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  : چكيده

 تربيت براي بايد همه بنابراين است تربيت از بخشي ولي نيست تربيتي مسايل همه متولي معاون پرورشي

 همه براي دارد ضرورت و است پدر يك پسر آموزان دانش براي معاون پرورشي. شوند همگام امروز نسل

 شمار به انديشه و تفكر يك بلكه نيست شغل يك معاون پرورشي.باشد داشته برنامه آموزان دانش نيازهاي

 كسي موفق مربي.است شده مطرح تربيت نظام عنوان به بنيادين تحول سند در خاطر همين به و رود مي

 تربيتي كارهاي و ها فعاليت تا كند تنظيم همديگر كنار در را آموزان دانش و كرده تربيت مديريت كه است

  .دهند انجام را مدرسه

 قدم يك چنانچه و بكشند باال آموزشي و علمي لحاظ به خودشان معاونان پرورشي كه است اين نخست گام

 فعاليت هاي پرورشي جديد دوره در.بگيرند عهده به را آنان هدايت توانند نمي نباشند، جلو آموزان دانش از

  .نيست تربيت و پرورش حذف معناي به تربيت تعميق و توسعه و است الزم

در سال تحصيلي اخير متوجه شدم دانش آموزان عالقه و انگيزه اي جهت شركت در  .........................اينجانب 

گروه سرود مدرسه  ندارند و بيشتر به مسائل درسي و آموزشي بسنده مي كنند. در اين رابطه تصميم گرفتم 

 مدرسه اين ي برنامه بهتر پيشرفت و بهبود جهت در تا تغييراتي در برنامه هاي پرورشي آموزشگاه ايجاد كنم

  .شود برداشته موثرتري هاي گام ، جديد تحصيلي سال در
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  مقدمه

. دارد را خود مخصوص ريتم وي، ديگر فعاليت نوع هر و كردن بازي دويدن، رفتن، راه برخاستن، شستن،ن

 و حركت نوع هر از فطري صورا به او جهت همين به است، برخوردار موسيقي از نيز كودك زبان و صدا

  .است كودكان در نشاط و حركت عاطفه، ايجاد براي خوبي واسطه و زمينه موزون، صداي

 در جذاب هنري هاي برنامه از يكي عنوان به فعاليت اين خواني، سرود سازنده و مثبت آثار به توجه با

 حتي كه ستا آوايي هم و خواني سرود كار، مسلط و غالب وجه فعاليت اين در. شود مي پيشنهاد مدارس

  .اجراست قابل نيز موسيقي ابزار بدون و سازها صداي همراهي بدون

 و مفيد هاي برنامه از هنري، فرهنگي مراكز و پرورشي هاي كانون و مدارس در سرود و موسيقي از استفاده

  .دارد بر در مناسبي بهره خود خاص هاي ضابطه رعايت با كه است تربيتي مثر

 يعني است، انسان صداي گيرد قرار اصل بايد چه آن آموزان دانش و مدارس هويژ آوايي هم و سرود در

  .باشد مسلط ها بچه صداي بر نبايد موسيقي آلت و سازها صداي

 و ساده بايد امكان حد در كودكان، مخصوصا آموزان، دانش موسيقي سازهاي و ابزارها منظور همين به

 نيز ها بچه ساز دست و ابتكاري سازهاي از توان مي حتي)  ارف سازهاي مانند. ( باشد آنان مخصوص

 سنگ، چوب، شيشه، تركيب از مثال. باشند فني و پيجيده خيلي سازها اين كه ندارد لزومي و كرد استفاده

  .ساخت را ها آن توان مي نيز ديگر دستي دم اشياي و فلز

 مطرح مختلف هاي بهانه به دارند تمايل ها آن. هستند دادن شخصيت و توجه نيازمند نوجوانان، و كودكان

 در سادگي به را امكان اين جمعي، آوايي هم و خواني سرود برنامه. گيرند قرار ديگران عنايت مورد و شوند

 اجراي از ناشي لذت. شوند تشويق و گيرند قرار شنوندگان و تماشاگران مقابل در تا دهد مي قرار آنان اختيار

 را آموزان دانش تر بيش كه است زياد اي اندازه به پرورشي هاي كانون و مدارس در هايي برنامه چنين

  .سازد مي خواني سرود هاي برنامه در مشتاق
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  بيان مسئله

 لذت كار اين از عموما اند داشته سرود اجراي مدرسه در كه آموزاني دانش از بسياري است داده نشان تجربه

 احساس همچنين. اند كرده ارائه خود مادران و پدران به زياد ذوق و شوق با را خود كار گزارش و برده

 دارند دوست نيز ساله چهار يا سه كودكان حتي. اند داده بروز مدرسه در برنامه اجراي از را خود خوشايند

  .شود توجه آنها به و بخوانند سرود ديگران براي

 گفته سرود باشد داشته وطني ملي، حماسي، هاي-جنبه كه آهنگداري شعر به معين فارسي فرهنگ در

 گروهي آواز اجراي به همسرايان گروه آن در كه است موسيقي نوعي سرود كلي، نگاهي در اما شود-مي

 محتواي و مضامين. باشد-مي سراييدن و خواندن آواز معناي به سروت ي-ريشه از سرود واژه.پردازند-مي

 ي-مجموعه به تر-ساده بياني به. است مذهبي و ملي توصيفي، حماسي، عموماً سرودها ملودي و اشعار

 كالم مضمون با متناسب و ملودي قالب در كالم بيان به منظم و هماهنگ طور به كه انسان چند صداي

  .شود-مي گفته سرود بپردازد،

 مثل. يافتند نقش مذهبي و حماسي ملي، هاي-جنبه در سرودهايي اسالمي، تمدن گيري-شكل با

 ايران ملي سرود نخستين ساخت. شود مي متجلي خواني مرثيه و خواني حهنو در كه مذهبي هاي-سرايش

 سلطنتي موزيك دسته با سرود اين و.  شد داده سفارش) فرانسوي آهنگساز( لومير به شاه ناصرالدين توسط

  .شد اجرا بود دارالفنون موسيقي ي-مدرسه هنرجويان از متشكل كه

 شكل موسيقي عالي هنرستان و موسيقي مدرسه دارالفنون تأسيس زمان از آموزي-دانش سرود هاي-گروه

 اسالمي انقالب از پس به مربوط آموزي-دانش سرودهاي فعاليتي دوران ترين فعال و فراگيرترين گرفتند،

بنده تصميم گرفتم دانش آموزان آموزشگاهم را به عالقه مند شدن به امور فرهنگي و  اساس، همين بر.است

  ترغيب نمايم. شركت در گروه سرود مدرسه يت هاي پرورشي و تربيتي و همچنين فعال
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  وضعيت موجود : توصيف

دانش آموزان عالقه و انگيزه اي متوجه شدم  .…در سال تحصيلي .…شهرستان   .…آموزشگاه  ..…اينجانب 

و بيشتر به مسائل درسي و ندارند  بخصوص گروه سرود مدرسه  جهت شركت در فعاليت هاي پرورشي

 در اين رابطه تصميم گرفتم تغييراتي در برنامه هاي پرورشي آموزشگاه ايجاد كنمبسنده مي كنند.  آموزشي

 برداشته موثرتري هاي گام ، جديد تحصيلي سال در مدرسه اين ي برنامه بهتر پيشرفت و بهبود جهت در تا

  .شود

 آورده ترتيب بدين اهميت سبح بر را پرورشي مربيان شغلي انگيزش افزايش بر مؤثر عوامل توكلي، منظري

 مربيان عملكرد  نحوة از مستمر و دقيق ارزشيابي اي، حرفه غناي و شغلي توسعة  زمينة ساختن فراهم: است

 و صحيح نظام برقراري كار، مناسب و مطلوب وضعي ايجاد متعالي، و روشن اهداف تدوين و تصريح پرورشي،

 ص ،1372 توكلي، منظري( رفاهي و مادي امكانات تأمين ماعي،اجت حرمت بردن باال تنبيه، و پاداش عادالنة

  ).7ـ6 

 الگوي اند نتوانسته پرورشي مربيان كه است كرده گزارش تربيتي هاي فعاليت ارزيابي در) 1373( چمني

 مربيان و است نشده تأييد مربيان مثبت عملكرد آموزان دانش ديدگاه از. باشند آموزان دانش براي مناسبي

 دروس تدريس به تمايل فقط، مربيان از نيمي به نزديك. ندارند را مدرسه در فعاليت براي مناسب تامكانا

 فرهنگي، هاي مسابقه برگزاري و آموزان دانش خانوادگي و فردي مشكالت حل در آنان. دارند قرآن و ديني

 نظارت كه اي گونه به   ت؛نيس مطلوب مربيان و اداره ميان همكاري. اند نبوده موفق كالس در تدريس و هنري

  ).75ـ64 ص ،1387 حاجي، از نقل( گيرد مي صورت عملكرد گزارش درخواست با فقط

 را زير داليل و بررسي را، آموزشي شاخة به انتقال براي پرورشي مربيان گرايش علل ،)1374( اسالمي

 امكانات، كمبود سبب هب موفقيت عدم احساس تربيتي، هاي روش از كافي آگاهي نبود: است كرده گزارش

  ).همان(مدرسه و خانواده ناهماهنگي و وظايف شرح تكثر و تنوع آموزشگاه، مديريت نقش
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  گرد آوري شواهد يك

و پس از مشورت با  آوردم عمل به مدرسه امور در تحصيلي سال اول روزهاي همان در كه هايي بررسي طي

 برخوردار الزم شكوفايي و شور خالقيت از رسهمدپرورشي  هاي برنامه كيفيت كه شدم متوجههمكاران 

 را خود حضور ساعات  آموزان دانش و شد مي تلف بيهوده آموزان دانش هاي برنامه فوق ساعات يا ، نيست

همچنين چون در سال هاي گذشته نيز .گذرانند ،نمي بگذرانند موثر و مفيد بايد كه  طوري آن مدرسه در

م و در اكثر موارد به نتيجه يانجام داده بود پرورشيت بهبود كيفيت مسائل روش ها و راهكار هايي را در جه

رسيده بود در سال تحصيلي اخير تصميم گرفتم مسائل و مشكالت را به صورت دقيق تري بر رسي كرده و 

كه پس از همچنين گروه سرودي را بر پانمايم براي پيشبرد اهداف پرورشي مدرسه آنها را ريشه كن كنم 

  هاي الزم و مشورت با همكاران و ديگر كاركنان آنها را شناسايي نمودم .  بررسي

  : در گروه سرود  مدرسه در موجود مسائل جمله از

  آنو اهميت  ه سرودمسابق با ها خانواده نبودن آشنا – 1

  پرورشي نوين روشهاي ازبهينه  استفاده عدم– 2

  اي پرورشيو فعاليت ه آموزش جريان در اوليا نبودن همراه – 3

 مناسب بسيار فرصتي و بود مهم اركان از كه مدرسه سرود هاي برنامه در آموزان دانش رنگ كم حضور – 4

  .بود آنها استعدادهاي شكوفايي جهت

  تجزيه و تحليل اطالعات

 شده اي بهانه كرده خودش گير در را ها خانواده كه فراوان هاي مشغله با امروز دنياي پيچيدگي به توجه با

 فرزندان تربيتي و تحصيلي امور به رسيدگي براي را كافي فرصت بايد كه طور آن ها مادر و پدر كه است

 كنار اين و گذارند مي مدرسه دوش بر آن مسئوليت تمامي مسئله اين از فرار براي و ندهند اختصاص خود

  مدرسه ما نيز خود را نشان مي داد. در كشيدن
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 و شور ها بچه و بودند شده ريزي برنامه آموزان دانش  عاليق و استعدادها ساسا بر بايد كه طور آن كالسها

 فعاليتهاي در را آن ي نتيجه كه كردند نمي فعاليت ها كالس در كافي و الزم ي انگيزه و خود اشتياق

 بال يعني اين و بوديم شاهد فعاليتها اين در آنها كمرنگ مشاركت و حضور با مدرسه ي مناسبتها و پرورشي

بايد طوري برنامه ريزي مي شد كه گروه ...نشده شكوفا استعدادهاي يعني ها سرمايه بهترين ماندن استفاده

  سرود مدرسه فعال شود و دانش آموزان به اين مقوله عالقه پيدا كنند.

  راه حل پيشنهادي:

  در مراحل تمرين و ياد گيري سرود مراحل زير از نظر كارشناسان عنوان مي گردد:

  سيم بندي صداي انسان از حيث زيروبم بودن صوت:تق   

 ها و كودكانخانم آقايان

  ) Tenor. تنور ( 1

 صداي زير آ قايان

  )Soprano. سوپرانو(1

 صداي زير خانم ها

  )Baryton. باريتون (2

 صداي متوسط آقايان

  )Mezzo soprno. متسوسوپرانو(2

 صداي متوسط خانم ها

  )Basse. باس(3

 انصداي بم آقاي

  Contralto. ُكنترآلتو (آلتيو) 3

 هاصداي بم خانم

  

  ها و كودكانسوپرانو: زيرترين نوع صداي خانم-1  

  تر است.ها و كودكان كه نسبت به سوپرانو كمي بممتسوسوپرانو: صداي متوسط خانم- 2
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ي ين محدودهي دبستان در اآموزان در دورهها و كودكان. عمده دانشترين صداي خانمكنترآلتو: بم- 3

  خوانند.صدايي مي

اكثر آقايان    ي متوسطه وآموزان دورهتنور: زيرترين نوع صداي آقايان است، اين محدوده صدايي در دانش- 4

  متعارف است.

  باريتون: صداي متوسط آقايان - 5

  ترين صداي آقايان، خوانندگان معدودي در اين محدوده قادر به اجرا هستند.باس: بم- 6

  ي:آهنگ ساز

سازي در فرهنگ موسيقي كالسيك شامل آشنايي با هارموني، فرم، سازبندي (اركستراسيون) و علم آهنگ    

پردازد بايد آموزي به خلق اثر مياصول ملودي نويسي است. فرد آهنگسازي كه در بخش سرودهاي دانش

چند صدايي وآشنايي اطالعات كافي در خصوص تكنيك استفاده از صداها در مقاطع مختلف سني، قطعات 

هاي دانش اي بودن گروههاي ماژور و مينور را داشته باشد و از همه مهمتر به جهت غيرحرفهكامل با گام

با   كه بخش مهمي از يك قطعه موسيقي است را داشته باشد. »تنظيم اثر«آموزي مهارت كافي در زمينه 

سازي داند، بتواند آهنگوسيقي و سولفــژ را ميتوان توقع داشت كه اگر فردي تئوري متوضيحات فوق، نمي

دستي است بتواند به ساخت آهنگ روي آورد، ممكن است يك ملودي ي چيرهكند يا به صرف اينكه نوازنده

زيبا نواخته شود و به لحاظ شنيداري زيبا و جالب باشد اما به لحاظ ساختار اگر با صدا تركيب شود و 

ي بسيار مهم و پايه و شود. آهنگ سازي مقولهغير متعارف و ناهنجار خلق ميتنظيمي بر آن نباشد يك اثر 

  شود.اساس يك قطعه موسيقي محسوب مي
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  ساختار سرود  

.جملة مقدمه ( اورتور) : اين جمله در اكثر آثار موسيقي وجود دارد. هدف كلي از آن آماده كردن ذهن 1

  ي اصلي است.شنونده براي بيان جمله

باشد، اهتمام در سادگي، روان بودن و پرهيز از : اين جمله در سرودها به همراه شعر مي .جمله اصلي2

سزايي تواندنقش بهيكنواختي و رعايت دقيق و مناسب تلفيق شعر با موسيقي و اركستراسيون مناسب مي

  دربيانمفهوم و محتواي شعر ايفا كند.

آوايي است كه هدف از اين جمله ايجاد تنوع، پرهيز از .جمالت رابط : اين جمالت در سرود عمدتاً سازي يا 3

  آميزي متنوع مي باشد.يكنواختي و مالل، تنفس براي گروه همسرايان و رنگ

  ي يك اثر موسيقي است.اين جمله نقش فعل را ايفا مي كند، به اين معني كه خاتمه جمله فرود:.4

 مراحل تمرين سرود:

اري آزمون تست صدا، روخواني، نغمه خواني و درنظرگرفتن هوش و .انتخاب اعضاي گروه سرود با برگز1

  مندي آنها به شركت در گروه سرود.آموز و از همه مهمتر عالقهاستعداد دانش

.انتخاب مكان تمرين مناسب و استفاده از يك سيستم صوتي با كيفيت و قوي كه صداي موسيقي با 2

  كيفيت مطلوب پخش شود.

  ر مناسب.انتخاب يا سفارش شع3

  .انتخاب يا سفارش ساخت آهنگ مناسب بر اساس شعر4

توان .تمرينات اوليه بيان و صدا: به منظور استفاده كامل از صداي تك تك اعضاء در طي چند مرحله مي5

هاي بيان مانند روخواني صحيح و بلند شعرهاي كتب درسي، بيان حروف و صدا را تقويت كرد، تمرين
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هايي كه تمرين كلمات هجادار؛ تك خواني اشعار و يا خواندن آهنگ» ، اَ ، ا ، اُ، او ، اي آ«هجاهاي بلند مانند 

  شود.از راديو و تلويزيون پخش مي

.خواندن شعر سرود به صورت ساده و بدون آهنگ و تكرار ان كه نهايتاً باعث تسلط دانش آموزان بر شعر 6

  بيان هدف و موضوع شعر توسط مربي.شود، همچنين معنا كردن شعر به زبان ساده و مي

  .پخش سرود با يك سيستم صوتي قوي خصوصاً قسمت با كالم. ( چندين بار تكرار شود)7

  ...)3و  2و  1.سرود را به چند قطعه تقسيم كنيد.( مثل قطعه 8

اغ به ترتيب به سر  قطعه اول را چندين بار تمرين كنيد و پس از تسلط كامل گروه در خواندن اين قطعه 

  قطعات ديگر برويد.

نفري تقسيم كنيد و هر گروه به دفعات سرود را در حضور بقيه اعضاي اجرا  3يا  2هاي .گروه را به دسته9

  هدف انجام مي شود: 2كنند. اين تمرين با 

  الف ) مشخص شدن صداي ناهماهنگ (فالش).

  ب) ايجاد اعتماد به نفس در تك تك اعضا.

  اي در بين تمرين و ايجاد فضايي شاد و با نشاط در جلسات تمرين.دقيقه 5. استراحت كوتاه 10

 ي تمرينات جويا شويد.ي شعر و آهنگ و نحوهاعضاي را در باره   . نظر دانش آموزان و11

آموزان و مربي ي آن به دانشتواند نكات مهمي را در باره. ضبط سرود در حين تمرين و پخش آن مي12

  اسن براي ايشان آشكارتر خواهد بود.گوشزد كند و معايب و مح
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زند، حتماً از بكارگيري آن خودداري هاي حركتي به اصل خوانندگي گروه لطمه مي. اگر استفاده از فرم13

  استفاده نشود. اكيداًكنيد و 

تصوير زيبايي از گروه در ذهن بيننده به    . در آرايش و چيدن گروه دقت كافي به عمل آوريد تا هم14

  د و هم صداي مناسب در تمام نقاط سالن به شنونده منتقل شود.وجودآي

. در صورتي كه مربي بخواهد در تمرين و اجرا نقش رهبري را ايفا كند، الزم است عاليم قراردادي و 15

  رهبري و ساير موارد مربوط به رهبري را به طور دقيق به اعضاي گروه توضيح دهد.

  كند.تر عمل ميم شود زيرا سيستم تنفسي راحت. تمرينات به صورت ايستاده انجا16

اجرا كنيد تا    آموزان ديگر. قبل از اجراي اصلي يك يا چند نوبت سرود را در حضور معلمان و دانش17

  اعتماد به نفس در گروه تقويت شود و در زمان اجراي برنامه اصلي، گروه دچار استرس و فشار روحي نشود.

  ي گروهي شما نيستند، جلوگيري كنيد.ديگران كه در مجموعهاجرا از دخالت . درزمان18

  . قبل از اجرا، مربي در سالن حضور داشته و كليه شراط سالن ( صدا ، نور، ... ) را كنترل كند.19

  ي ورود و خروج و ايستادن را كه مي تواند تأثيرات متفاوتي بر روي بيننده بگذارد، تمرين كنيد.... نحوه20
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  ب راه حل مناسبانتخا

 شوند مي كشورمحسوب تربيت و تعليم نظام و مردم هاي همكاري مشترك فصل مربيان و اولياء هاي انجمن

 حل زمينه در مربيان و اولياء وعملي فكري هاي مشاركت جلب دليل همين به اند اهميت داراي رو اين از و

 آموزشي واحدهاي با شده ياد هاي نجمنا ميان هماهنگي و درست ارتباط برقراري نيز و مشكالت فصل و

 تر بيش انگيزه و مندي عالقه با تا است والدين توسط مربيان و اولياء انجمن اهداف شناخت نيازمند كشور،

  .بپردازند همفكري به مدارس در

 در مسابقات اين اما است؛  بوده موفق آموزان دانش فراغت اوقات سازي غني در متوسط طور به سرود  مسابقات

 توفيق چندان ،مسابقات فرهنگي اهميت نمي دهند  به كه آموزاني دانش و درسي ضعيف آموزان دانش جذب

  ).93ـ91 ص ،1374 لطيفي،( است نداشته

 مربيان تخصص ميزان به تربيتي، هاي برنامه در آموزان دانش جذب كه است كرده گزارش ،)1377( ابراهيمي

 شركت. برد مي باال ها برنامه اين در را آموزان دانش جذب ميزان دبيران تربيتي فعاليت افزايش. دارد بستگي

  . شود نمي شمرده آنان درسي و آموزشي هاي موفقيت از يكي تربيتي هاي برنامه در آموزان دانش

 آنان، ٪70 از بيش كه دهد مي نشان 1378 سال در كشور سراسر پرورش و آموزش رئيسان نطرسنجي

  ).همان( اند كرده ارزيابي ضعيف و متوسط سطح در را تربيت و تعليم اهداف تحقق در يپرورش مربيان عملكرد

 نكات اين آنان  پاسخ. اند پرسيده تربيتي هاي فعاليت كيفيت دربارة نظران صاحب از ،)1378(عباسي و رجبي

 گرفته صورت ضعيفي بسيار سطح در اما است؛ تربيتي امور مأموريت اصلي محور ديني تربيت: دربردارد را

 برنامه،  فوق هاي فعاليت به پرداختن ظرفيت و كند محقق را ديني تربيت تواند نمي تربيتي امور است؛

 مناسب نسبي طور به انقالب نخست دهة در پرورشي  عملكرد. ندارد را استعدادها رشد و شناسايي مشاوره،

 زمان مقتضيات از و نشده متحول وضع، با بمتناس زيرا نيست؛ شدني دفاع چندان دوم دهة در اما است؛ بوده
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 در متوسطه دورة دختر آموزان دانش ديد از را پرورشي مربيان عملكرد كه ديگر پژوهشي. است گرفته فاصله

 حل اخالقي، مسائل حل استعدادها، شكوفايي دربارة مربيان موفقيت است، كرده بررسي 79ـ78 سال

   است كرده ارزيابي متوسط از كمتر را آموزان دانش ديني داتاعتقا استحكام و رواني مسائل و مشكالت

 پرورشي و آموزشي برنامه فوق و مكمل هاي فعاليت به توجه خالءها،  كاهش جهت راهكارها از يكي    

  رشد  گيري، ياد تعميق جهت ر د  توانند مي ، ارند د كه هايي ويژگي به توجه با ها فعاليت گونه اين .  باشد مي

  آموزان، انش د خالقيت به توجه اي، منطقه و محلي هاي ويژگي به توجه مختلف،  ابعاد ر د فراگيران جانبه همه

  . شوند ه استفاد فراگيران اساسي سواالت به پاسخ و گي زند اساسي هاي مهارت آموزش

 را هنري  ـ فرهنگي مسابقات اجراي ضرورت مدارس تربيتي ستادهاي اعضاي و پرورشي مربيان ٪30حدود

 بيشتري پرورشي هاي فعاليت كيفي ارتقاي جهت در بايد كه كند مي روشن امر اين. اند كرده ارزيابي متوسط

  ).219ـ192 ص ،1378 آبادي، علم جعفري( كوشيد

 مربي شغل مجدد، انتخاب امكان فرض با مربيان% 5/24 كه دهد مي نشان ،)1380( زاده ايراني پژوهش نتايج

  پژوهشكدة نظرسنجي. كنند فعاليت آموزشي سمت در دهند مي ترجيح آنان ٪4/61  و بانتخا را پرورشي

 نقش نهادي يا شخص چه« كه پرسش اين به مدارس كاركنان پاسخ در ،1380 سال در تربيت و تعليم

 مربيان نقش% 3/6 فقط و اند   كرده عنوان را مدرسه مدير و آموزشي كادر »دارد؟ تربيت در تري برجسته

 اند داده نظر ها مسئوليت و ها برنامه ساختار، وحدت به مدارس كاركنان ٪62 و  دانسته مؤثر را رورشيپ

  ).69ـ68 ص ،1387 حاجي،(

 داوري  شيوة و فراوان حجم به آموزان دانش كه است نوشته خود پژوهش گزارش در ،)1381( مرتضوي

 طور به كه( آن اهداي زمان و جوايز كيفيت و عنو خصوص در نيز بسياري درصد و اند كرده اعتراض مسابقات

 و هدفمند برنامة يك فقدان. اند معترض) شود مي داده مسابقات برگزاري از پس طوالني مدت غالب

 سبب مدارس، سرگرداني و وقت اتالف بر عالوه ، مربوط هاي دستورعمل در درپي پي تغييرات و پذير انعطاف
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 اي عده نتيجه در و شود دور خود اصلي هدف از تربيتي  اي وسيله منزلة  به پرورشي مسابقات كه است شده

  ).8 ص ،1381 مرتضوي،( كنند كتمان يا انكار را آن تربيتي كاركرد اشتباه به

 آميز موفقيت اجراي و پرورشي  مربيان تحصيالت سطح ميان كه است داده نشان واحدي، پژوهش نتايج

  ).1 ص ،1381 واحدي،( ندارد وجود معناداري رابطة هنري  ـ فرهنگي مسابقات

 بلكه اهداف، تأليف و تدوين  زمينة در تنها نه كه دهد مي نشان) Olivier Bertrand(برتراند پژوهش نتايج

 اولياي و آموزان دانش عاليق و ها انگيزه با مورد دو هر در و دارد وجود مشكالتي نيز عمل به اهداف انتقال در

 برنامه اجراي در ايشان اولياي و آموزان دانش براي اهداف نبودن روشن رو، اين از هستيم؛ ور روبه نيز آنان

 هاي انگيزه و عاليق كه كند مي اضافه برتراند البته گردد؛ مي اهداف تحقق مانع آورده، وجود  به مشكالتي

 حتي و فرهنگي بافت با ايشان ديدگاه رابطة دهندة نشان اين و است، مربوط آنان فرهنگي بافت به يادشده

  ).116ـ112 ص ،1992 برتراند،( است اوليائشان و آموزان دانش اجتماعي طبقة

  بيانات مقام معظم رهبري درباره اهميت هنر هاي آوايي مثل سرود

 رهبري معظم مقام. است پيام تبليغ و ابالغ ابزار ترين كاري و ترين بليغ رساترين، ، شك بي هنري، ابزارهاي« 

 انقالبي ارزشهاي جهت در خوبي بسيار آهنگهاي و خوب سرودهاي انقالب، از بعد «» 1/4/1366.  اهللا حفظه

 آهنگهاي بايد. است حيف هم اين. است شده كم آهنگها گونه اين رشد اخير، سالهاي در ولي شد؛ ساخته

. باشد انقالبي شهايارز به ناظر آنها ي همه و گردد اجرا جديد چيزهاي و خوب شعرهاي شود، ساخته خوب

 بايد حتماً ميشود، منعكس خوبي چيز اگر كه نباشد طور اين. بشود منعكس مرتباً سيما و صدا در بايد اينها

 است، انقالبي چيز يك اگر و است؛ كرده اجرا و خوانده معروف ي خواننده فالن كه باشد عاشقانه شعر يك

 آهنگهاي انقالبي، آهنگهاي تنظيم و تهيه براي نه،. باشد تهداش علتي و ايراد و عيب مثالً اش گوشه يك حتماً

 معظم مقام. بشود استفاده خوانندگان بهترين و موسيقيدانها بهترين از اسالمي، ارزشهاي طرح و اسالمي

  » 14/12/1369. اهللا حفظه رهبري

 



 

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

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

١٧ 

 

 

 

  : اجرا چگونگي و جزئيات ذكر با حل راه اجراي

 پيشنهادات از گيري ه بهر و اينجانب مطالعات حاصل كه هايي ريزي  برنامه طبق سال اوايل همان در

 تشكيل عنوان تحت شد چيده مدوني برنامه بود ش پرور و آموزش بنيادين تحول سند و  آموزشگاه همكاران

 و اندبير همه مشاركت از استفاده ضمن كه مدرسه مديريت رهبري با مدرسه در كيفيت مديريت كميته

 كار بر تاكيد و جمعي رهبري اين طريق از و داده قرار موردارزيابي مرتبا را نتايج فرآيند وزانآم دانش و اوليا

و بتوانيم شركت دانش   برداريم گام آموزشگاه اين آموزان دانش پرورش كيفيت افزايش جهت در گروهي

  آموزان را در گروه سرود فعال كنيم.

اولياء دانش آموزان آن ها را در  كه شد پيشنهاد تحصيلي سال ابتداي در اوليا با عمومي ديدار جلسه در – 1

ترغيب نمايند ، و با استفاده از روش هاي مختلف سعي بر اين داشته باشند  سرود شركت در فعاليت هاي 

  شركت نمايند.كه دانش آموزان 

زان مطرح كنم اعالم كردن در سر صف : تصميم گرفتم در مراسم صبحگاهي اين موضوع را با دانش آمو – 2

  و آنها را به شركت در گروه سرود ترغيب نمايم.

جستجو در كالس ها : براي يافتن دانش آموزان با استعداد و خوش صدا كالس ها را يكي يكي گشتم و از - 3

بين دانش آموزان پايه هاي مختلف خوش صدا ها را جمع كرده و به آنها پيشنهاد شركت در گروه سرود را 

  تمرين شدم. داده و مشغول

  كمك گرفتن از معلمين آموزشگاه در جهت كشف استعداد هاي دانش آموزان دذر زمينه سرود-4 

  تنظيم آهنگ و ملودي مناسب براي سرود و اجراي تمريني آن در نماز خانه مدرسه- 5
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  2گرد آوري شواهد 

  : شده اجرا حل راه گذاري تاثير  ميزان برسي منظور به اطالعات آوري جمع

 مدرسهو بخصوص سرود در  پرورشي   هاي برنامه در چشمگيري تغييرات  شاهد پس از گذشت چند ماه 

 آنان اكثر داشتيم خانواده آموزش جلسات در آموزان داانش اوليا با كه هايي مصاحبه در اينكه ازجمله  بوديم

 و  مشاركت شكل  آنان يتمنديرضا اين كه نمودند مي ابراز هايي برنامه چنين اجراي از را خود رضايتمندي

 از ما خود حتي و ما فرزندان كه داشتند مي اعالم آنها زيرا گرفت مي خود به بيشتر داوطلبانه هاي همكاري

 اموزش نوين هاي روش با آشنايي از پس  اوليا چون بنده نظر به و ايم آمده در  فعال حالت به  انفعالي حالت

 از مهم جزيي صورت به را خود بودند كرده پيدا يقين نيز طرح هاي نامهبر و اهداف به فرزندان به تحصيلي

  .بودند شناخته برنامه اين

در روز معلم در جلسه اي كه دانش آموزان و گروه سرودمان با فرماندار ، بخش دار و شوراي شهر كيان  

دانش آموزان و عوامل  داشتيم و مدير آموزش و پرورش شهرستان نهاوند هم حضور داشت . و همچنين اولياء

اجرايي مدرسه نيز حضور داشتند اعضاي گروه سرود شروع به خواندن سرود نموده و رضايت همگان را جلب 

  نموده و موجب خوشنودي اولياي مدرسه شدند. 

  :  شده انجام اتاقدامسنجي  اعتبار

 ،آموزشگاه  آموزان دانش  رشيپرو فعاليتهاي كيفيت افزايش راستاي در شده اجرا حل راه يابي اعتبار براي

 مشاركت طرح اين در نيز خود كه آموزشگاه همكاران با اجرا مرحله در آن جزئيات ذكر با نظر مورد اقدام

 ، داشتند انتقادهايي اراج مرحله در طرح جزئيات از برخي مورد در چند هر و شد گذاشته ميان در داشتند

   . دادند قرار تاييد مورد را شده گرفته بكار حل راه مجموع در اما
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   پرورشي هاي فعاليت انجام براي وقت كمبود 

 به پرداختن براي اي اضافه وقت دبير كه است شده طراحي اي گونه به درسي هاي كتاب آموزشي محتواي

 عامل ترين اصلي از غفلت نوعي به اين و بپردازد آموزش به فقط است ناچار و ندارد اختيار در پرورشي حوزه

  است پرورش يعني آموزان دانش تربيت و درش

 مسائل كه كنيم كاري بايد و ندارد چنداني كارايي درسي برنامه از خارج در پرورشي هاي فعاليت ارائه 

 در مؤثري و بزرگ هاي گام چه گيرداگر قرار پرورش و آموزش بطن در تعليم مانند نيز پرورشي و تربيتي

 هاي برنامه از خارج مقوله اين كه زماني تا اما است شده برداشته آموزان دانش پرورش به توجه راستاي

  بود خواهد مواجه مشكل با باشد پرورش و آموزش موظفي و رسمي

 را خود وقت توانند نمي شايد و بايد كه چنان آن اندبير و است زياد و گير وقت درسي هاي كتاب محتواي

 انجام رسمي كالس از خارج را پرورشي هاي فعاليت از يبسيار ناچاريم بنابراين كنند تربيتي مسائل صرف

  است مواجه مشكل با آموزان دانش آمد و رفت بودن دشوار علت به نيز امر اين و دهيم

  :   پيشنهادها و گيري نتيجه

 مهم اهداف از كه پرورش و آموزش بنيادسن تحول سند عالي اهداف به رسيدن راستاي در امروز دنياي در

 بايد را پرورشي و آموزشي امور به بخشي كيفيت منابع و امكانات كمبود به توجه وبا آيد مي ابحس به دولت

 از مناسب يادگيري محيط كه معتقدند تربيت و تعليم علماي كه طوري به. داد قرار ها برنامه اول اولويت در

 فيزيكي، فضاي( گروي در مناسب يادگيري محيط و شود مي محسوب بخشي كيفيت هاي پايه مهمترين

 خالق باز،( مدرسه فضاي گاه هر يعني باشد، مي انساني مناسبات با توأم مدرسه در مطلوب) اجتماعي رواني،

 ابعاد در مدرسه امور به بخشي كيفيت در. بود خواهد عميق و بخش لذت مداوم، يادگيري باشد) انساني و

 دانش توانمندسازي براي الزم آموزشهاي و اي همدرس درون روابط الگوي بازسازي به بايد پرورشي و آموزشي
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 خود مستقل، توانمند،( آموزان دانش بخشي، كيفيت مناسب الگوي كمك با تا نمود جدي توجه آموزان

  .كرد تربيت) متدين و پژوهشگر رهبر،

  مدارس در پرورشي و تربيتي امور به بخشي كيفيت راهكارهاي از برخي

 آموزان دانش نيازهاي با متناسب كالسها برنامه محتواي ارتقا و برنامه وقف كالسهاي به الزم توجه      ×

  ...). و تفريحي و هنري ، پژوهشي هاي زمينه در كاربردي يعني(

 در ايشان به متفاوت مسؤوليتهاي و نقشها دادن و مدرسه در آموزي دانش شوراي به دادن اهميت      ×

 حل براي مدرسه در اختالف حل شوراي مدرسه، معاونان با اريهمك مدرسه، در نظم ايجاد جمله از كارها

  ...و مدرسه ورزشي و بهداشتي امور آموزان، دانش بين مسايل

 استعدادهاي بروز تقويت جهت در مدرسه در فرهنگي و علمي مسابقات همه به اهميت و توجه      ×

  آموزان دانش متفاوت

 و احمر هالل فرزانگان، پيشتازان،« قبيل از مدرسه آموزي دانش سازمان تشكيالت به دادن اهميت      ×

  »آموزي دانش بسيج

  خاص استعدادهاي داراي و ورزشكار هنرمند، قرآن، قاري آموزان دانش ترغيب و تشويق      ×

 حمايتي چتر ايجاد و مدرسه در آموزان دانش خاص و رفتاري مشكالت و ها خواسته و نيازها به توجه      ×

 و رفتاري خانوادگي، مسائل حل راستاي  در مجرب مشاوران بكارگيري و احيا مخصوصاً« يشانا براي

  . آنها تحصيلي

 قبيل از دارد، وجود مدرسه امور در آموزان دانش مشاركت افزايش براي متعددي راهكارهاي

  :ايجاد
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 حل كاري گروه ــ3 فرهنگي؛ ميراث حفظ و فرهنگ كاري گروه ــ2 زندگي؛ هاي مهارت كاري گروه ــ1 

 اي مشاوره و پرورشي حيطة كاري گروه ــ5 نوجواني؛ در هويتي مسائل كاري گروه ــ4 خانوادگي؛ مشكالت

 يابي شغل مهارت كاري گروه ــ6 ؛)خانوادگي و ارتباطي عاطفي، اخالقي، رواني، جسمي،: ابعاد شامل( فرد

 آموزان دانش مشاركت توان مي فكري بارش مسأله، حل روش جمله از خاصي هاي روش با گروه هر در كه ،...و

  .كرد فعال را

. شود اتخاذ كارآمد و مؤثر قوانين اوالً است الزم مدارس، امور در آموزان دانش جويي مشاركت تحقق براي

 كمي و كيفي امكانات و تر، نزديك گرايانه جمع و دموكراتيك هاي شيوه به آموزشي هاي محيط ادارة هرچه

 افزايش ها آن مشاركت ميزان شود، برگزار مسابقات و اردو يابد، افزايش آموزي دانش هاي نقش ،شود بيشتر

 به بهداشت آموزش. شود فراهم مدرسه امور در آموزان دانش مشاركت براي راهكارهايي ثانياً يابد؛ مي

 و طراحي، گوناگون امور يبرا اي ساده فرايندهاي ثالثاً دهد؛ مي افزايش را ها آن مشاركت ميزان آموزان دانش

 از معدودي عدة. شوند ها فعاليت جذب بيشتر آموزان دانش تا شود اجرا آموزان دانش خود همكاري با

  ندارند مشاركت ها آن بيشتر و هستند اي حرفه كنندة مشاركت آموزان دانش

  

 در پژوهش موانع ايجاد لعام عنوان به بلكه، پژوهشي مانع يك عنوان به نه توان، مي را پژوهشي فرهنگ فقر

 سيستم در خود كه افرادي جانب از پژوهش اهميت باب در سخنراني و صرف اي رسانه تالش. گرفت نظر

 كافي پژوهش، با ارتباط در جامعه فرهنگ و نگرش تغيير براي تنهايي به اند يافته پرورش محور آموزش

 و پرسشگري با آموز دانش ذهن است، لممع فعاليت بر مبتني درسش كالس كه اي جامعه در زيرا نيست

 عنوان به را آن بلكه نگرد نمي دغدغه يك عنوان به پژوهش به نهايت در و شود نمي عجين »پاسخ يافتن«

 به جامعه در كه نقشي هر در تواند مي چگونه كه آموزد نمي او. آورد خواهد شمار به تجملي كاالي يك

 پژوهش نتايج به پژوهشي، ذهنيت فاقد مدير يك عنوان به. نمايد كمك) پژوهش( علم توليد به دارد، عهده

. داشت نخواهد پژوهشگران با را الزم همكاري خود وظايف حيطه در و نمايد نمي توجهي نيز سايرين هاي
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 طبيعي وجه يك كه شكست، از ترس و زحمت بدون را دانش توان مي اينكه و پژوهش به تجمالتي نگاه

 كافي امكانات و اعتبار تخصيص مانع نيز نمود دريافت ديگران از كم بسيار ها هزينه صرف با و است، پژوهش

  .شد خواهد پژوهش به

 هستي به است آن با انسان رابطه و جهان شناخت جهت انسان نظري و دار نظام تالش كه فلسفه    

 و كلي مفاهيم با كه شناسي معرفت طريق از و شود مي تقسيم شناسي ارزش و شناسي شناسي،معرفت

 مشاهده ترتيب اين به. دارد نزديكي رابطه يادگيري و تدريس هاي روش با دارد، سروكار شناخت بنيادين

 بر حاكم فلسفه با متناسب و منتسب تدريس هاي روش طريق از چگونه پژوهش فرهنگ كه شود مي

 ريشه واقع در. نمايد مي رمتاث را پژوهش انجام چگونه خود و گيرد مي قرار تاثير تحت پرورش و آموزش

 اين به كه زماني تا و باشد مي پرورش و آموزش بر حاكم فلسفه آموزشي، نظام بودن محور آموزش اصلي

 باشد، مي آن از كوچكي بخش كه تدريس هاي روش بحث در فقط نه و جامع، و جدي صورت به مسئله

 ثمره پژوهشي فرهنگ پيرامون بحث حتي و پژوهش موانع همچون مسائلي از صحبت نشود؛ پرداخته

 ساير از بيش آموزشي نظام هاي گذاري سياست در مسئله اين به توجه اهميت. داشت نخواهد چنداني

 از متاثر جامعه از ديگري ابعاد حتي كه آموزشي، نظام گيري جهت تنها نه زيرا. رسد مي نظر به مسائل

 آموزش در كه اساسي نكته يك: شود مي گفته آنكه حال و. بود خواهند آن پرورش و آموزش بر حاكم فلسفه

 نظريه يك هدايت از ما آموزشي نظام آيد نمي نظر به كه است آن شود مي ديده بيش و كم ايران پرورش و

 برخوردار  باشد جامعه فرهنگ و دين با متناسب كه كاملي و جامع پرورش و آموزش فلسفه و  جامع تربيتي

 بومي فلسفه يك به نياز و بوده كشورمان آموزشي نظام بودن وارداتي ماهيت از ناشي امر اين كه باشد بوده

 ديدگاه با اي سنجيده صورت به را بومي ارزشي نظام و اسالم بر مبتني بيني جهان تربيت و تعليم در كه

 چگييكپار و انسجام از ما تربيت و تعليم زيرا. است باشدمشهود داده تلفيق تربيت و درتعليم مدرن هاي

 تا صوري، رفته هم روي و برخوردارنيست، كيفي كارايي از ما تربيت و تعليم. باشد نمي برخوردار كافي

  .است ابزاري و سطحي، حدودي
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 پژوهش و علم توليد با كشورمان  آموزشي نظام  محصوالت و ها برونداد كه نمود اشاره نيز نكته اين به بايد

 و)  عالي آموزش با پرورش و آموزش( آموزش مختلف سطوح ينب هماهنگي عدم دليل به و اند بيگانه

 گزار تاثير توانند نمي بازار اين بر تنها نه ، سرمايه و كار بازار روز هاي نياز بين جامعه با پرورش و آموزش

 مورد را محور پژوهش نظام يك محصوالت اگر كه صورتي در.  شوند نمي هم بازار اين جذب بلكه باشند

 جامعه و بازار هاي نياز مسير در حركت و سرمايه و كار بازار با تنگاتنگ ارتباط عين در كه دهيم رقرا بررسي

 نوين هاي  آوري فن عرصه در امروز كه توليدي همان.  پردازد مي علم توليد و سرمايه و كار ايجاد به ،خود

  .  هستيم آن شاهد

 درسي هاي برنامه  كشور پرورش و آموزش محترم يعال شوراي مصوب مدارس اجرايي نامه آئين مطابق      

 داده اختصاص ساعت – درس نام(   يكسان صورت به كشور سطح آموزان دانش كليه براي راهنمايي مقطع

 آئين همين با مطابق. است شده معرفي) عملي– شفاهي  -كتبي دروس و ساعات ميزان -تدريس براي شده

 تعريف تحصيلي سال طول در آموز دانش مستمر فعاليت عنوان به كالس خارج  يا داخل هاي فعاليت نامه

 است الزم معلمين و  مدير بر لذا باشد مي.......  داستان، ، نمايش اجراي تحقيق، ، گزارش شامل  كه شده

 رشد و فكري رشد به رسمي آموزش كنار  در عزيزان اين توانمندي افزايش و آموزان دانش هدايت براي

 تفكر برانگيختن بر عالوه كه نمايند ايجاد را فرصتي منظور  همين به و نموده توجه آموز دانش اجتماعي

  .كنند فراهم هم را آنها استعدادهاي پرورش و رشد هاي زمينه  جامعه نونهاالن

 و اي منطقه  شرايط بودن متنوع به توجه با و محوري مدرسه سياست وزارت كلي اهداف راستاي در      

 مي محسوب مدرسه اركان از كه مدرسه شوراي به را هايي مسئوليت و اختيارات محترم يعاليشورا محلي

 ها، محدوديت و منابع امكانات، به توجه با تواند مي مدرسه  مدير منظور همين به. است نموده واگذار ، شود

 و شاركتم از گيرد مي صورت مدرسه در كه مختلفي هاي فعاليت كردن جهت هم و كردن همسو براي

 مشاركت و پذيري مسئوليت شك بدون. ببرد بهره آموزان دانش اولياء و آموزان دانش ، مربيان  همفكري
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 به رسيدن جهت در ها ريزي  برنامه و ها گيري تصميم در پرورش و آموزش امر در دخيل عوامل همه

  .بود خواهد  اثربخش ها فعاليت اجراي و شده تنظيم پيش از اهداف

 و معلم خالقيت و  ابتكار با ياددهي آن در كه است اي جانبه دو فرآيند ، يادگيري و ياددهي يندفرآ      

 اين در متعلّم و معلم ، آيند فر طرف  دو هر كه نحوي به است درس اهداف و مفاهيم اساس بر يادگيري

 بر و تدريس كنار در مينمعل ابتكار و نوآوري اساس بر كه هايي فعاليت به.    باشند داشته مشاركت فعاليت

 فعاليت ، شود   انجام كالس خارج يا داخل در و شوند گرفته كار به درس اهداف و مفاهيم آموزش   اساس

  . شود مي گفته مكمل

 آموزش راستاي  در يا و باشد اقليمي يا اي منطقه خاص شرايط به توجه با ها فعاليت اين چنانچه      

 اعضاي تحصيلي سال آغاز با همزمان. شود مي گفته برنامه فوق فعاليت ، شدبا فراگيران خاص استعدادهاي

 از بعد كه نمايند مي تنظيم را اي ساله يك اهداف آموزان دانش هاي نياز و عالئق به توجه با مدرسه شوراي

 ليتفعا  برخي منظور همين به.  شود مي دنبال شده عنوان هاي نياز رفع با متناسب اي  شيوه هدف تعيين

  .شود اجرا عوامل ي كليه نظارت با سال يك مدت در تا شود مي بيني پيش ها برنامه و ها

 مدارس هدف بلكه. كنند مي منتقل را دانش بهتر دستگاهها زيرا نيست دانش انتقال هدف مدارس در      

 و كشف محل نماييراه و ابتدايي مقاطع  ويژه به مدارس.  يادگيري براي شرايط ايجاد يعني است دادن ياد

 و يادگيري برنامه در موثر طور به معلمان و مديران.  آنهاست   تثبيت و تمرين و افراد استعدادهاي بروز

 كه نيست چيزي كيفيت. دارند نقش كيفيت مستمر ارتقاي و بهبود هاي فعاليت و آموزان دانش رضايت

 عوامل  و معلمان و كاركنان همه دقانهصا مشاركت نيازمند كيفيت تحقق كرد، تزريق مدرسه  به بتوان

  . است مدرسه

 آور نشاط هاي لحظه   ايجاد  با و پويا و زنده هاي فعاليت با كه است اين هنرمند مربيان و معلم كار      

 آموز دانش اشتياق تحريك بدون ، مكانيكي وظيفه  يك عنوان به آنكه نه كنند، عرضه فراگيران به را مفاهيم
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 كتاب محتويات و اطالعات انباشتن براي مكاني صرفاً نبايد آموز دانش ذهن تنها ، خالقيت و ورينوآ بدون و

 آموز چون. كنند  ارائه را مطالب مستقيم و جانبه يك صورت به دانش جانبه همه رشد به بايد بلكه  ، باشد

 سخنان به دادن گوش و مدرسه نيمكت  روي بر نشستن با علوم فراگرفتن.  شود داده بها چيز هر از بيش

 بيرون كالس از آموز دانش بايد واقعي آموزش در اما   گيرد صورت صرف آموزش شايد نيست ميسر معلم

 فراگير ذهن تا شود مي باعث آموز دانش براي فرصت اين نمودن فراهم. شود اجتماع  و زندگي وارد و بيايد

. شود خالقيت و آوري   نو به دستيابي جهت فكر، محرّك كشانده، كنجكاوي و سوال به را او و انگيزاند  بر را

 و ببندند كار به  خودرا خالق انديشه آموز ودانش معلم كه شود ريزي برنامه طوري مدرسه در همچنين

 و مهارت تا داد آموزش بايد را آموز دانش.  كنند كسب را گيري وتصميم مسئله حل تفكر مانند هايي مهارت

  . استعدادهاست پرورش ، هدف.كرد القاء او  به را چيزي آنكه نه بياموزد را دانش

  . گيرد مي انجام ذيل مراحل آموزشگاه اين برنامه پرورشي فعاليت تنظيم در.

  :سنجي نياز-1      

 فراگيران نيازهاي  و عاليق به توجه با و آموزان دانش موقعيت و جنس ، سن به توجه با فعاليت محور      

  .بود خواهد

  :فعاليت نوع انتخاب    -2      

 مي مدرسه شوراي اعضاي   از كدام هر ، منابع و امكانات به توجه با و شده اعالم نيازهاي به توجه با      

. شود انتخاب ها برنامه بهترين پيشنهادي هاي فعاليت و   ها برنامه بين از و نمايند ارائه را پيشنهاداتي توانند

   تعميق به كه كند مي ايجاد معلم براي را احساس اين برنامه فوق هاي فعاليت   ينتدو در معلمين مشاركت

 در مهمي نقش هم  آنها مشاركت و اولياء موافقت است ذكر به الزم كرد خواهد كمك فراگير يادگيري

  . داشت خواهد امر اين تسهيل
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  :اهداف تعيين -3      

 هاي حيطه اندازه چه  تا برنامه نوع اين داشت توجه بايد رنامهب بهترين و پيشنهاد بهترين انتخاب در      

 خالق تفكر چه هر).  نگرشي حوزه و مهارتي  حوزه ، شناختي حوزه. (گيرد مي بر در را يادگيري گانه سه

  .بود خواهد تري مناسب فعاليت ، كند تقويت بيشتر  را انگيزه و  برانگيزد بيشتر را آموز دانش

 اهداف و برنامه فوق بهترين انتخاب از بعد  شده انتخاب برنامه فوق با متناسب هاي فعاليت تعريف - 1      

  .شوند معرفي دارند اجرايي قابليت راستا اين   در كه هايي فعاليت است الزم يادگيري

  :فعاليت اجراي  -2      

 نوع به توجه با  شده انتخاب برنامه فوق هاي فعاليت آموزش امر در دخيل عوامل ي كليه مشاركت با      

  .گيرد مي صورت  برنامه چيدمان است، الزم آن اجراي براي كه زماني و فعاليت

  

  :  ارزيابي   -3      

 مترتب برنامه اين   بر كه اهدافي تحقق و اثربخشي ميزان است الزم برنامه فوق فعاليت اجراي از پس      

. خير يا است يافته دست نگرش يا مهارت يادگيري،   از سطح اين به آموز دانش آيا كه كرد ارزيابي را بوده

 قرار مديريتي موفق تجارب بوته در را فعاليت اين توان مي ارزيابي پايان  در مطلوب نتيجه حصول صورت در

  .داد
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