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گاه مربیان رد جامعه رپدازی با اتکید رب بیانیه گام دوم انقالب  نقش و جای

 زینب خادمی

 انحیه بسیج سپاه میاندوآب
 

 چکیده 

نسل جوان تشنه فرهنگ و معارف سازگار با روحیات خویش 

شناسایی این روحیات در ید کسانی است که به نیروی  .می باشد

عظیم جوانان اعتقاد دارند و معتقدند این مملکت به دست 

از مجله دلسوزان نظام  . تالشگران ایرانی آباد خواهد شد

مربیان بسیجی می باشند که احلق و االنصاف در عرصه های 

فرهنگی نظام خوش درخشیدند و بعد از سنگر های خاکی مقابله 

با دمشنان تا بن دندان مسلح ، امروز نیز در جبهه جنگ نرم 

 .با زورگویان مستکرب، هدایت فکری جوانان را عهده دارند 

ند با برقراری یک تعامل دوستانه فرهنگی بسیجی می توا

نقش .باجوانان مسیر فکری آهنا را تغییر داده و منور سازد

دوستان گاهی اوقات از نقش خانواده و جامعه نیز پررنگ تر و 

در به   توانایی ها و توامنندی های جوانان. حساس تر می شود

کار گیری شیوه ها و روش های خمتف آهنا برای دلیلی بر این 

جوانان دارای خصوصیات خمتلف می باشند وبرای حل .ست مدعا

و از   معضالت ومشکالت موجود می توانند از روش های ابداعی

در این رهگذر توجه به ایجاد  .خالقیت استفاده می کنند

ی یکی از کار شتغییرات سازنده و کارگشا و حتول نظام آموز

یی علمی و آمد ترین و کلیدی ترین حمور های رسیدن به خود کفا

این حتوالت باید به گونه ای صورت . مهان تولید دانش می باشد

های خدادادی و  پذیرد که اواَل میل آنان را به سوی ارزش

حرکت دهد و از آنان نوجوانانی بسازد تا آنان نیز با  معنوی 

دیگر مهنوعان خویش زجنیره ای از خوبیها را با خود به ارمغان 

ت و نو آوری هم داشته باشند تا نسل بربند و از سویی جذابی

به کارگیری این قابلیت ها  .جوان به آهنا گرایش پیدا کنند

  بسیجی نیز باعث می شود نسل جوان توسط مربیان در جامعه 

مسیر درست تفکر را بیابدو راه را بر ورود افکار و تفکرات 

امید است به روزی برسیم که بسیجیان اهل قلم  .بیگانه ببندد
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نقش عظیمی در شکوفا  در کنار دیگر دلسوزان نظام  فرهنگ و 

                 .و ارزشهای دینی ایفا کند کردن باور ها 

 حتول کار آمد  -نظام آموزشی    -مربیان بسیجی :کلمات کلیدی 

 

 مقدمه

تعلیم و تربیت، بنیاد و  ضرورت توجه به تعلیم و تربیت 

اجتماعی یک ملت به مشار می اساس فرهنگ، آگاهی، رشد و توسعه 

رود، تعلیم و تربیت یگانه راه انتقال فرهنگ دانش و جتربیات 

نسلی به نسل دیگر است و آنچه بشر تا کنون قله های علم و 

دانش را فتح کرده و به مرحله فرا مدرن امروز رسیده، نتیجه 

تالش انسان در سایه دانش آموزی بوده است، در عصر جدید هر 

از سیستم آموزشی فعال و سازمان یافته برخوردار  کشوری که

بوده است، توانسته استعداد و خالقیت فرزندان خود را کشف 

کند و آنان را در سایه آموزش پیشرفته در وادی بی انتهای 

علم و دانش یاری رسانده و از پیشتازان علم، دانش و 

 .تکنولوژی مدرن امروز به مشار آمده اند

ترین دین در میان ادیان اهلی است که به مهه  دین اسالم، کامل

جوانب زندگی انسان نگاه ویژه دارد و برنامه کامل برای این 

ها با عمل به این برنامه به  منظور در نظر گرفته تا انسان

یکی از جوانبی که دین اسالم، امهیت و ارزش فوق . تکامل برسند

وزی است تا ای برای آن قائل است، حبث علم و علم آم العاده

نازل ( ص)جایی که خنستین آیاتی که بر پیامرب عظیم الشأن اسالم

شد، هبرتین دلیل بر امهیت و جایگاه ویژه تعلیم و تعلم در 

. آفرید( جهان را)خبوان به نام پروردگارت که »: اسالم است

خبوان که . ای خلق کرد انسان را از خون بسته( مهان کسی که)

ت؛ مهان کسی به وسیله قلم تعلیم منود و پروردگارت بزرگوار اس

قرآن کریم صراحتًا « .دانست، یاد داد به انسان آنچه را منی

( ص)تعلیم را یکی از اهداف برانگیخته شدن پیامرب اکرم

هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم »: دانسته و فرموده است

 یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و احلکمه؛ او

کسی است که در میان مجعیت درس خنوانده رسولی از خودشان 

خواند و آنان را تزکیه  برانگیخت که آیاتش را بر آنان می

پیامرب « .آموزد و حکمت می( قرآن)کند و به آنان کتاب  می

نیز با نظر به اینکه یکی از اهداف بعثتش ( ص)گرامی اسالم

رارًا به امهیت تعلیم و تعلم است، در گفتار و رفتار خود ک

علم، آموخنت و نقش آن در تکامل زندگی انسان تأکید منوده 
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وقتی دو گروه را در مسجد ( ص)بر مهین اساس پیامرب اکرم. است

مشاهده کردند که گروهی مشغول عبادت بودند و گروهی مشغول 

مذاکره و حبث علمی، رفنت به نزد گروه دوم را بر پیوسنت به مجع 

جیح داده و درباره این رفتار خود عبادت کنندگان تر

« .ام بالتعلیم ارسلت؛ من برای تعلیم فرستاده شده»: فرمودند

حتصیل علم از نظر اسالم یک ضرورت مطلق است و هیچ قید و شرطی 

نه قید زمانی، نه قید مکانی و فردی و نه هیچ قید و )ندارد 

اطلبوا العلم و لو »از حدیث معروف (. حمدودیت دیگری

یابیم  در می« .ین؛علم را طلب کنید، اگر چه در چین باشدبالص

ای است که جا و مکان خاصی  که از نظر اسالم طلب علم فریضه

مهچنین این حدیث معروف را . شناسد و حمدودیت مکانی ندارد منی

ز «»اطلب العلم من املهد علی اللحد»ایم که  بارها شنیده

هد علم آموزی حمدودیت د که نشان می« گهواره تا گور دانش جبوی

را ( ص)زمانی ندارد و نیز حدیث بسیار معروف و مشهور پیامرب

طلب العلم فریضه علی کل مسلم؛ علم آموزی بر »: که فرمودند

و احادیث معروف دیگری که هر کدام « .هر مسلمانی واجب است

دلیل و نشانه حمکمی است بر اثبات وجوب و ضرورت آموزش و 

 .سالمتعلیم و تعلم در ا

البته امهیت علم و علم آموزی از دیدگاه اسالم به قدری واضح 

خنستین آیاتی که بر پیامرب . ایت که نیازی به توضیح ندارد 

اکرم نازل شد هبرتین دلیل برجایگاه ویژه تعلیم و تعلم در 

ِاقَرأ ِباسِم َربَِّک اّلذی َخَلق ؛ َخَلَق االنساَن ِمن َعَلٍق ؛ :اسالم است 

َو َربَُّک األکَرُم ؛ الَّذی َعلََّم ِبالَقَلم ؛ َعلََّم االنساَن ماَلم اقَرأ 

جهان )خنوان به نام پروردگارت که ( 96سوره علق آیه . )َیعَلم 

انسان را از خون بسته ای خلق کرد ( مهان کس که. )آفرید ( را

بزرگوارتر است ، مهان کسی که به ( ازمهه)خبوان پروردگارت .

لیم منود و به انسان آنچه را منی دانست یاد داد وسیله قلم تع

وقتی دوگروه را در ( ص)برمهین اساس است که پیامرب اکرم .

گروهی که مشغول عبادت بودند و گروهی : مسجد مشاهده کردند 

مشغول مذاکره و مباحثه ی علمی ، رفنت به نزد گروه دوم را 

باره این بر پیوسنت به مجع عبادت کنندگان ترجیح داده و در

با لتَّعلیِم ُارِسلُت ؛ من برای تعلیم » :رفتار خود فرمودند 

صراحتًا تعلیم را یکی از  قرآن کریم نیز « .فرستاده شده ام 

دانسته و می فرماید ( ص)اهداف اساسی برانگیخنت پیامرب اکرم 

االّمییَن َرسوال ِمنُهم َتیُلوا َعَلیِهم آیاتٍه و  هَو الَّذی َبَعَث فی :

ُیَزکیهم و ُیَعلِّمُهم الِکتاَب و احِللَمَه 
2

او کسی است که در میان  

رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را . مجعیت درس خنواند 

برآنان می خواند و آنان را تزکیه می کند و به آنان کتاب 
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و کمت می آموزد و مسلمًا پیش از آن در گمراهی ( قرآن)

 .(1463، فر توفیقیان)آشکاری بودند

حال در می یابیم ، اینکه کشوری بتواند در عرصه های خمتلف 

پیشتاز باشد ولی به ... علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و 

علم و توسعه علم آموزی بی توجه باشد ، حمال است و متام 

موفقیت های امروزی جامعه بشری مرهون توجه به علم و دانش 

به سوی توسعه و پیشرفت مهچنین کشورهایی در جهان سوم  . است

گام برداشته که در قدم اول تغییر و حتول در نظام آموزشی 

خود ایجاد کرده و در سایه آموزش جدید و پیشرفته، حبران عقب 

پر واضح است که توجه تک  . ماندگی را پشت سر گذاشته است

بعدی به علم هم منی تواند کار گشای متامی مسائل جوامع باشد 

ه سایر مسائل اخالقی ، اعتقادی ، روانی و و در این که ب

 . (1439، منصوریان)اجتماعی نیز باید توجه شود شکی نیست

 ضرورت حتول در نظام تعلیم تربیت کشور 

بسیاری از کار شناسان معتقدند که نظام تعلیم و تربیت باید 

در این خبش باید بررسی کنیم آیا اساسَا .تغییرات اساسی کند 

نیاز به حتول و ساختار شکنی منطقی  نظام تعلیم و تربیت کشور 

آنچه مسلم است این است که نسل جوان دارای  دارد یا خیر؟

رگونه برخورد انتخاری و روحیه متزلزل و شکنده ای دارد و ه

ضربتی با نسل جوان جواب خنواهد داد و باید برای برخورد با 

نسل جوان و بررسی عالئق و سالئق آهنا از ادبیات و ابزارهای 

مگه ما » خاصی استفاده کرد و صرفَا اکتفا به این عبارت که 

اشتباه حمض « چرا ما از این کارا منی کردیم . جوون نبودیم 

  ...تفکر ، نگرش، بینش ، کسب آگاهی ، تعلیم و  نوع. است

سال گذشته تغییر  41یا  21،  11نسل جوان امروز با جوان 

بسیاری در   کرده است و عوامل فرهنگی ، اجتماعی و مدیریتی

این شکل گیری های نوین فکری و عقیدتی نقش داشته اند و 

ظر هرگونه تصمیم گیری و برنامه برای نسل جوان بدون در ن

گرفنت این فاکتور ها و عوامل فرهنگی ، اجتماعی و مدیریتی 

بی فایده است و نه تنها گره ای ازمشکالت باز منی کند بلکه 

و آنچه که در این  . باعث مشکالت عدیده دیگری هم می شوند

فرآیند مهم است و کلید پیروزی ما بر تفکرات مسموم و آلوده 

ا درگیر خود کرده این ای است که متاسفانه نسل جوان ما ر

است بتوانیم ، برنامه ها اهداف ، آرمان ها و الگو های 

جذاب تر و برتری نسبت به آنچه در ذهنشان دارند ارائه کنیم 

تنها در این صورت است که . و توجه آهنا را به خود جلب کنیم 

نسل آینده از بیراهه جنات پیدا خواهد کرد و به جای پرداخنت 
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زود گذر به لذت های و تبعات مثبت و سامل فکر  به لذات آنی و

خواهد کرد و فرد سامل و پویا جامعه سامل و پویا را می سازد 

، فر توفیقیان)و جامعه سامل یعنی زندگی راحت تر و ایمن

1463). 

ایجاد و خلق شیوه های نوین   بنابراین در می یابیم اگردر

سنتی بسنده علم آموزی و تولید دانش به روش های قدیمی و 

کنیم ، دمشن گوی سبقت را از ما خواهد ربود و با ترفند های 

رنگ و لعاب دار جوانان ما را به مست و سوی خود خواهند 

کلید این فرآیند و این برنامه به دست دلسوزان نظام   .کشید

است و در این مقوله دلسوزان نظام مهانا مربیانبسیجی هستند 

وهای کارآمد آب رفته را در که می توانند با ارائه الگ

طبق آمار های مستند بیشرتین .اصطالح به جوی باز گردانند

اعتماد در بین مشاغل متوجه دبیران است و دانش آموزان و 

. خانواده های آنان بیشرتین اعتماد را به دبیران خود دارند

اینجاست که نقش مربیانبسیجی بیش از پیش حیاتی تر و حساس 

 .تر می شود

این نتایج حاصل می گردد که بسیج صرفا  لوای تعریف بسیج از 

برای جنگ و دفاع از مرزهای فیزیکی شکل نگرفته است بلکه به 

عنوان هنادی اثرگذار در روند مهه جریاهنای روبه رشد جامعه 

اسالمی که در آن سعادت جاوید آدمیان می باشد نقش آفرین 

 .است

ویژگی های )جمموعه اهداف مأموریت نظام آموزش عبارت است از »

ناظر به حتقق شرایط و اقتضائات ، ) و وظایف (انسان مطلوب 

که باحتقق آن افراد ( تأمین ابزارها ، وسائل و امکانات 

آماده ایفای نقش های مفید فردی و اجتماعی در عرصه های 

می  ملی و در تعامل با حتوالت حمیطی منطقه ای و جهانی  توسعه 

 «.گردند 

جود این که وزارت آموزش و پرورش بزرگرتین وزارت کشور با و

است و منی توان نقش کلیدی آن در پیشربد اهداف بیست ساله را 

نادیده گرفت و دولت حمرتم نیز مهواره سعی در ارتقای آن داشته 

ولی در مواردی طرح های ارائه و اجرا شده، باعث وارد . است

این وزارختانه و از مهه آمدن ضربات جربان ناپذیری بر پیکره 

 .بیشرت بر دانش آموزان شده است

یکی از این ضربات زمانی وارد شد و می شود که نقش مراکز 

تربیت مربی در تربیت نیروی کار آزموده و متعهد، کم رنگ شد 

و در مقابل ، نیروهای حق التدریس و پیمانی به صورت گسرتده 
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نا نبودن این افراد به کار گرفته شدند و به دالیلی مهچون آش

با روش تدریس و چگونگی برخورد با روحیه بچه ها و ناچیز 

( و یا حداقل تالش)بودن حقوق پرداختی به آهنا، هیچ گونه تالشی

نباید از .) در جهت آموزش فرزندان این مملکت اجنام ندادند

و حاال که  .(نظر دور داشت که افرادی استثنا نیز وجود دارند

دی در این مورد به دست آمده است، از دولت جتربه های زیا

انتظار میرود که نقش مراکز تربیت مربی را پررنگ تر کند و 

به این ترتیب افرادی آموزش دیده، متخصص در امر تربیت دانش 

آموزان و دیندار وترد آموزش و پرورش کند؛ و این مسئله 

ی مهمی است که با اجرای آن می توان کیفیت، کارایی و بازده

 .آموزش و پرورش را تضمین کنیم

باید به » اگر ما خبواهیم به این گفته رهرب معظم انقالب که 

مسئله ی پرورش و جریان پروش امهیت داده شود؛ درکتاب درسی، 

در انتخاب مربی، در تربیت مربی، در خود سازماندهی و هر چه 

چون آموزش و پرورش بتواند از گسرتش کمی پرهیز کند هبرت است؛ 

گسرتش کمی آموزش و پرورش ، امروز در اولویت نیست؛ گسرتش 

آن مقداری که نیاز . نیاز ها بر آورده شود. کیفی مهم است

درجه اول، گسرتش کیفی . به مربی و مدرسه هست تأمین شود

باشد؛ باال بردن ارتقاء رتبه مربیان از حلاظ آمادگی، جتربه، 

آموزش و پرورش  دانش، فرهنگ؛ این چیزهایی است که در

عمل کنیم، ناگزیر باید روند به کارگیری نیروهای حق «.است

التدریس و پیمانی متوقف شود و تنها مرجع ورود مربیان به 

 .(1463، فر توفیقیان)آموزش و پرورش، مراکز تربیت مربی باشد

و وضعیت  موردی دیگری که باید به آن توجه شود، حقوق مربیان

اول این : که از چند جهت باید بررسی شوداست  معیشیتی مربیان

که وقتی دولت افرادی را به عنوان حق التدریس استخدام می 

کند، در چند سال اول خدمت، حقوق ناچیزی به آهنا پرداخت می 

شود و این باعث ازبین رفنت و حتی به وجود نیامدن انگیزه 

چنین افرادی پس از اینکه به . تدریس در این افراد می شود

طور رمسی استخدام می شوند، نیز بدون هیچ گونه انگیزه ای 

دوم . خدمت میکنند و تدریسی با کیفیت پایین ارائه میدهند

این که در مواردی اندک، حقوق مربیان دیر پرداخت میشود و 

این خود باعث دل مشغولی مربی به مسائل مالی و حبران های 

تدریسش کاسته  ناشی از آن می شود، که ناخودآگاه از کیفیت

 .می شود

امروزه به دلیل فراگیر شدن فرهنگ فرزند کمرت زندگی هبرت و 

دالیل اجتماعی دیگر، کالس های چند پایه در کشور زیاد شده 

اند و نیاز به توجه ویژه به این کالس ها و مربیان آن ها 
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است، ولی برعکس در این مورد هیچ گونه اعتنایی نشده است، 

تدریس چند پایه » : کرت حمرم آقازاده می گویدتا آن جایی که د

درست مثل سایر خبش های دنیای در حال توسعه و توسعه یافته، 

هر . از زمان شروع سیستم حتصیل مهگانی رمسی وجود داشته است

چند کالس های چندپایه برای مدت های مدید با ما مهراه بوده 

های حمیط اند، سیستم های آموزشی رمسی توجه کافی به چالش 

 :چندپایه نکرده اند، برای منونه

اکثریت مربیانی که هم اکنون در کالس های چندپایه تدریس   -1

 .می کنند آموزش خاصی برای تدریس این کالس ها ندیده اند

توجه کمی به این مسئله در سیاست های آموزشی دولت می    -2

 .شود

شود یه اصال محایت ضمن خدمت جزئی، از مربیان چندپایه می   -4

 .محایتی در کار نیست

تدریس چندپایه در [ قرار دادن روش]مراکز تربیت مربی از   -3

و به این . برنامه های تربیت مربی خود چشم پوشی کرده اند

« .ترتیب بیشرت مربیان چندپایه به حال خود واگذاشته شده اند

به این ترتیب از مسئوالن انتظار می رود در مورد کالس های  

 -که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود -چندپایه

تصمیمات سازنده ای اختاذ کنند تا ضمن باال بردن کیفیت آموزش 

 .در این مدارس، حقی از دانش آموزان این مدارس ضایع نشود

مسئله دیگر عدالت آموزشی است که رهرب معظم انقالب نیز در 

اند، ولی عمال موارد زیادی به آن اشاره و اهتمام داشته 

شاهد هستیم که هیچ تالشی در این زمینه، حداقل در مقام عمل 

مهه دانش ) عدالت آموزشی یعنی این که مهه مدارس . نشده است

از حلاظ وسایل ) از امکانات یکسان برخوردار باشند( آموزان 

کمک آموزشی، از حلاظ امکانات پرورشی و تربیت بدنی و در 

برخی از مدارس سرشار از (. ای دریافتی هنایت از حلاظ بودجه ه

وسایل کمک آموزشی هستند وظرفیت استفاده از آن وسایل را 

ندارند، در صورتی که مدارسی در مناطق مستضعف، هبدنبال چنین 

و حاال این سؤال پیش می . وسایلی هستند و به دیت منی آورند

ح آید که چرا باید ما انتظار داشته باشیم که سطح درک و سط

 4با یک دانش آموز منطقه  1آموزشی یک دانش آموز منطقه 

یکسان باشد؟ آیا منصفانه است که کودکی در مناطق مستضعف 

متولد شود و علی رقم حتمل حمرومیت های ناشی از ( 4منطقه )

تبعیض اجتماعی و اقتصادی ، شاهد این واقعیت باشد که آموزش 
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ر اختیارش می و پرورش نیز کمرتین امکانات آموزشی را د

میلیون تومان سرانه  41گذارد؟ چرا باید برخی از مدارس 

بگیرند در حالی که سایر مدارس حداکثر یک میلیون سرانه 

داشته باشند؟ به این سؤاالت منی توان پاسخ داد، و راهی جز 

ایجاد عدالت آموزشی در مدارس سطح کشور باقی منی ماند؛ مهان 

عدالت سخن می گفتند و آن را به  از( ع)طور که موالیمان علی 

 .هبرتین شکل عملی می کردند

شبکه ملی مدارس طرحی جالب و حتول گرایانه است که متأسفانه 

امروزه که فن آوری اطالعات حرف اول . به کندی اجرا می شود

را می زند، نباید بگذاریم دانش آموزان ما از نعمت اینرتنت 

وزارت می تواند . ره امانندو کاربردهای فن آوری اطالعات بی هب

با برنامه ریزی دقیق که قابلیت اجرا آن تضمین شده باشد و 

 .اطالع رسانی به جامعه، این شبکه را فراگیر کند

مشکل دیگری که به نظر می رسد در سطح وزارت منود بیشرتی 

دارد، این است که با ورود هر وزیر به این وزارختانه ی عظیم 

جدیدی شروع به مطرح شدن می کنندو در  و کلیدی، سیاست های

راستای مهین سیاست ها زیرساخت هایی به وجود می آیدو هنوز 

اجرایی نشده اند که وزیر بعدی از راه می رسد و سیاست های 

وزیر قبلی را نفی می کند؛ زیرساخت های به وجود آمده را 

نادیده می گیرد و شروع به ایجاد زیرساخت های جدید می کندو 

ین نشان از انعطاف پذیری اندک نظم اداری آموزش و پرورش ا

ما دارد و البته حل این مشکل به قدرتی عظیم نیاز دارد و 

 .ناگزیر از آجنا رد می شویم

های مهم کشور  رهرب انقالب اسالمی جمموعه کنونی حاضر در مسئولیت

ای با انگیزه و فعال  به ویژه آموزش و پرورش را جمموعه

این جمموعه توانایی ایجاد حتول در نظام : افزودند خواندند و

تعلیم و تربیت کشور را دارد و باید با کارهای ریشه ای، 

ایشان وظیفه شورای عالی انقالب فرهنگی و . این حتول اجنام شود

شورای عالی آموزش و پرورش را برای ایجاد این حتول مهم 

کری، فرهنگی باید مهه نیروهای ف: ارزیابی و خاطرنشان کردند

. و خالق دست به دست هم دهند، تا این کار بزرگ اجنام شود

ای با اشاره به ویژگی های آموزش و پرورش  حضرت آیت اهلل خامنه

در چنین آموزش و پرورشی که هبرتین : مطلوب و متحول افزودند

دوران عمر انسان ها در آن سپری می شود باید افرادی شجاع، 

دوار به آینده، بلند مهت، دارای نگرش خوش خو، خیرخواه، امی

مثبت در قضاوت ها، خالق، پرسشگر، اهل فکر و نوآوری، دارای 

جرأت برای ورود به میدان های علمی ناشناخته، منضبط و 

ایشان با اشاره به تأثیرگذاری . قانون شناس تربیت شوند
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عوامل دیگر از مجله خانواده و صدا و سیما در شکل گیری 

آموزش و : وحی و رفتاری انسان ها خاطرنشان کردنداخالقی، ر

پرورش حتول یافته براساس مبانی دینی و هویت ملی، خانواده 

رهرب . ها و صدا و سیما را نیز حتت تأثیر قرار خواهد داد

انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و زمان 

: دنددار برای ایجاد حتول در نظام تعلیم و تربیت افزو

مسئوالن آموزش و پرورش باید با مهت و تالش خود، پایه و زمینه 

این حتول را فراهم کنند تا در مدت زمان مشخص چندین ساله، 

، منصوریان)امکان ایجاد حتول براساس آن پایه به وجود آید

1439). 

 اهداف و داليل اجنام حتقیق

اهدايف خاص در بررسي هر موضوع حتقیق الزامًا حمقق به دنبال 

پريامون موضوع اصلي و یافنت راه هاي مناسب در مجع بندي از آن 

ما نیز هدفهایي را كه مطابق موضوع قابل . مطالب بوده است 

بررسي و اجرا باشد و بتواند چشم اندازي روشن از آینده در 

جهت حتقق آموزش فرهنگي و دیين در نظام آموزش و پرورش باشد 

 . دنبال مي كنیم

 : ي  اهداف حتقیق ااضر باارتدد ا مهمرت

 در نزد خداوند و جامعه مربیامهیت نقش و جایگاه -1

 شناسایي راه هاي تقویت فرهنگ دیين و اسالمي در مدارس-2
در تبیني مسائل اسالمي و فرهنگي نزد دانش  مربیشناخت نقش -4

 آموزان
 و دانش آموزان مدارس مربیانحتكیم تفكر آموزشي و بسیجي -3

 

 

 

 روش حتقیق 

پژوهش علمي به سهم خود ، امهیت فردي و اجتماعي قابل توجهي 

جهت ( اسنادي) براین اساس در روش حتقیق كتاخبانه اي . دارد 

تي در خصوص و طرح سواال( كتاب ومقاالت) هتیه منابع شامل 

اطالعات حمقق در صدد یافنت پاسخ هاي  موضوع اصلي و گردآوري

شروع هر حتقیقی حقیقتا با توجه به  برای . مناسب بوده است

موضوع حتقیق اهدافی مد نظر است و بر اساس و موضوع سئواالتی 
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در ذهن حمققق شکل می گیرد برای حتقیق حاضر نیز سئواالتی به 

  . شرح زیر می باشد

 یش فرهنگ اسالمی چیست ؟افزا درنقش تعلیم وتربیت    -1

جاد و تقویت فرهنگ چه نقشی در ای مربیاساسا فرهنگ فردی -2

 اسالمی دارد ؟
در جایگاه تعلیم و تربیت چه ارتباطی بین ویژگیهای اخالقی -4

 در تقویت فرهنگ اسالمی دارد؟ مربیو اثر خبشی 
در حتقق فرهنگ اسالمی  مربیانراه های تناسب و سازگاری  -3

 چیست ؟

 سري تكامل ایات اجتمابي انسان 

اجتماعي ، ما را كمك خواهد كرد كه نظري امجايل بر سري تكامل 

آموزش هر عصري را در ارتباط با سایر عوامل و نیازهاي هر 

بر اساس منابعي كه در دسرتس . دوره ، به درسيت ارزیابي كنیم 

است پیدایش انساهناي ابتدایي در حدود یك میلیون سال قبل 

انساهناي خشن گرسنه و سرگردان دوره . اتفاق افتاده است 

نه سنگي ، از بام تا شام در جستجوي خوراك بودند و با پاری

گوشت جانوران شكار شده و یا میوه و ریشه گیاهان ، رفع 

ردن غذا مشكل مي ك پیدا وسیله  نیاز مي كردند و هنگام شب كه

شد ، در پناه ختته سنگها و شكاف كوهها و ال به الي درختها، 

ارزه با قهر طبیعت انساهناي اولیه در مب. به خواب مي رفتند 

و حیوانات وحشي ناتوان بودند ، ويل آنچه كه باعث شد ، در 

مهچنني ویژگي  . روي زمني باقي امانند ، زندگي دسته مجعي آهنا بود

هاي خاص انساهنا كه بصورت اشرتاكي ابتدایي زندگي مي كرده 

. اند ، و از نوعي تولید اقتصاد مجعي هبره مي گرفته است 

رتاكي به تدریج از شكل گروه هاي اولیه نامنظم ، مجاعتهاي اش

در اثر گسرتش . به جامعه طایفه اي یا خانوادگي تبدیل شدند 

متدن وتوسعه اجتماعات ، زندگي مجعي موجب شد كه انساهنا جهت 

رفع نیازهاي خوددست به دست هم دهند و با مهیاري یكدیگر در 

 . دمسري رسیدن به خواسته هاي مشرتك كوشش مناین

 

 

 

 مربیار ش و مقام 
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در وصف عايل ترین نوع كرامت پروردگار مهان بس كه خداوند از 

وناحمدود بودن كرامتش ، توصیف شد ( اكرمیت )آن جهت به وصف 

پیامرب اكرم  . كه علم و دانش را به بشر ارزاني داشته است

مسلمانان را به دانش پژوهي و اندیشیدن و كسب مهارت و ( ص)

خواند تا بر قدر ومنزلت آنان بیفزاید و قرآن جمید ختصص فرا 

خداوند  : نیز در تشویق به اميان و دانش اندوزي فرموده است

مقام آن گروه از مشا كه اميان آورده باشندو كساني كه به 

 1431سامل الصفار ، . ) آهنادانش عطا گردیده رفیع مي گرداند 

 (51ص : 

 زايش فرهدگ اسالمي نقش تعلیم و تربیت در آمو ش در اف

تعلیم وتربیت یعين آماده كردن فرد براي زندگي در اجتماع 

معني و آشنا ساخنت وي به آداب و رسوم و عقاید و افكار خاص 

یقینًا در حبث از آموزش و پرورش زماني كه از تعلیم  . است

وتربیت سخين به میان مي آید فلسفه تربیت و مباني تربیت 

شد، چرا كه فلسفه تربیت نه تنها وسیع تفكیك و جدا خواهد 

تر از فلسفه سیاسي و اقتصادي، اجتماعي و دیين است، بلكه 

تربیت عبارت از رفع موانع و اجياد  . جمموعه و خالصه آهناست

مقتضیات و شرایط الزم براي اینكه استعدادهاي انسان در جهت 

 .(22ص : 1431مصطفي دلشاد هتراني ، )كمال مطلق شكوفا شود 

یك  مربیانبه نظر مي رسد كه براي ارتقاي منزلت اجتماعي 

بدون شك راه اصلي . راه اساسي و چندین راه فرعي وجوددارد 

توجه و امهیت دادن به مسئله منابع انسان و اولویت دادن به 

. مفهوم سرمایه انساني و سرمایه گذاري در تعلیم وتربیت است

در حقیقت . ادي استسرمایه انساني یك مفهوم كاماًل اقتص

زیرا این خصوصیات  .است« سرمایه » خصوصیات كیفي انسان نوعي 

در پرتو آموزش، توانائي هاي انسان را توسعه مي خبشد و مي 

تواند به صورت منبع درآمدهاي بیشرت ، و یا رضایت خاطر 

است « انساني » چنني سرمایه اي . فراوان تر در آینده در آید

اجزاء انسان را تشكیل مي دهد، با وي رشد ، چرا كه جزئي از 

سرمایه انساني به صورت . مي كند و با او از میان مي رود 

كنوني در تاریخ اقتصادي ناشناخته مانده، زیرا در تقسیم 

بندي سه گانه عوامل تولید ، جائي براي سرمایه انساني در 

به طور ( 46ص :  1462مصطفي عمادزاده ، )نظر گرفته نشده است

كلي سرمایه انساني به كیفیت انسان ها و كیفیت توانایي هاي 

بدون تردید ، در صورتي كه به منابع . فردي مي پردازد 

انساني امهیت داده شود و سرمایه گذاري در تعلیم و تربیت در 

سیاست . میان سایر گزینه هاي سرمایه گذاري اولویت یابد 
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رباي جامعه مربیانهاي كالن كشور تغیري مي یابد، نتایج كار 

در توسعه كشور و فن آوري مربیتوجیه مي شود ، حساسیت نقش 

 مربیانبه درسيت تبیني مي گردد ، فقر و حمرومیت از زندگي 

اصالح مي شود ، مربیدورمي شود ، شیوه هاي جذب و تربیت 

مدیریت آموزش و پرورش هببود مي یابد و در نتیجه ، منزلت 

بدون تردید در فرایندتعلیم  . یابد ارتقاء مي مربیاناجتماعي 

و تربیت بر اساس تقویت فرهنگ اسالمي ، برقراري رابطه 

انساني با دانش آموزان و حفظ و تامني عزت نفس و احساس خود 

این امر استمرار فرهنگ اسالمي را در . ارزمشندي آنان است 

وجود دانش آموزان دروني مي سازد و رفتارهاي آهنا مطابق با 

 .رهاي جامعه بروز و ظهور مي یابدهنجا

چه نقشي در اجياد و تقویت فرهنگ مربیاساسًا فرهنگ فردي 

نباید فراموش كند ، كه او  مربی اسالمي در مدارس دارد؟

كارگزاري است روحاني و ملزم به زندگي با نقش خود ، عالقمند 

. به متام اشیاء پرياموني خود كه اهلام خبش راهنمایي هستند 

. مي تواند مكمل فرهنگ فردي او باشد مربیو پريامون حمیط 

آگاه كه به تدریس خود فكر مي كند ، مهیشه باید در فكر مربی

از این راه است كه او مي تواند . باروري كالس درس خود باشد 

تكمیل معلومات . ، موقعیت كاري خود را استحكام خبشد 

منابع علمي  بستگي به مطالعه او و استفاده او از كتب ومربی

ويل  . خمتلف خواه در زمینه و خواه در حاشیه مواد تدریس دارد

ست امكان پذیر نی مربیاغلب داشنت یك كتاخبانه شخصي براي هر 

شهرستاهنا بوسیله كتاخبانه هاي  رفع این مشكل مي تواند، در. 

عمومي با خودیاري  امكان این فاقد هاي شهرستان در  دوليت ،

به وسیله آموزش و پرورش متبوع و مدرسه مربوط مرتفع  مربی

كتاخبواني و غين ساخنت فرهنگ براي دانش آموزان الزامي  . گردد

مي تواند با راهنمایي خود ، مربیدر این مورد . است 

متعّلمان را به خرید كتاهباي مفید تشویق كرده و با خرید چند 

ب در كالس خوانده كتاب به طور دسته مجعي ، در سال چندین كتا

 . شود

حرفه مدرسي در تدریس به دیگران خالصه مني شود ، بلكه یك 

از این راه . باید عالقه به خود آموزي نیز داشته باشد  مربی

به عالوه حمشور شدن با . او كمبودهاي خود را جربان مي كند 

سایرین خبصوص در رده آموزگاري دبستان و دبريستان ، در 

. موجبات خودسازي او را فراهم مي سازد . ده شهرهاي دورافتا

چه ارتباط داشنت با دانش آموزان و اولیاي آهنا خود مطالعه 

هدف از  . رفتاري و اجتماعي حمیط كاري و زندگي هر فرد است

نكات و توصیه هایي كه شرح آهنا در این قسمت بیان شد به 

در  وجود آوردن آموزگاران آموزش دیده اي كه آموزش خود را
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جهت حفظ ارزشهاي حتصیلي و دیين و فرهنگي دانش آموزان در 

رعایت رفتار . راستاي اهداف نظام آموزش و پرورش حمقق سازند 

 مربیانو تاكید بر نقش معنوي  مربیاجتماعي نیكو از طرف 

 .بسیار حائز امهیت است

در تقابل فرهدگ بسیجي و فرهدگ دمربیرسالت و مسئولیت هاي 

 اسالمي

فرهنگ و تفكر بسیجي ، پدیده مقدسي است كه در هناد مقدس 

بسیج و در مسري تكوین آن در دوران انقالب اسالمي ، جنگ حتمیلي 

 مربیان. و دوران سازندگي و بعد از آن شكل گرفته است 

بسیجي جمموعه اي متشكل از افرادي فرهیخته ، متخصص و متعهد 

. ورش برخوردارند هستند كه از جتربه كايف در آموزش و پر

طبیعي است كه از این مجع فرهیخته و توامنند انتظارات زیادي 

 : از مجله. وجود داشته باشد 

 : مقابله با هتاجم فرهدگي-1

در ابتداي پريوزي انقالب، دمشن با این حتلیل كه گردانندگان 

انقالب به دلیل عدم برخوداري از جتربه الزم براي مدیریت 

اره جامعه خنواهند بود و الزامًا به عناصر كشور، قادر به اد

شناخته شده و عمدتًا تربیت شده در غرب روي خواهند آورد ، 

با كوتاه شدن . دل به عناصر دست پرورده خوش كرده بودند 

دست عناصر وابسته به شرق و غرب از مدیریت انقالب ، دمشنان 

از مهچون مار زخم خورده اي ، هتاجم نظامي را در مرزها آغ

كردند ، شكست هتاجم نظامي دمشن به هباي شهادت بسیاري از 

یاس دمشن از هتاجم . كارآمدترین نريوهاي انقالب بدست آمد 

امروز حبث . فرهنگي با بروز آثار شكست هتاجم نظامي شكل گرفت 

هتاجم فرهنگي که به تعبري حضرت آیت اهلل خامنه اي به شبیه خون 

. ) ناتوي فرهنگي تبدیل شده است فرهنگي و در كالمي دیگر به 

 (62ص :  1435حممد باقر حيب ، 

 : حتقق جداش نرم افزاري -2

یكي از مهمرتین رسالت ها و مسئولیت هاي معلمني بسیجي تالش در 

عنصر حموري و هسته اصلي . جهت حتقق جنبش نرم افزاري است 

) مقام معظم رهربي  .جنبش نرم افزاري ، تولید دانش است 

تولید علم و نو آوري هاي علمي را هدف اصلي ( ه العايلمدظل

در علم و » اجياد جنبش نرم افزاري مي خوانند و مي فرمایند 

و فراگريي اكتفا نكنید و در مراكز علمي ،  حتقیق به ترمجه

 . دهید تولید دانش را هدف اساسي خود قرار 
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 حتقق اهداف سدد چشم اندا  توسعه-3

عه ، به ویژه در قانون برنامه چهارم در سند چشم انداز توس

توسعه مدیریت دانایي حمور به عنوان راهربد اساسي مورد تاكید 

. قرار گرفته احراز مقام اول در منطقه پیش بیين شده است 

حتقق این مهم در گرو تالش و كوشش وافر مهه اقشار جامعه به 

و مربیانخصوص نظام آموزشي است و در این میان باید بر نقش 

در سند . مربیان به خصوص معلمني بسیجي تاكید فراوان كرد 

چشم انداز توسعه بیست ساله ، كشور با ادبیات زیر تعریف 

توسعه یافته ، متناسب با مقتضیان فرهنگي ، . شده است 

جغرافیایي و تارخيي خود و متكي بر اصول اخالقي و ارزش هاي 

  ردم ساالري دیين ،م: اسالمي ، ملي و انقالبي ، با تاكید بر 

عدالت اجتماعي ، آزادي هاي مشروع ، حفظ كرامت و حقوق 

انسان ها و هبره مند از امنیت اجتماعي و قضایي ، برخوردار 

از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فناوري ، متكي بر 

سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي در تولید ملي ، 

رفاه ، امنیت قضایي ، فعال و مسئولیت برخوردار از سالمت ، 

پذیر ، ایثارگر ، رضایت مند ، برخوردار از وجدان كاري و 

 (111ص :  1435حممد باقر حيب ، .... ) 

 حتول گرايي در آمو ش و پرورش -4

فرهنگ هر جامعه بسرت گسرتده اي براي حتول و تكوین نظام هاي 

ي فرهنگي حتول ها. گوناگون آن جامعه به حساب مي آید 

روندهاي نوین اجتماعي را به مهراه مي آورد كه این به نوبه 

خود انتظارها و چشمداشت هاي متفاوتي را در مردم جامعه 

حتول یك حركت ریشه اي است و فرهنگیان مي . اجياد مي كند 

توانند این حركت و حتول را بر اساس تعلیم و تربیت و اصول 

آنرا به سرمنزل مقصود علمي تعیني شده با انگیزه كايف 

 . برسانند

مدرسه از مهمرتین حمیط هاي آموزشي و پرورشي و به تعبري عام 

از این رو معلمني بسیجي باید به . تر تعلیم و تربیت است 

ساختار ، مقررات، سلسله مراتب و تقسیم مسئولیت ها و نقش 

هایي كه به طور مستقیم و صریح و غري مستقیم به آهنا حمول مي 

اساسًا نظام آموزش و پرورش داراي ویژگي . شود، توجه منایند

لذا شناخت  .كند مي اجياد را اي گسرتده انتظارات هایي است كه

حمیط و ساختار ، سازمان ، قوانني و مقررات ، فضاي فرهنگي ، 

روابط انساني و سایر عوامل موثر در این میدان عظیم تربیيت 

 . و آموزشي الزامي است
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در  مربیويژگي هاي اخالقي و اثرخبشي  وتعلیم و تربیت جايگاه 

 تقويت فرهدگ اسالمي

براي رسیدن به مقام واالي معنوي و اخالقي خویش  مربیبدون شك 

شرایط . باید رفتارش بر طبق موازین علمي و اخالقي وي باشد 

به حنو احسن در خود نگه داشته و مربیو صالحیت هایي كه فرد 

و اندوخته هاي خویش را به حنو شایسته به سرمایه هاي علمي 

به طور كلي ویژگي  مربیاصواًل براي یك . دیگران ارائه دهد

هایي مدنظر است تا بوسیله آن شایستگي احراز مقام تعلیم و 

ما برحسب انتخاب موضوع ویژگي . تربیت را به منایش بگذارد 

و ویژگي روان شناخيت مربیهاي مرتبط با ویژگي معنوي و اخالقي 

را یادآور مي مربیو خصوصًا ویژگي هاي حرفه اي و ختصصي 

 .(1463، فر توفیقیان)شومي

 ويژگي هاي معدوي و اخالقي( الف

باید در زمینه اخالص كه مهمرتین عامل براي  مربیبه طور كلي 

معلمي كه مي خواهد كارش براي جامعه مفید و پربركت باشد ، 

ص آن است كه براي خدا اجنام شود و مدرسه و اخال. داشته باشد 

كالس و گفتار و كردارش مهه و مهه رنگ خدایي داشته باشد و در 

این حالت كالس او عالوه بر اینكه مكتب و مسجد است ، كارش 

به فرموده قرآن . هبرتین كارها و افضل عبادات در اسالم است 

) « له عبدون  صبغه اهلل و من احسن من اهلل صبغه و حنن : شریف

 (143آیه : قرآن جمید ، سوره بقره 

اما عامل دیگر اميان به خداوند در حمیط آموزشي انگیزش و 

اميان باید در دل و . پیگريي وجدّیت در كار را زیاد مي كند 

 . جان رسوخ كرده و یقني به لطف پروردگار را مهراه داشته باشد

 سه درجه ذكر شده استبراي اميان قليب از سوي علماي علم اخالق 

: 

در این مرتبه از اميان قليب ، شخص دورمنایي از : علم الیقني -1

 . مبداء و معاد را مي بیند و اميان در دلش رسوخ كرده است

در مرتبه قبلي ، فرد تنها از دور دسيت بر آتش : عني الیقني  -2

. داشت ويل اینك در كنار آتش است و گرماي آن را حس مي كند 

این بدان معين است كه شخص توانسته است صفات رذیله را از 

به دیگر  . میان بردارد و خود را ملبس به صفات انسانیت مناید

حاصل شده است و در این  سخن ، ملكه تقوي و عدالت براي او

 . مرحله نور خداوند در دل او تابیده مي شود
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سومني و عايل ترین مرتبه را حق الیقني نامیده : حق الیقني -4

اند و در چنني مرحله اي است كه خانه دل ، صاحبخانه را مي 

اینكه گفته مي شود . یابد و آدمي در خود آتش واقع مي شود 

نظور مهني مومن است ، یعين كسي كه در قلب املومن عرض اهلل م: 

مرتبه اي از اميان واقع شده است كه خداوند تبارك و تعايل 

 . خانه خود را درون قلب او قرار داده است

از دیگر مشکالت آموزش و پرورش که نیاز به حتول را دو چندان 

 : می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد

 و پرورش  های سیاسی در آموزش گروکشی( 1

دیوانساالری فرتوت حاکم بر ساختارهای آموزش ابتدایی و ( 2

 دانشگاهی

 تقسیم کار در آموزش و پرورش ساختار( 4

 توجه بیش از حد به مدرسه داری از نوع غربی ( 3

عدم به روز شدن شیوه های آموزش و مدارس ما با توسعه ( 1

 شاخه هایی جدید ی از علم

مبتنی  م اجتماعی و علوم انسانی ما تاکید برخی مباحث علو( 9

 گرایی بر مبانی اومانسیتی، سکوالریستی و مادی

بر مبانی  مبتنی های درسی  هایی از کتاب شکل گیری خبش( 5

 گرایی، سکوالریستی و فمینیستی مادی

از دیگر مشکالت و معضالت آموزش و پرورش نقش و اثر کارگزار 

آنطور باید و شاید به  اصلی تعلیم و تربیت مربی می باشد که

نظرات وزیر اسبق آموزش و پرورش در . آن پرداخته نشده است

 .این باره خواندنی است

به عبارت دیگر، اگر از میان هنادها و ساختارهای اجتماعی، »

هنادهای تعلیم و تربیت، اولویت و امهیت بیشرتی در کمک به 

این خرده  توسعه پایدار دارد آیا در درون  دستیابی به اهداف

نظام نیز می توان ابعاد و عناصر متشکله را از حیث درجه 

امهیت، اولویت و تاثیرگذاری بر دستیابی به اصالحات و 

تغییرات، دسته بندی کرد؟شاید در صحت و اعتبار این پاسخ که 

از میان عناصر و مولفه های گوناگون تشکیل دهنده نظام 

برای مربی قائل شد تعلیم و تربیت، اولویت قطعی را باید 
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مربی از آن جهت که مورد تایید و .نتوان تردید و تشکیک کرد

توجه جدی و دارای نقش حموری است که کارگزار اصلی تعلیم و 

ومنویات متعالی نظام های   تربیت به مشار می رود و اهداف

تعلیم و تربیت در ابعاد خمتلف، در هنایت باید به واسطه او 

ضرورتا تنها او  خن، مربی به این جهت که به دیگر س.حمقق شود

باید به بازمنای متام و کمال خصوصیات و کیفیت های مطلوب هر 

تعلیم و تربیت تبدیل شود، مهم ترین و موثرترین عامل   نظام

اینکه ، آنچه دانش   توضیح بیشرت.تغییر و حتول قلمداد می شود

کسب می کنند، بیش ( یا عکس آن)آموزان از مقوله رشد و کمال 

از هر چیز حتت تاثیر خصوصیات، کیفیات، و شایستگی های علمی، 

تعامل مستمر  .فرهنگی، اجتماعی، اخال قی و معنوی مربیان است

آموزان، وی را در موقعیت  و چهره به چهره مربی یا دانش

هیچ . ه فرد جمزا و واسطه فیض قرار می دهدممتاز و منحصر ب

عنصر انسانی و دیگری از چنین موقعیت و موهبتی برخوردار 

عال وه بر حتلیل های منطقی و کارشناسانه، پژوهش های .نیست

گوناگونی که از دیدگاه روان شناسی یا جامعه شناسی به 

اند نیز صحت این مدعا را به اثبات رسانیده   موضوع نگریسته

برای شرح و بسط این مدعا، کافی است که نگاهی هر چند .ندا

گذرا به حمورهایی که برای تغییر و حتول در نظام های تعلیم و 

تربیت در سطح ملی و بین املللی مطرح شده است، بیفکنیم تا 

دریابیم که بدون در نظر گرفنت جایگاهی ویژه برای عنصر 

به .مکان پذیر نیستمربی، حتقق هیچ کدام از این خواسته ها ا

عنوان منونه به برخی حمورهای مورد توجه تغییر که از وارسی 

منابع ختصصی و روز آمد تعلیم و تربیت قابل وصول است توجه 

مترکززدایی و اعطای مسوولیت بیشرت به سطوح حملی حتقق :کنید

چنین خواسته ای، مستلزم توجه داشنت به صال حیت های حرفه ای 

نها به مهان اندازه که در این زمینه سرمایه مربیان است و ت

گذاری شود، می توان به موفقیت این سیاست اصال حی دل 

ایجاد انعطاف در طراحی برنامه های درسی کشوری و اعطای .بست

فرصت تصمیم گیری درباره پاره ای از مولفه های برنامه های 

های روشن است که فاصله گرفنت از الگو.درسی به سطوح پایین تر

سنتی و جتویزی در طراحی برنامه های درسی، پیش از هر چیز، 

مستلزم افزایش قابلیت ها و صال حیت های مربیان در این 

زمینه هاست درغیر این صورت، مرتقی ترین صورت های برنامه 

درسی نیز در عمل، منتهی به تغییر معناداری دراوضاع کنونی 

و آموزش ارزش های  تقویت مولفه پرورش اخال قی. خنواهد شد

در نظام های تعلیم و تربیت حمققان و صاحب ( انسانی)دینی

نظران حوزه تعلیم و تربیت، بر این باورند که رفتار، سلوک، 

منش و شخصیت مربی است که عمیق ترین تاثیرات مستقیم و غیر 

مستقیم را بر شخصیت دانش آموزان به جای گذاشته و موجب 
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عال وه بر این، به . وجود آهنا می شود هنادینه شدن ارزش ها در

کارگیری روش های نوین تدریس برای نیل به این اهداف نیز در 

 .گرو بازسازی اندوخته حرفه ای مربیان است

تقويت يا پرورش ظرفیت خالق دانش آمو ان، اس کدجکاوی و 

 پرسشگری در آنان

آموزش و پرورش، به   توجه به این مقوله ها در نظام های

ان پیش نیاز دستیابی به توسعه علمی و فرهنگی مطرح می عنو

شود و باز هم مربی باید آگاهانه در حین ایفای وظایف حرفه 

ای خود را به عنوان مناد خال قیت و پرسشگری به دانش آموزان 

بشناسند تا بذر این کیفیت های ممتاز انسانی در وجود آهنا 

انه و با هوشیاری و مهچنین مربی است که باید آگاه.کاشته شود

در دانش   زیرکی، هرگونه جلوه و ظهور این ویژگی ها را

، فر توفیقیان)آموزان، مورد تشویق، محایت ومتجید قرار دهد

1463). 

 

ايجاد تغییرات ال م متداسب با حتوال ت تکدولوژيک در برضه اطال  

 بات و ارتااطات

قرن بیست این موضوع به عنوان یکی از حمورهای جدی تغییر در 

جالب این . و یکم، به ویژه در کشورهای پیشرفته تر مطرح است

جاست که برخال ف تصور خام برخی شیفتگان تکنولوژی، بیشرت دست 

به کاربرد این   اندرکاران نظام های آموزش و پرورش که عمال

ابزارها پرداخته اند، بر نقش اساسی مربی در این جریان 

رنگ شدن این نقش را با استفاده  تاکید داشته و پیش بینی کم

. از تکنولوژی های جدید واهی و خال ف واقع ارزیابی می کنند

اینان تاکید می کنند که در پرتو به کارگیری منابع و 

ابزارهای اطال عاتی جدید در آموزش و پرورش باید نقش 

متفاوتی را برای مربیان تعریف منوده و در صدد ایجاد قابلیت 

های متناسب با این نوآوری ها در آنان  ها و شایستگی

اکنون به مرور امجالی فوق بر حمورهای عمده تغییرات در  .بود

نظام های آموزش و پرورش و تبیین خمتصر نقش و جایگاه مربی 

در حتقق آهنا، در می یابیم که چرا منابع ختصصی تعلیم وتربیت، 

م و و حبث درباره خصوصیات نظام های مطلوب تعلی  در طرح

تربیت، ماال مال از نظریاتی است که به وضوح بر حموریت مربی 

به عبارت دیگر، شعارها و آرمان هایی که توسط . تکیه دارد

صاحب نظران برای نظام های تعلیم و تربیت مطرح می شود به 
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بر مربی به عنوان  -گونه ای آشکار و مهاهنگ با حتلیل فوق 

لت می کند و برخی از نقطه اتکای هر تغییر و حتولی دال 

شعارها یا آرماهنا، عبارتند از حرفه ای گری مربی، 

در این جا وظیفه  .توامنندسازی مربیان و مربی پژوهنده

متعالی سیستم آموزشی و امهیت جایگاه آن مشهود و مشخص می 

گردد و این گفته اغراق نیست که بقای انسانی به اجرای این 

 .وظیفه، بستگی دارد

زش وپرورش، توان خبشیدن به فرد، فرد انسان ها در رسالت آمو

و نیز شناخت توامنندی های   جهت توسعه کامل استعدادهای خود

. خال ق خود است و این هدف از سایر اهداف متعالی تر می باشد

حصول این هدف، هر چند دشوار و طوال نی است، اما سهمی ضروری 

زیسنت به مشار    برایدر جهت جست و جوی جهانی عادالنه تر و هبرت

این امر زمانی حتقق خواهد یافت که مهه چیز سر جای   .می رود

که   به عنوان نتیجه حبث، می توان سه اصل را .خود قرار گیرد

باید نصب العین نظام های تعلیم و تربیت قرار گیرد به شرح 

 :زیر مطرح کرد

پرورش منی توان به حتقق عملی هیچ هدف یا نوآوری در آموزش و 

آنکه تغییرات مناسب با آن، پیشاپیش در مربیان   دل بست، مگر

به عنوان کارگزاران اصلی تغییر و حتول به وقوع پیوسته 

  به عبارت دیگر، رمز سال مت، رشد و بالندگی نظام های. باشد

تعلم و تربیت را باید در سالمت، رشدو بالندگی مربی جست و 

یشی و برخورد ساده لوحانه زمان ساده اند: اصل دوم.جو کرد

مربیان اعم از شاغل یا . با امر خطیر مربیی به سرآمده است

حتت تربیت، باید ظرفیت حتمل باری سنگین را که مهان حتقق 

شایستگی های متناسب با روح و مضمون تغییرات است، داشته 

مربیی کردن به رغم تصور برخی معادل حتمل یک بار . باشند

ت که شاغال ن و متقاضیان ورود به آن، باید سنگین حرفه ای اس

ذهنی و گرایش عاطفی متناسب با محل این بار گران   از کشش

سرمایه گذاری مادی و معنوی در : اصل سوم.برخوردار باشند

تربیت مربی و مهچنین افزایش توان حرفه ای مربیان شاغل، 

ز باید متناسب با چنین نگرشی دست خوش حتول شده و عزمی جدی ا

سطوح ملی تا حملی به عنوان پشتوانه ای دائمی این حرکت در 

در این نوشتار سعی  .طی نسل ها استقرار یافته و هنادینه شود

شد با طرح روشی مبتنی بر یک منطق روشن به ارائه طریق 

درباره چگونگی مواجهه با نظام تعلیم و تربیت مربی، به 

وش در نظر گرفنت یک این ر. منظورپیشنهاد اصالحات پرداخته شود

 :چارچوب ذهنی و نظری است که از چهار مولفه برخوردار است
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ویژگی های عصری که دانش آموزان در آن زندگی خواهند  -الف 

 .کرد

 درک از ماهیت مربی -ب 

ویژگی های دنیایی که مربیان به طور اعم و مربیان تازه  -ج 

 .کار به طور اخص در آن به سر می برند

 . ات مربوط به اجرای نوآوری ها در مدارسمطالع -د 

ذکر این نکته ضروری است که منابع اهلام خبش حمدود به موارد 

یاد شده در مقاله نیست و بر حسب تغییر و حتوالتی که در 

آینده رخ خواهد داد می توان به تعداد این منابع افزود یا 

د رعایت حمدودیت هایی که در حجم مقاله وجو. از آهنا کاست

دارد، عامل دیگری است که موجب صرف نظر کردن از طرح برخی 

به هر تقدیر، اندیشیدن درباره . تغییرات دیگر شده است

چگونگی اصالح تربیت مربی و مهچنین نوع تغییرات ضروری به 

مثابه پرداخنت به مهمرتین رکن نظام تعلیم و تربیت است که 

 . «باید در میان متفکران جامعه دامن زده شود

با توجه به موارد باال در می یابیم نظام آموزشی ما نیاز به 

حتول اساسی و دلسوزانه دارد و علی رغم اینکه مسئوالن در حال 

باشند ، زمان در این جا   ترمیم بدنه این دستگاه عظیم می

از زمان ) نقش اساسی پیدا می کند و پر کردن این فاصله 

نها یک راهکار می ماند ، ت( شروع حتول رسیدن به نظام مطلوب

این جاست که . اهنم دلسوزی و تالش جدی و فرهنگ ساز فرهنگیان

 .نقش بسیج در این جهاد علمی پررنگ می شود

 نقش مربیان بسیجی در حتول نظام تعلیم و تربیت

آماده  بسیج در لغت به معنای عزم واراده ،   :تعریف بسیج

 سازمان شدن، اسباب و ساخنت نیروی نظامی برای جنگ، آماده سفر

 .معنی شده است  

بسیج که در کشور نوعی ارزش   البته معنای توصیفی و ارزشی

حمسوب می شود با معنای حتت اللفظی بسیج تفاوت دارد و مهین 

معنای ارزشی بسیج است که منشا بسیاری از حتوالت عظیم در 

 . زمان جنگ و بعد از جنگ شده است

ت اهلل خامنه ای بسیج را به اشکال مقام معظم رهربی حضرت آی

  :کرده اند خمتلف توصیف وتبیین
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بسیج عبارت است از جمموعه ای که در آن باکرتین انساهنا 

کارترین جوانان کشور در راه اهداف  فداکارترین وآماده به

این مردم  متعالی این ملت وبرای به کمال وبه خوشبختی رساندن

  .مجع شده اند

ناشی از ایمان واخالص وانگیزه دینی وایمان بسیج یعنی حضور 

میدانی که انسان احساس می کند کار آیی  صادقانه در هر

  .وتوانایی حضور در آن میدان را داراست

با عنایت به تعابیر فوق از کلمه بسیج در میابیم بسیج تنها 

بسیج اراده برای . عزم و اراده صرف جهت اجنام کاری نیست 

نوی و اهلی است و مسلم بسیجی با نیت رسیدن به امری مع

صادقانه و خالصانه قدم در این راه گذاشته و رضای حق تعالی 

 . اولین و اساسی ترین مقصود اوست

  قلم و و اساسَا نقش قلم اهل فرهنگ و  نقش بسیجیان فرهنگی و 
در گسرتش وترویج ارزش های دینی ، ملی ،فرهنگی و اعتقادی بر 

های  بسیج در این دوران، فراز و نشیب. ت هیچ کس پوشیده نیس

ترین  حساس فراوانی را پشت سر گذاشته و اکنون در یکی از

گذراند و بنا بر  مقاطع تاریخ انقالب، مراحل رشد خود را می

باید در مرحله توسعه و شکوفایی خود  ها، می سازمان چرخه حیات

مسأله ولو در ظاهر تا  باید اذعان کرد که این. باشد

 ای عینیت یافته است، لیکن آنچه اکنون دغدغه اصلی ندازها

میزان حتقق اهداف عالیه »دلسوزان و پیر فرزانه انقالب است، 

انداز کردن نوای دلنشین تفکر بسیجی در  طنین بسیج در راستای

قشر جوان و حتی فراتر  های گوناگون جامعه و به ویژه میان الیه

 خماطب و خواستگاه اصلی آناز آن، مستضعفان جهان به عنوان 
 .باشد می

اندازه نوآوری و شکوفایی در هناد بسیج حمقق  باید تالش کرد تا 

بتواند پاسخگوی نیاز خماطب نوطلب و نوجوی خود  شود و بسیج 

. باشد با ویژگیهای مربوط به نسل خود « جوان امروز»یعنی 

بعضًا حتی ها و ابزارهای کهنه و قدیمی که  تکیه بر روش مسلمَا 

عدم اثرخبشی خود را نیز بارها به اثبات  ناکارآمدی و

بقای فرهنگ ناب  کننده دوام و توانند تضمین اند، منی رسانده

بسیجی باشد یا اینکه بالعکس، موجبات گسست فرهنگی و ایجاد 

های اخیر انقالب می  ارتباطی بین اصحاب این فرهنگ و نسل شکاف

 .شوند
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با برخی از اهداف حضور مربیان بسیجی  در این خصوص الزم است

 .آشنا شویم

آشنایی دانش آموزان با فرهنگ متعالی و ارزشهای اخالقی . 1

 اسالم

هدایت برنامه ها و فعالیتها در جهت وجدان کاری، متعهد، . 2

 انضباط اجتماعی مالی و اقتصادی

 مبارزه با هتاجم فرهنگی دمشنان انقالب اسالمی. 4

 مطالعه و حتقیقگسرتش فرهنگ . 3

 کشف استعداد و توامنندیهای دانش آموزان. 1

 غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان. 9

 هبره گیری از امکانات و وسایل هنری. 5

پیدایش میل به هویت جویی و استقالل طلبی و جستجو برای . 3

 و عزت نفس در بین دانش آموزان اثبات شخصیت

، منصوریان)ر دانش آموزان ایجاد قدرت ابتکار و خالقیت د. 6

1439). 

 بسیج و میزان اثرگذاری آنان بر فعالیتهای بلمی و پژوهشی

باالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت دارد فرهنگ 

در فرهنگ هر ( ره)آن جامعه است و بنا بر فرمایش امام راحل 

وظیفه . جامعه مبدا متام خوشبختی ها و بدخبتی های یک ملت است

بسیج در عرصه های علمی و پژوهشی خودباوری، تالش و ارتباط 

مستقیم با پیشربد علم و دانش و تربیت و تزکیه نسل جوان است 

و از مجله وظایف آن هدایت جامعه در ابعاد علمی و تربیتی 

 .است

فرهنگ غیرت و دفاع از استقالل و آزادی، فرهنگ ایثار و 

ان او در هنایت، باعث و سعی و تالش دو چند... فداکاری و 

شکوفایی نسل جوان و آیندگان در زمینه های علمی و پژوهشی و 

 .جلوگیری از انواع احنرافات خواهد شد
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او در برخورد با نامالیمات . برای مربی بسیجی مربی عشق است

آری اینگونه است که فرهنگ . از خدمت گذاری دلسرد خنواهد شد

 .ان تقویت خواهد شدبسیج و بسیجی بودن در بین نسل جو

 تربیت نريوهاي متعهد و متخصص

از مجله مصادیق بارز خدمت به مردم، پرورش نريوهاي متعهد و 

كارگزاران . متخصص است كه این مهم بر دوش مسئولني مي باشد

حكومت باید بسرتي مناسب براي پرورش نريوهاي متعهد و متخصص 

فعالیت را  در جامعه اجياد كنند و زمینه پیشرفت و كار و

برایشان مهیا منایند تا جامعه در هیچ برهه اي از زمانه از 

این امر حتقق  .حلاظ نريوهاي متعهد و متخصص دچار كمبود نباشد

مني یابد مگر در یك مشاركت حملي و ملي در پیشربد هنضت خدمت 

پرورش افكار نو و ایده هاي نو كه به بروز . رساني به مردم

هاي گوناگون در جامعه منجر مي گردد، خالقیت ها و استعداد

مستلزم شناخت ژرف اندیش از نريوهاي متعهد و متخصص كه خود 

یقینًا در .خواهان یك جامعه قانومنند هستند میسر مي گردد

جامعه توسعه یافته ، انسان ، ارزش و مقام انساني خود را 

 .باز مي یابد

در حتقق و دانش آموزان  مربیانراه هاي تناسب و سازگاري 

 فرهنگ اسالمي چیست ؟

هر جامعه اي داراي فرهنگي خاص خود است كه در عني حال حاوي 

حمتواي ادراكي یعين هوشیاري ها و مهچنني هنجارها، ارزش ها ، 

زندگي . نظرها و مفاهیم مربوط به تكوین و حیات افراد است 

امروزي بشر حاصل تالش هاي چند دهه هزار سال گذشتگان در طول 

ریخ مي باشد و اجزا و عناصر فرهنگي ما را وادار به تا

فعالیت هایي مي كند كه در جهت تامني نیازهاي فردي و مجعي 

 . بوده و از طريف گریزي از مفاهیم فرهنگي جامعه نداشته باشد

بدون تردید نقش ها با رشد تغیري مي كند ، نقش دانش آموز و 

موقعیت  . واهد شدنیز در این جمموعه دچار تغیرياتي خ مربی

و موقعیت دانش آموز با توجه به نقش آهنا در نظام مربی

آموزشي مكمل یكدیگر است، زیرا با یكدیگر ارتباط دارند ، 

 . یكدیگر را تقویت مي كنند و به هم وابسته هستند

 نتیجه گیری  

بسیجی دارای توامنندی هایی است که در دنیا زبانزد 

سال دفاع  3حمیر العقولی که در  عملیات ها و فعالیت های.است

فاکتور های . مقدس از آهنا دیدیم ،دلیلی بر این مدعاست
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متعددی در وجود بسیجی هنفته است که او را در رسیدن به 

ختصص در کنار تعهد،ایمان در .اهداف بیش از پیش موفق می دارد

کنار اخالص، پشتکار در کنار صرب ،فروتنی و تواضع در کنار 

 .مهه مهمرت اعتقاد به داشنت کشوری آزاد و آباد  قدرت و از

بنابر این بسیجی در هر صحنه ای از فعالیت ها شرکت کند بی 

بسیج سعی دارد با حضور پررنگ  .شک موفقیت او تضمین شده است

خود در مدارس باری از دوش نظام تعلیم و تربیت بردارد که 

آنچه را که  .در این قسمت به خبش هایی از آن اشاره می کنیم

جای دارد در این مبحث به آن هبرت پرداخته شود برخی از دست 

آوردهای بسیج در عرصه های آموزشی و تربیتی در سطح آموزش و 

پرورش در عرصه های کنونی است و بیش از پیش نقش بسیج را در 

 : این حتول آشکار می سازد

 بسیج، نوجوانان و اسوه ها( الف

ن هنادهای بنیادی دارای سرمایه بی آموزش و پرورش به عنوا

است و رشد مهه جانبه این « نیروی انسانی»بدیل و ارزمشند 

سرمایه های کلیدی برای ارتقای ایران اسالمی بر هر انسان 

 .صاحب خردی پوشیده نیست

داشنت چنین سرمایه ای ارزمشند نیازمند الگوهای شایسته ای 

واالی اهلی سوق دهد و است تا بتواند این سرمایه را در مسیری 

 .آن را از کاستی ها برهاند و به مقصد رساند

شاید دیده باشید که در حمیط مدرسه وقتی مربی یا دانش آموزی 

موفق و حمبوب است برخی دانش آموزان حتی نوع لباس، نوع 

 .حرکات و حتی تکیه کالمهای او را تقلید می کنند

ی مدهتا لباس پوشیدن گاه یک فیلم سینمایی یا جمموعه تلویزیون

پس . و رفتار کودکان و نوجوانان را حتت تاثیر قرار می دهد

ما حتت تاثیر الگوها هستیم و الگوهایی را در زندگی خود 

برمی گزینیم و ما نیز می توانیم الگو و اسوه باشیم الگوها 

و اسوه هایی که زندگی آنان چراغ راه و رفتار و منش آنان 

 .خوشبختی، رشد و بالندگی باشدراهنمای ما به مست 

آثار حضور بسیج با شاخصه های زیبا و ماندگاری که در کالم 

و مقام معظم رهربی بر آن تکیه شده است می ( ره)امام مخینی 

تواند در وزارت آموزش و پرورش به ویژه در کتب درسی و 

با « اسوه های تربیتی»برنامه ریزی های تربیتی به عنوان 

 .منایان شود ویژگیهای زیر
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 .ما را به فضیلت، رشد و کمال رهنمون باشد. 1

 .با فرهنگ و ارزشهای دینی و ملی ما مهاهنگ باشد. 2

 .رفتار و منش الگو قابل سرمشق شدن باشد. 4

بسیج به معنای »: مقام معظم رهربی در فرازی دیگر می فرمایند

متامی حضور شجاعانه، فداکارانه و خملصانه انساهنای پیشگام در 

آشنایی با )« .عرصه های مورد نیاز نظام اسالمی و کشور است

 (12بسیج ص 

 بسیج و روح اخوت در مدارس( ب

روحیه اخوت و برادری از آموزه های گرانقدری است که مکتب 

اسالم در راستای استقرار و استمرار اقتدار، عظمت و اعتالی 

 .امت اسالمی بر آن تاکید ورزیده است

تالف، خصومت، تفرقه و تشتت به عنوان عامل ضعف، در مقابل اخ

ذلت، حمو قدرت و عظمت جامعه اسالمی و احنطاط آن تلقی شد، و 

 .مسلمانان به اجتناب از آن امر شده اند

حضور بسیج و نقش آوری آن در ایجاد روحیه برادری در بین 

مسئولین و دیگر نیروی انسانی اعم از صف و ستاد و دانش 

ه با روح لطیف دینی، برگرفته از آموزه های آموزان مهرا

اخالقی و تربیتی، در ترسیم حقیقی و عینی آموزه های اسالمی 

 .خبوبی روشن است

 نقش بسیج در فعالیتهای فرهدگی و پرورشی( ج

مربی به عنوان یکی از مهمرتین عوامل تربیتی در نظام آموزش 

سفید این  آموزان به عنوان لوح های و پرورش می باشد و دانش

نظام در خدمت مربیان قرار دارند و اثرات تربیتی مربیان بر 

 .آنان چشمگیر است

بدون شک متامی مربیان فرهیخته و بسیجی در این خصوص نقشی 

 .مضاعف و ژرف بر عهده دارند

در این برهه از زمان با پیچیده شدن سطوح زندگی و پیشرفت 

مربیان، مهچنین مسئله علم و تکنولوژی و باال رفنت سطح توقعات 

به عنوان دغدغه جوامع امروزی، می طلبد که « حبران هویت»

مدارس، خبصوص مربیان جمهز به علوم و آشنا به این مقطع حساس 

باشند و با پشت سر گذرادن آموزشهای علمی الزم در این زمینه 
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بتوانند اذهان جوانان را نسبت به مسائل و مشکالتی که آهنا 

ه است بیدار سازند نقش مربیان بسیجی و میزان را احاطه کرد

 .اثرخبشی آهنا در حتول دیدگاه دانش آموزان حمرز و آشکار است

مسئله هتاجم فرهنگی و اثرات آن بر نوجوانان به ویژه دانش 

آموزان مهواره از دغدغه های برنامه ریزان آموزش و پرورش می 

اره با دست باشد در این راستا مربیان بسیجی می بایست مهو

یازیدن به شیوه های مقابله با شبیخون آشنا و راه مقابله 

با آن را برای دانش آموزان با روشهای مستقیم و غیرمستقیم 

 .بیان کنند

اگر دولت مردان خبش هایی از کارهای اجرایی را علی اخلصوص 

کار های فرهنگی را به دست بسیجیان بسپارند ،مطمئن 

ونه ای از توامنندی بسیجی ، هنر من.باشند،برد خواهند کرد

حاج سید مرتضی »سید اهل قلم  بسیجی شهید ، مربی اخالق ، 

می باشد که توانایی های او بر هیچ کس پوشیده « آوینی

بسیجی که راه خود را هیچگاه از والیت جدا نکرد و از .نیست

او می توان به عنوان دلسوز ترین مربی بسیجی نام برد که 

این . پاالیش فرهنگ از زوائد و ناپاکی ها داشت مهواره دغدغه

بی شک می تواند تأثیری شگرف در  روحیه و این طرز تفکر 

خود باوری بزرگرتین و . بگذارد   روحیه و اعتقادات نسل جوان

بارز ترین خصیصه بسیجی است و به این مجله اعتقاد دارد که 

 . می تواند

باشد که درظل سایه ولی عصر 
(عج)

یه سار منویات مقام سا  و 

معظم رهربی حضرت آقای خامنه ای روز به روز بر عظمت ایران و 

ایرانی افزوده شود و خواسته مقام معظم رهربی در خودکفایی 

 . علمی حمقق گردد

 ارائه راه ال

در اجياد و تقویت فرهنگ مربیتفكر در مساله نقش و جایگاه 

اسالمي در مدارس و كنرتل تعاملهاي بني دانش آموزان ، 

هم ترین اصل اساسي در پیشربد اهداف پژوهش حاضر بوده مربیامن

 . است و ناگزیر باید به چند اصل توجه منود

و ائمه بعنوان سرمشق هاي ( ص)الگوپذیري از سريه پیامرب  -1

 . تعیین شده دین مبني اسالم

اختاذ تدابريي در جهت تعلیم و تربیت از سطح ابتدایي تا -2

 متوسطه و عايل توام با تربیت معنوي و هتذیب اخالقي
 جهت ارتقاي سطح كمي و كیفي آنانمربیآموزش مهارهتاي ختصصي -4
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هنادیه شدن تفكرات خالقانه و نوآورانه متناسب با فرهنگ  -3

 اسالمي جامعه
ها و سازماهنا خصوصًا رسانه ها در مشاركت دولت و سایر هناد-1

 جهت ارائه الگوهاي صحیح مطابق با نظام ارزشي و اعتقادي

عدم وابستگي فكري معلمني به بیگانگان در جهت ممانعت رسوخ  -9

فرهنگ بیگانه كه باعث تشتت و احنراف در حتلیل مسائل دیين و 

 . فرهنگي مي شود

 : مدابع و مآخذ 

« فصوص احلکم»تعلیقات علی شرح  (تا بی)هلل ا روح امام مخینی، سید-1

 (ره)تنظیم و نشر آثار امام مخینی: ، هتران«مصباح االنس»و 

، طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، (1464)ای، سیدعلی  خامنه-2

  .انتشارات صهبا: هتران

بررسی میزان اثرخبشی طرح صاحلین در ، (1461)احدی، فاضل -4

آموزشی و تربیتی بسیجیان استان پاسخگویی به نیازهای 

، هتران، پژوهشکده مطالعات و حتقیقات بسیج، مرکز سنجش اردبیل

  .افکار

، ارزیابی اجرای طرح صاحلین در بسیج (1462)اکربی، حسن -3

، زجنان، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و دانشجویی استان زجنان

  .فناوری سپاه استان زجنان

راهنمای : "عیار صاحلین، (146۱)پور، سیدحممدجواد  امام-1

انتشارات فرآهنگ : ، هتران"استادیاران شجره طیبه صاحلین

    . اول چاپ اندیشه، 

بررسی تطبیقی ، (1461)ایمان، حممدتقی و کالته ساداتی، امحد -9

شناسی  ، فصلنامه روشمسئولیت اجتماعی علم در اسالم و غرب

  .33ـ  ۹6: ۱6، ش 15علوم انسانی، سال 

های حتقیق کیفی و  ای بر روش مقدمه، (1461)بازرگان ، عباس -5

نشر : ، هتران(رویکردهای متداول در علوم رفتاری) آمیخته

  .دیدار

ارزیابی اجرای طرح شجره ، (146۱)حسن  فر، علی توفیقیان-3

طیبه صاحلین در استان کهکلویه و بویرامحد، کهکلویه و 

شی و فناوری سپاه استان ، سازمان بسیج علمی، پژوهبویرامحد

  .کهکلویه و بویرامحد

پذیری  مسئولیت، (1464)الدین  زاده، مهین و آورجه، حمی حاجی-6

های عالمه طباطبایی  اجتماعی در قرآن کریم باتأکیدبر دیدگاه

: 1، دوفصلنامه قرآن در آینه پژوهش، سال اول، ش در املیزان

  .1۹۱ـ  124
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ارزیابی اجرای طرح شجره ، (1462)وردیلو، ابراهیم  حق-11

، قزوین، سازمان بسیج طیبه صاحلین در استان قزوین، قزوین

  .علمی، پژوهشی و فناوری سپاه استان قزوین

حتلیلی و آموزشی  -وزارت آموزش و پرورش، نشریه خربی - 11

 ، هفته سوم1433، مهرماه 315نگاه، مشاره 

خودآموز تدریس چندپایه، ( مرتجم)حمرم آقازاده،  - 12

انتشارات : هتران )کنعان مکوسانا و ماری جویس کاپیسا، :اثر

 ،( 1439آییژ ، 

دستور کار شورای عالی آموزش و  فیاض ، حممد اسحاق ،  -14

 پرورش و کمیسیون های آن 

 پاسخ به فرماندهی تربیتی، (146۹)آبادی، محیدرضا  حممدی جنف-13

( های تربیتی در بسیج های فرماندهان پیرامون فعالیت پرسش

    .  کتاب رواق اندیشه: ویژه فرماندهان نواحی بسیج، هتران
زاده، کاظم؛ رمحانی، حممد؛  مذهب جعفری، عباس؛ ماندنی-11

یاسری، ابوذر؛ بردبار، مصطفی؛ کرمی، حممود و خزاعی، مهدی 

، وتربیت بسیجیان تعلیمریزی آموزش نظام  سند طرح، (146۱)

  .انتشارات فرهنگ اندیشه، چاپ اول: هتران

، حتقیق و نگارش فلسفه اخالق، (1431)مصباح یزدی، حممدتقی -19

سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و : امحدحسین شریفی، هتران

  .امللل نشر بین

: ، هتراناحیای تفکر اسالمی، (تا بی)مطهری، مرتضی -15

  .اانتشارات صدر

نشریه تربیتی ، (146۱)وتربیت سازمان بسیج  معاونت تعلیم-13

  .12، هتران، سال چهارم ، ش طرح صاحلین

گراندد تئوری چیست و چه ، (143۱)منصوریان، یزدان -13

نامه مهایش علم اطالعات و جامعه اطالعاتی،  ؟ ویژهکاربردی دارد

  .دانشگاه اصفهان

نقی؛ زارعی  ن؛ امیری، علیمهرابی، امیرمحزه؛ خنیفر، حسی-16

شناسی نظریه  معرفی روش  ،(1461) غالمرضا جندقی، و  متین، حسن

، نشریه مدیریت فرهنگ بنیاد برای حتقیقات اسالمی داده

 .41ـ  ۹: 24سازمانی، ش 

 


