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 چکیده

 من الوطن حبّ» جمله است، شده داده نسبت حدیث عنوان تحت( ص)اكرم پیامبر به كه جمالتي از یكي

 صورت به كه این به توجه با روایت این. «است ایمان های نشانه از وطن، داشتن دوست: »یعني است؛ «االیمان

 به را آن توان نمي و نیست قطعي آن بودن روایت اصل است، نشده نقل اسالمي معتبر منابع در و مسند

 مواجه «االیمان» و «الوطن حُب» كلیدی واژه دو با جمله این در.داد نسبت( ع)اطهار ائمه و( ص)اكرم پیامبر

 وطن كسي: گفت توان مي آنها اساس بر كه دارند موازیني و اصول و تعریف خویش برای كدام هر كه هستیم،

 نبوده، موازین و اصول این به پایبند چون دیگر شخصي و باشد موازین و اصول این به پایبند كه است دوست

 و است، مؤمن و مسلمان باشد، داشته را ایمان موازین و اصول كسي اگر نیز ایمان ٔ  هدربار. ندارد وطن حب

 جداگانه طور به كلمات این از كدام هر به ما اگر نیستهمچنین مؤمن و مسلمان نباشد، آنها به پایبند اگر

 یا و شده تصریح معاني این به روایات در یا كه هستند دیني مشخص و مثبت معنایي بار دارای بنگریم،

 ۰۵۱ حدود آمار از برخي طبق. ندارد اشكالي هیچ نیز جهت این از لذا. دارد وجود آنها مضمون و مفهوم

 سودی. است لوازم این مالي گردش تومان میلیارد هزار ۴ و رسد  مي فروش به كشور در التحریر لوازم میلیون

 و كارتوني فیلمهای شخصیتهای طراحي و تبلیغات و ایراني هویت و فرهنگ به توجهي بي نتیجه در كه

 پاک و مداد و كیف تهیه در توجه قابل نكته.شود مي محصوالت این گذاران سرمایه نصیب غربي، اسطورهای

 و "اسفنجي باب" و "برد انگری" از. است بسته نقش آنها روی كه است لعابي و رنگ پر نقوش دفتر و كن

 ."عنكبوتي مرد" و "سوپرمن" و "باربي" عروسكهای تا گرفته "نینجا پشتهای الک"

 برپا شهر كنار و گوشه در روزها این كه مختلفي نمایشگاههای و التحریر لوازم خرید مراكز در گذرا نگاهي با

 فیلمهای كارتوني شخصیتهای و غربي طراحیهای چگونه كه كرد مشاهده خوبي به توان مي است، شده

 هشدار كشور تربیتي و فرهنگي مسئوالن سوی از كه خطری. اند كرده تسخیر را التحریر لوازم بازار خارجي

 نوشت بنیاد اندازی راه موضوع فرهنگي انقالب عالي شورای گذشته سال كه بود دلیل همین به و شده داده
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 راند هنوز بنیاد این تاسیس و نرسیده نتیجه به امروز تا كه ای مصوبه. رساند تصویب به را بازی اسباب و افزار

 .است كوچه یك خم

 مقدمه

 عالقه مورد موضوعات همه مانند دوستى، وطن اما است شده دانسته مطلوب دوستي وطن مختلف روایات در

 از و كرده جدا منطقي و فطری مسیر از را او كه این نه باشد، بوده انسان روحى تكامل و تحوّل گوى پاسخ باید

 ایجاد وطن به نسبت انسان قلب در كه الفتي و انس همان باید. نماید دور الهي و حماسي روحیه تكامل

 حاكم وطن در حقیقت و حق كه آن شرط به البته باشد، آن در موجود های ارزش از دفاع مسیر در شود، مي

 از حمایت و دلسوزى و اسالمى كشور ارضى تمامیت برابرِ در مسئولیت احساس با را ملّى غیرت و باشد

 .ندارد وجود «ای قبیله مَنِ» و «قومي مَنِ» دوستي وطن در كرد، همراه آنان شرف و عزت و هموطنان

 نشانه این كه كوشید وطن در حق برقراری برای باید نباشد، حاكم حقیقت و حق وطن در اگر حال، این با

 به دعوت آغاز در( ص)خدا رسول اصحاب كه چنان كرد، هجرت آنجا از نیست مقدور اگر و است دوستي وطن

 در را وطن مختلف، های شكل به كریم قرآن در كه طور همان. كردند هجرت مدینه به و كردند چنین سالما

 الزم زندگي از مواقعي در كند مي سفارش را آن از مهاجرت و طرد قابل دیني زندگى براى ناهموارى موقع

 زادگاه توانستند نمى لعم و علم بزرگان از خیلي. نمود ترک را خویش وطن باالتر مصالحي جهت به است

 ناچیز زادگاه آن قربانى را بعدى اعصار و قرون و دوران آن جهان كه بدهند قرار پرستش مورد چنان را خود

 دیگر جوامع و خویش از پس دوران به خویش عمل و علم با و شدند مي دور خود زادگاه از باید. نمایند خود

 ذاتي آن، اعتبار و ارزش و وطن به نسبت تقدس و توجه براین،بنا. آموختند مي را انسانیّت و انسان معناى

 .كند مي پیدا ارزش دهد، مي رخ مكان و زمان در كه مصالحي یا و حوادث جهت به بلكه نیست،

 التحریر لوازم واردات از حاصله سوددر رابطه با لوازم التحریر و محصوالت خارجي و داخلي مي توان گفت 

 مي حوزه این در تجارت به اقدام بومي فرهنگ و هویت به توجه بدون افراد یاریبس كه شده این به منجر

 تصویب به اقدام فرهنگي انقالب عالي شورای التحریر لوازم بازار و شرایط بودن بحراني به توجه با و كردند
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 زماني فرصت نآ اجرای و ابالغ تا تصویب زمان از البته. كرد بازی اسباب و افزار نوشت برای بنیادی تاسیس

 ذیربط های دستگاه به بنیاد این تاسیس شدن اجرایي نحوه های كاربرگ نیز حاضر حال در. رود مي هدر به

 لوازم بازار بحراني شرایط به توجه با. هستیم آنها های گزارش منتظر ما و شده ارسال ارشاد وزارت همچون

 تولید از بتوان سریعتر چه هر تا دهند خود كارهای به بیشتری سرعت باید اجرایي دستگاههای التحریر

 .شود حمایت ایراني بازیهای و التحریر لوازم كنندگان

  مسأله بیان

 خارجي كشور بازار در موجود التحریر لوازم درصد ۵۵ از بیش حاضر حال در كارشناسان از بسیاری گفته به

 رقابت گوی آنها و شود مي ایران بازار وارد ...و مالزی تایوان، چین، همچون نزدیك و دور كشورهای از و بوده

 لوازم درصد ۵۵ از بیش التحریر، لوازم اتحادیه اعضای از یكي گفته به. اند ربوده داخلي تولیدكنندگان از را

 با رقابت به تمایلي داخلي كنندگان تولید كه شود مي دیده امروز اگر و است وارداتي بازار در موجود التحریر

 .گیرد نمي صورت تولیدكنندگان از الزم های حمایت كه است دلیل این به ندارند، را كننده وارد كشورهای

 بومي فرهنگ و هویت توان نمي شود، مي وارداتي دیگر اقالم از بسیاری همانند ما را التحریر لوازم هنگامیكه

 مي هایي طرح سمت به تربیش تولیدكنندگان شویم، عمل وارد حوزه این در بخواهیم اگر حتي. كرد تبلیغ را

 سلیقه به كاملي اشراف خارجي تولیدكنندگان دیگر سوی از.دارد توجهي قابل فروش جهاني بازار در كه روند

 .دارند التحریر لوازم تهیه برای ایراني مخاطب خواسته و

 كردن احيطر. كند نمي ریسكي چنین تولیدكننده نشود، آن طراح و تولیدكننده از الزم حمایت زمانیكه تا

 دیگر سوی از. آید برنمي آن عهده از تولیدكننده كه است بر هزینه ادبیاتمان از برگرفته و ایراني شخصیتهای

 با آن قیمت كه است مواجه بازاری با دائماً تولیدكننده و نیست برخوردار كاغذ خرید در الزم ثبات از بازار

 .رود مي پایین و باال دالر نوسانات
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. دارد دلبستگي و عالقه خویش پرورشگاه و زادگاه به نسبت انساني هر. است طبیعي امری وطن، به عالقه

 را خویش زیست محیط و دارد خاصي دلبستگي یافته پرورش آن در و آمده دنیا به آن در كه جایي به آدمي

 طبیعي امری عالقه این كه آید مي دست به طه سوره ۳۴ و ۳۶ آیات جمله از قرآني آیات از.دارد مي دوست

 .برد بیرون ها انسان دل از را آن سادگي به توان نمي و است

 نوعي كه است گونه این. بیافتند آن از استفاده سوء اندیشه در افراد از برخي تا شود مي موجب عالقه همین

 یسمپاتریوت. كنند مي یاد پاتریوتیسم به آن از كه آید مي پدید پرستي میهن شكل به افراطي دوستي میهن

 .است ناسیونالیسم یعني گرایي ملي از فراتر كه افراطي دوستي وطن و پرستي میهن به عقیده

 در پرستي میهن شكل به را آن و كرده استفاده سوء وطن به مردم طبیعي عالقه از انسانیت و انسان دشمنان

 ملي( ع)موسي حضرت با مبارزه برای فرعون كه كند مي گزارش خداوند. گیرند مي خود شوم اهداف خدمت

 آن افراطي تقویت به مردم، عالقه از گیری بهره با است گونه این. دهد مي قرار گرایي اسالم برابر در را گرایي

 را( ع)موسي آسماني هدایت راه مردم تا ندهد اجازه و دهد قرار گرایي اسالم برابر در را آن تا پردازد مي

 افزون تا دهد مي قرار یهودگری برابر در را گری قبطي دروغ به ،مقصود این به رسیدن برای فرعون. بپذیرند

 جویي، فتنه یك در و داده ملي و قومي روی و رنگ را آن موسوی، نهضت خواهانه هدایت ماهیت تغییر بر

 .دهد قرار پرستي خدا برابر در را پرستي میهن و افراطي گرایي ملي

 یا تجاوز موجبات ملي، جوئي برتری و پرستي وطن های زهانگی ،(ناسیونالیسم) گرایي ملي و پرستي میهن

 و وطن به عالقه كه نیست تردیدی. باشد مي مستضعف و ضعیف ملل به امپریالیستي دول تجاوزگری توجیه

 تحت اگر انسان غرائز دیگر چون غریزه این اما است؛ بشر غریزی عالئق جمله از نمو رشد و زندگي محل

 سیاسي اصطالح به و شود مي تبدیل ملیت و ضدحیات نیروی به بخود خود گیردن قرار شرع و عقل رهبری

 مي تبدیل پرستي میهن یا شوونیسم آن تر افراطي شكل به نهایت در و گرائي میهن به را دوستي میهن

 .كند



 

 اقدام پژوهیخرید فایل ورد  و قابل ویرایش فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

 ان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید. با قیمت سه هزار توم

5 
 

 ناسیونالیستها خود و سیاسي فالسفه نزد در اسنایدر لویس خود قول به اگرچه میهن و ملت اصطالح

 توان نمي آن جهت یك در لیكن و باشد مي دقیق تعریف غیرقابل حتي و پیچیده و فریبنده بس يمفهوم

 به عمودی طور به فرهنگي یا جغرافیایي مرزهای طریق از را بشری جهان ناسیونالیسم كه داشت اختالف

 به خود نالیسمناسیو هدف جهت همین به نماید، مي تقسیم خاص زبان و نژاد و رنگ در متمایز لذات با ملل

 نه و گیرد مي قرار آن منفي ابعاد الشعاع تحت آن فرض مثبت جوانب و شده محدود آن محتوای در خود

 حتي و اختالف و جنگ عامل نیز ناسیونالیست دولت و ملت خود برای بلكه دیگر ملل برای خطری تنها

 .شود مي نابودی

 كرده هم از جدا و هم دشمن را اروپائي ملل هم و ساخته بارور را امپریالیسم نطفه كه ناسیونالیسم هرحال به

 های اندیشه تبلیغ و ترویج با تا داده استعمارگران به را تجربه بهترین آورد وجود به را بزرگ جنگ دو و

 تفرقه و اختالف آتش و بگسلد هم از آنها در را ایي منطقه و ملي وحدت سوم جهان ممالك در ناسیونالیستي

 میان در ویژه به. شوند نائل خود اقتصادی و سیاسي مطامع به راحتي به تا سازد ور شعله اآنه میان را

 و عربسیم پان و تركسیم پان مطنطن عناوین تحت اند طبیعي منابع بیشترین صاحب كه اسالمي كشورهای

 همین عكس به. ندكن تاراج را آنها وجودی سرمایه سپس و اندازد مي هم جان به را آنها غیره و ایرانیسم پان

 به وصول جهت در امروزه را خود مساعي تمام زدگي ناسیونالیسم تلخ طعم چشیدن با ها غربي تالش،

 به تبدیل را مملكتي ناسیونالیسم واقع در تا گرفته كار به( كاتولیكي) مذهبي یا نژادی و فرهنگي وحدتي

 .است شده معروف غربي انترناسیونالیسم به زهامرو كه چیزی همان یعني نمایند غربي ایي قارّه ناسیونالیسم

 تفكیك هم از را آن و كرده اشاره پرستي میهن و دوستي میهن منفي و مثبت آثار به صراحت به خداوند

 همانند یعني آن پرستي میهن شكل امام است، طبیعي امری دوستي، میهن یعني الوطن حب. است نموده

 .است سانيان انحطاط عامل پرستي قوم و پرستي بت
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 و زادگاه سرزمین از دفاع و حراست نیز و خویشاوندی و خویش همبستگي در عامل میهن به عالقه اگر

 ( ۶۴۳ ایه بقره،)شود مي اشغالگران و اشغالگری با مبارزه برای قوی بسیار محرک

 حق با ابلهمق و بشر گمراهي عامل ترین مهم ، پرستي میهن یعني آن افراطي شكل كه داشت توجه باید اما

 موجب میهن و وطن به آنان افراطي وابستگي و حكومت به فرعونیان و فرعون شیفتگي. باشد مي حقیقت و

 تا ۰۱۵ ایات اعراف،.)نپذیرند را حقیقت و حق راه و كرده گیری جبهه( ع)موسي حضرت برابر در تا شد

۰۰۰) 

 مي هدایت و حق از انسان گریز ساز نهزمی خویش، بوم و مرز و دنیایي زندگي به دلبستگي قرآن، نظر از

 های آموزه و خداوند برابر در تسلیم وعدم انسان های نافرماني از بسیاری علت و( ۵۵ ایه قصص،)باشد

 آداب و ها سنت عنوان به كه باشد مي خود خویشان و دیار و شهر ، خویش به انسان وابستگي آن، هدایتي

 (دیگر ایات و ۳۳ و ۳۵ ایات نساء،).نیستند آن ترک به حاضر و اند پذیرفته

 پرستي میهن یا گرایي ملي آن افراطي شكل است، خوب و مثبت كه اندازه همان دوستي وطن بنابراین،

 غریزه به روایات و آیات در كه روست این از. باشد مي دیگر جوامع و خود برای زیانبار و سازنده غیر بسیار

 وحدت عامل زیرا كند؛ مي معرفي ایمان از بخشي را آن و شده هداد توجه دوستي میهن الوطن، حب طبیعي

 حالي در شمارد، مي تمدني و سرزمیني پیشرفت و آباداني برای تحرک و سرزندگي و بشری جوامع و انساني

 دنبال به دیگران و پرست میهن برای چیزی ستم و ظلم و تجاوز شقاوت، گمراهي، جز پرستي میهن كه

 .داشت نخواهد

 توصیف وضعیت موجود 

.....مدت .......... سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم و هم اكنون در اینجانب .................

آموزشگاه ................در سمت ..............در خدمت دانش آموزانم هستم. در سال تحصیلي اخیر متوجه شدم 

فاده از لوازم التحریر ایراني دارند و اغلب به نوشت افزار های خارجي روی دانش آموزانم عالقه كمي به است
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و كاالهای داخلي        آورده اند. به همین خاطر تصمیم گرفتم آنها را به استفاده از لوازم التحریر ایراني 

 عالقه مند نمایم.

 بودن تكراری التحریر لوزام ایراني طرحهای از ها خانواده و آموزان دانش استقبال عدم دالیل از یكي

 روی تصویرسازی برای ایراني قهرمانان و ها اسطوره. است آن بصری های جذابیت عدم و ایراني طرحهای

 كه است سال سالهای.گرفت فاصله طراحي در مكررات تكرار از باید اما. نیستند كم كن پاک و مداد و دفتر

 به ایران بازار در خارجي طرحهای اینكه و التحریر لوازم ربازا از هایي گالیه تحصیلي سال آغاز با همزمان

 .شود نمي دیده فعلي شرایط از رفت برون برای تالشي هیچ دیگر سوی از اما شود مي دیده خورد مي چشم

 هم و داشت آن به زیادی اصرار تربیت و تعلیم نظام كه بود مواردی جمله از آموز دانش مدیریت در استقالل

. بدهند او به را استقالل این آموز دانش سلیقه به التحریر لوازم تهیه با هستند تالش در ها نوادهخا نیز اكنون

 مي انتخاب خود تحصیل برای را ای وسیله یقین به قطع خب باشد، داشته انتخاب حق آموز دانش وقتي

 بازار وقتي. فروشدب فخر هایش همكالسي سایر به آن با بتواند حتي و باشد بیشتر هایش جذابیت كه كند

 تلویزیوني های كارتون در آنها از بسیاری های شخصیت كه خارجي های طرح با التحریری لوازم از كشور

 تخریب برای غربي كشورهای حقیقت در. كند مي آنها خریدن به ترغیب آموز دانش شود، مي داده نشان

 لوازم سپس و كنند مي خلق تلویزیوني های شخصیت ابتدا و كرده ریزی برنامه مان بومي هویت و فرهنگ

 .كنند مي بازار وارد را ها شخصیت آن كفش حتي و كیف و التحریر

 1 شواهد تحلیل و تجزيه

 :شد آوری جمع اطالعات مذكور راه چهار از

 و ملي )مصاحبه با اولیاء( درسي غیر كتابهای از آموزان دانش كافي ی مطالعه نداشتن

 )مصاحبه با دانش آموزان( پرستي وطن و تعصب احساس ضعف و دوستي میهن حس ضعف
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 )مصاحبه با معلمان( معلم خروجي و ورودی رفتارهای نبودن جذاب و بودن یكنواخت

 )مصاحبه با اولیاء( جامعه پیشرفت در را ی آزاد و ل استقال  اهمیت درک عدم

 با دانش آموزان()مصاحبه  باآنان همبستگي س احسا عدم و ني ایرا مختلف م اقوا نشناختن

 )مصاحبه با دانش آموزان( ملي امنیت و ت وحد م مفهو با آشنانبودن

 )مصاحبه با دانش آموزان( خود م مرد و میهن به ن كرد  خدمت به عالقه عدم

 )مشاهده( ایراني اسالمي اجتماعي و فرهنگي آداب از كافي نداشتن اطالع

 )مصاحبه با دانش آموزان( ایران اسالمي جمهوری نظام از كافي شناخت عدم

 يافته های تحقیق

 :است آمده السالم علیه علي حضرت از حدیثي در

 .«شود مي آباد وطن حب با شهرها» ؛ ۰«  االوطان بحب البلدان عمرت»

 :خوانیم مي حضرت آن از دیگری حدیث در و

 شخصیت و ارزش های شانهن از» ؛ ۶ «طایفه او الي حنینه و زمانه من معني ما علي بكائه المرء كرم من»

 به نسبت و بریزد اشك( است كرده كوتاهي آن در كه) رفته دست از عمر به نسبت كه است آن انسان

 .«باشد مند عالقه وطنش

 وطن به او عالقه باعث عاطفي، پیوند همین و دارد خود زادگاه با فراواني معنوی و مادی رابطه انسان، اساساً

 .شود مي

 :است منطقي هم و طبیعي هم ،« االیمان من طنالو حب» بنابراین
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 است منطقي و شود، مي ایجاد وطنش به نسبت انسان قلب در كه الفتي و انس همان دلیل به است طبیعي

 و حق آنكه شرط به البته شود مي آن در موجود های ارزش از دفاع موجب وطن از دفاع اینكه دلیل به

 هجرت آنجا از نیست مقدور اگر و كوشید وطن در حق برقراری برای باید وگرنه باشد حاكم وطن در حقیقت

 مدینه به و كردند چنین اسالم به دعوت آغاز در وسلم واله علیه اهلل صلي خدا رسول اصحاب چنانكه كرد،

 .كردند هجرت

 قرآن ديدگاه از وطن

 قابل دسته چند به اتآی این گوید، مي سخن نحوی به وطن باره در كه دارد وجود آیاتي كریم قرآن در

 :است تقسیم

 :مانند كند، مي تایید كامال را وطن به احترام كه است آیاتي: اول دسته

 از ما كه را زماني آرید یاد به» ؛ ۶« دیاركم من انفسكم تخرجون ال و دمائكم تسفكون ال میثاقكم اخذنا واذ»

 .«نكنید بیرون خود های وطن از را یكدیگر و نریزید را یكدیگر های خون كه گرفتیم پیمان شما

 :مانند كند، مي گوشزد را وطن محبوبیت غیرمستقیم، صورت به كه است آیاتي:  دوم دسته

 كه درستي به» ؛ ۴...« اویصلبوا یقتلوا ان فساراً االرض في ویسعون رسوله و اهلل یحاربون الذّین جزاء انّما»

 كه است این كوشند مي فساد برای زمین روی در و یزندخ برمي  بیكار به رسولش و خدا با كه كساني جزای

 ... «شوند آویخته دار به یا شوند كشته

 وجودی های ریشه كه چه هر. است نسبي كامالً كند، مي زندگي آن در كه جایگاهي با انسان یك ی رابطه

 و بیشتر محل نآ با طبیعي و رواني نظر از شخص آن ارتباط باشد، تر قوی مكان یك در انسان یك طبیعي

 بود خواهد تر قوی
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 كريم قرآن درباره توصیه چند

 و مقاومت موجب تواند مي وطن در آرامش از محرومیت بلكه نیست مذموم تنها نه وطن به محبت بنابراین

 .شود پیكار

 آن از توان مي نباشد مهیّا وطن در اعتقادات حفظ شرایط اگر دارد مي بیان كه است آیاتي: سوم دسته

 :مانند مانده باقي مكان آن در نباید و كرد جرتمها

 تكن الم قالوا االرض في مستضغفین كنا قالو كنتم؟ فیم قالوا انفسهم، ظالمي المالئكة فاهم تو الذین ان»

 مي آنان از اند، كرده ظلم خود به كه یابند مي در را كساني فرشتگان» ؛  ... « فیها جروا فتها واسعه الها ارض

: گویند مي فرشتگان بودیم، بینوایان از زمین روی در ما كه دهند مي پاسخ آنان بودید؟ حالي چه در پرسند

 ...« آن در كردید مي مهاجرت پس نبود؟ پهناور خدا زمین مگر

 :شود مي دریافت زیر نكات شریفه آیات این مجموع از

 .است طبیعي وطن به انسان عالقه و دارد حقیقتي بلكه نیست، خیالي چیز یك دیار، و وطن( ۰

 .است دفاع قابل طبیعي طور به انسان وطن( ۶

 .است ممنوع علت بدون خود، وطن از گروه یك یا فرد یك اخراج( ۶

 .است مطلوب وطن حفظ راه در مبارزه( ۴

 عالقه باید كند، مختل را انسان های ایدئولوژی و انساني شخصیت و باشد ناهموار انسان برای وطن اگر( ۵

 مهاجرت و ترک را وطن ندارد، را آن اصالح توان كه صورتي در و كرده خارج اولویت از وطن به ار خود

 .نماید

 :گوید مي چنین نیز بشر حقوق جهاني اعالمیه در ۶۵ ماده
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  ...« سازد میسر را او شخصیت آزاد و كامل رشد كه دارد وظیفه ای جامعه آن مقابل در كس هر»

 انسان اینكه نه باشد، انسان شخصیت و روحي تكامل تابع باید وطن حبّ و وطن كه دهد مي نشان این و

 .شود او شخصیت سقوط به منجر اگر حتي بماند آن در شرایطي هر تحت و گرفته قرار وطن پیرو

 (        حل راه ی ارائه)  موقتی جديد های حل راه انتخاب

 عدم و حوصلگي بي آموزان دانش كه این به وجهت با ، جالبي های راهكار مسئله این با اعضا شدن درگیر

 . آورد وجود به را ، دادند مي نشان رفتارشان در كامال را درس به عالقه و رغبت

 آموزان دانش های پاسخ نظربه نیز و مفاهیم ترسیم تحلیل و تجزیه الگوی در مذكور موارد به توجه با گروه

 و محتوا از انها  كه نمود استنباط اینگونه كالس و درس به ها ان گي عالقه بي و حوصلگي بي علت مورد در

 به معموال و سنتي كه تدریس روش از ها ان اتفاق به قریب اكثر.  نیستند راضي درسي های كتاب زیاد حجم

 ای عده.  دانستند نمي خود وخالق پویا ذهن با متناسب را آن و بودند ناراضي و دلخور بود سخنراني شیوه

 مي ترجیح را خارجي كشورهای های مدرسه امكانات و بردند مي سوال زیر را مدرسه آموزشي امكانات هم

 .  بودند ها كشور ان در تحصیل ی شیفته و عاشق  ندیده و دادند

 آن اصلي ی ریشه البته شد،كه مشهود كامال  دوستي میهن مفهوم با آشنایي خال ٬آخر موضوع به توجه با 

 تشنه ما و كوزه در آب و  انگاریم مي كم همیشه را خود های داشته معموألما زیرا باشد تواند مي ؛خانواده

 كه چرا باشیم مقصر توانیم مي نیز  معلمان ما البته.گردیم مي جهان گرد ما و درخانه یار ، گردیم مي لبان

 ها بچه برای مان يدین های آموزه به توجه با  را پرستي میهن و ملي عرق و ایم پرداخته مقوله این به كمتر

 آموزان دانش كه آن حال.  ایم كرده مطرح را درسي مطالب ، درسي های كتاب حد در فقط و ایم نكرده باز

 این كه صورتي در كرد رشد و درخشید توان مي  باشد  بیشتری رفاهي امكانات كه جایي در كنند مي تصور

 . رساند مي نظیر بي های فقیتمو به را انسان كه است مشكالت با كردن نرم پنجه و دست
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 راهکار های پیشنهادی

 ایراني توسط معلمان التحریر لوازم از بهینه استفاده

 لوازم تحریر ایراني مورد در آموزان دانش درک قابل ای ومقایسه آماری اطالعات حاوی وتراكت بروشور

 نوشتن حدیث و نصب آن در تابلو كالسي درباره وطن دوستي و حب وطن

 جایزه به دانش آموزاني كه فقط از لوازم التحریر ایراني استفاده مي كنند. اعطای

 گرفتن سفارش خرید لوازم التحریر از دانش آموزان و خرید لوازم التحریر ایراني رای آنها

 بستن قرار داد با نوشت افزار فروشاني كه فقط محصول ایراني میفروشند.

 ه از محصوالت وطنيسخنراني در سر صف درباره اهمیت استفاد

 ا درباره این مطالبء و توجیه آنهبرگزاری جلسه با اولیا

 اجرای راه حل ها 

التحریر های  لوازم همه این آیا كه شد تداعي من ذهن در سئوال این آموزان دانش مدادی جا مشاهده از

 مي نظر به آنها از ليخی كه ومداد خودكار واقسام انواع ؟كه است وضروری الزم آموزان دانش برای خارجي

 سئوال آنها از. كنند مي استفاده خودكاردیگر یك از دفعه وهر شده آنهااستفاده از بار دو الي یك شاید رسید

دارید؟ آیا مي دانید در  نیاز وسایل این به چقدر تحصیلي سال طول در اید گفته خودتان به تاكنون پرسیدم

 ده كنید چه سودی عاید كشور خواهد شد؟صورتي كه از لوازم التحریر ایراني استفا

لوازم  مورد در آموزان دانش درک قابل ای ومقایسه آماری اطالعات حاوی وتراكت در مرحله بعد به بروشور

پرداختیم. و به هر گروه از دانش آموزان یك طرح و موضوع برای انجام بروشور در این زمینه  تحریر ایراني

ایراني توسط معلمان خودم همه لوازمي را كه  التحریر لوازم از بهینه هدادیم. سپس برای اجرای استفاد

استفاده مي كردم سعي كردم ایراني باشد تا بتوانم الگویي برای دانش آموزانم باشم. سپس به كمك دانش 
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آموزان به نوشتن حدیث و نصب آن در تابلو كالسي درباره وطن دوستي و حب وطن پرداختیم و هر روز یك 

در این رابطه استفاده مي كردیم. در جلسات بعدی تعدادی  جایزه به دانش آموزاني كه فقط از لوازم  حدیث

التحریر ایراني استفاده مي كنند  دادم كه باعث تشویق بقیه نیز مي شد.با هماهنگي مدیر سفارش خرید 

با هماهنگي  ی  آنها میخریدیم.لوازم التحریر از دانش آموزان را مي گرفتیم و لوازم التحریر ایراني را برا

 مدرسه به بستن قرار داد با نوشت افزار فروشاني كه فقط محصول ایراني میفروشند پرداختیم .

در مرحله بعد جلسه ای با اولیاء و توجیه آنها درباره این مطالب پرداختیم. و به سخنراني در سر صف درباره 

 تفاده از محصوالت وطني پرداختیم.اهمیت اس

 

 :دو گرد آوری شواهد 

 عالقه ، رضایت و خشنودی والدین: از عبارتند طرح موفقیت كیفي شاخص انتخابي های حل راه انجام از پس

 ...  و لوازم تحریر خارجي رسیدن حداقل به ، منزل در برنامه داشتن   لوازم التحریر ایراني به آموزان دانش

 محقق و بود چشمگیر بسیار افزون از لوازم التحریر ایراني استفاده روز شامل كه طرح موفقیت كمّي شاخص

 .ساخت متعجّب را

 

 عادالنه بودن ارزيابی )اعتبار بخشی( 

مشاهده  مرا بررسي میكرد سوال میكردم و لوازم التحریر آنها دانش آموزان  زچندین بار به طور تصادفي ا

یش مي یابد بطوری كه بعد از اجرای روش های متنوع روز به روز افزا لوازم التحریر ایرانيكه تعداد م میكرد 

درباره این چندین بار و سایر همكاران محترم  اولیای و جذاب این تعداد به صد در صد رسیده بود كه 
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با نوشتن نامه یا بصورت شفاهي احساس رضایت خود را اعالم مي كردند و  و .ندتقدیر و تشكر كرد موضوع 

 د.تشكر و قدر داني مي كردن

 باز ساخت يا بهسازی عمل  

آنها باال  هویت ایرانيو  دانش آموزاناین اقدام پژوهي باعث شد كه اطالعاتم را در مورد روانشناسي         -۰

 ببرم

از روش تحقیق  محصوالت ایرانيابتدا برای باال بردن آگاهي دانش آموزان در مورد آثار و اهمیت         -۶

متوجه شدم كه این روش به علت یكنواخت بودن برای بچه ها جالب نیست در  استفاده مي كردم كه بعد

  نتیجه تصمیم گرفتم برای این كار از روش های جذاب و متنوع و ابتكاری استفاده كنم 
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