
معـاونت پـژوهـش



خدای بزرگ و منان را ش��اکر و سپاس��گزاریم که قریب به دو دهه این توفیق را یافته ایم 
که با اس��تعانت از درگاه ایزد متعال در س��ایه الطاف بی ش��مار ولی نعمتمان حضرت علی 
بن موس��ی الرضا علیه الس��ام و هم س��و با منویات مقام معظم رهبری دام ظله در عرصه 
فرهنگی کش��ور اس��امی مان، ایران عزیز، حض��وری پررنگ به وی��ژه در ارتباط با نوجوان 

وجوان داشته باشیم.
معاون��ت پژوهش یکی از معاونت های فّعال موسس��ه، علی رغم عم��ر کوتاه 20ماهه خود، 
توانس��ته در حوزه ماموریت خود تألیفات درخور توجهی داش��ته باش��د که از آن میان به 

موارد ذیل اشاره می نماییم:

1- کتاب خدمت
2- کتاب زیارت در دو مجلد برای مقطع راهنمایی و دبیرستان

این کتاب به عنوان کتاب برتر در چهارمین جش��نواره کتاب س��ال رضوی در ش��هریور 1390 انتخاب ش��د و مورد تقدیر 
قرار گرفت.

3- کتاب نظاط و شادمانی در چهار مجلد برای مقطع راهنمایی و دبیرستان و دو جنس دختران و پسران
4- کتاب مسئولیت پذیری در دو مجلد برای مقطع راهنمایی و دبیرستان

کتاب های فوق درس��نامه مربیان طرح خادمین ش��هر بهشت است که از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد 
مقدس اجرا می شود.

5- کتاب گلچین مسئولیت پذیری/ معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی 
6- کتاب اجرای برتر ویژه مجریان نمازجمعه/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان رضوی

7- کتاب خبرنگار افتخاری نمازجمعه/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان رضوی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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مراحل اجرایی طرح
الف( تدوین هندسه موضوعی دوره

در مرحله اول برای شروع طراحی دوره، متناسب با مقطع، 
پایه و جنس��یت مخاطبین در سه س��رفصل اصلی احکام، 

عقاید و اخاق، موضوعات آموزشی احصاء گردید. 
ب( تالیف کتاب 

ب��ه ازای ه��ر پایه در مقاط��ع مختلف تحصیل��ی 3 کتاب 
پیش بینی شده است. که عبارتند از: کتاب کار دانش آموز، 

کتاب راهنمای معلم و کتاب راهنمای اولیاء
1.کتاب کار دانش آموز

کت��اِب محوری هر پایه، کت��اب کار دانش آموز خواهد بود. 
بخش های کتاب کار دانش آموز متناس��ب با س��ن مخاطب 

به شرح ذیل می باشد:
- دانش آموزان پایه اول، دوم و س��وم ابتدایی: اس��تفاده از 
شعر و داس��تانک برای انتقال مفهوم اصلی درس به همراه 
دو تمری��ن در منزل. یک تمرین توس��ط دانش آموز و یک 

تمرین با کمک والدین
- دانش آموزان پایه چهارم و پنجم و ششم ابتدایی: استفاده 
از داستانک و حل مسئله برای انتقال مفهوم اصلی درس به 

همراه دو تمرین در منزل
تذکر: به منظور جذابیت بیشتر کتب درسی مقطع ابتدایی 
از تصویرس��ازی متناسب با موضوع درس در طراحی کتاب 

کار دانش آموز استفاده خواهد شد.
2. کتاب راهنمای معلم و مربی

در راس��تای استانداردسازِی آموزش کتاب کار دانش آموز و 
پیش��نهاد نحوه ارائه مباحث در کاس و استفاده از تمرین 
در کاس، کت��اب راهنمای معلم طراحی خواهد ش��د. که 
البته برای موفقیت بیشتر در این مهم، دوره آموزشی ضمن 

خدمت نیز پیش بینی شده است.
3. کتاب راهنمای والدین

در راس��تای تعمیق مفاهیم کاسی و درگیر شدن اولیاء با 
مفاهیم درس��ی، کتاب راهنمایی برای اولیاء در نظر گرفته 
شده است. عمده ماموریت این کتاب، درگیر کردن والدین 
ب��رای کمک به ح��ل »تمرین در منزل« دان��ش آموزان و 

اطاع از مباحث مطروحه در کاس خواهد بود. 

»نقش تعلیم و تربیت چ�ون نقش جنگ با کفر برای 
جامعه ما حیاتی است« 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
نفس انسان، در آغاز کودکی، سالم، صاف و بی آالیش است 
و می توان��د تحت تعلیم و تربیت ه��ای گوناگون قرار گیرد. 
اگر انسان از تعلیم و تربیت صحیح و دینی برخوردار باشد 
و الهی بار آید، می تواند جامعه را به س��وی کماالت انسانی 
و الهی س��وق داده، افراد جامعه را از نابودی و فرو رفتن در 
انحرافات اخاقی و فس��اد اجتماعی نجات دهد و جامعه ای 

به وجود آورد که الگوی همه انسان ها قرارگیرد. 
مدرس��ه به عنوان خانه دوم که زمان زیادی از ساعات روزانه 
یک نونهال را به خود اختصاص داده، می تواند نقش بسزایی 
در تربیت دینی وی ایفا نماید. مدرسه می تواند با برنامه ریزی 
دقیق و تدوین نقش��ه راه تربیتی برای دانش آموزان در س��ه 
مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرس��تان ذیل س��ه 
س��رفصل اخ��اق، عقاید و اح��کام به عنوان اج��زای اصلی 
هندس��ه موضوعی تربیت اس��امی، بخش عم��ده ای از بار 
تربیتی آن ها را به عهده گیرد. این طرح - دوره تربیت  دینی 
کانون مدارس اس��امی- به دنبال آن خواهد بود تا این مهم 

را در حّد بضاعت خود محقق نماید.

طرح دوره تربیت دینی کانون مدارس 
اس�امی )مقطع ابتدایی – پس�ران(

الف( محتوای دوره
 محتوای دوره بر اساس سه سرفصل اخاق، احکام و عقاید 
پیش بینی شده است. که بر اساس سیری مشخص از پیش 
دبستانی تا انتهای دبیرستان ادامه خواهد داشت. برای هر 
پایه در هر مقطع تحصیلی برای یک س��ال آموزش��ی 30 
جلس��ه )به ازای هر هفته یک جلس��ه( در نظر گرفته شده 
اس��ت. در طراحی دوره سعی شده است که در هر سال به 
هر کدام از س��ه سرفصل اخاق، احکام و عقاید متناسب با 

سن و جنسیت مخاطب، پرداخته شود.
مخاطبی��ن دوره، دانش آم��وزان مقاط��ع پیش دبس��تانی، 

ابتدایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه خواهند بود.
ب( نحوه انتقال مفاهیم و سرفصل های آموزشی

ش��یوه ارائه مفاهیم و سرفصل های آموزشی براساس کتاب 
کار دانش آموز و در قالب آموزش کاس محور خواهد بود. 

د( مربیان دوره 
مربی��ان دوره می توانند از بین معلمان پرورش��ی مدارس و 

طاب جوان انتخاب شوند.

ویژگی های طرح

مقدمه و ضرورت طرح
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به منظور طراحی کتاب های کار کودک و ایجاد جذابیت های 
بیش��تر در ارائ��ه مباحث اخاقی، اعتق��ادی و احکام برای 
دانش آموزان، اس��تفاده از مدل های نوآورانه طرح بحث در 
کاس و مدل ه��ای متنوع انتقال پی��ام و مفاهیم، ضروری 
به نظر می رس��د. این مدل ها به گونه ای عمل می نمایند تا 
پیام ها به صورتی غیرمستقیم به دانش آموزان منتقل شود 
و ایشان نیز در جمع بندی موضوع درس، مشارکت نمایند.

در ذی��ل به مدل های متنوعی ک��ه در ارائه پیام های درس 
می تواند مفید باشد اشاره می شود:

در این مدل برای انتق��ال مفهوم و پیام اصلی که می تواند 
پیام��ی اخاقی، اعتقادی یا احکام باش��د، مربی در ابتدای 
کاس س��والی را با هدف درگیر کردن اذهان دانش آموزان 
با موض��وع، طرح بح��ث می نماید. می ت��وان دانش آموزان 
کاس را به چند گروه تقس��یم نمود و آنان نظرات ش��ان را 
در خصوص س��وال مطرح شده ارائه دهند. محتوای کتاب، 
س��وال محور بوده و از س��واالت مقدماتی شروع شده و به 
س��واالتی که جمع بندی پیام اصلی درس خواهد بود پایان 
می یابد. در این مدل می توان شروع درس را به جای طرح 
س��وال با یک داستانک یا ش��عر متناسب با سن مخاطبین 
آغاز کرد و س��وال را از متن ای��ن محتوا برای دانش آموزان 

طرح کرد.

در ای��ن م��دل پیام اصل��ی درس در قالب بیان داس��تانی و 
با مش��ارکت فع��ال دانش آم��وزان منتقل می ش��ود. درس 
دانش آموزان با داس��تانی آغاز می شود که در اوج داستان و 
گره اصلی داس��تان، ادامه و تکمیل داستان به دانش آموزان 
واگذار می ش��ود. انتقال پیام درس در قالب تکمیل داستانی 
اس��ت که دانش آموزان با فرصتی که در اختیار ایش��ان قرار 
خواهد گرف��ت، انجام می دهند. این مدل به صورت انفرادی 
توسط تک تک دانش آموزان اجرا خواهد شد. جمع بندی پیام 

اصلی درس با مشارکت مربی و دانش آموزان خواهد بود.

مدل تکمیل داستانمدل ارائه مفاهیم 

مدل طرح سوال 
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در ای��ن م��دل، مرب��ی ب��رای انتقال پی��ام اصل��ی طرح، 
دانش آم��وزان را به موقعیتی غیر از موقعیت کاس می برد. 
ای��ن موقعیت می توان��د در یکی از موقعیت های مدرس��ه 
یا ش��هر باش��د. مربی تمرین هایی ک��ه از قبل در خصوص 
موض��وع اصلی در کتاب آم��ده را در فضای واقعی با بچه ها 
حل می کند. ویژگی اصل��ی این مدل آموزش لمس واقعی 
مس��ایل ایجاد ش��ده بدلیل عدم رعایت پی��ام اصلی درس 

توسط دانش آموزان خواهد بود.

در این مدل فضایی برای بازی دانش آموزان آماده س��ازی 
می ش��ود که دانش آموزان در حین بازی با پیام های درس 
آشنا خواهند شد. مس��ابقات می تواند به صورت انفرادی و 
یا گروهی طراحی ش��ود. رس��یدن به پیام های اصلی درس 

امتیازهای اصلی مسابقه را شامل خواهد شد.

در ای��ن مدل ب��ار آم��وزش پی��ام اصلی درس ب��ه دوش 
دانش آموز گذارده می شود. مربی از دانش آموزان می خواهد 
ب��رای هفته بعد در خصوص مس��ئله ای که جواب آن پیام 
درس خواه��د ب��ود، تحقیق کتابخان��ه ای و مصاحبه انجام 
دهند و  نتایج بدست آمده را در قالب مقاله ای در کاس به 
صورت کنفرانس ارائه دهند. در این مدل تعداد مش��خصی 
از دانش آموزان وظیفه تحقیق را به عهده خواهند داش��ت 

مدل اجرای نمایش

مدل موقعیت محور

مدل بازی محور

مدل تحقیق محور

در این مدل تعدادی از دانش آموزان نمایش��ی را در ابتدای 
کاس مطابق کتاب درسی بازی می کنند. محتوای نمایش 
دارای ایراداتی اس��ت که با پیام درس در تناقض می باشد. 
در اص��ل مخالف پیام نمایش، پیام اصلی درس خواهد بود. 
بعد از اج��رای نمایش مربی از دانش آم��وزان می خواهد تا 
نمای��ش را نقد کنند. با گفت و ش��نودی ک��ه بین مربی و 
دانش آم��وزان ص��ورت می گیرد ایرادات نمایش مش��خص 
می ش��ود. بعد از مشخص ش��دن ایرادات دانش آموزان به 
چند گروه تقس��یم ش��ده و در خصوص جایگزین ایرادات 
نمایش به جمع بندی می رس��ند. مرب��ی از  گروه هایی که 
به جمع بندی رس��یده اند تقاضا می کند تا نمایش را مجدداً 
با س��ناریوی جدید برای بقیه دانش آم��وزان بازی نمایند. 
مربی در انتها پیام اصل��ی نمایش را با کمک دانش آموزان 

جمع بندی می نماید.
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و بعد از ارائ��ه مقاالت، س��ایر دانش آموزان در 
خصوص صحت پاسخ مقاالت ارائه شده، به نقد 
می نشینند و س��رانجام مربی جمع بندی نهایی 

را انجام می دهد.

مکمل های آموزشی:

1. طراحی مس��ابقاتی همچون مسابقه داستان 
نویسی، مس��ابقه نمایش نامه نویس��ی، مسابقه 
تهی��ه کلیپ موبایل از آم��وزش موقعیت محور 

و ... 
2. تولی��د فیل��م، ص��وت، کلی��پ، انیمیش��ن، 
فل��ش کارت،  نمایش��نامه،  داس��تان،  مجموعه 

لوحه های آموزشی و ... 
3. برگ��زاری همای��ش، اردو، بازدی��د و کارگاه 

عملی
4. تولید پیک های آموزش��ی ماهانه برای مرور 

مطالب فراگرفته شده
5. برگزاری حلقه های معرفت پرس��ش و پاسخ 
دین��ی در فضای باز و آزاد ب��دون دغدغه نمره 

و کاس
6. تولید نش��ریه ی��ا روزنامه دیواری همس��و با 
مباحث طرح ش��ده با مش��ارکت دانش آموزان 
برای هر پایه با نظارت معاونت پرورشی مدارس

7. اختص��اص بخش��ی از کتابخان��ه کاس به 
کتاب های مرتبط به مباحث پرورشی و تربیتی 

با مدیریت خود دانش آموزان 
ج( آموزش مربیان

ب��ه منظور اجرای هر چه بهتر دوره تربیتی نیاز 
اس��ت تا مربیان دوره نس��بت به مأموریت این 
دوره و نحوه تدریس در کاس ها، قبل از شروع 

دوره، آموزش های الزم را فراگیرند.
د( توجیه والدین

به منظور همراهی بیشتر والدین در طول طرح 
و پیگیری ایش��ان در راس��تای انج��ام تکالیف 
دانش آم��وزان در منزل، همایش توجیهی برای 
والدین در نظر گرفته ش��ده اس��ت ت��ا مزایای 

اجرای طرح برای ایشان بیان گردد.
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