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  مقدمه
در  ۱۳۷۶كه با عنايت خداوند متعال از سال است  ژوهشيمدرسه حكمت ثمره پ

براي تحول نظام آموزشي كشور انجام  ،»موسسه مطالعات راهبردي فناوري اطالعات«
  . شده است

، و محيط دهد ميمدرسه حكمت باورهاي ما را در مورد تعليم و تربيت و مدرسه تغيير 
  . دهد ميمتفاوتي از تعليم و تربيت را پيش روي ما قرار 

  پاسخي به يك مشكل ،مدرسه حكمت: لبخش او

  !يك اتفاق مهم  -۱-۱
چيزي كه تقريبا . ايم دوران قبل از مدرسه مشاهده كرده همه ما كودكان زيادي را در

در مورد همه اين كودكان عموميت دارد، كنجكاوي و تالش براي يادگيري در آنها 
آنها بدون نياز به . با انگيزه هستندعموما  ها بچه، در دوران قبل از مدرسه. است

حرك آنها ت. ستندو يافتن چيزهاي جديد ه تحريك توسط بزرگترها، در پي يادگيري
بسيار  ها به يافتن پاسخ به سئواالت بيشمارشان،ي آن و عشق و عالقه  يري،يادگبراي 

بزرگترها آنها هميشه جلوتر از  .بيشتر از توان والدين براي پاسخگويي به آنهاست
؛ و بزرگترها، از حركت پابه پاي آنان در اين مسير يادگيري عقب كنند ميحركت 

  )۱شکل ( .مانند مي
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او به مدرسه . افتد ناگهان اتفاقي در زندگي اين كودك با انگيزه مياما 
  ! ورد مي

، آن كودك با انگيزه و عالقه مند به تقريبا بالفاصله بعد از ورود به مدرسه
او . شود ميي بي انگيزه، و بي عالقه به يادگيري تبديل آموز دانشيادگيري، ناگهان به 

هاي خود، جلوتر از ما پرسشهاي متعددي را پيش روي  پاسختا پيش از اين براي يافتن 
حاال اين . ؛ اما اکنون نياز به فشاري براي حركت و يادگيري داردكرد ميما طرح 

بزرگترها هستند كه بايد با زحمت زياد او را براي واداشتن به يادگيري، به سمت 
و  ليشه شدهكه مطالب ك ندمدرسه و والدين در تالش. درس و کتاب هل بدهند

؛ نسبت به دهد مياما او انگيزه اش را از دست  .انتقال دهنداو به اي را  بندي شده قالب
اينكه والدين و مدرسه براي  .كند ميو بعضا از آن فرار  شود مييادگيري بي تفاوت 

 اذباز طريق پاداشهاي ك  انگيزهمجبور به ايجاد  ند،ده او را در اين مسير قراربتوانند 

 !يك اتفاق مهم – ۱شكل 
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براي دستيابي به  تحسين كردن در مقابل ديگران ونمره  پاداشهاي كاذبي مانند. هستند
و فشارهاي هنجاري چند جانبه به او،  ،تحقير هاي متفاوت، يا آن نمره، و نيز تنبيه

اين همان كودكي است كه قبال بدنبال يادگيري . ابزارهاي ايجاد انگيزه در او هستند
، و از كرد ميز به يادگيري را در خود احساس بود، چون که وجود او فطرتا نيا

كه ياد مي گيرد به  شود ميي تبديل آموز دانشيادگرفتن لذت مي برد، اما حال به 
. ها و فشارهاي هنجاري خود را دور نمايد پاداشهاي كاذب دست پيدا كند، تا از تنبيه

جود او که پس از چند سال اين محرك و انگيزه كاذب، در و شود مينتيجه اين 
اين چيزي است كه به . گيرد نهادينه شده و جاي يادگرفتن براي يادگرفتن را كامال مي

  . وضوح در فارغ التحصيالن نظام آموزشي قابل مشاهده است
ها در چند ماهه ابتداي سال اول دبستان، اين مشكل را  تقريبا تمام خانواده

هاي  و سوم دبستان، به آن انگيزهان بتدريج طي سالهاي دوم آموز دانش. كنند ميتجربه 
كاذب خو گرفته و بتدريج يادگيري براي يادگيري، در سالهاي چهارم و پنجم دبستان 

 .شود ميبسيار كمرنگ، و گاه كامال حذف 

آيا اين مشكل ! چه اتفاقي افتاده است؟ يك جاي كار مشكل دارددر اين جا 
تمام به دنبال آن هستيم كه  در خود كودك است؟ در جستجوي به دنبال مقصر، اغلب

معموال  ما به دنبال ساده ترين جواب و . به گردن يك نفر بياندازيمعلل مشكالت را 
همه . يابيم تري از كودك نمي و معموال ديوار كوتاه. گرديم ميكوتاه ترين ديوار 
!"... توجه است او بي!" ... "خواند اين كودك درس نمي. "گردد ميتقصيرها متوجه او 

اما واقعا آيا علت . رود مياينها عباراتي است كه بسيار بكار !" ... او بازيگوش است"
است؟ يا مشكل به نوع بستري كه براي تعليم و تربيت  آموز دانشاين مشكل از خود 
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است، چرا اين مشكل و اين  آموز دانشاگر مقصر . گردد ميكودك فراهم شده باز 
برداريم و در  آموز دانششده انگشت اتهام را از واقعه عموميت دارد؟ يكبار هم كه 

ما چگونه بستري را براي آموزش و تعليم و تربيت . آينه به خودمان نگاه كنيم
  ايم؟ ان فراهم كردهآموز دانش

  خط توليد فارغ التحصيل -۱-۲
شباهت به خط توليد يك كارخانه توليد  مدارس و نظام آموزشي موجود بي   

توليد خودرو، شاسي خودرو در ابتداي نقاله خط توليد قرار  در خط. خودرو نيستند
؛ و در مسير توليد افراد مختلف هر يك عملياتي را بر خودروي در حال شود ميداده 

ديگري چرخها را نصب  ؛نمايد را متصل مي روخودب يكي در. دهند ميمونتاژ انجام 
در نظام آموزشي كنوني مشابه اين اتفاق . كند؛ ديگري سيستم سوخت و نظاير آن مي

يكي . گيرد در ابتداي نقاله مجازي تعليم و تربيت قرار مي آموز دانش. شود نيز واقع مي
؛ ديگري به او ديني دهد مي؛ يكي به او ادبيات ياد كند ميبه او رياضي تدريس 

هر كسي بدون توجه به خصوصيات فراگير و هويت او، تنها از منظر . كند ميتدريس 
فرايند  اين. دهد ميتخصصي را در اين خط مونتاژ تعليم و تربيت انجام  خود، عملي
  )۲شکل (. شود دنبال مي آموز دانشتحصيل در سالهاي 
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خود با پاي خود در اين مسير  آموز دانشحداقل  ،سال پيش ۲۵تا حدود 
بدون تحرك در خط نقاله نشسته، و تسمه ديگر اما امروز او . كرد ميمونتاژ حركت 

رسانند، خوراكي ميان وعده  با سرويس او را تا مدرسه مي. دهد ميه او را حركت نقال
رسانند؛ والدين در  ، وسائل جامانده او را به مدرسه ميآورند مياو را برايش به مدرسه 

تمام كارهاي او را تحت كنترل و گوشزد و انجام تكاليف او دخالت مستقيم دارند؛ 
مسير نيز همانند نصب برچسب كنترل كيفيت بر خودرو، در انتهاي اين  .دهند ميقرار 

  .شود ميبرچسب فارغ التحصيلي به او تحويل و الصاق 
كه زماني  شود ميآموز القاء  ابتداي اين فرايند، اين تفكر در ذهن دانش از

، بايد كند مياكنون چون سن تو ايجاب ! خواهد رسيد كه تو فارغ از تحصيل شوي
تو هم بايد مانند همه در اين مسير . خوانند اين سن درس ميهمه در . درس بخواني
همان چيزهايي را بايد ياد . كنند ميكارهايي را بايد بكني كه همه . حركت كني

. و البته يادگرفتن تو نه براي آن است كه به آن نياز داري. گيرند ميبگيري كه همه ياد 

 خط توليد فارغ التحصيل – ۲شكل 
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اگر الزم باشد که براي گرفتن  حتي. بلكه تنها چيزي که به آن نياز داري مدرك است
تو . مدرك چيزي را ياد بگيري که در طول عمر خود هرگز به آن نياز نداشته باشي

و وقتي فارغ التحصيل شدي، ديگر . التحصيل شوي بايد اين مسير را طي كني تا فارغ
پس . شوي، و با خيال راحت به زندگي و كار راحت خود خواهي پرداخت آسوده مي
ر هرگز نياز به يادگرفتن و شركت در اين فرايند يادگيري، و مطالعه كتاب از آن ديگ

اي است كه از روز اول تحصيل، به صورت شفاف يا غير  اين كليشه. نخواهي داشت
  .  دهيم ان قرار ميآموز دانشمستقيم، در پيش روي ذهن 

  ،رود يم؛ بدون اينكه بداند كجا كند مياو اين مسير را در اين خط مونتاژ طي   
بدون اينكه خود او حق انتخاب مسير، خصوصيات،  .رود مي، و چگونه رود ميچرا 

و در اين مسير، هويت او به عنوان عنصر مخل در . چگونگي و مقصد را داشته باشد
همانگونه كه تفاوت بين خودروهاي توليدي . ارزيابي اين خط توليد بايد از بين برود

و نشان از عدم كيفيت محصول و خط توليد محسوب  يك كارخانه، قابل قبول نيست،
، خط مونتاژ تعليم و تربيت نيز تالش خود را براي از بين بردن تفاوتهاي فردي شود مي

آموزان بايد موضوعات يکساني را ياد بگيرند،  همه دانش. بندد ان بكار ميآموز دانش
رفتارهاي منحصر به  .به يك گونه عمل كنند، و رفتارهاي مشابهي از خود نشان دهند

فرد، تمايز ويژگيها و رفتارها، اگر بيش از محدوده بازه تعريف شده در نظام آموزشي 
عيب و نقص تلقي شده، و اين نظام با آن بصورت جدي  آموز دانشباشند، براي يك 

  . كند ميبرخورد 
در نهايت، اين تالش نظام آموزشي، منجر به بيرون دادن فارغ التحصيالني 

هاي استخدام  آگهي .بندي شده است كل، با خصوصيات و دانش مشابه و قالبيك ش
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نفر مهندس برق،  ۵نفر ديپلمه،  ۷: ها، شاهد بسيار خوبي بر اين تالش است در روزنامه
كه  كند ميهماهنگونه كه در پايان خط توليد خودرو، فرقي ن.... . نفر ليسانس ادبيات ۹

ركينگ كارخانه را به ما بدهند، تالش نظام كليد كدام خودروي پارك شده در پا
آموزشي بر آن است كه فرقي نكند كدام ديپلمه، كدام مهندس برق، و كدام ليسانس 

اما اين چيزي است كه با واقعيت تربيت و آموزش . ادبيات به يك شغل گمارده شود
نظام اين نگاه ناشي از ساده انگاري . انسانها و خصوصيات آنها كامال متمايز است

كدام ديپلمه؟، با چه خصوصياتي؟، با چه .  آموزشي از تعليم و تربيت انسانها است
  اي؟ با چه معلوماتي؟  روحيه و چه استعدادها و چه انگيزه

اين واقعيتي است كه نظام آموزشي از مواجه شدن با آن واهمه دارد، و در 
مات بيرون كتابهاي حتي معلو. هاي خود سعي در نابود كردن آن دارد تمام برنامه

اهميت تلقي شده، و  ، در بهترين حالت از نظر نظام آموزشي بيآموز دانشدرسي يك 
در بسياري از مواقع به عنوان اخاللگري در نظم كالس  آموز دانشاظهار آن توسط 

، ويژگيهاي كنند مياني كه تالش آموز دانشدر كالسهاي درس، . شود تلقي مي
ظ كنند، با برخورد شديد نظام و ديسيپلين ايجاد شده رفتاري و منشي خود را حف

هاي عظيم اين نظام خرد  يا بايد زير چرخ دنده آموز دانش. شوند ميتوسط آن مواجه 
شده، و به كليشه مورد نظر آن درآيد، و يا با ضربه شديدي از گردونه خط مونتاژ به 

  . بيرون پرت شود

  تالشي باغبانانه يا نجارانه؟  -۱-۳
زيرا نظام آموزشي با رويكرد باغباني . دليل نيست ما بر واژه مونتاژ بي تكيه

در فرايند باغباني، . كند مانوس نيست؛ بلكه رويكردي نجارانه را در كار خود اتخاذ مي
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، بلكه او تنها فراهم كننده بستر و شرايط دهد مياين باغبان نيست كه گياه را رشد 
ود دانه و گياه است كه به واسطه قابليت و اين خ. مناسب محيطي رشد گياه است

أَأَنتُم تَزْرعونَه أَم نَحن . كند ميتوانمنديهائي كه خداوند متعال در او قرار داده، رشد 
ونكنم؟ ميكنيد يا من زراعت  آيا شما زراعت مي( ﴾ ۶۴واقعه﴿ الزَّارِع(  أَنشَأْتُم أَأَنتُم

نشالْم ننَح ا أَمتَهرشَج ونيا من پديدار  كنيد آيا شما درخت را پديدار مي( ﴾٧٢واقعه﴿ؤ
  )۳شکل ( . )كنم؟ مي

گيرد، اين باغبان نيست كه تعيين  خود گياه صورت مي رشد توسطوقتي 
اين . اي برگ و ميوه بدهد اي گياه بايد شاخه بزند، و در چه نقطه در چه نقطه كند مي

كند چگونه رشد گياه صورت  ه تعيين ميو عوامل محيطي آن است ك  خود گياه،
و بدون توجه به تمايزهاي فردي و   نظام آموزشي بدون صبر و حوصله، .گيرد

ان را مجبور كند در ابعادي كه كليشه نظام آموز دانشاستعدادها، تالش بر آن دارد كه 

 تالشي باغبانانه يا نجارانه؟ – ۳شكل 
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در حقيقت با اين رويکرد راه . بر آن قرار گرفته، شاخ و برگ بزنند و ميوه دهند
ان طبق کليشه عمل آموز دانشديگري براي نظام آموزشي وجود ندارد تا اجازه دهد 

را مجبور به زدن شاخ و  آموز دانشنظام دست به اره و ميخ و چكش شده و . نكنند
داند، نه نيازي به  برگ ها و يادگيري چيزهائي مي کند، كه نه دليل يادگرفتن آن را مي

، و نه كند ميوع مورد يادگيري ارتباطي برقرار ، نه با روح موضكند ميآن احساس 
  .قابليت كاربرد آن را درک مي کند

ان را به حفظ كردن اوزان اشعار و بحر و عروض وادار آموز دانشما 
ما آنها را به حفظ فرمولهاي رياضي و . ، بدون اينكه روح شعر را درك کنندكنيم مي

ت و جوهر آن اه، خصوصيا، بدون اينكه ماهيت، خاستگكنيم ميشيمي مجبور 
  .موضوعات را حس کنند

صرف  باكه  شود ميهمين فرايند است كه در نهايت منجر به تربيت افرادي 
مدرك  داشتنوجود  ، و باشده به اين مرحلهآنها هايي كه براي رساندن  تمام هزينه

مورد انتظار را  در عمل توانايي بر عهده گرفتن و انجام مناسب كارهاي ،تحصيلي
در سوي ديگر شاهد انبوه صندليهاي . بحران بيكاري تنها يك سوي ماجرا است. ندارد

خالي هستيم كه افراد متخصص و توانمند واقعي و نه فقط داراي مدرك تخصصي، 
براي احراز آن وجود ندارند؛ و كارفرمايان در به در به دنبال نيروي انساني مناسب 

    .گردند براي پر كردن اين صندليها مي

  ؟مي يابندمدرسه چه چيزي  ما در فرزندان -۱-۴
؟ آيا حفظ كردن روند ميكسب دانش به مدرسه ان فقط براي آموز دانشآيا 

و فراگرفتن چند فرمول رياضي و شيمي، هدف نهائي تعليم و تربيت است؟ آيا 
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يابد؟  در مدرسه ارتقاء مي  ان،آموز دانشخصيتي و توانمنديهاي  خصوصيات و ابعادش
ا برنامه درسي مدارس سازوكارهاي مشخصي را براي اين ارتقاء دارند؟ فرزندان ما آي

  )۴شکل (يابند؟  در مدرسه چه چيزي مي
؟ آيا سازوكار شود ميآيا اعتماد به نفس كودكان در مدرسه تقويت 

مشخصي براي ارتقاء اعتماد به نفس در برنامه درسي پيش بيني شده است؟ و يا اينكه 
مه درسي مدارس موجود، به صورت غير مستقيم باعث كاهش اعتماد به رويكرد برنا

  ؟ گردد مينفس كودكان 
تواني در مورد طريقه  تو نمي"كه  كند ميوقتي برنامه درسي به فراگير اعالم 

، وقتي برنامه درسي جزئيات آنچه كه !"يافتن پاسخ براي نيازهاي خود تصميم بگيري
گيري در  ، وقتي به فراگير اجازه تصميمكند ميمشخص بايد ياد بگيرد را  آموز دانش

، وقتي او را براي انتخاب مسير يادگيري، با توجه به دهد ميمورد آنچه بايد ياد بگيرد ن

  يابند؟ فرزندان ما در مدرسه چه چيز مي – ۴شكل 
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داند، وقتي هر حركت  عالئق و نيازمنديها و خصوصيات فردي، داراي صالحيت نمي
ات و پيش نيازهاي قبلي آموز بايد با در نظرگرفتن تمام تمهيد آموزشي در مورد دانش

شود كه در فضاي يادگيري غير قطعي و  آموز اجازه داده نمي صورت گيرد، و به دانش
اي از ابهام وارد شود، ناخودآگاه و به صورت غير مستقيم اين پيام به  داراي درجه

تو تنها بايد در موضوعاتي وارد شوي كه ديگران از قبل "كه  شود ميمنتقل  آموز دانش
ابعاد و جوانب آن را بررسي كرده باشند و تو نبايد بدنبال موضوعاتي باشي که  تمام 

توان  به انتخاب تو نمي. اي بيني شده قبل از آن را هنوز سپري نکرده موضوعات پيش
همه تمهيدات الزم بايد قبال فراهم شده باشد، تا تو به انجام كاري . اعتماد كرد

كه نهادينه شدن آن را به وضوح در فارغ اين چيزي است !". كوچك مبادرت كني
التحصيالن نظام آموزشي موجود هم در آموزش و پرورش و هم در آموزش عالي 

. كنند ميچيزي كه اغلب كارفرمايان و اساتيد دانشگاه از آن گاليه . كنيم ميمشاهده 
ه نظام آموزشي ناخودآگاه اعتماد ب! اما چه جاي گاليه است كه از ماست كه بر ماست

در صورتي كه . را هدف تيرهاي سهمگين خود قرار داده است آموز دانشنفس 
مطلوب آن است كه نظام آموزشي و برنامه درسي، سازوكاري را براي ارتقاء هدفمند 

  . اعتماد به نفس پيش بيني كرده باشد
و اين تنها اعتماد به نفس نيست كه مغفول واقع شده، و حتي منكوب شده 

دهيم، و سازوكار مشخصي  ان را ارتقاء ميآموز دانشر مدرسه هويت آيا ما د.  است
؟ يا آنكه كنيم ميگيري  براي اين ارتقاء داريم؟ آيا عملكرد خود را بر اين ارتقاء اندازه

سازي رفتارها، آماج تخريب قرار  هويت را با هدف يكسان سازي و استاندارد
  دهيم؟  مي
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دهيم؟ آيا با او با رفتار  ارتقاء ميان را آموز دانشآيا در مدرسه كرامت 
؟ آيا به او كنيم ميكنيم؟ آيا قدرت تعقل، و تفكر او را بارور  كريمانه برخورد مي

دهيم؟ آيا نقدهاي او را تحمل  اجازه انديشيدن و اظهار نظر كردن، و نقد كردن مي
بروز رفتاري  ايم، و ؟ يا تنها او را مجبور به حفظ كردن آنچه كه ما تعيين كردهكنيم مي

؟ آيا كنيم مي؟ آيا شوق يادگيري را در او تقويت كنيم ميايم  كه ما مشخص نموده
دهيم؟ آيا بستر برنامه درسي و محيط مدرسه  قدرت تعامل اجتماعي او را افزايش مي

آيا پشتكار   افزايش پيدا كند؟ آموز دانشكه متانت و وقار  كند ميشرايطي را فراهم 
؟ آيا در محيط مدرسه احساس كند ميط مدرسه افزايش پيدا در محي آموز دانش

اينها سواالتي است كه پيش روي نظام آموزشي ما قرار .... كند؟  آرامش و امنيت مي
  ؟ دهد مينظام آموزشي چه پاسخي به اين سئواالت . دارد

*******  
اي هستيم كه سازوكارهاي  ما به دنبال تبيين نظام آموزشي و برنامه درسي

اي كه با رويكردي  برنامه درسي. خصي را براي ارتقاء اين خصوصيات فراهم كندمش
باغبانانه، و با توجه به خصوصيات و ابعاد شخصيتي و توانمنديها و استعدادها و عالئق 

مدرسه حكمت نتيجه . ، يادگيري او را در شرايطي خود انگيخته فراهم كندآموز دانش
  . چنين تالشي است

سال پژوهش در زمينه تعليم و تربيت و طراحي نظام  ۱۴يجه مدرسه حكمت نت
. كند مياين مدرسه نگاه متمايز و برتري را به تعليم و تربيت ايجاد . آموزشي است

هاي آن را  با  شوند، محيط و برنامه كساني كه به محيط مدرسه حكمت وارد مي
اما اين تمايز . ندياب باورهاي قبلي خود در مورد مدرسه و محيط آموزش متفاوت مي
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دهد؟ اين سئوالي است كه در  مدرسه حكمت با مدارس موجود در چه ابعادي رخ مي
  .دهيم بخش بعدي اين مجموعه به آن پاسخ مي

  ابعاد رويكرد آموزشي : بخش دوم
مدرسه حكمت شكل متفاوتي از تعليم و تربيت را نسبت به پيش فرضها و 

توان در  اين ويژگيها را مي. كند ميي ايجاد ذهنيت متداول از مدرسه و محيط آموزش
  .پردازيم در ادامه به اين سيزده بعد مي. سيزده بعد اصلي برشمرد

  مدرسه قرآن محور و دين بنياد مدرسه حکمت، :بعد اول -۲-۱

  رسي و برنامه درسي مبتني بر قرآنقرآن در متن برنامه د -۲-۱-۱
مدرسه حكمت، در مباني  اولين و مهمترين بعد و ويژگي برنامه درسي

مدرسه . معرفتي آن و جريان يافتن اين مباني معرفتي در برنامه درسي قرار دارد
حكمت يك مدرسه قرآن محور، مبتني بر تعليمات اهل بيت عليهم السالم، و دين 

  . بنياد است
قرآن و تعليمات اهل بيت عليهم السالم نه تنها به عنوان يكي از مهمترين 

و تمام   شود، بلكه مبناي ساير  دروس نيز قرار دارد، درسه  محسوب ميمتون درسي م
قرآن مهمترين كالس درسي مدرسه ! شود ميتعليم و تربيت بر اساس آن تنظيم 

؛ و بهترين وقت روزانه مدرسه در ابتداي صبح به آن اختصاص داده شود ميمحسوب 
  )۵شکل (. شود مي
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مه آن، از سبكهاي مناسبي استفاده در تعليم قرآن و بخصوص خواندن و ترج
توان به سبك فرق و  از جمله مي. كه اثر بخشي مطالعه قرآن را بيشتر  نمايد شود مي

هاي مستقل  در اين سبك، هر آيه به تكه. مكث در قرائت و ترجمه قرآن اشاره نمود
متن آيه و ترجمه آن در هر تکه به صورت جداگانه ؛ و شود ميقابل ترجمه تفكيك 

در اين سبك، . ها بايد به صورت مناسب در صفحه چيده شوند تكه. شود ميكر ذ
هاي  در اين ترجمه از مشابهت. شود ترجمه با بياني روان و ساده، و نه رسمي ذكر مي

ضمن آنكه ربط هر . شود ميزبان براي تقريب فكر مخاطب به متن اصلي بهره گرفته 
در اين سبك . شود ميكوتاهي، بيان  هاي بعدي، با عبارات توضيحي تكه، به تكه

تا آياتي كه داراي زمينه و مضمون متفاوتي هستند، در صفحات  شود ميتالش 

  : قرآن در متن برنامه درسي و برنامه درسي مبتني بر قرآن – ۵شكل 
 مكتب اهل بيت عليهم السالم ابعاد سه گانه قرآن محوري و دين بنيادي در



 

۲۰ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

در اين سبك، از زمان و تكنيك، براي انتقال حداكثر . جداگانه و مستقل نوشته شوند
در بيان آيات قرآن تالش بر آن است كه . شود ميمفهوم در حداقل زمان بهره برده 

و جمالت توضيحي، فقط در موارد ضروري و در حد حداكثر يك جمله بيان  حواشي
ضمن آنكه از پويانمائي، براي وضوح تكه مورد ارائه به صورت بصري نيز بهره  . شود

، ضمن آنكه متن شود ميدر اين سبك ترجمه با رويكرد تعليمي انجام . شود ميبرده 
هاي  تا واژه شود ميداشته، و تالش  ها محوريت اصلي در بيان ترجمه و انتخاب واژه

  )۶شکل (. فارسي انتخاب شده، هم ريشه واژه متن اصلي باشند
با قرآن انس گرفته و معناي آن را  آموز دانشكه  شود ميدر مجموع تالش 

   .متناسب با شرايط سني خود درك كند
در در ارائه و بحث در مورد آيات قرآن كريم، براي تعليم مفاهيم تبيين شده 

به عنوان مثال براي تبيين . شود ميآيات قرآن، سازوكارها و ابزارهاي مناسب استفاده 
گيرد كه هر صفت و  ، اين موضوع مورد اشاره قرار مي"و علم آدم اسماء كلها"مفهوم 

خداوند در هر يك از . گيرد خصوصيت نيكو، از خصوصيات و اسماء الهي منشاء مي
مثال در يك گل، اسماء . كند ميسماء را متجلي بخشي از اين ا  مخلوقات خود،

اگر يك گل . شوند ميو نظاير آن تا اندازه مشخصي متجلي " دائم"، "قوت"، "جمال"
و اگر گلي با دوام . خداست" جميل"جميل و زيبا و خوش بو است؛ از تجلي اسم 

ي از هر يك از موجودات و مخلوقات، تنها بخش. خدا است" دائم"است، از تجلي اسم 
اما انسان موجودي است كه خداوند تمام اسماء خود را در . اسماء الهي را دارا هستند

البته انسان . او قرار داده و به او تعليم كرده، و ظرف تحقق آن در او ايجاد شده است
تواند اين ظرف را پر ساخته و يا  به انتخاب خود و به تالش و ياري خداوند متعال، مي



 

۲۱ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

. تواند رئوف باشد يا نباشد مي. تواند رحيم باشد يا نباشد انسان مي. يدآن را خالي نما
تواند مفهوم اين آيه را براي حتي كودكان سوم دبستان نيز  اين تبيين از اين آيه، مي

  )۷شکل ( .قابل درك و دستيابي نمايد
يا در مدلي ديگر، براي احساس تجلي اسماء، تجلي بصري اسماء نشان داده 

  )۸شکل (. مثال تجلي اسم جميل، در هر آنچه زيبا است . شود مي
. در هر آنچه كه نشاني از عظمت در آن نهفته است" عظيم"و تجلي اسم 

  )۹شکل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :نمونه روشها و سازوكارها در تعليم قرآن كريم – ۶شكل 
 و روخواني ترجمه قرآن كريم  سبك فرق و مكث براي نگارش،



 

۲۲ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعليم تمام اسامي خدا به آدم :در تعليم مفاهيم نمونه سازوكارها – ۷شكل 

 تجلي اسم جميل، نمونه اساليد در معرفي اسماء الهي در توضيح بسم اهللا -۸شکل 



 

۲۳ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدرسه حكمت، مدرسه تعالي محور: بعد دوم -۲-۲

  مشخص براي پرورش ابعاد مختلف  برنامه -۲-۲-۱
را  خود تا دانش كند ميياري را  آموز دانشرسه حكمت عالوه بر آنکه مد
او را نيز خصوصيات فردي ي فردي او از يك سو، و مهارتهابستر ارتقاء ، دافزايش ده

عالوه بر آن . كند ريزي شده، فراهم مي در سوي ديگر، به صورت هدفمند و برنامه
؛ و رفتارهاي نهادينه شود موزآ دانشفرهنگ مطلوب در كه  شود ميشرايطي فراهم 

برنامه  !، بصورت باثبات بهبود يابدآموز دانشناشي از هنجارها، عادتها و باورهاي 
مشخصا سازوكارهاي مشخصي را براي   درسي و فعاليت آموزشي مدرسه حكمت،

   :نمونه اساليد در معرفي اسماء الهي در توضيح بسم اهللا -۹شکل 
 بسيار بزرگ -تجلي اسم عظيم 



 

۲۴ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

يابي قرار داده، و  آورد؛ و اين ارتقاء را دائما مورد سنجش و ارزش اين ارتقاء فراهم مي
  )۱۰شکل (. كند يابي تنظيم مي ليتهاي بعدي را مبتني بر اين ارزشفعا

  پرورش مهارتها در مدرسه تعالي محور -۲-۲-۲
در پرورش مهارتها، مدرسه حكمت بستر ارتقاء مهارتهاي اساسي زندگي را 

مهارتهاي زندگي در مواردي نظير عادات بهداشتي، عادات مناسب . آورد فراهم مي
.... ارتباط با ديگران، تربيت كودكان، اداره خانواده، و نظاير آن،  غذائي، پخت و پز،

  مهارتهاي شهروندي نظير مشاركت اجتماعي، رعايت مقررات، رفتارهاي شهرنشيني،
مهارتهاي تحصيلي نظير يادداشت برداري، ارائه سخنراني، مستند ... و نظاير آن، 

اي شغلي نظير كار گروهي، مديريت و مهارته.... سازي، كار با رايانه و امثال آن، 

 مشخص براي پرورش ابعاد مختلف  برنامه – ۱۰شكل 



 

۲۵ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

از مهمترين مهارتهائي هستند كه در برنامه درسي مدرسه ....  پروژه، و مانند آن، 
  )۱۱شکل (. شود ميحكمت، به صورت حساب شده به آن پرداخته 

  ارتقاء خصوصيات فردي در مدرسه تعالي محور - ۲-۲-۳
رسي به آن پرداخته شود، چيزي كه بايد در برنامه د  عالوه بر وجه مهارتها،

خصوصياتي نظير خالقيت، پشتكار، شرح . است آموز دانشارتقاء خصوصيات فردي 
پذيري،  شجاعت، استقامت، توكل، مسئوليت  صدر، جديت، ادب، اخالق، كرامت،

هدفداري، دقت، سرعت، تواضع، متانت، بردباري، اراده، و رحم و رحمت، از جمله 
ستر ارتقاء هر يك از آنها تا رسيدن به سطح مطلوب خصوصياتي هستند كه بايد ب

 در مدرسه تعالي محورپرورش مهارتها  – ۱۱شكل 



 

۲۶ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

خصوصيت  ۱۰۰در برنامه درسي مدرسه حكمت، ضمن تعريف بيش از . فراهم شود
ها و ابعاد مطلوب هر يك از خصوصيتها تعريف شده، و سازوكارهاي  مشخصه  فردي،

 ارتقاء و رساندن اين خصوصيات به سطح مطلوب، و معيارهاي سنجش مطلوبيت آنها،
بيني شده در مدرسه،  سپس در جاي جاي برنامه درسي و فعاليتهاي پيش. شود ميتعيين 

به طور مثال، خصوصيت . گيرد اين سازوكارهاي ارتقاء مورد استفاده قرار مي
، "پررو" و در سطح افراطي آن،" خجالتي"در سطح تفريطي آن،   ،"روداري و خجولي"

براي رساندن اين خصوصيت به . شود يمتعريف "  رودار"و در سطح متعادل آن، 
، و تنظيم آن در سطح متعادل سازوكارهاي متعددي "روداري"سطح مطلوب آن يعني 

بيني و اجرا شده، و  هاي مختلف در برنامه درسي پيش بيني شده كه در فعاليتهاي پيش
   )۱۲شکل (. گيرد سطح آن دائما از روشهاي مختلف مورد پايش قرار مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ارتقاء خصوصيات فردي در مدرسه تعالي محور – ۱۲شكل 



 

۲۷ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  ارتقاء فرهنگ در مدرسه تعالي محور -۲-۲-۴
و نه تنها دانش، مهارتها و خصوصيات فردي افراد بايد ارتقاء يابد، بلكه 

هاي مختلفي در  مولفه. نهادينه شود آموز دانشفرهنگ مطلوب نيز بايد در وجود 
فرهنگ تقيد به . گيرد گيري فرهنگ مطلوب، در اين نهادينه سازي شكل مي شكل

اقبه و خود سنجي، احترام به بزرگترها، دعا، مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي، كار، مر
تكلف بودن و  مسواك زدن، بهداشت فردي، يادداشت برداري و گزارش نويسي، بي

خواندن   ساده بودن، نماز جماعت اول وقت، كمك به همديگر در انجام كارها،
تجهيزات فردي و عمومي، از  قرآن، استفاده مناسب از ابزارها، نگهداري لوازم و

؛ كه سازوكارهاي مشخصي در برنامه شوند ميهاي فرهنگ محسوب  مهمترين مولفه
  )۱۳شکل (. درسي مدرسه براي ارتقاء آنها پيش بيني شده است

 ارتقاء فرهنگ در مدرسه تعالي محور – ۱۳شكل 



 

۲۸ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

   مدرسه حكمت، مدرسه اجتماعي: بعد سوم -۲-۳

 ابعاد آموزش اجتماعي در برنامه درسي -۲-۳-۱

، هم براي گيرند ميان هم در مورد جامعه ياد وزآم دانشدر مدرسه حکمت، 
  )۱۴شکل ( .گيرند ميزندگي كردن در جامعه، و هم در جمع و با جمع ياد 

  بستر اجتماعي يادگيري - ۲-۳-۲
ان هم در درون مدرسه، آموز دانشتا  شود ميدر اين مدرسه، بستري فراهم 

در اين  .گيرندب جامعه يادشان، و هم در تعامل با كل  هم در تعامل مدرسه و خانواده
به عنوان يك موجود تنها نيست كه براي يادگيري و فعاليت در  آموز دانشبستر، 

 ابعاد آموزش اجتماعي در برنامه درسي – ۱۴شكل 



 

۲۹ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

. ان نداشته باشدآموز دانشمحيط مدرسه، هيچ نيازي به يادگيري و فعاليتهاي ساير 
عالوه بر آنكه خود او نقش . ان نياز داردآموز دانشبلكه او به حضور و فعاليت ساير 

ان نيز به ايفاي نقش موثر او آموز دانشدر اين جامعه كوچك ايفا كرده و بقيه موثري 
ها و ساير  ان و خانوادهآموز دانشفعاليت او در مدرسه با فعاليتهاي ساير . نياز دارند

نيازمند عملكرد مناسب   هاي جامعه گره خورده، و هر يك براي فعاليت خود، حوزه
كند، و تعامل با آنها را به صورت موثر  حساس نياز مياو به ديگران ا. ساير افراد است

  در اين بستر، مربيان در بسياري از موارد به جاي ياد دادن به افراد،. كند درك مي
اين خود افراد جمع هستند كه از يكديگر ياد . به جمع ياد دهند كنند ميتالش 

  )۱۵شکل (. گيرند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بستر اجتماعي يادگيري - ۱۵شكل 



 

۳۰ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  كل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگعوامل ش  :فرارفتارها  -۲-۳-۳
، فرهنگ مطلوب و فرارفتارهاي مطلوب در وجود  در مدرسه حکمت

فرارفتار چيزي است كه بصورت آگاهانه يا ناخودآگاه،  !گيرد ان شكل ميآموز دانش
هنجارها، عادتها، مهارتها، . به شكل با ثبات، منجر به بروز يك رفتار مشخص شود

. جمله مهمترين فرارفتارها هستندرارهاي و مقررات نانوشته، از باورها، ايدئولوژي و ق
  )۱۶شکل (

 

 عوامل شكل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگ  :فرارفتارها  - ۱۶شكل 



 

۳۱ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  گرفتار با معناي افراد در جامعه در پهنه فرهن - ۲-۳-۴
حکمت نسبت به محيط و   ان در مدرسهآموز دانشقدرت ادراك 

شان و ديگران افزايش يافته و بروز واكنشها و رفتارهاي مناسب نسبت به  رفتارهاي
در تعامل با محيط خود، خود و طيف  آموز دانش !شود مير وجود آنها نهادينه آنها، د

نيازمنديها، خصوصيات و رفتارهاي خود و ديگران را درك كرده، و قدرت تفكيك 
گيرد، نسبت به هر پديده، چه رفتاري  او ياد مي. كند ميبندي اين طيف را پيدا  و طبقه

اين پاسخ رفتاري در او، به صورت يك گيري  را بياد از خود بروز دهد، و شكل
و اين يادگيري و طيف رفتاري آن، چه در حوزه خودآگاه، و . شود ميفرارفتار، تثبيت 

 )۱۷شکل (. گيرد چه در حوزه ناخوآگاه صورت مي

   مدرسه زندگيمدرسه حكمت، : بعد چهارم -۲-۴

  زندگي در مدرسه زندگي -۲-۴-۱
و  شوند ميندگي در جامعه آماده ان در مدرسه حکمت، براي زآموز دانش

آنها  .چگونه مسائل زندگي خود را حل كرده و روي پاي خود بايستند گيرند ميياد 
  )۱۸شکل (. كنند ميدر مدرسه حكمت زندگي 

  
  
  
  
  



 

۳۲ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زندگي در مدرسه زندگي - ۱۸شكل 

 رفتار با معناي افراد در جامعه در پهنه فرهنگ - ۱۷شكل 



 

۳۳ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  در برنامه هاي مدرسه و محيط آن ها خانوادهتعامل مناسب و شركت  -۲-۴-۲
بر خالف مدارس ديگر كه  .ه حضور موثري دارندها در اين مدرس خانواده

و اجازه حضور در مدرسه را تحويل داده، را در جلو درب مدرسه  آموز دانشخانواده 
ان در تمام فعاليتهاي مدرسه بصورت جدي مشاركت آموز دانشخانواده   ندارد،

. ه استبيني شد ها و فعاليتها، نقش پر رنگ خانواده، پيش در تمام برنامه .كنند مي
و در كالسهاي آنها  شوند ميان حاضر آموز دانشها در محيط كالس درس  خانواده

ها آنان نيز شركت  ان، خانوادهآموز دانشدر گردشهاي علمي . كنند ميشركت 
بسياري از فعاليتهاي مدرسه و حتي برگزاري كالسهاي آموزشي، توسط . كنند مي

 ها خانوادهور و تصميم گيريهاي مدرسه، حتي در اداره ام. شود ميها انجام  خانواده
يابي آموزشي  ريزي درسي و ارزش ضمن اينكه آنها در برنامه.  نقش موثري دارند

آموز نيست كه در مدرسه  اين تنها دانش. فرزند خود به صورت موثر نقش دارند
ده بزرگ مدرسه ؛ بلكه خانواده او است كه به عضويت خانواكند ميحكمت ثبت نام 

  )۱۹شکل .  (آيد در ميحكمت 
  



 

۳۴ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  

  محيطي امن، جذاب و صميمي - ۲-۴-۳
ان در مدرسه حکمت، در محيطي امن، جذاب و صميمي، تحصيل آموز دانش

ان به خود آنها و با انتخاب خود آنها آموز دانشبيش از نيمي از وقت حضور  .كنند مي
ان، به زآمو دانشدر مدرسه با . در كارهائي كه دارند، اختصاص داده شده است

در محيط كالس . شود ميصورت محترمانه و متناسب با شخصيت آنان برخورد 
يابد، و  رسي و آموزشي شخصي اختصاص ميدفضائي براي نگهداري لوازم 

آنها بدون كفش در ساختمان . ان نيازي به حمل كيف به منزل را ندارندآموز دانش

 حيط آنتعامل مناسب و شركت خانواده ها در برنامه هاي مدرسه و م - ۱۹شكل 



 

۳۵ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

وار بر روي  ت نشسته دايرهبسياري از كالسها به صور. كنند ميمدرسه حضور پيدا 
. آنها لوازم بهداشتي مخصوص خود را در محيط مدرسه دارند. شود زمين برگزار مي

لوازمي نظير مسواك، حوله شخصي، كيف مدرسه، لباس ورزش، لباس كار و نظاير 
در محيط .  ضمن آنكه كمدي براي نگهداري لوازم شخصي خود در اختيار دارند. آن

، كند مياي كه با مديريت خود آنها فعاليت  از خدمات چايخانه انآموز دانشمدرسه 
براي صرف نهار در مدرسه، ظرف مناسبي در اختيار آنان قرار . شوند ميمند  بهره
گيرد تا غذاي خود را از منزل به مدرسه حمل كرده، و در يخچال تا هنگام ظهر  مي

آنها در . راهم شده استدر هنگام ظهر نيز امكان گرم كردن غذا ف. نگهداري كنند
. استفاده از منابع، آزمايشگاه و محيط مدرسه از آزادي خوبي برخوردار هستند

، در تمام ها خانواده. ، در امور مدرسه مشاركت جدي دارندها خانوادهان و آموز دانش
و در محيط . هاي مدرسه و حتي گردشهاي علمي مشاركت دارند فعاليتها و برنامه

، در گروههاي تخصصي مختلف فعاليت كرده، و ها خانوادهان و آموز دانشمدرسه نيز 
  )۲۰شکل . (دهند ميو آموزشي خود را انجام فعاليتهاي علمي 



 

۳۶ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

 

  گرا مدرسه حکمت، مدرسه تركيب: بعد پنجم -۲-۵

  آموز دانشيادگيري در فضاي كاربرد و موضوعات واقعي و ملموس براي  -۲-۵-۱
ن موضوعات در كالسهاي انتزاعي رياضي، ان، به جاي يادگرفتآموز دانش

علوم و فارسي، در شرايط نزديكتر به محيط واقعي، تمام موضوعات درسي را ياد 
به جاي اين كالسهاي انتزاعي، در مدرسه حكمت كالسهائي تشكيل  .گيرند مي
ان نزديكي بيشتري داشته و به صورت آموز دانشكه به محيط واقعي زندگي  شود مي

 محيطي امن، جذاب و صميمي - ۲۰شكل 
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  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

حكايت و حكمت، كسب و كار، . ملموس و قابل درك است آموز دانش موثري براي
سير و سفر، گردش علمي و باغباني، از جمله كالسهاي مدرسه حكمت محسوب 

در عين اينكه در تمام اين كالسها، موضوعات انتزاعي رياضيات، علوم و . شوند مي
ان در اين موزآ دانشبه عبارت ديگر . شود مينظاير آن، بصورت كامل پوشش داده 

. گيرند ميمحيط در شرايط نزديكتري به واقعيتهاي ملموس، مسائل انتزاعي را ياد 
بدين ترتيب، عالوه بر پوشش كل مطالب كتابهاي درسي، و هضم و نهادينه شدن 

، طيف وسيعتري از موضوعات، گاه تا چند آموز دانشيادگيري موضوعات آن در 
هاي  انگيزه يادگيري بيشتر، در فهرست يادگرفتهبرابر، با زحمت كمتر، و با شوق و 

 )۲۱شکل (  .گيرد قرار مي آموز دانش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يادگيري در فضاي كاربرد و موضوعات واقعي و ملموس - ۲۱شكل 
 آموز دانشراي 
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  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

ان، در فعاليتهاي ملموس مثل باغباني، تمام آموز دانشبه عنوان مثال، 
آنها در محيط باغچه، با  .گيرند موضوعات دروس و كتابهاي رسمي خود را ياد مي

پس از درك مفهوم مساحت در . شوند مي مسئله رياضي محاسبه مساحت مواجه
محيط باغچه، و كشف كردن چگونگي محاسبه آن، تمرينات الزم را در كالس و با 

آنها در . دهند ميكمك كتاب درسي مربوطه و ساير ابزارها و درس افزارها، انجام 
باغچه با موضوع گياهان آشنا شده، و اين موضوع را در كتابهاي درسي، كتابهاي 

آنها در . كنند ميفيلمهاي علمي و آموزشي، و نيز آزمايشگاه مدرسه دنبال  علمي،
. كنند ميباغچه با موضوع خداوند و آفرينش مواجه شده، و بر آن بحث و مطالعه 

ضمن آنكه در كار در باغچه، خصوصيات فردي زيادي، از جمله صبر، تالش و وقت 
نين آنها از فضاي باغچه و محيط همچ. يابد شناسي، به صورت ناخودآگاه، ارتقاء مي

آن، براي ورود به مسائل ادبي استفاده كرده و اشعار، حكايتها و داستانهاي مرتبط را 
رسد اين امكان وجود داشته باشد  به نظر مي. پردازند مطالعه كرده، و در انشاء به آن مي

ضاي كه نيمي از كل مطالب موجود در تمام كتابهاي درسي مقطع ابتدائي، در ف
ضمن آنكه اين يادگيري تنها به يادگيري . كالس باغباني، قابل طرح و يادگيري باشد

از محيط باغچه براي ورود به موضوعات  آموز دانشدر محيط باغچه محدود نيست؛ و 
شکل (.  برد انتزاعي موجود در كتابهاي درسي، به صورت ملموس و آگاهانه بهره مي

۲۲( 

ن با مسائل ملموس زندگي نظير تغذيه آشنا اآموز دانشدر مدرسه حکمت، 
 )۲۳شکل ( .شوند مي
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  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

نويسي،  فضاي وسيعي   گوئي و قصه خواني، قصه  حكايتها و داستانها، و قصه
 آموز دانشاز تخيل، ادبيات، هنر، علوم، حكمت، معرفت، دين و حتي رياضي را براي 

 )۲۴شکل (! كند ميفراهم 

نوان يكي از معمولترين فعاليتها و حکمت، آزمايش كردن به ع  در مدرسه
هر وقت احساس كند كه نياز به تجربه دارد،  آموز دانشبرنامه درسي است، و 

 )۲۵شکل ( .كند ميآزمايش 

ريزي كردن، ساختن و  ان در اين مدرسه، طراحي كردن، برنامهآموز دانش
  )۲۶شکل ( .كنند و تجربه مي گيرند ميسامان دادن را ياد 

 .گيرند مياجتماع، چيزهاي زيادي را ياد و در طبيعت، صنعت، ان، آموز دانش
. هاي مدرسه حكمت قرار دارد به عنوان يكي از مهمترين برنامه  گردشهاي علمي،

گردشهاي علمي در مدرسه حكمت، محور بسياري از فعاليتهاي كالسي را تشكيل 
ان با مشاهده زآمو دانشاز يك تا دو هفته قبل از انجام يك گردش علمي، . دهد مي

فيلمهاي مرتبط، مطالعه موضوعات مرتبط، جلسات بحث و گفتگو،  و نظاير آن، براي 
آنها سپس در گردش علمي، موضوعاتي را كه . شوند ميگردش علمي مربوطه آماده 

گيري و  قبال براي آن آماده شده اند را در محيط واقعي دنبال، مشاهده، پرسش، نمونه
بندي، و در  هاي خود را جمع پس از گردش علمي نيز يافته. ندكن يادداشت برداري مي

يا تصويري از آن آماده هاي متني  جلساتي در مورد آن بحث كرده، و گزارش
 . كنند مي

ان در اين مدرسه، در محيط واقعي، واقعيتهاي محيط خود را آموز دانش
  .شوند ، و با مسائل واقعي آشنا ميكنند ميدرك 
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  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

و بازهم  كنند مي، گردش كنند ميان گردش آموز دانشدر مدرسه حکمت، 
  )۲۷شکل ( !بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي! كنند ميگردش 

سازند، تا آن را در فضاي خيالي خود  ان در مدرسه، زمين را ميآموز دانشو 
  )۲۸شکل ( .لمس كنند

با حتي و ... با مداد، با قلم،  ....كنند ميسازند، نقاشي  ، كاردستي ميآنها
  )۲۹شکل ( ! !انگشت

، و بحث كنند ميشنوند، نقد  ان در مدرسه خود، مي بينند، ميآموز دانش
  )۳۰شکل ( !كنند مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اغبانيآموزش تركيب گرا دركالس ب - ۲۲شكل 
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 تغذيه و نقاشي: نمونه كالس - ۲۳شكل 

 حكايت و داستان  :نمونه كالس - ۲۴شكل 
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 شيمي -آزمايشگاه زيست : نمونه كالس - ۲۵شكل 

 طرح و عمليات فني: نمونه كالس - ۲۶شكل 
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 گردشهاي علمي - الف - ۲۷شكل 

 گردشهاي علمی -ب - ۲۷شكل 



 

۴۴ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 گردشهاي علمی - ج - ۲۷شكل 

 نجوم: كالس نمونه - ۲۸شكل 
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 نقاشي: نمونه كالس - ۲۹شكل 

 نمايش و نقد و تحليل فيلم: نمونه كالس - ۳۰شكل 
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  تركيب گرا و تجزيه گرامقايسه برنامه درسي  -۲-۵-۲
ان با ياد گرفتن در محيط ملموس و واقعي، طوطي وار حفظ آموز دانش

گرا، بر خالف برنامه درسي  برنامه درسي تركيب .كنند مي، بلكه بصيرت پيدا كنند مين
كه يك موضوع ملموس و تركيب شده را به  كند مياي را ارائه  گرا مفاد درسي تجزيه

به جاي طرح سلسله مراتبي و متمايز موضوعات، . ا در بر داردجاي مفاد مستقل و مجز
به همين . شود ميموضوعات در اينجا به صورت چند اليه و در هم تنيده شده ارائه 

دليل ارائه موضوعات با توجه به نياز و به صورت توام و بدون تقدم موضوعات پيش 
س پايه، بر مهارتهاي در اين رويكرد به جاي تاكيد بر درو. نياز صورت مي گيرد

و به جاي انتقال دانش و يادگيري محتوي، تالش بر آن است . شود ميزندگي تاكيد 
ان منتقل شود، و چگونگي يادگرفتن و يافتن به آنها تعليم آموز دانشكه فرادانش به 

در رويكرد تركيبي به جاي تاكيد بر حفظ جزئيات، بر انتقال روح موضوع تاكيد . شود
يابي به صورت  بلكه ارزش  زيابي در اينجا صرفا از جنس سنجش نيست،ار. شود مي

بر خالف رويكرد امتحانات مكرر كه . گيرد بصيرتي و توصيفي صورت مي
تا فضاي  شود مي، در اينجا تالش كند ميان را به حفظ بيشتر ترغيب آموز دانش

داف و به جاي سنجش خرده اه. تجارب اكتشافي، به صورت مستمر فراهم شود
به   در اين فضا آموزش مسئله محور،. آموزشي، تاكيد بر اهداف كالن آموزشي است

و به جاي ارائه آموزش در محيط خشك و . دهد ميجاي آموزش موضوع محور رخ 
بدين . شود ميانتزاعي كالس، آموزش در محيطي نزديك به محيط واقعي انجام 

به فردي فعال و داراي نقش تبديل از موجودي منفعل و گيرنده،  آموز دانش  ترتيب،
گراي موجود كه تنها در  و اين رويكرد بر خالف فارغ التحصيالن نظام تجزيه. شود مي
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  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

كه در طراحي و خلق  كند ميمونتاژ موضوعات توانمندند، فارغ التحصيالني را تربيت 
ها در اين و اين ناشي از بصيرتي است كه در آن. ها توانمندي داشته باشند پديده

  )۳۱شکل . (شود ميرويكرد ايجاد 
  

  
  
 

 مقايسه برنامه درسي تركيب گرا و تجزيه گرا - ۳۱شكل 
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  حوزه مباحث و موضوعات مورد ارائه در كالس -۲-۵-۳
ان، در هر كالس موضوعات مختلفي را با هم آموز دانشدر مدرسه حکمت، 

تواند تركيبي باشد از موضوعاتي  يك كالس مي .گيرند ميو در جاي كاربرد خود ياد 
نر، علوم، اقتصاد و مالي، حكمت، داستان و ادبيات، چون قرآن  و معارف ديني، ه

شکل (. روابط عمومي، آداب معاشرت و تعامالت اجتماعي، زبان انگليسي، و رياضي
۳۲(  

  
 حوزه مباحث و موضوعات مورد ارائه در كالس - ۳۲شكل 
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  مدرسه حکمت، مدرسه با ارتقاء خود انگيخته: بعد ششم -۲-۶

  محيطي عملياتي و بستري از فناوري: تربيت و تعليم در محيطي غني شده -۲-۶-۱
ان، در يك محيط غني از ابزارها و فعاليتها رشد آموز دانشرسه حکمت، در مد

در محيط كاري   همانند يك پژوهشگر در يك مركز پژوهشي، آموز دانش .كنند مي
 آموز دانشمحيط كالس . كند ميهاي مختلف فعاليت  خود فعال است و در پروژه

مربي . ثابت و مشخص است  براي چند سال در مقطع ابتدائي يا راهنمائي يا دبيرستان،
مربي با . كنند ميهر سال تغيير ن  هاي او، همكالسي محل كالس او، ميز او، و  او،

رشد و ارتقاء خصوصيات   او طي چند سال،. تعامل نزديكي دارد ان خودآموز دانش
را در طي مسير خود راهنمائي و ياري  آموز دانش؛ و كند ميرا دنبال  آموز دانش

  . كند مي
جلسات به جاي شكل سخنراني آن، بيشتر به شكل بحث   ر مدرسه حكمت،د  

در محيطي غني از  آموز دانشضمن آنكه . شود ميدر فضائي نقادانه برگزار   و گفتگو،
او . گيرد او بسياري از موضوعات را در كار عملي ياد مي. ابزارها و فعاليتها قرار دارد

سايرين فعاليت كند؛ و بعضا خود نيز  گيرد چگونه در يك گروه در كنار ياد مي
آزمايشگاه و كارگاه مدرسه براي فعاليت فعال و . گروهي را مديريت و رهبري نمايد

ان آموز دانش. ان استآموز دانشان، دائما فعال و در دسترس آموز دانشخودجوش 
يان يا تنها با حضور و نظارت يك بزرگتر از مرب  توانند تقريبا هر زمان كه بخواهند، مي

، در آزمايشگاه و كارگاه حضور پيدا كرده و خود عمال به كسب تجربه ها خانواده
  )۳۳شکل ( . بپردازد
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  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

سامانه مديريت آموزشي نقش كليدي را در مديريت   در مدرسه حكمت،  
  اوال اين سامانه با در اختيار قراردادن محيطي غني از منابع،. كند ميفرايند آموزش ايفا 

ند هزار ساعت فيلم آموزشي، كتابهاي الكترونيكي، متون و سايتهاي متشكل از چ
امكان استفاده موثر   علمي و آموزشي در قالب يك بستر دسترسي امن به اينترنت،

ثانيا اين سامانه با مدل كردن يادگيري . آورد از اين منابع را فراهم مي آموز دانش
 آموز دانشي مبتني بر خصوصيات به تنظيم برنامه درس  و خصوصيات او، آموز دانش

  . كند ميكمك 

محيطي عملياتي و : تربيت و تعليم در محيطي غني شده - ۳۳شكل 
 بستري از فناوري
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  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

نقشهاي جدي را در محيط مدرسه ايفا  آموز دانشدر مدرسه حكمت هر   
توان به  هر كاري را كه مي"  :يك شعار مدرسه حكمت اين است. كند مي

جديت نقشها در حدي است كه هر ". ان واگذار كرد، به آنها واگذار كنيدآموز دانش
مديريت خدمات چايخانه گرفته، . ديگر نياز دارد آموز دانشلكرد ، به عمآموز دانش

كتابداري، مديريت   مديريت و تصدي تجهيزات،  تا نظافت مدرسه، انبارداري،
اي و حتي آموزش رايانه و رفع  بخشهاي مختلف آزمايشگاه و كارگاه، خدمات رايانه

ان در محيط مدرسه وزآم دانشي است كه يها، نمونه نقشها اشكال به ساير همكالسي
نقش و وظايف خود را به  آموز دانشدر صورتي كه يك . كنند ميحكمت ايفا 

ان هستند كه به او به صورت هنجاري آموز دانشاين ساير   صورت مناسب انجام ندهد،
  . ، تا در ايفاي نقش خود فعالتر عمل كندكنند ميفشاري را وارد 

. گيرد ز مجاري مختلف صورت مينيز ا آموز دانشارزش يابي عملكرد هر   
او دائما خود را مورد ارزش . اولين مجراي ارزش يابي، ارزش يابي توسط خود اوست

همچنين مربي نيز . كند يابي قرار داده، و پيشرفت و نقاط خالء خود را دنبال مي
. دهد ميرا مورد ارزش يابي قرار داده، و رشد او را مورد بررسي قرار  آموز دانش
و فعاليتهاي او  آموز دانشه مديريت آموزشي نيز، با توجه به اطالعاتي كه از سامان
را به صورت هوشمند  آموز دانشبا اين سامانه،  آموز دانشو نيز تعامل مستقيم   دارد،

هاي خصوصيات فردي و  و رشد او را با توجه به مولفه  مورد ارزش يابي قرار داده،
  . كند ميمدل   علمي و مهارتي،



 

۵۲ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

با تعامل موثر با محيط فعال بيرون از مدرسه در  آموز دانش  همچنين،   
گردشهاي علمي و ساير فعاليتهاي مدرسه، از غناي محيط بيروني نيز براي يادگيري 

  . كند خود به صورت موثر استفاده مي
در محيطي سرشار از درگيري در مسائل مختلف  آموز دانشدر مجموع، 

 . كند مير دارد و فعاليت علمي، عملي و مذهبي، قرا

  آموز كالس به عنوان محل كار دانش -۲-۶-۲
براي مدت چند سال تحصيل  آموز دانشدر مدرسه حكمت، محل استقرار 

او اغلب تكاليف وفعاليتهاي آموزشي را در كالس انجام . در مقطع مربوطه، ثابت است
ضمن آنكه . ندارد ؛ به همين دليل نيازي به حمل كيف سنگين به منزل وجوددهد مي

به كالس  آموز دانشمربي و . مربي نيز طي اين چند سال، در همان كالس مستقر است
؛ و براي خود نسبت به كالس احساس هويت كنند ميخود احساس تعلق و وفاداري 

طي  آموز دانشمحل كالس، مربي، محل نشستن، صندلي، ميز، و تجهيزات . كنند مي
ور معلم و مدرسه و همچنين رفتن به سال باالتر تغيير اين مدت ثابت است و با دست

  )۳۴شکل (. كند مين
و مربي نظير محل كار و بخصوص نظير محل كار  آموز دانشكالس براي 
ثبات را تحمل  تواند محل بي همانطور كه يك پژوهشگر نمي. يك پژوهشگر است

  . ه محل با ثباتي دارندو مربي هم نياز ب آموز دانشكند، و نياز به محل با ثبات دارد، 
يك پژوهشگر است كه موضوع پژوهشي او دانش، مهارت و  آموز دانش

مربي هم يك پژوهشگر است كه موضوع پژوهشي . خصوصيات مطلوب خود اوست
  . ان او تعليم آنها استآموز دانشاو، 



 

۵۳ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  محيط كاري براي يك پژوهشگر -۲-۶-۳
ابزارها و   پژوهشي خود،پژوهشگر، از يك طرف در محيط  آموز دانشاين   

منابع غني و در دسترسي . محيط او داراي ثبات است. گيرد تجهيزات الزم را بكار مي
را  آموز دانشاين پژوهندگي   از طرف ديگر برنامه درسي مدرسه،. را در اختيار دارد

برنامه درسي به صورتي پويا، و در قالبي   براي اين حمايت،. دهد ميمورد حمايت قرار 
، همانند آموز دانش  در طرف ديگر،. يابد سامان مي  زديك به يك برنامه پژوهشي،ن

يك پژوهشگر در محيط كار خود، بين محيط خانه و زندگي، و محيط كار تمايز قائل 
او تا حد زيادي در . دهد ميشده، و كارهاي خود را اغلب در محيط كار خود انجام 

 آموز كالس به عنوان محل كار دانش - ۳۴شكل 



 

۵۴ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

در . پردازد ده از اين آزادي نسبي، به فعاليت ميمحيط كار خود آزادي داشته و با استفا
ان و مربي، در جلسات كاري يا آموزشي شركت آموز دانشبرخي از ساعتها او و ساير 

، با محيط بيروني مدرسه، به صورت مناسب آموز دانشضمن اينكه اين . كنند مي
طهاي بيروني ؛ در فعاليتهاي محيكند ميداراي تعامل است؛ از محيطهاي بيروني بازديد 

  )۳۵شکل (. كند مي، و از مشورت متخصصين بيروني استفاده كند ميشركت 

  تعليم و تربيت در فضائي خود جوش و فعال -۲-۶-۴
حکمت، محيط خسته كننده و كسالت آور در كالسهاي سخنراني نيست، بلكه   مدرسه

هاي  هدر محيط مدرسه در پروژ آموز دانش. فضائي فعال، پر تالش و جذاب است

 محيط كاري براي يك پژوهشگر - ۳۵شكل 



 

۵۵ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

او به جاي مصرف كننده منابع و كتابها و متوني كه . مختلف عملياتي درگير است
، خود در فرايند شود ميتوسط ديگران آماده شده، و به صورت خوراك به او داده 

او در . گيرد او در اين فرايند توليد ياد مي. كند ميتوليد متون و محتوي مشاركت 
در كالس درس نيز او به صورت مباحثه و . گروههاي تخصصي مختلف فعال است

ضمن اينكه او در بسياري از فعاليتهاي مدرسه، بصورت . كند ميچالش و نقد، فعاليت 
  )۳۶شکل (. كند ميجدي ايفاي نقش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تعليم و تربيت در فضائي خود جوش و فعال - ۳۶شكل   



 

۵۶ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

 داراي هويت آموز دانش -۲-۶-۵

گيرد كه بداند كه كيست، چه ويژگيهائي دارد، و خود را  ، ياد ميآموز دانش
مدرسه براي او با ويژگيهاي منحصر به فردي كه دارد،  احترام . ود ببخشدبهب
خودش  آموز دانشهر . كند ميرا در ارتقاء و اصالح آنها ياري  يگذارد، و و مي

او مطابق استعدادها، عالئق و خصوصيات فردي خود . انآموز دانشنه يكي از   است،
، نه به صورت مطلق با شود ميه يابي، او با خودش مقايس در ارزش. گيرد ياد مي
تواند با مسير طي شده ديگران متفاوت باشد، و  مسير طي شده توسط او، مي! ديگران

او با توجه به خصوصيات و ويژگيهاي فردي از مسير متفاوتي به يك هدف مشخص 
مسيري كه با نيازمنديها، خصوصيات، ابعاد شخصيتي، و استعدادهاي . دست پيدا كند

كه متفاوت است، بلكه به او اجازه  شود مينه تنها به او نشان داده . دارداو تطابق 
، و اجباري براي هم شكل شدن با ديگران بر او تحميل شود ميمتفاوت ماندن داده 

  )۳۷شکل ( .شود نمي



 

۵۷ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

مدرسه براي تحقق اين ابعاد هويتي، برنامه درسي متفاوتي را پيش روي هر 
گرائي برنامه درسي، مهمترين ركن در  ترتيب ويژهبدين . دهد ميقرار  آموز دانش

ارزيابي خود از  در انتخاب مسير،  آموز دانشنقش خود . دستيابي به اين هويت است
ها، مالكيت و احساس تعلق به كالس،  يابي متفاوت، تنوع فعاليتها و برنامه ارزش  خود،

درسي مدرسه، براي و ثبات و هويت محيط، از ملزوماتي هستند كه در بستر برنامه 
 . شوند ميتحقق هويت، فراهم 

 
 
  

 داراي هويت آموز دانش - ۳۷شكل 



 

۵۸ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  ان در مدرسهآموز دانشايفاي نقش جدي  -۲-۶-۶
است و او ياد مي گيرد  آموز دانشدر اين مدرسه، كارهاي زيادي بر عهده 

ديگران به انجام كارهاي . كه مسئوليت كارها را پذيرفته و به خوبي آنها را انجام دهد
  )۳۸شکل ( .او نياز دارند

 ان در مدرسهآموز دانشايفاي نقش جدي  - ۳۸شكل 



 

۵۹ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  مدرسه حکمت، مدرسه شناختي: بعد هفتم -۲-۷

آموزش ويژه گرا، با تعمق و شناخت مطلوب از فراگير، براي رساندن  -۲-۷-۱
  فراگير به شناخت

به شناخت كافي در مورد  آموز دانشتا  كند ميتالش حکمت   مدرسه
دارد و  ها دست يابد؛ و براي تحقق اين شناخت، مدرسه نيز از او شناخت كافي پديده

  . كند ميبرنامه درسي را متناسب با خصوصيات و استعدادها و شرايط وی تنظيم 
به شناخت، مستلزم حركتي است كه آگاهانه، مبتني بر  آموز دانشدستيابي 

بنابر اين اولين چيزي كه براي شناخت . ها و خصوصيات او تنظيم شده باشد دانسته
در مدرسه حكمت، سامانه . است آموز نشداهاي  الزم است، تبيين مدلي از دانسته

و مربي كسب  آموز دانشبر اساس اطالعاتي كه از خود   )سما(مديريت آموزشي 
در تعامل با اين سيستم داشته است، مدلي  آموز دانشكرده است، و نيز فعاليتهائي كه 

و  وزآم دانشبر اساس اين مدل، . كند ميرا تبيين  آموز دانشها و خصوصيات  از دانسته
؛ و مسيري را گيرند ميها، و مسير آينده تصميم  مربي با سهولت بيشتري در مورد خالء

به بصيرت و شناخت  آموز دانش، كه بهترين اثر را در رساندن كنند ميانتخاب و تنظيم 
 )۳۹شکل ( .از پديده هاي مورد نظر، فراهم آورد



 

۶۰ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

  مدرسه حکمت، مدرسه سالم: بعد هشتم -۲-۸

  هاي تحقق مدرسه سالمحوزه  -۲-۸-۱
، در عين آموز دانشمدرسه حکمت، شرايط مطلوبي را براي تعليم و تربيت 

در . دآور ، فراهم مييتوجه و مراقبت از ابعاد مختلف سالمت جسمي و روحي و
يابد كه جسم  اي سامان مي مدرسه حكمت، برنامه درسي و سازوكار آموزش به گونه

يگر، در شرايط مناسبي قرار داشته، و پديده او از يك سو، و روح او از سوي د
ضمن اينكه آموزش و فرهنگ سازي . سالمت در مورد او تحقق بهتري را پيدا نمايد

براي آموزش ويژه گرا، با تعمق و شناخت مطلوب از فراگير،  - ۳۹شكل 
 رساندن فراگير به شناخت



 

۶۱ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

، يكي آموز دانشسالمت، براي تحقق خودآگاه و ناخودآگاه رفتارهاي مناسب خود 
 )۴۰شکل (.  كند مياز ضرورياتي است كه سالمت جسم و روح او را تمهيد 

  سالمت جسم در مدرسه سالم -۲-۸-۲
در برنامه   ، به عنوان يك موضوع بسيار مهم،آموز دانشسالمت جسمي 

سالمت جسم، از طريق سازوكارهاي  .درسي و فعاليتهاي مدرسه مورد توجه قرار دارد
پاكيزگي از طرقي . پاكيزگي يكي از اين سازوكارها است. شود ميمختلفي محقق 

ختصاص حوله شخصي و محلي مستقل براي آويزان و نظير عادت به مسواك زدن، ا

 حوزه هاي تحقق مدرسه سالم - ۴۰شكل 



 

۶۲ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

ارگونومي، سازوكار . شود ميخشك كردن آن، و پاكيزگي  عمومي محيط، محقق 
به شكلي طراحي شده  آموز دانشهم ميز و صندلي . ديگري براي تحقق سالمت است

است كه خصوصيات ارگونوميك داشته باشد، و هم با تمهيداتي نظير اختصاص قفسه 
و انجام تكاليف در مدرسه و عدم نياز به حمل روزانه كتابها و لوازم درسي بين  مناسب

منزل و مدرسه، وزن كيف مدرسه او كاهش چشمگيري يافته و فشار بر ستون فقرات 
  )۴۱شکل (. دهد مياو را كاهش 

اقدامات ايمني در محيط مدرسه، فعاليتها، در كارگاه و در سرويس وسيله   
ورزش و فعاليتهاي . سازوكارهاي دستيابي به سالمت جسمي استاز ديگر   نقليه،

همچنين . شود ميمناسب ورزشي، در محيط مناسب از ديگر سازوكارها محسوب 
ها در مدرسه، در  از طرقي نظير تفكيك زباله  تمهيداتي براي بهبود محيط زيست،

  . گردد ميحيطي نهايت منجر به سالمت جسم در دراز مدت و با دامنه اثر اجتماعي و م
ظرف . يكي از مهمترين سازوكارهاي سالمت جسم، تغذيه مناسب است  

مناسب براي حمل نهار از منزل، نگهداري سرد آن در يخچال تا ظهر، و فضاي مناسب 
و ايمن براي گرم كردن آن در ظهر، و محيط مناسب براي صرف غذا با آرامش، از 

هاي غذائي و سوق آن  ن بهبود ميان وعدههمچني. شود ميابعاد اين سازوكار محسوب 
از مواد غذائي مضر به مواردي نظير نان و پنير، كره و عسل، ميوه، دوغ، شير و نظاير 

  . شود ميآن، از ابعاد ديگر اين سازوكارها محسوب 



 

۶۳ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

توان به ايمني در مقابل آلودگي صوتي، از  در وجه ديگر اين سازوكارها، مي  
ان كم آموز دانشدر مدرسه حكمت . ط مدرسه اشاره نمودطريق حذف بلندگو از محي
در . كنند ميان ديگر، به صورت عادي تحصيل آموز دانشتوان و معلول نيز در كنار 

اين مسير، امنيت و ايمني الزم براي آنها فراهم شده، و آنها در ضمن احساس امنيت، 
روحي خود،  عادي بودن و توانمند بودن را، در عين شناخت مشكالت جسمي يا

  . كنند ميتجربه 

 سالمت جسم در مدرسه سالم - ۴۱شكل 



 

۶۴ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

دائما مورد  آموز دانشسالمت جسمي   ضمن آنكه در مدرسه حكمت،  
 آموز دانشنظارت و سنجش متخصصان قرار دارد، و اطالعات آن در پرونده سالمتي 

 . شود ثبت مي

  سالمت روح در مدرسه سالم -۲-۸-۳
ان وزآم دانشمحيط امني را براي تحصيل  كند ميتالش مدرسه حکمت، 

براي يادگيري به آن نياز دارد، احساس  آموز دانشاولين چيزي كه يك . فراهم آورد
ايجاد از تالش بر آن است تا   در برنامه درسي و سازوكارهاي مدرسه،. امنيت است

به صف شدن،   سازوكارهاي انضباطي معمول نظير زنگ،. تنشهاي زائد پرهيز شود
ن و نظاير آن، از مهمترين عوامل ايجاد تنش در اآموز دانشبرخوردهاي خشن كادر با 

ان هستند؛ تنشي كه در تمام طول عمر او، حتي پس از دوران تحصيل، او و آموز دانش
  )۴۲شکل (. دهد ميزندگي او خانواده و اطرافيانش را تحت تاثير نامطلوب قرار 

  :اين ايجاد احساس امنيت و كاهش تنش از طرقي نظير  در مدرسه حكمت،
 اهم ساختن لوازم و محيط ايمن و امن، فر  
  در فعاليتها،  آموز دانشآزادي نسبي 

  فرهنگي و برنامه درسي مناسب براي هر يك از  -توجه به خصوصيات فردي
 وجوه آن، 

  عدم استفاده از سازوكارهائي نظير زنگ خوردن براي تشكيل و اتمام
 كالسها،

   ،آزادي نسبي در محيط 



 

۶۵ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

 در فعاليتها و اتخاذ رويكردي متعادل و نرم در برنامه  عدم فشار غير متعارف
 درسي و فعاليتهاي مدرسه و سازوكارهاي مديريت آموزشي، 

  ان، آموز دانشرفتار محترمانه با 

  ان، و تالش براي رفع آموز دانشعدم برخورد مستقيم با مشكالت رفتاري
 آنها از طرق منطقي، آگاهي دهنده، شناخت دهنده، و هنجاري، 

   ،عدم برخوردهاي خشن و نامناسب 

  سازوكارهاي نرم برنامه درسي در تعيين محتوي، زمان بندي فعاليتها، تقسيم
 ان، آموز دانشكار، و تعريف كار و مسئوليت براي 

 سالمت روح در مدرسه سالم - ۴۲شكل 



 

۶۶ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

 ،و در نهايت ويژه گرائي برنامه درسي  

  . شود ميتمهيد 
گ و جدي و حضور پر رن  و مدرسه، ها خانوادهضمن آنكه تعامل مناسب بين   

تفريحي و   هاي آموزشي، در محيط مدرسه و شركت در فعاليتها و برنامه ها خانواده
و نيز كشانده نشدن تنشهاي فرايند آموزشي به خانه و خانواده از عوامل   پرورشي،

.   بسيار موثر در كاهش تنش و ايجاد محيط رواني مطلوب در مدرسه است
و   خود را به صورت پر رنگ احساس كرده، هم در مدرسه حضور خانواده آموز دانش

همچنين او در خانه نيز احساس . كند ميپشتيباني رواني مطلوبي را از اين وجه دريافت 
، و مانند مدارس متداول، تكاليف به خانه كشانده نشده، و جنگ و كند ميآرامش 

ه را به محيط آرام خان  براي انجام تكاليف در خانه،  دعوا و مقررات سختگيرانه،
  بر خالف اين رويكرد متداول،. كند ميمحيطي پر تنش براي تمام اعضاء آن تبديل ن

ان حتي آموز دانشتالش مدرسه حكمت بر آن است كه كارها يا همان تكاليف 
به   كارهاي خود را به خانه مي برد، آموز دانشو اگر   االمكان در مدرسه انجام شود،

 ها خانوادهو بخصوص از   گيرد، اين كار صورت ميانتخاب، اختيار و مديريت خود 
و ابالغ برنامه براي او توسط  آموز دانشكه از پرس و جو و امر و نهي  شود ميخواسته 

تا او خود مسئوليت مديريت انجام كارهايش را پذيرفته، و   خانواده خود داري شده،
  . به انجام آن مقيد شود

با فضائي بهره مند از طبيعت، گياهان و   محيط مدرسه،  و در سوي ديگر نيز،  
؛ كه هر كند ميو استفاده از رنگهائي مناسب، محيطي شاداب را ايجاد   باغچه زيبا،
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و آرامش محيط    ، بالفاصله تحت تاثير قرار گرفته،شود ميشخصي كه به آن وارد 
  . كند مدرسه را درك مي

ر آن نيز، شرايط مناسبي چينش برنامه درسي و نوع فعاليتهاي پيش بيني شده د
ان، به صورت آموز دانشان فراهم كرده، و آموز دانشبراي حاالت روحي و رواني 

آگاهانه يا ناخودآگاه، به سمت رفتارهاي آرام، صبورانه، با متانت، در عين شادابي، 
سوق پيدا كرده، و از رفتارهاي وسواس گونه، خجوالنه،   تحرك و جنب و جوش،

  . شوند ميتهاجمي، خشن و نظاير آن دور  ترسنده، تدافعي،

  آموزش و فرهنگ سازي سالمت -۲-۸-۴
در دو حوزه قبلي تحقق مدرسه سالم يعني سالمت جسم و سالمت روح، 
برنامه درسي، محيط عمومي مدرسه، و سازوكار مديريت آموزشي، بستري را فراهم 

ر اين بستر، خود به آموز، با قرار گرفتن د كند، كه سالمت جسمي و روحي دانش مي
سالمتي آگاهي  خود ارتقاء يافته، و حتي ممكن است او از اين تمهيدات و ارتقاء 

 آموز دانشآگاهي   اما عالوه بر آن، در حوزه سوم از تحقق مدرسه سالم،. نداشته باشد
شکل ( .يابد  ارتقاء آموز دانشرفتارهاي خودآگاهانه  شود ميافزايش يافته، و تالش 

۴۳(  
تا از طريق آموزش و  شود ميتالش   اين حوزه از تحقق مدرسه سالم،در 

در مورد خود او و مسائل مرتبط با  آموز دانشفرهنگ سازي سالمت، اطالعات 
مبتني بر سيره . و  او را در بروز رفتارهاي مطلوب سوق دهد  سالمتي او افزايش يافته،

سالمت  در حوزه علوم كالسيك، هاي علم  نبوي صلي اهللا عليه و آله، و نيز آموخته
ان آموخته، و اين آموز دانشرفتارهاي مناسب براي حفظ و دستيابي به سالمتي به 
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توان به  از جمله اين اين رفتارها مي. شود رفتارها در او به مثابه يك فرهنگ، نهادينه مي
عادات موثر در سالمت و بهداشت، نهادينه سازي رفتارهائي نظير مسواك زدن،  

نظير آناتومي بدن، و خصوصيات جسم و (ذراندن دروس آموزش مرتبط با سالمت گ
هاي آموزشي در حوزه سالمت، آموزش كمكهاي اوليه،  ، مشاهده فيلم)روح انسان

آموزش اصول عمومي سالمت و بهداشت عمومي، آموزشها و عادات  آموزش تغذيه، 
سبك زندگي سالم، از  و رفتارهاي مناسب با حفاظت محيط زيست، و فرهنگ سازي

خود و سالمت خود ان در مدرسه در مورد آموز دانش. شوند مياين جمله محسوب 
گيرد كه چگونه از خود مراقبت كند؛ تا  چيزهاي زيادي ياد مي گيرد؛ و ياد مي

  .زندگي بهتري داشته باشد

 آموزش و فرهنگ سازي سالمت - ۴۳شكل 
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  ورزش در محيط مناسب -۲-۸-۵
و هفتگي فعاليت  در مدرسه، ورزش به صورت منظم در برنامه روزانه

در رشته ها و زمينه هاي مختلف ورزشي، در محيط و دانش . ان قرار داردآموز دانش
ورزشهاي شنا، فوتبال، ژيمناستيك، كشتي، دوچرخه . كنند ميشرايط مناسب، ورزش 

سواري، تنيس روي ميز، تيراندازي، و كوهنوردي، از جمله  ورزشهائي هستند كه 
مي، و برخي ديگر طبق روال پيش بيني شده، در برنامه برخي به صورت منظم و دائ

 )۴۴شکل (. ان قرار داردآموز دانشفعاليتهاي 

 ورزش در محيط مناسب - ۴۴شكل 
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 مدرسه حکمت، مدرسه فراگير: بعد نهم -۲-۹

ان عادي و آموز دانشان کم توان در کنار آموز دانششرايط مناسب براي  -۲-۹-۱
  روحي و هوشي پرتوان  جسمي، 

ان كم توان، آموز دانشاست، جداسازي  آنچه كه در مدارس رايج متداول
عادي و پرتوان جسمي، روحي و هوشي از يكديگر در مدارس مجزا، و اختصاص 

ظاهرا تدبير مذكور منطقي به نظر . برنامه درسي جداگانه براي هر كدام از آنها است
ان آموز دانشپذيري  نمايد، مشكل جامعه اي كه در اينجا رخ مي اما مسئله. رسد مي

آنها در يك . در جامعه افراد كم توان، عادي و  پرتوان، از يكديگر جدا نيستند. است
آيا افراد كم هوش، عادي و باهوش، از . كنند جامعه و در يك محيط زندگي مي

؟ سوار وسائل نقليه عمومي، كنند ميفروشگاههاي مختلف مخصوص به خود خريد 
.... ؟ كنند ميكل متفاوتي ارائه ؟  خدمات خود را به جامعه به ششوند ميمتفاوتي 

اگر   پس چرا آنها بايد در محل متفاوتي ياد بگيرند؟. بديهي است كه پاسخ منفي است
پذيري  فراهم سازي بستر جامعه  يكي از مهمترين رسالتهاي آموزش و پرورش،

ان است، آنها بايد در مدرسه با نمونه واقعي از تعامل افراد كم توان، عادي آموز دانش
بگيرند، چگونه در كنار  آنها بايد ياد. و پرتوان جسمي، روحي و هوشي مواجه شوند

هم زندگي كنند، در مشكالت هم شريك باشند، همديگر را ياري نمايند، و توانائيها 
هر كدام از آنها در  آنها بايد درك كنندكه. و ناتوانائيهاي يكديگر را درك كنند

و . هاي ديگر بيشتر و در زمينه ،وستانشان توان دارنداي كمتر از برخي ديگر از د زمينه
آنها بايد درك كنند كه برايند توانائيهاي افراد معلول و كم توان، اغلب بيش از 

  . توانائيهاي افراد عادي است
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در   اما مشكل اساسي در همراه ساختن اين گروههاي با توانمندي متفاوت،
كه برنامه درسي در شكل  شود ميشي مشكل از آنجا نا. فشار برنامه درسي است

متداول آن، سازوكاري يكسان وكليشه شده را براي همه افراد يك كالس تجويز 
به همين دليل همه افراد يك كالس بايد يك مسير را، با يك سرعت، براي . كند مي

و . شوند ميآنها به هم  در طي اين مسير زنجير . دستيابي به يك هدف، دنبال كنند
ان زيادتري دارد، از حركت به اندازه توانائي خود باز مي ماند، و آنكه توان آنكه تو

كمتري دارد، به زور و با فشار براي همراهي با همكالسيهاي خود بر زمين كشيده 
  .شود مي

گرا، اين امكان را فراهم  برنامه درسي به صورت ويژه  اما در مدرسه حكمت،
محيط كالسهاي درس،  اوال. خود ياد بگيردكه هر كس در كالس به اندازه  كند مي

نحوه اداره و اجراي كالس، و واگذاري بخش عمده زمان مدرسه به خود 
آورد كه  ان در انجام كارها و فعاليتهاي خودشان، اين امكان را فراهم ميآموز دانش

ديگر ياد بگيرد؛ و ياد گرفتن  آموز دانشبتواند چند برابر  آموز دانشدر هر روز، يك 
. ديگر نيز، مخل كالس و مدرسه نيست آموز دانشچند برابر او،  و كمتر يادگرفتن 

با خودش، و توجه به رشد و تغيير او نسبت به  آموز دانشيابي و مقايسه هر  ثانيا، ارزش
تواند و مطلوب است كه در آينده داشته باشد، به جاي مقايسه  قبل خود و آنچه كه مي

گيرد،  ان كم توان ميآموز دانشها و فشارهاي محيط را بر او با ديگران، جلوي تحقير
با آرامش خاطر و بدون ترس، به اندازه توان خود حركت  دهد ميو به آنها اجازه 

و ثالثا، ويژه گرائي برنامه درسي و تنظيم برنامه درسي، طبق توان هر . نمايد
ر شرايط مناسب، را د آموز دانشآورد كه هر  ، اين امكان را فراهم ميآموز دانش
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اين . متناسب با استعدادها، عالئق و توانمنديهاي خود او مورد تعليم و تربيت قرار داد
ان مختلف را در محيط آموزشي فراهم آموز دانشگرائي، تفاوت فعاليتهاي  ويژه
كه هر كدام با استفاده از ابزارها و تمهيدات  دهد ميآورد؛ و به آنها اجازه  مي

شکل (. برنامه درسي خاص خود را در دستوركار داشته باشد  ه،آموزشي فراهم شد
۴۵(  

ان كم توان، در آموز دانشياري و توجه خاصي كه   عالوه بر آن، تمهيدات،
مواردي نظير مشاوره، توانبخشي، و امكانات فيزيكي محيط، به آنها نيازدارند، در 

  .  بيني شده است مدرسه پيش
در مدرسه حکمت، تمهيد شده است كه بر اساس همين رويكرد و بستر 

ان کم توان در کنار آموز دانششرايط مناسب براي  - ۴۵شكل 
 روحي و هوشي عادي و پرتوان  جسمي، ان آموز دانش
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هر يك در حد توانائيهاي  ، وكردهتوان و پرتوان، در كنار هم به خوبي تحصيل  كم
  . كنند خود، مسير آموزشي را با آرامش دنبال مي

 ناوري اطالعات و ارتباطات مدرسه حکمت، مدرسه مبتني بر ف: بعد دهم -۲-۱۰

  انمند كننده موثربكارگيري فاوا به عنوان يك تو -۲-۱۰-۱
فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك توانمند كننده موثر، در مدرسه 

ان و هم كادر اجرائي مدرسه، آموز دانشهم مربيان، هم . شود حكمت بكار گرفته مي
و مربي در   اي مجهز است، كالسها به تجهيزات رايانه. گيرند مياز اين فناوري بهره 

تمام اهداف آموزش در سيستم . كند ميدروس، از آن استفاده ريزي و ارائه  برنامه
افزارهاي  و طرح درسها بر اساس آن، در نرم  اي مديريت آموزشي تعريف است، رايانه

تدوين طرح درس و آماده سازي دروس، توسط مربي در . يابند مربوطه سامان مي
ه و تجهيزاتي نظير سپس در ارائه درس در كالس، رايان. شود محيط رايانه انجام مي

شکل ( .دهد ميپروژكتور و تخته ديجيتالي، كارائي و كيفيت ارائه درس را افزايش 
۴۶(  

اي مجهزند، و از آن در فرايند  ان نيز به تجهيزات رايانهآموز دانشهر يك از 
به بانك غني از  آموز دانشدر محيط رايانه، هم مربي و هم . كنند مييادگيري استفاده 

زشي، شامل چند هزار ساعت فيلم آموزشي، سايتها، نرم افزارها و ساير منابع آمو
ضمن آنكه اين دستيابي در قالب يك . اشكال محتواي الكترونيكي، دستيابي دارند

در قالب اين سازمان . شود ميسازماندهي منسجم معنا دار و طبقه بندي شده، فراهم 
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، و هم فرايند آموزشي انسجام گيرد هم محتوي مورد سازماندهي قرار مي  معنائي،
  . شود مييافته و مديريت 

در تعامل با اين بستر الكترونيكي يادگيري، از نقش منفعل  آموز دانش
اين . كند يادگيرنده خارج شده، و نقش پژوهنده را به صورتي جدي و عملي ايفا مي
  يژه گرا،بستر، امكان مديريت انفرادي يادگيري او را در قالب يك برنامه درسي و

ضمن آنكه اين بستر، امكان دسترسي كارآمد او را به محتواي غني . كند ميفراهم 
و همين امكان است كه ويژه گرائي فرايند آموزش را امكان . آورد شده، فراهم مي
سيستم مديريت آموزشي و سازمان معنائي قرار گرفته در آن، . سازد پذير و ميسر مي

. گيرد زي و اجراي فرايند آموزش مورد استفاده قرار ميري بصورت كارآمد در برنامه

 بكارگيري فاوا به عنوان يك توانمند كننده موثر - ۴۶شكل 
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و . شود ميمند  ضمن آنكه مديريت آموزش نيز از اين بستر، به صورت مفيد بهره
ها در  يابي تحصيلي نيز مبتني بر اين بستر صورت گرفته، و سنجش مهمتر آنكه ارزش

ه صورت ، مربي و خود سيستم آموزشي بآموز دانشيابي از مجاري خود  ارزش
هوشمند، در قالب اين سيستم به صورتي يكپارچه سامان يافته، و تصويري جامع از 

ريزان درسي  هاي او را پيش روي خود او، خانواده او، مربيان، و برنامه فراگير و دانسته
  .  دهد قرار مي

به شدت كيفيت و كميت يادگيري را   اطالعات، وريافن  در مجموع،  
زوكارهاي طراحي، مديريت و اجراي فرايند يادگيري را فراهم د و ساده افزايش مي

 . كند مي

  مدرسه حکمت، مدرسه جامعه اطالعاتي: بعد يازدهم -۲-۱۱

  آماده شدن براي زندگي در جامعه اطالعاتي -۲-۱۱-۱
تحوالت عميقي در . سال گذشته متفاوت است ۵۰و  ۳۰جامعه ما با جامعه 

نسبت به جوامع گذشته   فناوري، و فرهنگ جامعه،ابعاد مختلف بسترهاي اجتماعي، 
ضمن اينكه اين تحوالت روز به روز با سرعت بسيار زياد در حال . ايجاد شده است

، كرد مياگر ميزان تفاوتهاي اساسي كه در گذر زمان در جامعه بروز . افزايش است
در دوران  افتاد، اين تغيير سال اتفاق مي ۱۰۰در دورانهاي گذشته بطور متوسط هر 

جامعه "توان از واژه  به عنوان يك استعاره، مي. افتد سال اتفاق مي ۲۰تا  ۱۰كنوني هر 
  . ، براي ناميدن اين جامعه متفاوت، و خصوصيات آن استفاده نمود"اطالعاتي
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بايد براي زندگي كردن در جامعه، و درك نيازها، هنجارها و  آموز دانش
اين يكي از . ناسب در آن، آماده شودخصوصيات آن، و چگونگي رفتارهاي م

اما مدارس متداول، با محصور كردن و جدا . وظايفي است كه مدرسه بر عهده دارد
در آن مدارس، . كنند اين نقش را به خوبي ايفا نمي  از محيط بيرون، آموز دانشكردن 

 ان را براي زندگي در آن آمادهآموز دانش كند مياي كه مدرسه تالش  عمال جامعه
برنامه درسي آن مدارس، عمال گذر . كند، جامعه ترسيم شده چند ده سال قبل است

زمان و تغيير جامعه را باور نكرده، و سعي در القا كردن خصوصيات همان جامعه 
در تعامل با آن مدارس، دچار چالش  آموز دانشو . ان را داردآموز دانشقديمي به 

، كه در مدرسه به كند ميمتفاوتي را درك او در محيط بيرون جامعه . شود ميعجيبي 
و او خود بايد در اين چالش، در محيط مدرسه اداي پذيرش . شود رسميت شناخته نمي

اصول اجتماعي معتبر در مدرسه را درآورده، و در محيط بيرون، خود براي زندگي 
   )۴۷شکل . (جامعه متفاوت واقعي، آماده شودكردن در 

اي كه در  ه حکمت، براي زندگي كردن در جامعهان در مدرسآموز دانشاما 
ضمن اينكه . شوند ميآن قرار دارند، متناسب با نيازها و خصوصيات اين جامعه، آماده 

مدرسه . اي بين بيرون و درون مدرسه وجود دارد تعامل مناسب و مديريت شده
با محيط پردازد، و تعامل  حكمت نه تنها به ايزوله كردن مدرسه از محيط بيرون نمي

در آن، محيط جامعه  آموز دانشكه  كند مي، بلكه فضائي فراهم كند ميبيرون را قطع ن
و مسائل آن را در درون مدرسه نيز تجربه كند؛ و مدرسه او را در درك خصوصيات 

  . كند ميو زندگي در اين جامعه، ياري 
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در  براي زندگي آموز دانشبراي آماده ساختن   برنامه درسي مدرسه حكمت،
. دهد ميجامعه اطالعاتي، خصوصيات جامعه اطالعاتي را مورد توجه قرار 
گيري و  خصوصياتي نظير مشاركت اقشار مختلف در حوزه هاي مخلتف تصميم

عمليات در جامعه، تعاملي بودن بيشتر اين جامعه، خارج بودن از محدوده مرزهاي 
دي مردم در تصميم رسمي كشورها و جهاني بودن جامعه، مردم محوري و نقش ج

و چه به صورت ) نظير انتخابات(گيريها و مسير حركت جامعه، چه به صورت رسمي 
گيري، كنترلها و  غير رسمي و مستتر در مشي عمومي جامعه، توزيع شدگي تصميم

هاي  گرائي و تطابق با شرايط هر يك از حوزه هاي اجتماعي در جامعه، ويژه سامانه

  ؛آماده شدن براي زندگي در جامعه اطالعاتي - ۴۷شكل 
 برخي از خصوصيات جامعه اطالعاتي
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گيري  ديدي از نظامها و ساختهاي اجتماعي، و شكلگيري اشكال ج جامعه، شكل
اشكال جديدي از مفهوم توسعه و پيشرفتگي و معيارهاي آن، اشتراك وسيع و به 

گيري تضادها و پارادوكسهاي  دانش، تجربيات و علوم، شكل جريان افتادن اطالعات، 
نو نظير رشد قدرت شركتهاي كوچك، در عين سيطره شركتهاي جهاني بسيار 

  رگ، بومي و  محلي سازي در كنار جهاني سازي، و توزيع شدگي در كنار تمركز،بز
توسعه قواعد، مكانيزمها و استانداردها، و در نهايت خود سازماندهي و فعال شدن در 

گيري، از خصوصيات جامعه اطالعاتي هستند كه برنامه درسي، براي پوشش  شكل
ان بتوانند براي زندگي در آموز دانشتا   ؛كند ميآنها، سازوكارهاي مشخصي را اتخاذ 

مندي بيشتر از مزاياي آن، و پرهيز از عوارض بسيار آن، بهترين  اي، و بهره چنين جامعه
  .آمادگي را پيدا كنند

   و تعالي يابنده مدرسه حکمت، مدرسه با سازمان خودانگيخته: بعد دوازدهم -۲-۱۲

  ابعاد ارتقاء عملكرد -۲-۱۲-۱
ان، تنها به بهبود آموز دانش، براي ارتقاء تعليم و تربيت اما مدرسه حكمت

آماده   كند؛ بلكه سازمان مدرسه نيز براي ارتقاء مستمر محدوده برنامه درسي اكتفا نمي
در اين ارتقاء، ابعاد مختلف ذينفعان مدرسه و نظام آموزشي مد نظر و پوشش . شود مي

ربيت، کيفيت عملکرد سازمان را نه مدرسه حكمت در فرايند تعليم و ت. شود قرار مي
بلکه از وجوه چهار گانه متعامل  فقط از وجه فراگيران يا سهامداران و و يا کارکنان،

در بر اساس (فراگيران و خانواده آنها، متوليان و سهامداران، کارکنان، و جامعه 
 تا شود ميو در اين پوشش ابعاد، تالش  .دهد ميمورد توجه قرار  TQM)ديدگاه 
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مدرسه حكمت . تعامالت بين اين ذينفعان، به مطلوبيت حداكثري دست پيدا كند
هر چهار دسته از ذينفعان بتوانند شرايط بهتري را كه  كند ميتعليم و تربيتي را فراهم 

ور  عملكرد بهرهآنها، و سازمان از منظر هر کدام  ؛در سازمان مدرسه تجربه کنند
کمت، سازوكاري را اتخاذ كرده كه انتظارات ح  مدرسه .خاص خود را داشته باشد

و خانواده او، جامعه، كاركنان، و متوليان و سهامداران را در تعامل با هم  آموز دانش
  )۴۸شکل ( !كند ميبرآورده 

  

 

 ابعاد ارتقاء عملكرد - ۴۸شكل 
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رويكرد مشاركتي اجرا به جاي رويكرد نظارتي  :تعريف سنجه هاي ارتقاء -۲-۱۲-۲
  و كنترلي

تواند با  اما سنجش مي. سنجش است قطعات ارتقاء سازمان نيازمند
براي تحقق اين سازمان خود انگيخته، مدرسه و . رويكردهاي مختلفي دنبال شود

سازمان آن، به جاي اتخاذ رويكرد نظارتي و كنترلي، رويكرد مشاركتي را اتخاذ 
تا  شود ميدر اين رويكرد به جاي مچ گيري و يافتن خطا كننده ها، تالش . كند مي

مشاركت و تعامل ايجاد شده، تا فرهنگ مطلوب و حركت همگراي كليه يك فضاي 
  در اين فضا تهديد، سرزنش، و مالمت شخصي كاركنان،. افراد سازمان، شكل گيرد

در فرهنگهاي كاري مملو از مالمت و سرزنش، . شود مياالمكان از ميان برده  حتي
ين سيستمها در نهايت موفق افراد از سيستمهاي سنجش هراس دارند، و به همين دليل ا

  )۴۹شکل ( .نخواهند بود
ها، بر موضوعات  در مدرسه، به جاي تمركز بر نقاط ضعف افراد وحوزه

در اين بستر . شود ميمربوط به كسب و كار و مشكالت فرايند به صورت عيني تمركز 
 شود، تا تعيين سنجشها يك فضاي مشاركتي براي درگير كردن كليه سازمان ايجاد مي
  . و عملكرد تعيين كنندگان و اجرا كنندگان سنجشها، بهبود يابد
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در اينجا براي تحول سازمان به شكل جديد آن، به جاي واقع ساختن يك 
يابد كه امكان تحول در  پديده كامال جديد، فضاي عملياتي به صورتي سازمان مي

ليل، در اين نوع از به همين د. قالب نوعي ادامه كار براي ابتكارات موجود، فراهم شود
. ها را به يك حوزه يا گروهي از ذينفعان واگذار كرد توان طراحي سنجه سازمان، نمي

گيري و تالش براي ارتقاء آن نقش  ها و اندازه بلكه همه كاركنان در تعريف سنجه
بخصوص مديران ارشد مجموعه آموزشي،  به همراه بقيه ذينفعان، . خواهند داشت

. اهميت تلقي نشود اين فرايند باشند؛ تا ارتقاء براي ذينفعان، بي شخصا بايد درگير

  : تعريف سنجه هاي ارتقاء - ۴۹شكل 
 رويكرد نظارتي و كنترلي رويكرد مشاركتي اجرا به جاي



 

۸۲ 
 

  و نگاهی اجمالی به برنامه درسیمعرفي 

ضمن آنكه استفاده از يك مشاوره بيروني خوب، با مديريت پروژه مطلوب از داخل، 
  . كند ميتركيب خوبي را براي تحول ايجاد 

  تشخيص اهميت و اولويتها -۲-۱۲-۳
ن از سنجيدن در اين ميان تشخيص اهميت و اولويتها، و حصول اطمينا

با توجه به منابع محدود، اگر موضوعات . چيزهاي درست، داراي اهميت اساسي است
نمود  م، انرژي و وقت خود را به سمت فعاليتهائي هدايت خواهيمنادرست را بسنجي

. مماني مي و از كارهاي مهمتر باز  ما ندارند، فعاليتكه نقشي اساسي را در موفقيت 
  )۵۰شکل (

 تشخيص اهميت و اولويتها - ۵۰شكل 
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  اد توازني سازمان تعليم و تربيتابع -۲-۱۲-۴
بر اين اساس، مدرسه حكمت سازمان تعليم و تربيت را در قالب ابعاد پنج 

. بديهي است كه اولين وجه، رويكرد آموزشي است. رساند اي، به توازن مي گانه
است؛ و به همين دليل به بهترين شكل  رويكرد آموزشي مطلوب محور اصلي تحول

نيازمند  ،رويكرد آموزشي براي تحقق! اين تمام ماجرا نيست اما. بايد اصالح شود
 )۵۱شکل (. استبا توانمنديهاي مناسب  يسازمان

عملكرد سازمان، بعد ديگري است كه  كاركنان، ساختار داخلي و كارائي
 بخصوص و ،سازمان و فعاليت داخلي در سازمان. بايد مورد توجه قرار داشته باشد

اين عوامل بايد كارائي سازمان . ندب با رويكرد آموزشي باشبايد متناس آن، كاركنان
  . را در اجراي رويكرد آموزشي به حد مناسب برسانند

 ابعاد توازني سازمان تعليم و تربيت - ۵۱شكل 
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، براي رسيدن سازمان به توازن و فراگيران ها خانوادهجامعه، در بعد ديگر، 
مخاطبان بايد خدمات مورد نياز خود را از سازمان تعليم . كنند مينقش كليدي را ايفا 

جديد براي آنها به معناي  آموزشي ربيت به صورت با ثبات دريافت كنند و رويكردو ت
. باشدكيفيت، تطابق با نيازمنديهاي واقعي، و ثبات بيشتر در دريافت خدمات مطلوب 

پذيري  ، چون نقش اساسي جامعهكند ميستايد و از آن حمايت  جامعه مدرسه را مي
 . افتد ان در آن به خوبي اتفاق ميآموز دانش

، در خروجي و عملكرد نهائي سازمان و فرايند تعليم و تربيتو در بعد ديگر، 
رويكرد آموزشي بايد تضمين . ايجاد توازن سازمان تعليم و تربيت نقش اصلي را دارد

تحقق خروجيهاي مطلوب از نظر كمي و كيفي در برآورده ساختن نيازمنديهاي واقعي 
  . جامعه را فراهم كند
، توازن نوآوري و يادگيري و تغيير و تطابق با تحوالت محيطيعد، و آخرين ب

تعليم و تربيت بايد با در نظرگرفتن تحوالت . كند سازمان را در دراز مدت تثبيت مي
و سازوكارهاي  .گيري صورت گيرد محيط و نيازمنديهاي جديد و در حال شكل

ر نيازمنديهاي جامعه در مناسب براي تطابق و تحول تعليم و تربيت، متناسب با تغيي
 . بيني شده باشد آينده، در آن پيش

حکمت، چه در سطح كاركنان و چه در سطح    مدرسهدر نهايت  
كه همه براي بهبود عملكرد تمام ابعاد مدرسه  كند ميفضائي را فراهم   ان،آموز دانش

  .تالش كنند
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  دهبا الگوي منتشر شوناي  مدرسه حکمت، مدرسه: بعد سيزدهم -۲-۱۳

 توسعه طرح از طريق اعطاي نشان حكمت -۲-۱۳-۱

اما مدرسه حكمت تنها يك مدرسه كه در شهرستان كوچك بابلسر، رويكرد 
آموزشي متفاوتي را اتخاذ كرده نبوده، و رسالت آن تنها بهبود آموزش براي جمع 

هدف مدرسه حكمت، به عنوان پروژه پايلوت از . ان آن نيستآموز دانشكوچك 
  . ري نظام آموزشي كشور، تحول نظام آموزشي كشور استطرح معما

. قبل از طرح هر نكته ديگر، پرهيز از دو برداشت بايد مورد نظر قرار گيرد
پايلوت بودن مدرسه حكمت براي نظام آموزشي كشور، اوال به آن معنا نيست كه 

 اي كه در مدرسه حكمت اجرا شده برنامه درسي و مديريت آموزشي و آموزشگاهي
. است، همه آن چيزي است كه در معماري نظام آموزش كشور ترسيم شده است

معماري نظام آموزشي كشور، داراي ابعاد متعدد ديگري است كه اصوال در سطح 
توان به قوانين تعليم و  از جمله اين موارد مي. يك مدرسه قابل مشاهده و اجرا نيست

مدرك تحصيلي و نظاير آن اشاره  تربيت، تربيت معلم، سازوكارهاي منابع انساني،
   )۵۲شکل (. نمود
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ثانيا اين به آن معنا هم نيست كه الگوي مطلوب براي تمام مدارس كشور، 
همين الگوئي است كه در مدرسه حكمت اجرا شده؛ و تمام مدارس كشور در حالت 

 در معماري طراحي شده نظام آموزشي كشور،. مطلوب بايد همين الگو را اجرا نمايند
آنچنانكه در حال حاضر در كشور (اصوال تجويز الگوي واحد براي همه مدارس 

بلكه بايد چندين الگوي مختلف براي مدارس . روش درستي نيست) افتد اتفاق مي
كشور وجود داشته، كه هر يك سازوكارها، روشها، كتابهاي درسي و حتي اهداف 

مختار باشد كه فرزند خود را به هر خانواده بايد . كند ميآموزشي متفاوتي را دنبال 
و البته بايد سازوكاري براي . كداميك از مدارس، با كدام الگوي تحصيلي، بفرستد

هماهنگي بين الگوهاي مختلف و نظارت بر آنها وجود داشته باشد؛ كه اين موضوع 

 توسعه طرح از طريق اعطاي نشان حكمت - ۵۲شكل 
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بلكه مدرسه حكمت تنها يك الگوي مطلوب . بيني شده است در معماري مذكور پيش
اين مدرسه . بته در طيف وسيعي از مدارس كشور قابل اجرا استاست، كه ال

توان الگوهاي ديگري بجز الگوي متداول مدارس موجود  خواهد نشان دهد كه مي مي
  .را با كيفيت، كارائي و اثر بخشي بسيار بيشتر ايجاد نمود

خواهد در طيف وسيعي از  حال بايد ديد كه مدرسه حكمت، چگونه مي
  . شر شده، و از اين طريق بر تحول نظام آموزشي اثر گذاري نمايدمدارس كشور منت

موسسه مطالعات راهبردي فناوري اطالعات و ستاد مجتمع آموزشي حكمت، 
با تبيين نظريه تعليم و تربيت اسالمي در جامعه اطالعاتي، بستر معرفت شناسي و نظري 

تني بر اين نظريه، مب. آورد را براي طراحي و اجراي سازوكار آموزشي فراهم مي
هاي رويكرد  معماري برنامه درسي طراحي شده است؛ كه سازوكارها و مولفه

و بر اساس اين معماري، بسترهاي . سازد آموزشي را در يك مدل عملياتي مشخص مي
ها و مقررات و سيستم اجرائي  گيري عملياتي مدرسه حكمت، از رويه فني براي شكل

مديريت آموزشي، و نيز محتواي آموزشي، فراهم و  افزارهاي مدرسه گرفته تا نرم
  . ايجاد شده است

به عنوان اولين گام، دبستان پسرانه حكمت، و به عنوان گام بعدي، دبستان 
دخترانه، و راهنمائي پسرانه و دخترانه، و به عنوان گام بعدي دبيرستان پسرانه و 

خواست، و ياري خداوند دخترانه، در توسعه مجتمع آموزشي پيش بيني شده، كه به 
  . شود متعال انجام شده و مي

اما مسئله اساسي، انتشار سازوكار مدرسه حكمت، به بيرون از محدوده 
. شود مياين مهم از طريق سازوكار نشان حكمت انجام . گانه مذكور است ۶مدارس 
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طبق اين سازوكار، مدارس ديگر موجود در كشور، براي تبديل شدن به يك مدرسه 
در اين مسير، تمهيدات الزم در مدرسه داوطلب ايجاد . شوند ميت ياري حكم

سيستم  گيرد،  آموزشي مدرسه مورد آموزش و ارتقاء توان قرار مي  كادر. شود مي
، برنامه كند مييابد، بسترهاي محيطي آن تغيير  اجرائي و آموزشي مدرسه ارتقاء مي

ي مدرسه با رويكرد آموزشي و درسي آن بهبود يافته، و در نهايت كل فعاليتها
پس از رخ دادن اين تغييرات، و انجام مميزي . شود ميسازماني مدرسه حكمت انجام 

نكته . شود و سنجش تغييرات و مطلوبيت آن، نشان حكمت به مدرسه مذكور داده مي
تواند سطوح مختلفي از تغيير را مطابق رويكرد  مهم آن است كه يك مدرسه مي

، و بر اساس آن نيز سطوح مختلفي از نشان حكمت را دريافت حكمت اجرا نمود
بيني شده براي الگوي مدرسه حكمت، مراكز  با توجه به وسعت انتشار پيش. نمايد

  .شود آموزش، مميزي و پشتيباني از نشان حكمت در سراسر كشور ايجاد مي

  ابعاد برتري مدرسه حكمت در تجلي يكپارچه -۲-۱۳-۲
گانه  ت را نه تنها از هر يك از منظرهاي سيزدهدر نهايت مدرسه حكم

اي برتر نسبت به مدارس موجود محسوب نمود، بلكه تمام اين  توان مدرسه مذكور، مي
اي كه رسيدن ما را به تعليم و  تجلي. ابعاد به صورتي يكپارچه در آن تجلي يافته است

  )۵۳شکل ( .كند تربيت شايسته اسالمي، تمهيد مي
خواست و ياري خداوند متعال آنچه كه را در مسير گذشته رخ و در اين راه، 

و از او براي . داده رقم زده، و آنچه را كه در آينده رخ خواهد داد رقم خواهد زد
هايش  جوئيم، و او را بر تمام نيكوئي توفيق جلب رضاي او در اين مسير، ياري مي

  .كنيم ستايش مي
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  الحمدهللا رب العالمين           
  انتهاي سند - لسالم و ا          

 ابعاد برتري مدرسه حكمت در تجلي يكپارچه - ۵۳شكل 


