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 : چكيده

 نسل تربيت برای باید همه بنابراین است ربيتت از بخشی ولی نيست تربيتی مسایل همه متولی مدرسه 

 نيازهای همه برای دارد ضرورت و استیا یک مادر  پدر یک  آموزان دانش برای معلم. شوند همگام امروز

 همين به و رود می شمار به اندیشه و تفكر یک بلكه نيست شغل یک معلم.باشد داشته برنامه آموزان دانش

 مدیریت كه است كسی موفق مربی.است شده مطرح تربيت نظام عنوان به بنيادین تحول سند در خاطر

 انجام را مدرسه تربيتی كارهای و ها فعاليت تا كند تنظيم همدیگر كنار در را آموزان دانش و كرده تربيت

 .دهند

 دانش از قدم یک چنانچه و بكشند باال آموزشی و علمی لحاظ به خودشان مربيان كه است این نخست گام

 است الزم فعاليت های پرورشی جدید دوره در.بگيرند عهده به را آنان هدایت توانند نمی نباشند، جلو زانآمو

 .نيست تربيت و پرورش حذف معنای به تربيت تعميق و توسعه و

اینجانب ...... در سال تحصيلی اخير متوجه شدم دانش آموزان عالقه و انگيزه ای جهت شركت در گروه سرود 

ارند و بيشتر به مسائل درسی و آموزشی بسنده می كنند. در این رابطه تصميم گرفتم تغييراتی مدرسه  ند

 سال در مدرسه این ی برنامه بهتر پيشرفت و بهبود جهت در تا در برنامه های پرورشی آموزشگاه ایجاد كنم

 .شود برداشته موثرتری های گام ، جدید تحصيلی
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 مقدمه

. دارد را خود مخصوص ریتم وی، دیگر فعاليت نوع هر و كردن بازی دویدن، فتن،ر راه برخاستن، شستن،ن

 و حركت نوع هر از فطری صورا به او جهت همين به است، برخوردار موسيقی از نيز كودک زبان و صدا

 .است كودكان در نشاط و حركت عاطفه، ایجاد برای خوبی واسطه و زمينه موزون، صدای

 در جذاب هنری های برنامه از یكی عنوان به فعاليت این خوانی، سرود سازنده و مثبت آثار به توجه با

 حتی كه است آوایی هم و خوانی سرود كار، مسلط و غالب وجه فعاليت این در. شود می پيشنهاد مدارس

 .اجراست قابل نيز موسيقی ابزار بدون و سازها صدای همراهی بدون

 و مفيد های برنامه از هنری، فرهنگی مراكز و پرورشی های كانون و مدارس در سرود و موسيقی از استفاده

 .دارد بر در مناسبی بهره خود خاص های ضابطه رعایت با كه است تربيتی مثر

 یعنی است، انسان صدای گيرد قرار اصل باید چه آن آموزان دانش و مدارس ویژه آوایی هم و سرود در

 .باشد مسلط ها بچه ایصد بر نباید موسيقی آلت و سازها صدای

 و ساده باید امكان حد در كودكان، مخصوصا آموزان، دانش موسيقی سازهای و ابزارها منظور همين به

 نيز ها بچه ساز دست و ابتكاری سازهای از توان می حتی(  ارف سازهای مانند. ) باشد آنان مخصوص
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 سنگ، چوب، شيشه، تركيب از مثال. باشند فنی و پيجيده خيلی سازها این كه ندارد لزومی و كرد استفاده

 .ساخت را ها آن توان می نيز دیگر دستی دم اشيای و فلز

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

 در سادگی به را امكان این جمعی، آوایی هم و خوانی سرود برنامه. گيرند قرار دیگران عنایت مورد و شوند

 اجرای از ناشی لذت. شوند تشویق و گيرند قرار شنوندگان و تماشاگران مقابل در تا دهد می قرار آنان اختيار

 را آموزان دانش تر بيش كه است زیاد ای اندازه به پرورشی های كانون و مدارس در هایی برنامه چنين

 .سازد می خوانی سرود های برنامه در مشتاق

 بيان مسئله

 لذت كار این از عموما اند داشته سرود اجرای مدرسه در كه آموزانی دانش از بسياری است داده نشان تجربه

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

 دارند دوست نيز ساله چهار یا سه كودكان حتی .اند داده بروز مدرسه در برنامه اجرای از را خود خوشایند

 .شود توجه آنها به و بخوانند سرود دیگران برای

 گفته سرود باشد داشته وطنی ملی، حماسی، هایجنبه كه آهنگداری شعر به معين فارسی فرهنگ در

 گروهی آواز اجرای به همسرایان گروه آن در كه است موسيقی نوعی سرود كلی، نگاهی در اما شودمی

 محتوای و مضامين. باشدمی سرایيدن و خواندن آواز معنای به سروت یریشه از سرود واژه.پردازندمی

 یمجموعه به ترساده بيانی به. است مذهبی و ملی توصيفی، حماسی، عموماً سرودها ملودی و اشعار

 كالم مضمون با متناسب و ملودی قالب در كالم بيان به منظم و هماهنگ طور به كه انسان چند صدای

 .شودمی گفته سرود بپردازد،
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 مثل. یافتند نقش مذهبی و حماسی ملی، هایجنبه در سرودهایی اسالمی، تمدن گيریشكل با

 ایران ملی سرود نخستين ساخت. شود می متجلی خوانی مرثيه و خوانی نوحه در كه مذهبی هایسرایش

 سلطنتی موزیک دسته با سرود این و.  شد داده سفارش( انسویفر آهنگساز) لومير به شاه ناصرالدین توسط

 .شد اجرا بود دارالفنون موسيقی یمدرسه هنرجویان از متشكل كه

 شكل موسيقی عالی هنرستان و موسيقی مدرسه دارالفنون تأسيس زمان از آموزیدانش سرود هایگروه

 اسالمی انقالب از پس به مربوط آموزیانشد سرودهای فعاليتی دوران ترین فعال و فراگيرترین گرفتند،

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

 ترغيب نمایم. شركت در گروه سرود مدرسه تربيتی و همچنين فعاليت های پرورشی و 

 

 وضع موجودبيان 

دانش آموزان عالقه و انگيزه ای در سال تحصيلی اخير متوجه شدم  ....شهرستان   .....آموزشگاه  ......اینجانب 

و بيشتر به مسائل درسی و ندارند  بخصوص گروه سرود مدرسه  جهت شركت در فعاليت های پرورشی

 در این رابطه تصميم گرفتم تغييراتی در برنامه های پرورشی آموزشگاه ایجاد كنمآموزشی بسنده می كنند. 

 برداشته موثرتری های گام ، جدید تحصيلی سال در مدرسه این ی برنامه بهتر پيشرفت و بهبود جهت در ات

 .شود

 آورده ترتيب بدین اهميت حسب بر را پرورشی مربيان شغلی انگيزش افزایش بر مؤثر عوامل توكلی، منظری

 مربيان عملكرد  نحوة از مستمر و دقيق ارزشيابی ای، حرفه غنای و شغلی توسعة  زمينة ساختن فراهم: است

 و صحيح نظام برقراری كار، مناسب و مطلوب وضعی ایجاد متعالی، و روشن اهداف تدوین و تصریح پرورشی،
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 ص ،0171 توكلی، منظری) رفاهی و مادی امكانات تأمين اجتماعی، حرمت بردن باال تنبيه، و پاداش عادالنة

 (.7ـ6 

 الگوی اند نتوانسته پرورشی مربيان كه است كرده گزارش تربيتی های فعاليت ارزیابی در( 0171) چمنی

 مربيان و است نشده تأیيد مربيان مثبت عملكرد آموزان دانش دیدگاه از. باشند آموزان دانش برای مناسبی

 دروس تدریس به تمایل فقط، مربيان از نيمی به نزدیک. ندارند را مدرسه در فعاليت برای مناسب امكانات

 فرهنگی، های مسابقه برگزاری و آموزان دانش خانوادگی و فردی مشكالت حل در آنان. دارند قرآن و نیدی

 نظارت كه ای گونه به   نيست؛ مطلوب مربيان و اداره ميان همكاری. اند نبوده موفق كالس در تدریس و هنری

 (.75ـ64 ص ،0187 حاجی، از نقل) گيرد می صورت عملكرد گزارش درخواست با فقط

 را زیر دالیل و بررسی را، آموزشی شاخة به انتقال برای پرورشی مربيان گرایش علل ،(0174) اسالمی

 امكانات، كمبود سبب به موفقيت عدم احساس تربيتی، های روش از كافی آگاهی نبود: است كرده گزارش

 (.همان)مدرسه و خانواده ناهماهنگی و وظایف شرح تكثر و تنوع آموزشگاه، مدیریت نقش

 گزارش :اهداف 

 اصلی :هدف 

 كردن دانش آموزان به گروه سرودعالقمند 

 جزئی :اهداف 

 علل بی عالقگی دانش آموزان به گروه سرودبررسی 

 روش های مناسب برای عالقمند كردن دانش آموزان به گروه سرودبكارگيری 
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 با شاخص :مقایسه 

 مقایسه با شاخص ، دانش اموزان باید به شركت در گروه سرود عالقمند شوند .در 

 عاتآوری اطالجمع 

و پس از مشورت با  آوردم عمل به مدرسه امور در تحصيلی سال اول روزهای همان در كه هایی بررسی طی

 برخوردار الزم شكوفایی و شور خالقيت از مدرسهپرورشی  های برنامه كيفيت كه شدم متوجههمكاران 

 را خود حضور ساعات  آموزان دانش و شد می تلف بيهوده آموزان دانش های برنامه فوق ساعات یا ، نيست

همچنين چون در سال های گذشته نيز .گذرانند ،نمی بگذرانند موثر و مفيد باید كه  طوری آن مدرسه در

م و در اكثر موارد به نتيجه یانجام داده بود پرورشیروش ها و راهكار هایی را در جهت بهبود كيفيت مسائل 

ی اخير تصميم گرفتم مسائل و مشكالت را به صورت دقيق تری بر رسی كرده و رسيده بود در سال تحصيل

كه پس از همچنين گروه سرودی را بر پانمایم برای پيشبرد اهداف پرورشی مدرسه آنها را ریشه كن كنم 

 بررسی های الزم و مشورت با همكاران و دیگر كاركنان آنها را شناسایی نمودم . 

 : در گروه سرود  مدرسه در موجود مسائل جمله از

 آنو اهميت  ه سرودمسابق با ها خانواده نبودن آشنا – 0

 پرورشی نوین روشهای ازبهينه  استفاده عدم– 1

 و فعاليت های پرورشی آموزش جریان در اوليا نبودن همراه – 1

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

 .بود آنها استعدادهای شكوفایی جهت
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 تجزیه و تحليل اطالعات

 شده ای بهانه كرده خودش گير در را ها خانواده كه فراوان های مشغله با امروز دنيای پيچيدگی به توجه با

 نفرزندا تربيتی و تحصيلی امور به رسيدگی برای را كافی فرصت باید كه طور آن ها مادر و پدر كه است

 كنار این و گذارند می مدرسه دوش بر آن مسئوليت تمامی مسئله این از فرار برای و ندهند اختصاص خود

 مدرسه ما نيز خود را نشان می داد. در كشيدن

 و شور ها بچه و بودند شده ریزی برنامه آموزان دانش  عالیق و استعدادها اساس بر باید كه طور آن كالسها

 فعاليتهای در را آن ی نتيجه كه كردند نمی فعاليت ها كالس در كافی و الزم ی انگيزه و خود اشتياق

 بال یعنی این و بودیم شاهد فعاليتها این در آنها كمرنگ مشاركت و حضور با مدرسه ی مناسبتها و پرورشی

ه گروه باید طوری برنامه ریزی می شد ك...نشده شكوفا استعدادهای یعنی ها سرمایه بهترین ماندن استفاده

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

 راه حل پيشنهادی:

 در مراحل تمرین و یاد گيری سرود مراحل زیر از نظر كارشناسان عنوان می گردد:

 تقسيم بندی صدای انسان از حيث زیروبم بودن صوت:  

 ها و كودكانخانم آقایان

 ( Tenor. تنور ) 0

 زیر آ قایان صدای

 (Soprano. سوپرانو)0

 صدای زیر خانم ها

 (Mezzo soprno. متسوسوپرانو)1 (Baryton. باریتون )1
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 صدای متوسط خانم ها صدای متوسط آقایان

 (Basse. باس)1

 صدای بم آقایان

 Contralto. كُنترآلتو )آلتيو( 1

 هاصدای بم خانم

 

 كودكانها و سوپرانو: زیرترین نوع صدای خانم-0 

 تر است.ها و كودكان كه نسبت به سوپرانو كمی بممتسوسوپرانو: صدای متوسط خانم-1

ی ی دبستان در این محدودهآموزان در دورهها و كودكان. عمده دانشترین صدای خانمكنترآلتو: بم-1

 خوانند.صدایی می

اكثر آقایان   ی متوسطه وآموزان دورهتنور: زیرترین نوع صدای آقایان است، این محدوده صدایی در دانش-4

 متعارف است.

 باریتون: صدای متوسط آقایان -5

 ترین صدای آقایان، خوانندگان معدودی در این محدوده قادر به اجرا هستند.باس: بم-6

 آهنگ سازی:

ن( و سازی در فرهنگ موسيقی كالسيک شامل آشنایی با هارمونی، فرم، سازبندی )اركستراسيوعلم آهنگ   

پردازد باید آموزی به خلق اثر میاصول ملودی نویسی است. فرد آهنگسازی كه در بخش سرودهای دانش

اطالعات كافی در خصوص تكنيک استفاده از صداها در مقاطع مختلف سنی، قطعات چند صدایی وآشنایی 
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های دانش ای بودن گروههای ماژور و مينور را داشته باشد و از همه مهمتر به جهت غيرحرفهكامل با گام

با   كه بخش مهمی از یک قطعه موسيقی است را داشته باشد. «تنظیم اثر»آموزی مهارت كافی در زمينه 

سازی داند، بتواند آهنگتوان توقع داشت كه اگر فردی تئوری موسيقی و سولفــژ را میتوضيحات فوق، نمی

واند به ساخت آهنگ روی آورد، ممكن است یک ملودی دستی است بتی چيرهكند یا به صرف اینكه نوازنده

زیبا نواخته شود و به لحاظ شنيداری زیبا و جالب باشد اما به لحاظ ساختار اگر با صدا تركيب شود و 

ی بسيار مهم و پایه و شود. آهنگ سازی مقولهتنظيمی بر آن نباشد یک اثر غير متعارف و ناهنجار خلق می

 شود.حسوب میاساس یک قطعه موسيقی م

 ساختار سرود 

.جملة مقدمه ) اورتور( : این جمله در اكثر آثار موسيقی وجود دارد. هدف كلی از آن آماده كردن ذهن 0

 ی اصلی است.شنونده برای بيان جمله

باشد، اهتمام در سادگی، روان بودن و پرهيز از .جمله اصلی : این جمله در سرودها به همراه شعر می1

 سزایی درتواندنقش بهو رعایت دقيق و مناسب تلفيق شعر با موسيقی و اركستراسيون مناسب مییكنواختی 

 مفهوم و محتوای شعر ایفا كند. بيان

.جمالت رابط : این جمالت در سرود عمدتاً سازی یا آوایی است كه هدف از این جمله ایجاد تنوع، پرهيز از 1

 آميزی متنوع می باشد.ن و رنگیكنواختی و مالل، تنفس برای گروه همسرایا

 ی یک اثر موسيقی است.این جمله نقش فعل را ایفا می كند، به این معنی كه خاتمه جمله فرود:.4
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 مراحل تمرین سرود:

.انتخاب اعضای گروه سرود با برگزاری آزمون تست صدا، روخوانی، نغمه خوانی و درنظرگرفتن هوش و 0

 مندی آنها به شركت در گروه سرود.ر عالقهآموز و از همه مهمتاستعداد دانش

.انتخاب مكان تمرین مناسب و استفاده از یک سيستم صوتی با كيفيت و قوی كه صدای موسيقی با 1

 كيفيت مطلوب پخش شود.

 .انتخاب یا سفارش شعر مناسب1

 .انتخاب یا سفارش ساخت آهنگ مناسب بر اساس شعر4

توان ر استفاده كامل از صدای تک تک اعضاء در طی چند مرحله می.تمرینات اوليه بيان و صدا: به منظو5

های بيان مانند روخوانی صحيح و بلند شعرهای كتب درسی، بيان حروف و صدا را تقویت كرد، تمرین

هایی كه تمرین كلمات هجادار؛ تک خوانی اشعار و یا خواندن آهنگ« آ ، اَ ، اِ ، اُ، او ، ای»هجاهای بلند مانند 

 شود.رادیو و تلویزیون پخش میاز 

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

 شود، همچنين معنا كردن شعر به زبان ساده و بيان هدف و موضوع شعر توسط مربی.می

 دین بار تكرار شود(.پخش سرود با یک سيستم صوتی قوی خصوصاً قسمت با كالم. ) چن7

 ...(1و  1و  0.سرود را به چند قطعه تقسيم كنيد.) مثل قطعه 8
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به ترتيب به سراغ  قطعه اول را چندین بار تمرین كنيد و پس از تسلط كامل گروه در خواندن این قطعه 

 قطعات دیگر بروید.

را در حضور بقيه اعضای اجرا  نفری تقسيم كنيد و هر گروه به دفعات سرود 1یا  1های .گروه را به دسته9

 هدف انجام می شود: 1كنند. این تمرین با 

 الف ( مشخص شدن صدای ناهماهنگ )فالش(.

 ب( ایجاد اعتماد به نفس در تک تک اعضا.

 ای در بين تمرین و ایجاد فضایی شاد و با نشاط در جلسات تمرین.دقيقه 5. استراحت كوتاه 01

 ی تمرینات جویا شوید.ی شعر و آهنگ و نحوهرا در باره اعضای  . نظر دانش آموزان و00

آموزان و مربی ی آن به دانشتواند نكات مهمی را در باره. ضبط سرود در حين تمرین و پخش آن می01

 گوشزد كند و معایب و محاسن برای ایشان آشكارتر خواهد بود.

زند، حتماً از بكارگيری آن خودداری طمه میهای حركتی به اصل خوانندگی گروه ل. اگر استفاده از فرم01

 استفاده نشود. اکیداًكنيد و 

تصویر زیبایی از گروه در ذهن بيننده به   . در آرایش و چيدن گروه دقت كافی به عمل آورید تا هم04

 وجودآید و هم صدای مناسب در تمام نقاط سالن به شنونده منتقل شود.

مرین و اجرا نقش رهبری را ایفا كند، الزم است عالیم قراردادی و . در صورتی كه مربی بخواهد در ت05

 رهبری و سایر موارد مربوط به رهبری را به طور دقيق به اعضای گروه توضيح دهد.
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 كند.تر عمل می. تمرینات به صورت ایستاده انجام شود زیرا سيستم تنفسی راحت06

اجرا كنيد تا   آموزان دیگرر حضور معلمان و دانش. قبل از اجرای اصلی یک یا چند نوبت سرود را د07

 اعتماد به نفس در گروه تقویت شود و در زمان اجرای برنامه اصلی، گروه دچار استرس و فشار روحی نشود.

 ی گروهی شما نيستند، جلوگيری كنيد.اجرا از دخالت دیگران كه در مجموعه. درزمان08

 داشته و كليه شراط سالن ) صدا ، نور، ... ( را كنترل كند.. قبل از اجرا، مربی در سالن حضور 09

 ی ورود و خروج و ایستادن را كه می تواند تأثيرات متفاوتی بر روی بيننده بگذارد، تمرین كنيد.... نحوه11

 انتخاب راه حل مناسب

 شوند می وبكشورمحس تربيت و تعليم نظام و مردم های همكاری مشترک فصل مربيان و اولياء های انجمن

 حل زمينه در مربيان و اولياء وعملی فكری های مشاركت جلب دليل همين به اند اهميت دارای رو این از و

 آموزشی واحدهای با شده یاد های انجمن ميان هماهنگی و درست ارتباط برقراری نيز و مشكالت فصل و

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

 .بپردازند همفكری به مدارس در

 در مسابقات این اما است؛  بوده موفق آموزان دانش فراغت اوقات سازی غنی در متوسط طور به سرود  مسابقات

 توفيق چندان ،مسابقات فرهنگی اهميت نمی دهند  به كه آموزانی دانش و درسی ضعيف آموزان دانش جذب

 (.91ـ90 ص ،0174 لطيفی،) است داشتهن
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 مربيان تخصص ميزان به تربيتی، های برنامه در آموزان دانش جذب كه است كرده گزارش ،(0177) ابراهيمی

 شركت. برد می باال ها برنامه این در را آموزان دانش جذب ميزان دبيران تربيتی فعاليت افزایش. دارد بستگی

 . شود نمی شمرده آنان درسی و آموزشی های موفقيت از یكی بيتیتر های برنامه در آموزان دانش

 آنان، ٪71 از بيش كه دهد می نشان 0178 سال در كشور سراسر پرورش و آموزش رئيسان نطرسنجی

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

 نكات این آنان  پاسخ. اند پرسيده تربيتی های فعاليت كيفيت دربارة نظران صاحب از ،(0178)عباسی و رجبی

 گرفته صورت ضعيفی بسيار سطح در اما است؛ تربيتی امور مأموریت اصلی محور دینی تربيت: دربردارد را

 برنامه،  فوق های فعاليت به پرداختن ظرفيت و كند محقق را دینی تربيت تواند نمی تربيتی امور است؛

 مناسب نسبی طور به انقالب نخست دهة در پرورشی  عملكرد. ندارد را استعدادها رشد و شناسایی مشاوره،

 زمان مقتضيات از و نشده متحول وضع، با متناسب زیرا نيست؛ شدنی دفاع چندان دوم دهة در اما است؛ بوده

 در متوسطه دورة دختر آموزان دانش دید از را پرورشی مربيان عملكرد كه دیگر پژوهشی. است گرفته فاصله

 حل اخالقی، مسائل حل استعدادها، شكوفایی دربارة مربيان موفقيت است، كرده بررسی 79ـ78 سال

  است كرده ارزیابی متوسط از كمتر را آموزان دانش دینی اعتقادات استحكام و روانی مسائل و مشكالت

 پرورشی و آموزشی برنامه فوق و مكمل های فعاليت به وجهت خالءها،  كاهش جهت راهكارها از یكی    

  رشد  گيری، یاد تعميق جهت ر د  توانند می ، ارند د كه هایی ویژگی به توجه با ها فعاليت گونه این .  باشد می

  ،آموزان انش د خالقيت به توجه ای، منطقه و محلی های ویژگی به توجه مختلف،  ابعاد ر د فراگيران جانبه همه

 . شوند ه استفاد فراگيران اساسی سواالت به پاسخ و گی زند اساسی های مهارت آموزش
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 را هنری  ـ فرهنگی مسابقات اجرای ضرورت مدارس تربيتی ستادهای اعضای و پرورشی مربيان ٪11حدود

 بيشتری یپرورش های فعاليت كيفی ارتقای جهت در باید كه كند می روشن امر این. اند كرده ارزیابی متوسط

 (.109ـ091 ص ،0178 آبادی، علم جعفری) كوشيد

 مربی شغل مجدد، انتخاب امكان فرض با مربيان% 5/14 كه دهد می نشان ،(0181) زاده ایرانی پژوهش نتایج

  پژوهشكدة نظرسنجی. كنند فعاليت آموزشی سِمت در دهند می ترجيح آنان ٪4/60  و انتخاب را پرورشی

 نقش نهادی یا شخص چه» كه پرسش این به مدارس كاركنان پاسخ در ،0181 لسا در تربيت و تعليم

 مربيان نقش% 1/6 فقط و اند   كرده عنوان را مدرسه مدیر و آموزشی كادر «دارد؟ تربيت در تری برجسته

 اند داده نظر ها مسئوليت و ها برنامه ساختار، وحدت به مدارس كاركنان ٪61 و  دانسته مؤثر را پرورشی

 (.69ـ68 ص ،0187 حاجی،)

 داوری  شيوة و فراوان حجم به آموزان دانش كه است نوشته خود پژوهش گزارش در ،(0180) مرتضوی

 طور به كه) آن اهدای زمان و جوایز كيفيت و نوع خصوص در نيز بسياری درصد و اند كرده اعتراض مسابقات

 و هدفمند برنامة یک فقدان. اند عترضم( شود می داده مسابقات برگزاری از پس طوالنی مدت غالب

 سبب مدارس، سرگردانی و وقت اتالف بر عالوه ، مربوط های دستورعمل در درپی پی تغييرات و پذیر انعطاف

 ای عده نتيجه در و شود دور خود اصلی هدف از تربيتی  ای وسيله منزلة  به پرورشی مسابقات كه است شده

 (.8 ص ،0180 مرتضوی،) كنند كتمان یا نكارا را آن تربيتی كاركرد اشتباه به

 آميز موفقيت اجرای و پرورشی  مربيان تحصيالت سطح ميان كه است داده نشان واحدی، پژوهش نتایج

 (.0 ص ،0180 واحدی،) ندارد وجود معناداری رابطة هنری  ـ فرهنگی مسابقات

 بلكه اهداف، تأليف و تدوین  زمينة در اتنه نه كه دهد می نشان( Olivier Bertrand)برتراند پژوهش نتایج

 اوليای و آموزان دانش عالیق و ها انگيزه با مورد دو هر در و دارد وجود مشكالتی نيز عمل به اهداف انتقال در
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 برنامه اجرای در ایشان اوليای و آموزان دانش برای اهداف نبودن روشن رو، این از هستيم؛ رو روبه نيز آنان

 های انگيزه و عالیق كه كند می اضافه برتراند البته گردد؛ می اهداف تحقق مانع آورده، دوجو  به مشكالتی

 حتی و فرهنگی بافت با ایشان دیدگاه رابطة دهندة نشان این و است، مربوط آنان فرهنگی بافت به یادشده

 (.006ـ001 ص ،0991 برتراند،) است اوليائشان و آموزان دانش اجتماعی طبقة

 ام معظم رهبری درباره اهميت هنر های آوایی مثل سرودبيانات مق

 رهبری معظم مقام. است پيام تبليغ و ابالغ ابزار ترین كاری و ترین بليغ رساترین، ، شک بی هنری، ابزارهای» 

 انقالبی ارزشهای جهت در خوبی بسيار آهنگهای و خوب سرودهای انقالب، از بعد »« 0/4/0166.  اهلل حفظه

 آهنگهای باید. است حيف هم این. است شده كم آهنگها گونه این رشد اخير، سالهای در ولی شد؛ ساخته

. باشد انقالبی ارزشهای به ناظر آنها ی همه و گردد اجرا جدید چيزهای و خوب شعرهای شود، ساخته خوب

 باید حتماً يشود،م منعكس خوبی چيز اگر كه نباشد طور این. بشود منعكس مرتباً سيما و صدا در باید اینها

 است، انقالبی چيز یک اگر و است؛ كرده اجرا و خوانده معروف ی خواننده فالن كه باشد عاشقانه شعر یک

 آهنگهای انقالبی، آهنگهای تنظيم و تهيه برای نه،. باشد داشته علتی و ایراد و عيب مثالً اش گوشه یک حتماً

 معظم مقام. بشود استفاده خوانندگان بهترین و يدانهاموسيق بهترین از اسالمی، ارزشهای طرح و اسالمی

 « 04/01/0169. اهلل حفظه رهبری

 : اجرا چگونگی و جزئيات ذكر با حل راه اجرای

 پيشنهادات از گيری ه بهر و اینجانب مطالعات حاصل كه هایی ریزی  برنامه طبق سال اوایل همان در

 تشكيل عنوان تحت شد چيده مدونی برنامه بود ش پرور و آموزش بنيادین تحول سند و  آموزشگاه همكاران

 و اندبير همه مشاركت از استفاده ضمن كه مدرسه مدیریت رهبری با مدرسه در كيفيت مدیریت كميته

 كار بر تاكيد و جمعی رهبری این طریق از و داده قرار موردارزیابی مرتبا را نتایج فرآیند آموزان دانش و اوليا
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و بتوانيم شركت دانش   برداریم گام آموزشگاه این آموزان دانش پرورش كيفيت فزایشا جهت در گروهی

 آموزان را در گروه سرود فعال كنيم.

اولياء دانش آموزان آن ها را در  كه شد پيشنهاد تحصيلی سال ابتدای در اوليا با عمومی دیدار جلسه در – 0

تفاده از روش های مختلف سعی بر این داشته باشند ترغيب نمایند ، و با اس سرود شركت در فعاليت های 

 شركت نمایند.كه دانش آموزان 

اعالم كردن در سر صف : تصميم گرفتم در مراسم صبحگاهی این موضوع را با دانش آموزان مطرح كنم  – 1

 و آنها را به شركت در گروه سرود ترغيب نمایم.

استعداد و خوش صدا كالس ها را یكی یكی گشتم و از  جستجو در كالس ها : برای یافتن دانش آموزان با-1

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

 داده و مشغول تمرین شدم.

 كمک گرفتن از معلمين آموزشگاه در جهت كشف استعداد های دانش آموزان دذر زمينه سرود-4 

 هنگ و ملودی مناسب برای سرود و اجرای تمرینی آن در نماز خانه مدرسهتنظيم آ-5

 بعد از اجرا طرح )نقاط قوت (ارزیابی 

 : شده اجرا حل راه گذاري تاثیر  میزان برسي منظور به اطالعات آوري جمع

 مدرسهو بخصوص سرود در  پرورشی   های برنامه در چشمگيری تغييرات  شاهد پس از گذشت چند ماه 

 آنان اكثر داشتيم خانواده آموزش جلسات در آموزان داانش اوليا با كه هایی مصاحبه در اینكه ازجمله  بودیم

 و  مشاركت شكل  آنان رضایتمندی این كه نمودند می ابراز هایی برنامه چنين اجرای از را خود رضایتمندی

 از ما خود حتی و ما فرزندان كه داشتند می اعالم آنها زیرا گرفت می خود به بيشتر داوطلبانه های همكاری
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 اموزش نوین های روش با آشنایی از پس  اوليا چون بنده نظر به و ایم آمده در  فعال حالت به  انفعالی حالت

 از مهم جزیی صورت به را خود بودند كرده پيدا یقين نيز طرح های برنامه و اهداف به فرزندان به تحصيلی

 .بودند شناخته برنامه این

 :  شده انجام اتاماقدسنجی  اعتبار

 ،آموزشگاه  آموزان دانش  پرورشی فعاليتهای كيفيت افزایش راستای در شده اجرا حل راه یابی اعتبار برای

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

 ، داشتند انتقادهایی اراج مرحله در طرح جزئيات از برخی مورد در چند هر و شد گذاشته ميان در داشتند

  . دادند قرار تایيد مورد را شده گرفته بكار حل راه مجموع در اما

 ضعف :نقاط 

  پرورشی های فعاليت انجام برای وقت كمبود 

 به پرداختن برای ای اضافه وقت دبير كه است شده طراحی ای گونه به درسی های كتاب آموزشی محتوای

 عامل ترین اصلی از غفلت نوعی به این و بپردازد آموزش به فقط است ناچار و ندارد اختيار رد پرورشی حوزه

 است پرورش یعنی آموزان دانش تربيت و رشد

 مسائل كه كنيم كاری باید و ندارد چندانی كارایی درسی برنامه از خارج در پرورشی های فعاليت ارائه 

 در مؤثری و بزرگ های گام چه گيرداگر قرار پرورش و آموزش بطن در تعليم مانند نيز پرورشی و تربيتی

 های برنامه از خارج مقوله این كه زمانی تا اما است شده برداشته آموزان دانش پرورش به توجه راستای

 بود خواهد مواجه مشكل با باشد پرورش و آموزش موظفی و رسمی
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 را خود وقت توانند نمی شاید و باید كه چنان آن اندبير و است زیاد و گير وقت درسی های كتاب محتوای

 انجام رسمی كالس از خارج را پرورشی های فعاليت از بسياری ناچاریم بنابراین كنند تربيتی مسائل صرف

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

 :   پيشنهادها و گيری نتيجه

 مهم اهداف از كه پرورش و آموزش بنيادسن تحول سند عالی اهداف به رسيدن راستای در امروز دنيای در

 باید را پرورشی و آموزشی امور به بخشی كيفيت منابع و امكانات كمبود به توجه وبا آید می حساب به دولت

 از مناسب ادگيریی محيط كه معتقدند تربيت و تعليم علمای كه طوری به. داد قرار ها برنامه اول اولویت در

 فيزیكی، فضای) گروی در مناسب یادگيری محيط و شود می محسوب بخشی كيفيت های پایه مهمترین

 خالق باز،) مدرسه فضای گاه هر یعنی باشد، می انسانی مناسبات با توأم مدرسه در مطلوب( اجتماعی روانی،

 ابعاد در مدرسه امور به بخشی كيفيت در. بود خواهد عميق و بخش لذت مداوم، یادگيری باشد( انسانی و

 دانش توانمندسازی برای الزم آموزشهای و ای مدرسه درون روابط الگوی بازسازی به باید پرورشی و آموزشی

 خود مستقل، توانمند،) آموزان دانش بخشی، كيفيت مناسب الگوی كمک با تا نمود جدی توجه آموزان

 .كرد تربيت( متدین و پژوهشگر رهبر،

 مدارس در پرورشی و تربيتی امور به بخشی كيفيت راهكارهای از برخی

 آموزان دانش نيازهای با متناسب كالسها برنامه محتوای ارتقا و برنامه فوق كالسهای به الزم توجه      ×

 ...(. و تفریحی و هنری ، پژوهشی های زمينه در كاربردی یعنی)

 در ایشان به متفاوت مسؤوليتهای و نقشها دادن و درسهم در آموزی دانش شورای به دادن اهميت      ×

 حل برای مدرسه در اختالف حل شورای مدرسه، معاونان با همكاری مدرسه، در نظم ایجاد جمله از كارها

 ...و مدرسه ورزشی و بهداشتی امور آموزان، دانش بين مسایل
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 استعدادهای بروز تقویت جهت رد مدرسه در فرهنگی و علمی مسابقات همه به اهميت و توجه      ×

 آموزان دانش متفاوت

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

 «آموزی دانش بسيج

 خاص استعدادهای دارای و ورزشكار هنرمند، قرآن، قاری آموزان دانش ترغيب و تشویق      ×

 حمایتی چتر ایجاد و مدرسه در آموزان دانش خاص و رفتاری مشكالت و ها خواسته و نيازها به توجه      ×

 و رفتاری خانوادگی، مسائل حل راستای  در مجرب مشاوران بكارگيری و احيا مخصوصاً» ایشان برای

 . آنها تحصيلی

 راهكارهای مشاركت دانش آموزان در امور مدرسه

 قبیل از دارد، وجود مدرسه امور در آموزان دانش مشارکت افزایش براي متعددي راهکارهاي

 :ایجاد

 حل كاری گروه ــ1 فرهنگی؛ ميراث حفظ و فرهنگ كاری گروه ــ1 زندگی؛ های مهارت كاری گروه ــ0 

 ای مشاوره و پرورشی حيطة كاری گروه ــ5 نوجوانی؛ در هویتی مسائل كاری گروه ــ4 خانوادگی؛ مشكالت

 یابی شغل مهارت كاری گروه ــ6 ؛(خانوادگی و ارتباطی عاطفی، اخالقی، روانی، جسمی،: ابعاد شامل) فرد

 آموزان دانش مشاركت توان می فكری بارش مسأله، حل روش جمله از خاصی های روش با گروه هر در كه ،...و

 .كرد فعال را

. شود اتخاذ كارآمد و مؤثر ينقوان اوالً است الزم مدارس، امور در آموزان دانش جویی مشاركت تحقق برای

 كمی و كيفی امكانات و تر، نزدیک گرایانه جمع و دموكراتيک های شيوه به آموزشی های محيط ادارة هرچه
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 افزایش ها آن مشاركت ميزان شود، برگزار مسابقات و اردو یابد، افزایش آموزی دانش های نقش شود، بيشتر

 به بهداشت آموزش. شود فراهم مدرسه امور در آموزان دانش مشاركت برای راهكارهایی ثانياً یابد؛ می

 و طراحی، گوناگون امور برای ای ساده فرایندهای ثالثاً دهد؛ می افزایش را ها آن مشاركت ميزان آموزان دانش

 از معدودی عدة. شوند ها فعاليت جذب بيشتر آموزان دانش تا شود اجرا آموزان دانش خود همكاری با

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

 در پژوهش موانع ایجاد عامل عنوان به بلكه، پژوهشی مانع یک عنوان به نه توان، می را پژوهشی فرهنگ فقر

 سيستم در خود كه افرادی جانب از پژوهش اهميت باب در سخنرانی و صرف ای رسانه تالش. گرفت نظر

 كافی پژوهش، با ارتباط در جامعه فرهنگ و نگرش تغيير برای تنهایی به اند یافته شپرور محور آموزش

 و پرسشگری با آموز دانش ذهن است، معلم فعاليت بر مبتنی درسش كالس كه ای جامعه در زیرا نيست

 نعنوا به را آن بلكه نگرد نمی دغدغه یک عنوان به پژوهش به نهایت در و شود نمی عجين «پاسخ یافتن»

 به جامعه در كه نقشی هر در تواند می چگونه كه آموزد نمی او. آورد خواهد شمار به تجملی كاالی یک

 پژوهش نتایج به پژوهشی، ذهنيت فاقد مدیر یک عنوان به. نماید كمک( پژوهش) علم توليد به دارد، عهده

. داشت نخواهد پژوهشگران با را الزم همكاری خود وظایف حيطه در و نماید نمی توجهی نيز سایرین های

 طبيعی وجه یک كه شكست، از ترس و زحمت بدون را دانش توان می اینكه و پژوهش به تجمالتی نگاه

 كافی امكانات و اعتبار تخصيص مانع نيز نمود دریافت دیگران از كم بسيار ها هزینه صرف با و است، پژوهش

 .شد خواهد پژوهش به

 هستی به است آن با انسان رابطه و جهان شناخت جهت انسان نظری و دار نظام تالش كه فلسفه    

 و كلی مفاهيم با كه شناسی معرفت طریق از و شود می تقسيم شناسی ارزش و شناسی شناسی،معرفت

 مشاهده ترتيب این به. دارد نزدیكی رابطه یادگيری و تدریس های روش با دارد، سروكار شناخت بنيادین
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 بر حاكم فلسفه با متناسب و منتسب تدریس های روش طریق از چگونه شپژوه فرهنگ كه شود می

 ریشه واقع در. نماید می متاثر را پژوهش انجام چگونه خود و گيرد می قرار تاثير تحت پرورش و آموزش

 این به كه زمانی تا و باشد می پرورش و آموزش بر حاكم فلسفه آموزشی، نظام بودن محور آموزش اصلی

 باشد، می آن از كوچكی بخش كه تدریس های روش بحث در فقط نه و جامع، و جدی ورتص به مسئله

 ثمره پژوهشی فرهنگ پيرامون بحث حتی و پژوهش موانع همچون مسائلی از صحبت نشود؛ پرداخته

 سایر از بيش آموزشی نظام های گذاری سياست در مسئله این به توجه اهميت. داشت نخواهد چندانی

 از متاثر جامعه از دیگری ابعاد حتی كه آموزشی، نظام گيری جهت تنها نه زیرا. رسد می نظر به مسائل

 آموزش در كه اساسی نكته یک: شود می گفته آنكه حال و. بود خواهند آن پرورش و آموزش بر حاكم فلسفه

 نظریه یک تهدای از ما آموزشی نظام آید نمی نظر به كه است آن شود می دیده بيش و كم ایران پرورش و

 برخوردار  باشد جامعه فرهنگ و دین با متناسب كه كاملی و جامع پرورش و آموزش فلسفه و  جامع تربيتی

 بومی فلسفه یک به نياز و بوده كشورمان آموزشی نظام بودن وارداتی ماهيت از ناشی امر این كه باشد بوده

 دیدگاه با ای سنجيده صورت به را بومی زشیار نظام و اسالم بر مبتنی بينی جهان تربيت و تعليم در كه

 یكپارچگی و انسجام از ما تربيت و تعليم زیرا. است باشدمشهود داده تلفيق تربيت و درتعليم مدرن های

 تا صوری، رفته هم روی و برخوردارنيست، كيفی كارایی از ما تربيت و تعليم. باشد نمی برخوردار كافی

 .است ابزاری و سطحی، حدودی

 پژوهش و علم توليد با كشورمان  آموزشی نظام  محصوالت و ها برونداد كه نمود اشاره نيز نكته این به دبای

 و(  عالی آموزش با پرورش و آموزش) آموزش مختلف سطوح بين هماهنگی عدم دليل به و اند بيگانه

 گزار تاثير توانند نمی بازار ینا بر تنها نه ، سرمایه و كار بازار روز های نياز بين جامعه با پرورش و آموزش

 مورد را محور پژوهش نظام یک محصوالت اگر كه صورتی در.  شوند نمی هم بازار این جذب بلكه باشند



 

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

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

25 
 

 جامعه و بازار های نياز مسير در حركت و سرمایه و كار بازار با تنگاتنگ ارتباط عين در كه دهيم قرار بررسی

 نوین های  آوری فن عرصه در امروز كه توليدی همان.  پردازد می علم توليد و سرمایه و كار ایجاد به ،خود

 .  هستيم آن شاهد

 درسی های برنامه  كشور پرورش و آموزش محترم عالی شورای مصوب مدارس اجرایی نامه آئين مطابق      

 داده صاختصا ساعت – درس نام)   یكسان صورت به كشور سطح آموزان دانش كليه برای راهنمایی مقطع

 آئين همين با مطابق. است شده معرفی( عملی– شفاهی  -كتبی دروس و ساعات ميزان -تدریس برای شده

 تعریف تحصيلی سال طول در آموز دانش مستمر فعاليت عنوان به كالس خارج  یا داخل های فعاليت نامه

 است الزم معلمين و  مدیر بر لذا باشد می.......  داستان، ، نمایش اجرای تحقيق، ، گزارش شامل  كه شده

 رشد و فكری رشد به رسمی آموزش كنار  در عزیزان این توانمندی افزایش و آموزان دانش هدایت برای

 تفكر برانگيختن بر عالوه كه نمایند ایجاد را فرصتی منظور  همين به و نموده توجه آموز دانش اجتماعی

 .كنند فراهم هم را آنها ادهایاستعد پرورش و رشد های زمينه  جامعه نونهاالن

 و ای منطقه  شرایط بودن متنوع به توجه با و محوری مدرسه سياست وزارت كلی اهداف راستای در      

 می محسوب مدرسه اركان از كه مدرسه شورای به را هایی مسئوليت و اختيارات محترم شورایعالی محلی

 ها، محدودیت و منابع امكانات، به توجه با تواند می درسهم  مدیر منظور همين به. است نموده واگذار ، شود

 و مشاركت از گيرد می صورت مدرسه در كه مختلفی های فعاليت كردن جهت هم و كردن همسو برای

 مشاركت و پذیری مسئوليت شک بدون. ببرد بهره آموزان دانش اولياء و آموزان دانش ، مربيان  همفكری

 به رسيدن جهت در ها ریزی  برنامه و ها گيری تصميم در پرورش و شآموز امر در دخيل عوامل همه

 .بود خواهد  اثربخش ها فعاليت اجرای و شده تنظيم پيش از اهداف
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 و معلم خالقيت و  ابتكار با یاددهی آن در كه است ای جانبه دو فرآیند ، یادگيری و یاددهی فرآیند      

 این در متعلّم و معلم ، آیند فر طرف  دو هر كه نحوی به تاس درس اهداف و مفاهيم اساس بر یادگيری

 بر و تدریس كنار در معلمين ابتكار و نوآوری اساس بر كه هایی فعاليت به.    باشند داشته مشاركت فعاليت

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

 . شود می گفته مكمل

 آموزش راستای  در یا و باشد اقليمی یا ای منطقه خاص شرایط به توجه با ها فعاليت این چنانچه      

 اعضای تحصيلی سال آغاز با همزمان. شود می گفته برنامه فوق فعاليت ، باشد فراگيران خاص استعدادهای

 از بعد كه نمایند می تنظيم را ای ساله یک اهداف آموزان دانش های نياز و عالئق به توجه با مدرسه شورای

 فعاليت  برخی منظور همين به.  شود می دنبال شده عنوان های نياز رفع با متناسب ای  شيوه هدف تعيين

 .شود اجرا عوامل ی كليه نظارت با سال یک مدت در تا شود می بينی پيش ها برنامه و ها

 مدارس هدف بلكه. كنند می منتقل را دانش بهتر ستگاههاد زیرا نيست دانش انتقال هدف مدارس در      

 و كشف محل راهنمایی و ابتدایی مقاطع  ویژه به مدارس.  یادگيری برای شرایط ایجاد یعنی است دادن یاد

 و یادگيری برنامه در موثر طور به معلمان و مدیران.  آنهاست   تثبيت و تمرین و افراد استعدادهای بروز

 كه نيست چيزی كيفيت. دارند نقش كيفيت مستمر ارتقای و بهبود های فعاليت و وزانآم دانش رضایت

 عوامل  و معلمان و كاركنان همه صادقانه مشاركت نيازمند كيفيت تحقق كرد، تزریق مدرسه  به بتوان

 . است مدرسه

 آور نشاط های لحظه   دایجا  با و پویا و زنده های فعاليت با كه است این هنرمند مربيان و معلم كار      

 آموز دانش اشتياق تحریک بدون ، مكانيكی وظيفه  یک عنوان به آنكه نه كنند، عرضه فراگيران به را مفاهيم

 كتاب محتویات و اطالعات انباشتن برای مكانی صرفاً نباید آموز دانش ذهن تنها ، خالقيت و نوآوری بدون و
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 آموز چون. كنند  ارائه را مطالب مستقيم و جانبه یک صورت به شدان جانبه همه رشد به باید بلكه  ، باشد

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

 بيرون كالس از آموز دانش باید واقعی آموزش در اما   گيرد صورت صرف آموزش شاید نيست ميسر معلم

 فراگير ذهن تا شود می باعث آموز دانش برای فرصت این نمودن فراهم. شود اجتماع  و دگیزن وارد و بياید

. شود خالقيت و آوری   نو به دستيابی جهت فكر، محرّک كشانده، كنجكاوی و سوال به را او و انگيزاند  بر را

 و ببندند كار به  خودرا خالق اندیشه آموز ودانش معلم كه شود ریزی برنامه طوری مدرسه در همچنين

 و مهارت تا داد آموزش باید را آموز دانش.  كنند كسب را گيری وتصميم مسئله حل تفكر مانند هایی مهارت

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

  .گيرد می انجام ذیل مراحل آموزشگاه این برنامه فعاليت پرورشی تنظيم در.

 :سنجی نياز-1      

 فراگيران نيازهای  و عالیق به توجه با و آموزان دانش موقعيت و جنس ، سن به توجه با فعاليت محور      

 .بود خواهد

 :فعاليت نوع انتخاب    -2      

 می مدرسه شورای اعضای   از كدام هر ، منابع و امكانات به توجه با و شده اعالم نيازهای به توجه با      

. شود انتخاب ها برنامه بهترین پيشنهادی های فعاليت و   ها برنامه بين از و نمایند ارائه را پيشنهاداتی توانند

   تعميق به كه كند می ایجاد معلم برای را احساس این برنامه فوق های فعاليت   تدوین در معلمين مشاركت

 در مهمی نقش هم  آنها مشاركت و اولياء قتمواف است ذكر به الزم كرد خواهد كمک فراگير یادگيری

 . داشت خواهد امر این تسهيل
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 :اهداف تعيين      -3      

 های حيطه اندازه چه  تا برنامه نوع این داشت توجه باید برنامه بهترین و پيشنهاد بهترین انتخاب در      

 خالق تفكر چه هر(.  نگرشی حوزه و مهارتی  حوزه ، شناختی حوزه. )گيرد می بر در را یادگيری گانه سه

 .بود خواهد تری مناسب فعاليت ، كند تقویت بيشتر  را انگيزه و  برانگيزد بيشتر را آموز دانش

 و برنامه فوق بهترین انتخاب از بعد  شده انتخاب برنامه فوق با متناسب های فعاليت تعریف       -0      

 .شوند معرفی دارند اجرایی قابليت راستا این   در كه هایی فعاليت است الزم یادگيری اهداف

 :فعاليت اجرای       -1      

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

 .گيرد می صورت  برنامه چيدمان است، الزم آن اجرای برای كه زمانی و فعاليت

 

 :  ارزیابی     -1      

 مترتب برنامه این   بر كه اهدافی تحقق و اثربخشی ميزان است الزم برنامه فوق فعاليت اجرای از پس      

. خير یا است یافته دست نگرش یا مهارت یادگيری،   از سطح این به آموز دانش آیا كه كرد ارزیابی را بوده

 قرار مدیریتی موفق تجارب بوته در را فعاليت این وانت می ارزیابی پایان  در مطلوب نتيجه حصول صورت در

 .داد
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