بهتر بود پس از اين براي چنين جلستي از حضور تنها تعدادي از والدين كه 

تحصيالت باالتري دارند استفاده شود كه اين نظر با مخالفت عده اي ديگر ربرو شد. چرا كه اين مسئله ربطي 

كه دارد مي تواند الگوي مناسبي را در ميان شهدا  به تحصيالت خانواده ها نداشته و هر مادر با هر تحصيالتي

و جانبازان به فرزندش معرفي نموده و او را در برهه هاي مختلف زندگي هدايت و راهنمايي كند. چرا كه اين 

مهم، وظيفه هر پدر و مادريست سواي وضعيت تحصيالتش . چه بسا مادري كه از نظر سواد در سطح بااليي 

  ر اين امر مشاور بهتري براي فرزندش باشد. بنابر اين راه حل به همان شكل انجام پذيرفت.قرار ندارد بتواند د

  ها:اصالح، تعديل و تغييرات الزم در اجراي راه حل

در خالل اجراي راه حل ها به اين نتيجه رسيدم كه عقل گروهي و استفاده از منابع بيشتر مي تواند كارساز 

انه تخصصي ايثار و شهادت وابسته به بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع باشد. لذا با مراجعه به كتابخ

مقدس تعدادي كتاب در رابطه با سبك زندگي شهدا به امانت گرفته و آنها را به همكاران شاغل در آموزشگاه 

دانده امانت مي دادم . كتاب ها پس از مطالعه و دست به دست شدن ميان همكاران دوباره به كتابخانه بازگر

شده و كتب ديگري به امنت گرفته ميشد. به اين ترتيب در جلسات همه همكاران زمينه و آمادگي الزم براي 

  شركت در بحث و تبادل نظر را داشتند.
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  راه حل دوم:

برگزاري مسابقات مختلف، نمايشگاه ها و برنامه هايي متنوع در جهت افزايش آگاهي دانش آموزان نسبت به 

  ا . خصوصا شهداي نوجوان و شهيده هاي دفاع مقدس.آشنايي با شهد

  برپايي نمايشگاه هفته پژوهش با موضوع نوجوان: ديروز، امروز، فردا -2-1

امسال هفته پژوهش در ماه محرم قرار گرفته بود . با همفكري مديريت محترم تصميم گرفته شد نمايشگاه 

چنين با توجه به اين ايام برگزار كنيم كنيم. با هفته پژوهش را با رويكردي به موضوع شهيد و شهادت هم

توجه به اينكه دانش آموزان عالقه دارند در كارهاي جمعي مدرسه خصوصا برپايي نمايشگاه ها و اجراي 

برنامه ها خود، حضوري فعال داشته باشند با كمك اعضاي كميته فرهنگي و كميته شهداي شوراي دانش 

يشان اطالع رساني در آموزشگاه انجام شد. اين نمايشگاه كه در سه بخش آموزي دبستان و زير گروه هاي ا

نوجوان محرم ، نوجوان دفاع مقدس و نوجوان عصر تكنولوژي برگزار شه بود شامل بخشهايي از زندگي 

نوجوانان و كودكان شهيد روز عاشورا ، عكس وزندگي نوجوانان شهيد دفاع مقدس بود و در بخش سوم از 

آموزان خواستيم كه به اين سوال پاسخ داده و آن را روي برگه اي نوشته و به شوراي دانش  قبل از دانش

  آموزي تحويل دهند: وظيفه نوجوان امروز در جامعه اسالمي چيست؟

هر كدام از دانش آموزان به فراخور زاويه ديد و نگرش خود پاسخي به اين سوال داده بودند. اين پاسخ ها بر 

  پياده شده و در نمايشگاه از آنها استفاده شد.روي كارتك هايي 

در بخش از اين نمايشگاه دستاوردهاي دانش آموزان از جمله كارهاي علمي، تحقيق و پژوهش، همچنين 

  دست ساخته هاي ايشان به نمايش در آمد. ( تصاوير نمايشگاه در پيوست موجود مي باشد.)

  تابلوي دائمي شهدا -2-2

ه به ذهنم رسيد ايجاد تابلوئي دائمي در فضاي مدرسه بود كه هميشه و درهمه يكي از راه حل هايي ك

  روزهاي سال تحصيلي در ديد رس دانش آموزان باشد . تابلوئي كه در آن به معرفي شهدا بپردازيم.
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فكر اوليه را با تعدادي از صاحب نظران از جمله دكتر معيني كه رزمنده و جانباز دفاع مقدس و استاد 

اه هستند و همچنين با جوانان و نوجوانان از طريق بسيج ارتباط مستمري داشته و نيز وبالگ نويس دانشگ

بوده و ازطريق وبالگشان سيره و سبك شهدا را اشاعه ميدهند ، و با يكي از مسئوالن واحد فرهنگي بنياد 

  شهيد در ميان گذاشتم و از ايشان نيز راهنمائي خواستم .

  ح به اين صورت مي باشد:شكل كامل شده اين طر

متر از جنس يونوليت ساخته،در وسط آن  1,5در  2,5در همان روزهاي اغازين سال تحصيلي تابلوئي به ابعاد 

عالمت سوال زرد رنگي نصب كردم . به تدريج طي هفته اول مهر از دانش آموزان دوره دوم( چهارم، پنجم و 

پژوهي بودند خواستم كه نظر خود را در مورد اين تابلو  ششم ابتدايي ) كه جامعه هدف من در اين اقدام

بنويسند. اين كه دوست دارند بر روي آن چه نوع مطالبي داشته باشيم و آنها هم نظرات خود را شفاهي يا به 

صورت مكتوب و بر روي كاغذي كه آن را با نقاشي هاي زيباي خود تزئين كرده بودند اعالم نمودند. بيشتر 

از آن بود كه كبوتر سفيد و آسمان نشانه شهيد است پس بهتر است اين تابلو درمورد شهدا نظرات حاكي 

  باشد. البته نظر تعدادي از دانش آموزان بر موضوعات علمي و تعدادي در مورد حجاب نيز بود .

پس از يك هفته عالمت سوال زرد رنگ را برداشته و به جاي آن عكس يكي از نوجوانان شهيد ، بهنام 

محمدي را بر تابلو نصب كردم. حاال دانش آموزان سه روز فرصت داشتند كه نام اين شهيد را فهميده و به 

اعضاي كميته شهداي شوراي دانش آموزي تحويل دهند. پس از جمع آوري پاسخ ها پاسخ درست را برروي 

متيازي آماده كرده و به تابلو نوشته و اسامي برندگان هم از همان طريق اعالم مي شد. ضمنا كارت هاي ا

دانش آموزان گفته بودم هر فعاليت يك كارت امتياز دارد و پنج كارت امتياز يك جايزه . بنابر اين دانش 

آموزان بسيار مشتاق و عالقمند به دنبال فعاليت در اين زمنيه بودند. پس از اعالم نام شهيد سه روز به دانش 

يد تحقيق و پزوهش كنند و نتيجه پژوهش خود را تحويل دهند. در آموزان مهلت مي دادم كه درباره اين شه

پايان نتايج تحقيق دانش آموزان را كه گاه تايپ شده و گاه دستنوشته بود بررسي كرده و بخشهايي از هر 

كار را بر روي تابلو با نام خود دانش آموز نصب ميكردم. در بررسي، دقت مي كردم بخش هايي را انتخاب 
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مورد سبك زندگي شهيد است. بخش هايي از زندگي كه بيشتر ميتوانست مورد توجه دانش  كنم كه در

آموزان اين مقطع قرار بگيرد. مثال رفتار با خانواده ، به همكالسي ها، اخالق درجبهه، شجاعت ها و جانفشاني 

اين ترتيب تا پايان ها. اين بخش حدود ده روز جهت استفاده عموم دانش آموزان بر روي تابلو مي ماند. به 

شهيد دفاع مقدس آشنا شدند و در اين راستا تعداد  16سال تحصيلي دانش آموزان با نام و سبك زندگي 

  عدد جايزه جهت تشويق به دانش آموزان اهدا شد. 125

بقه دوست داشتم تابلو نام ويزه اي داشته باشد . بنابر اين انتخاب نان تابلو را هم ميان دانش آموزان به مسا

( تصاوير كليه مراحل اجراي اين راه حل به پيوست "راهي به سوي آسمان "گذاشته و بهترين نام انتخاب شد

  موجود مي باشد.)

  برگزاري مسابقه كتابخواني(خالصه نويسي كتاب) و روزنامه نويسي -2-3

ه نويسي كتاب در جهت تعميق فرهنگ كتابخواني در ميان دانش آموزان اقدام به برگزاري مسابقه خالص

نمودم. البته يكي از اهداف جزئي در اين پژوهش عالقمند ساختن دانش آموزان به فرهنگ كتابخواني نيز 

بود. در كتابخانه دبستان تعداد صد جلد كتاب زندگي شهدا از مجموعه كتاب هاي زندگي سرداران با عنوان 

تر در ميان دانش آموزان ، اعضاي كميته موجود بود . براي ايجاد شوق و هيجان بيش "گل هميشه بهار "

شهداي شوراي دانش آموزي از دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم براي شركت در اين مسابقه 

ثبت نام كردند. سپس كتاب ها به صورت امانت ميان دانش آموزان ثبت نام شده توزيع گرديد. در اين مرحله 

ام شد تنها سي و دو نفر كتاب به امانت برده شد. با وجودي كه اعضاي كه در آذر ماه و در هفته پژوهش انج

شورا تبليغات زيادي كرده و كتاب ها را هر زنگ تفريح به ميان بچه ها مي برند اما تنها همينقدر شركت 

 كننده براي اين مسابقه ثبت نام كردند. در مرحله بعد از دانش آموزان خواستم يك هفته كتاب ها را مطالعه

كنند و سپس خالصه اي از آن را نوشته تحويل شورا دهند. پس از يك هفته نتيجه خالصه نويسي كتاب ها 

  به صورت نمايشگاهي در سالن دبستان در معرض ديد كليه دانش آموزان قرار گرفت.
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واستم كتاب در پايان فروردين ماه بار ديگر اين مسابقه را تكرار كردم. دوباره از دانش آموزان اعضاي شورا خ

ها را در معرض ديد دانش آموزان قرار دهند. به اين ترتيب هر صد كتاب توسط دانش آموزان به امانت برده 

شد عالوه بر آنكه برخي از دانش آموزان مراجعه كرده و مي خواستن اجازه دهم كتاب را روزهاي كمتري به 

شركت كنند. اينگونه شد كه در اين مرحله تعداد  امانت داشته باشند تا بچه هاي ديگر هم بتوانند در مسابقه

نفر از دانش آموزان در اين مسابقه شركت كرده و خالصه نويسي كتاب را انجام دادند كه تعدادي از  190

اين دانش آموزان ، بچه هاي عالقمند كالس سومي بودند . تمام خالصه نويسي ها برروي ديوار سالن طبقه 

  شده دانش آموزان در زنگ هاي تفريح به مطالعه آنها مي پرداختند.اول و دوم آموزشگاه نصب 

همچنين در موقعيت هاي مناسب مسابقات روزنامه نويسي اعالم ميشد كه عالوه بر دستيابي به اهداف كلي 

و جزئي اين اقدام پژوهي راهي مناسب بود براي فعاليت گروهي دانش آموزان همچنين گنجاندن برخي 

رتبط با بخش هاي متخلف روزنامه ديواري و ايجاد بخشهاي متنوع مطابق با سليقه همه موضوعات درسي م

اعضاي گروه در روزنامه ديواري. ناگفته پيداست كه كليه فعاليت هاي دانش آموزان در اين مرحله نيز كارت 

  امتياز در بر داشت.

  دفاع مقدستجهيز كتابخانه مدرسه به كتابهايي با موضوع سبك زندگي شهدا و -2-4

كتابخانه ها در توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و حفظ پيشبرد آموزش رسمي و فردي 

  و مطالعه در هنگان اوقات فراغت نقش چشمگيري داشته اند.

در نگرش نظام يافته آموزش و پرورش ، كتابخانه آموزشگاهي از جمله نيازهاي اساسي است و در صورت 

د ضعيف آن آموخته هاي دانش آموزان گسترش نمي يابد و منحصر به يادگيري كتاب هاي حذف يا عملكر

] از قبل عناوين مختلفي از اين دست كتاب ها در كتابخانه دبستان موجود بود و من xxxiدرسي مي شود.[

براي  عنوان كتاب ديگر را 21طي گفتگو با ميئول بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس توانستم 

استفاده دانش آموزان در كتابخانه دبستان به رايگان هديه بگيرم. برخي از اين عناوين به اين قرار مي باشد: 

آخرين حلقه رزم ، برگزيده خاطرات كوتاه اولين جشنواره -برشانه هاي رود درياها شناورند-الفباي شهادت
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يده نامه هاي دانش آموزان استان قم به شهدا) نامه هاي آسماني(برگز -خاطره نويسي استان قم ( دو دفتر) 

براي همكالسيم ، وصاياي شهداي دانش آموز استان قم ( سه دفتر) براي استفاده دانش آموزان دوره دوم –

  همچنين تعدادي عنوان كتاب مناسب دانش آموزان دوره اول ( پايه هاي اول تا سوم)

  برگزاري نمايشگاه كتاب -2-5

كتاب در سطح ملي و منطقه اي معموالً مرتبط با مناسبتهاي گوناگون است . مثالً روز برگزاري نمايشگاه 

جهاني كودك ، روز جهاني كتاب كودك يا هفته ي كتاب ، اما در كتابخانه هاي كودكان هر روز مي تواند 

يشگاه ]ما نيز در دبستان جمهوري اسالمي در طول سال تحصيلي چندين دوره نماxxxiiيك مناسبت باشد.[

كتاب برگزار مي كنيم كه دانش آموزان با پي انداز كردن پول تو جيبي خود مي توانند از اين نمايشگاه ها 

كتاب مورد عالقه خود را خريداري كنند. البته برگزار كننده نمايشگاه نيز كه هر بار يكي از موسسات و زير 

وزان قائل مي شود. امسال تصميم گرفتيم نظر آموزش و پرورش مي باشند تخفيف خوبي نيز براي دانش آم

در هر نمايشگاه بخش جانبي با عنوان سبك زندگي شهدا داشته باشيم كه به تدريج عالقه دانش آموزان را 

  جلب كرده و در نمايشگاه بعدي نيز بدنبال خريد كتاب هايي با اين موضوعات بودند.

  ش آموزانشناسايي و معرفي شهدا و جانبازان نزديك به دان -2-6

گاهي وقتي با نوجوانان در باره الگو گيري از شهدا صحبت مي كنيم برخي از آنها اعتقاد دارند كه ما هيچ گاه 

نخواهيم توانست مانند شهدا شويم. اين به آن دليل نيست كه آنها را الگوي مناسبي براي خود نميدانند . 

يشه و افكار شهدا از آنها قهرمانهايي دور از ذهن بلكه قضيه از آنجايي آب مي خورد كه دور ماندن از اند

ساخته . به طوريكه حتي در گفتگوي دوستانه اي كه با دانش آموزان پايه ششم داشتم تعدادي از آنها مي 

گفتنند كه شهدا ذاتا با ما آدمهاي عادي فرق دارند! شايد اين اعتقاد به اين دليل در اين كودكان بوجود آمده 

شهدا را به آنها معرفي كرده ايم . از شجاعتهايشان گفته ايم و از كراماتي كه داشته و دارند.  است كه ما فقط

اما شايد كمتر به آنها گفته ايم كه اينها همان برادرها و خواهرهاي ما بوده اند. نزديك به ما . دركوچه و 
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گي كينم، لباس بپوشيم ، با ديگران محله ما زندگي كرده و بزرگ شده اند. پس ما هم ميتوانيم مانند آنها زند

  به خوبي رفتار كنيم و خالصه اينكه بك زندگي ايشان را در زندگي خود پياده نماييم.

براي رسيدن به اين هدف از دانش آموزان خواستم در ميان بستگان و نزديكان و حتي هم محله اي هاي 

في آن شهيد به دوستان خود عكس از آن خود بگردند و شهداي نزديكان خود را بشناسند. سپس براي معر

بزرگوار و خالصه اي از زندگيش را براي نصب به تالو راهي به سوي آسمان بياورند. . براي اين كار الله هاي 

كوچكي در قسمت پايين تابلو نصب كردم كه هر الله متعلق به يكي از اين شهدا باشد. براي قدم اول نيز 

ي الله اي نصب كردم كه با كمال تعحب فرداي آن روز يكي از دانش خودم عكس پدر شهيدم را بر رو

  آموزان با تحقيق در اينترنت خالصه اي از زندگي پدرم را نوشته و براي استفاده در تابلوي شهدا به من داد .

  تشكيل گروه سرود پويندگان راه شهدا -2-7

ي نشان ميدهند. من نيز از اين عالقه بيشتر دانش اموزان به شركت در گروه سرود و نمايش عالقه خاص

دانش آموزان استفاده كرده و يك گروه سرود ويژه دانش آموزان فعال در اين زمنيه تشكيل شد . اين گروه 

كه با نظارت كميته فرهنگي شوراي دانش آموزي فعاليت مي كرد در مناسبت هاي خاص از سرود هاي 

راي سرود هاي زيبا زمينه فعاليت هاي گروهي در آنها بوجود مناسب استفاده كرده و به اين ترتيب ضمن اج

  مي آمد.

  دعوت از شهداي زنده -2-8

به فرموده امام امت حفظه اهللا جانباز، شهيد زنده است . همچنين در جاي ديگري مي فرمايند : شما 

لزوما با فوز رتبه جانبازان ذخيره هاي با ارزش دانشگاه جهاديد. جهاد لزوما يا شهادت همراه نيست، اما 

  مجاهدان و تقرب به پروردگار همراه است . ميدان جهاد هم همه جاست...

طي اجراي اين راه حل با همكاري مربي پرورشي آموزشگاه از جانباز سر افراز جناب آقاي بابكي كه در سنين 

راي دانش آموزان نوجواني در جبهه هاي نبرد حضور داشته و به مقام جانبازي نائل آمدن دعوت شد كه ب
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سخنراني كنند. اين برنامه بسيار مورد توجه دانش آموزان واقع شد و برخي از دانش آموزان مدتها در مورد 

  ايشان صحبت مي كردند و از ما مي خواستند دوباره ايشان و جانبازن ديگر را به دبستان دعوت كنيم.

  امام شهيدانبرگزاري مراسم ختم قرآن هديه به روح مطهر شهدا و  9– 2

براى قرائت قرآن، در كلمات گهربار پيشوايان معصوم(ع)فضايل و آثارى بيان شده كه موجب رشد و پرورش 

گرديده كه تالوت و قرائت قرآن از اهميت بسيارى  شود. همين فضايل و آثار باعث روح و روان آدمى مى

آن بخواند، قرآن با گوشت و خونش هر جوان مؤمنى كه قر«برخوردار باشد.امام صادق(ع) مي فرمايند: 

بدون شك اين «] همچنين پيامبر اكرم صلي الال عليه و آله و سلم مي فرمايند : xxxiii»[آميخته خواهد شد

زند. عرض شد: صيقل آن به چيست؟ فرمود: قرائت  چنان كه آهن زنگ مى هم ;گيرند ها زنگار مى دل

  ]xxxiv»[قرآن

اين اقدام پژوهي اجرا شد برپايي چند مراسم قرائت قران هديه به روح  يكي ديگر از راه حل هايي كه در

مطهر شهدا بود كه دانش آموزان از طريق كميته قرآن شوراي دانش آموزي از قبل براي شركت در اين 

برنامه ثبت نام مي كردند. در كنار دستيابي به هدف اين اقدام پژوهي دانش آموزان با قرائت قرآن نيز بيشتر 

  نا شده و زمينه اي براي شركت در مسابقات قران واحد پرورشي نيز بود.آش

  نظارت بر اجراي راه حل

در حين انجام اين راه حل ها و برگزاري برنامه ها و انجام فعاليت ها توسط دانش آموزان مراقب بودم كه 

آن ها استفاده كرده و ساعات درسي دانش آموزان لطمه اي نخورده و از ساعت هنر يا ورزش يا زنگ تفريح 

همواره با آموزگاران هماهنگ بودم و ليست دانش اموزاني را كه براي شركت در بخشي از فعاليت ها كه الزم 

بود از كالس خارج شوند در اختيار ايشان قرار داده و در صورت صالحديد در زمان مناسب از حضور دانش 

  آموزان استفاده مي كردم.
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  هات الزم در اجراي راه حلاصالح، تعديل و تغييرا

در خالل اجراي راه حل ها گاهي به مشكالتي بر مي خوردم كه خوشبختانه با همكاري مدير و مربي 

  پرورشي دبستان در حد امكان اصالح و دوباره اجرا مي شد.

ه همچنين در خالل اجراي اين فعاليت ها مراقب بودم كه هنگام فعاليت هاي گروهي برخي دانش آموزان ك

  حس رياست طلبي دارند به ديگر اعضاي گروه زور گوئي نكرده و ميان گروه ها عدالت و دوستي برقرار باشد.

  در موارد انفرادي هم توجه خود را به طور مساوي معطوف همه افراد مي نمودم.

  راه حل سوم :

  برگزاري اردو و اهداي جوايز براي تشويق دانش آموزان فعال

  ارت گلزار مطهر شهدابرگزاري اردو زي 3-1

طبيعت دانش آموزان با محدوديت دائمي در محيط بسته و يكنواخت مدرسه سازگاري نداردو اگر نظام تعليم 

و تربيت بتواند با هدايت و رهبري صحيح دانش آموزان را با جامعه بشري از نزديك و به صورت عيني آشنا 

]. با همكاري مديريت محترم xxxvداشته است[بنمايد مي توان گفت در انجام رسالتش توفيق بسيار 

آموزشگاه تصميم گرفتم دانش آموزان را عالوه بر دهه فجر در زمان هاي ديگري نيز به زيارت قبور مطهر 

شهدا ببرم. به همين منظور از ابتداي سال سه بار دانش آموزان عالقمند پس از ثبت نام به اردوي گلزار 

مت كردند. نكته قابل توجه اينكه تعداد دانش آموزان عالقمند به شركت در مطهر شهداي علي ابن جعفر عزي

اين اردو به ميزان قابل مالحظه اي از اردوي اول تا اردوي سوم افزايش يافته بود. در طي اين اردو دانش 

آموزان ابتدا به غبار روبي وشستشوي مزار مطهر شهدا با گالب پرداخته سپس سنگ مزارها را گلباران 

نمودند. سپس همه بر سر مزار شهيدان زين الدين جمع شده و مسئول فرهنگي گلزار شهدا با بچه ها 

پيرامون سبك زندگي شهدا و انتظارات آنها از دختران نوجوان دقايقي را صحبت نمودند. در پايان يكي از 

اهللا عليها مشرف شدند. اين اردوها با هماهنگي قبلي دانش آموزان به زيارت حرم مطهر ضرت معصومه سالم 

  (تصاوير غبار روبي و گلباران گلزار شهدا توسط دانش آموزان در پيوست موجود مي باشد.)
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  اهداي جوايز و تشويق دانش آموزان فعال-3-2

براي اينكه انسان، استعدادهايي را كه در اطرافيان وجود دارد، شكوفا سازد، بايد از نيرويي جهت پيشبرد 

د كه همان قدرشناسي و تشويق است. در بعد تربيتي دانش آموزان يك مفهوم به نام اهدافش بهره ببر

  ]xxxviبيشتر از مفاهيم ديگر خودنمايي مي كند و كاربرد فراوان دارد.[» تحسين و تشويق«

در طي اين اقدام پژوهي دانش آموزان حركات مطلوب و فعاليت هاي بسياري از خود نشان دادند كه در 

و تحسين بود. از آنجاييكه از ابتداي كار به فكر اين قسمت و تشويق دانش آموزان بودم كارت  خورد تشويق

آماده كرده و هر دانش آموز در ازاي هر فعاليت در اين رابطه يك  "راهي به سوي آسمان"هاي امتياز با نام 

اي مي گرفت. جوايز تهيه  عدد رسيد جايزه 5كارت امتياز گرفته پس از اينكه تعداد كارت امتياز هايش به 

شده شامل لوازم التحرير، پازل با موضوع شهدا و دفاع مقدس و كتاب بود كه هزينه بخشي از اين جوايز 

  توسط اقدام پژوه و قسمت عمده آن توسط بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس اهدا گرديد. 

  مشاركت و نقادي همكاران

دير آموزشگاه به نقادي گذارده شده و طبق نظر مدير مدرسه براي اينكه اين روش نيز توسط همكاران و م

دانش آموزان شرطي نشده و تالششان فقط براي تشويق و گرفتن كارت امتياز نباشد گاهي تنها از تشويق 

  هاي كالمي استفاده ميشد .

  )2توصيف وضع مطلوب (شواهد

شد، تعدادي از دانش آموزان دانش آموزان اين بيان  1همانطور كه در بخش توصيف وضع موجود و شواهد 

دبستان در ابتداي سال عالقه چنداني به شركت در فعاليت هايي با موضوع مطالعه سبك زندگي شهدا و 

  دفاع مقدس نداشتند و ترجيح مي دادند در فعاليت هايي با موضوعات ورزشي، علمي و غيره شركت كنند.

-لوب كه مربوط به پايان سال تحصيلي ياد شده و پس از اجراي راهاما در اين قسمت يعني توصيف وضع مط

  گردد:هاي كيفي و كمي به شرح زير ارائه مي باشد، نتايج حاصله در قالب شاخصها ميحل



 

هزار  5اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irو پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . تومان به سايت علمي

٣٦ 

 

  شاخص هاي كمي و كيفي وضعيت مطلوب:

  دانش اموزان عالقه خاصي را به شركت در مسابقه كتابخواني از خود نشان دادند· 

انش آموزان عالقمند به شركت در زيارت مزار مطهر شهدا در برنامه دوسم و سوم به تدريح بيش از تعداد د· 

  قبل شده بود.

بودند و حتي در اوقاتي  "راهي به سوي آسمان "دانش اموزان پيگير معرفي شهداي جديد بر روي تابلوي · 

همكاري در آماده ساي كارنامه ها يا امور كه به دليل پرداختن به مسائل ديگر آموزشگاه از جمله امتحانات ، 

اينچنيني در معرفي شهيد جديد تاخيري ايجاد ميشد خود دانش آموزان پيگير علت تاخير مي شدند. حتي 

  تعدادي از دانش آموزان داوطلب بودند كه خود گرداننده اين تابلو باشند.

تفريح غالبا در محوطه مدرسه و در ميان  در گفتگوهاي دوستانه اي با دانش آموزان داشتم ( در زنگ هاي· 

دانش اموزان بودم و عالوه بر كنترل نظم و انظباط دانش آموزان مباحثي را مطرح كرده و با دانش اموزان در 

باره اس صحبت مي كرديم.) متوجه شدم بساري از دانش اموزان تحت تاثير سبك زندگي شهدا واقع شده و 

ينگونه موارد اشاره مي كنند. مثال يكي از دانش آموزان پايه پنجم كه به رغم در حرفهايشان غير مستقيم به ا

توصيه هاي زياد من مبني بر عدم استفاده از زيور االت ( كليپس و غيره) عالقمند استفاده از آنها بود توسط 

حاضر نبود يكي از دوستانش به اين شكل ارشاد شد كه مگر فراموش كرده اي سميه كردستان را براي اينكه 

از عالقه اش به امام خميني و از اعتقاداتش دست بر دارد شكنجه كردند و به شهادت رساندند؟ پس ما 

چطور دلمان مي آيد به خواهشي كه آنها از ما داشتند كه ساده زيستي و رعايت حجاب اسالمي بود بي 

  توجه باشيم؟

راتش را در پايان سال براي نوشتن خاطره اي به و در يكي ديگر از موارد دانش آموز پايه ششم كه دفتر خاط

من داده بود در يكي از صفحات اين دفتر دست نوشته يكي از دانش آموزان بود كه خطاب به صاحب 

ساله نوشته من عاشق خدا و امام زمان  12دفترچه نوشته بود : اميدوارم همانطور كه در وصيت نامه شهيد 
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» اهللا«رود، تا اينكه به معشوق خود يعني  انعي از قلب من بيرون نميام و اين عشق هرگز با هيچ م گشته

  برسم ، تو هم هميشه با عشق به خدا و امام زمان در كارهايت موفق باشي.

  كه اين موارد و موارد ديگر نشان دهنده نزديك شدن به هدف اقدام پژوهي بود.

نش آموزان دوره دوم دبستان گذاشتم و از آنها همچنين در اين مرحله نظر سنجي آماده كرده و در اختيار دا

خواستم موضوعات مشخص شده را به ترتيب عالقمندي امتياز دهند . كه نتيجه جمع بندي نظرات و تحليل 

  آن در جدول ذيل مشخص است:

  

: جدول درصدفراواني عالقمندي دانش آموزان به موضوعات دفاع مقدس و 3جدول شماره 

  2شماره  شهدا بر اساس نظر سنجي

  درصد  فراواني مطلق  ها مؤلفه

  15,7  22  علمي

  32  45  مذهبي

  14  20  حجاب

  30,7  43  مقدس دفاع و شهدا

  7,1  10  طنز

جمع دانش آموزان شركت 

  كننده در نظر سنجي

140  100  
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پيداست عالقمندي براي شركت در برنامه هايي با  2همانطور كه از تحليل نتايج نظر سنجي شماره 

درصدي را نشان ميدهد. الزم به ذكر است كه تفاوت اين رشد،  9/24ت دفاع مقدس و شهدا افزايش موضوعا

از بخش هاي عالقمندي به موضوعات علمي يا مذهبي و حجاب كاسته نشده ناشي از كاهش عالقمندي 

 نسبت به موضوعات طنز و همچنين افزايش عالقمندي دانش اموزان به شركت در نظر سنجي ناشي شده

  است.

  

  

  نتيجه گيري و پيشنهاد :

  در پايان نتايج اين اقدام پژوهي به ترتيب ذيل به دست آمد:

  بايد موضوعات مربوط به كودكان و نوجوانان با جذابيت به ايشان ارائه شود. - 1

از آنجا كه در جامعه موضوعات مربوط به دفاع مقدس بيشتر در سنين جواني و بزرگشالي پرداخته مي  - 2

بهتر است براي گروه سني كودكان و نوجوانان اقدامات بيشتري براي عالقمند سازي ايشان به مطالعه شود 

  سبك زندگي شده انديشيده شود.

  خانواده بايد در اين عالقمند سازي سهيم باشد. - 3

بايد براي كودكان مفهوم شهادت طلبي و ايثار از جنگ طلبي باز شده تا دفاع را مساوي با جنگ و  - 4

  زورگوئي ندانند

  مباحث مربوط به دفاع مقدس و سبك زندگي شهدا در كالس توسط آموزگار نيز مطرح شود. - 5
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با پرداختن به موضوعاتي مانند طنز در جبهه و شوخي هاي رزمندگان موضوع را براي كودكان و  - 6

هاي سبك زندگي نوجوانان از حالت صرف غمگين خارم ساخته زمينه را براي عالقمندي به ديگر جنبه 

  شهدا ايجاد نماييم.

در اين اقدام پزوهي همانگونه كه گزارش آن رفت ؛ اقدام پژوه توانست با تكيه بر راهنمائي همكاران، مطالعه 

كتب و استفاده از تجريبات گذشته و مشاهدات دقيق مشكل دانش آموزان خود را رفع كند و از وضع 

  ت نمايد.نامطلوب موجود به سمت وضعيت مطلوب حرك

با همه اين تفاسير الزم به نظر مي رسد با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري راجع به پرداختن به سبك 

زندگي اسالمي و لزوم معرفي الگوهايي مناسب به دانش آموزان براي ساختن فرداي بهتر، بيشتر به اين 

  موضوع عنايت گردد.
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