
 

 

آموزان دوره متوسطه دانش یپرورش یازهاین یبندتیاولوو  ییشناسا

 (شهر مشهد)
 0قوامی ایرؤ، 0شهربانو رحمتی، 2مهناز بزمی، 1سید کمال حسینی

 

 چکیده 

آموزان دوره دانش یپرورش یازهاین بندییتاولو ییبا عنوان  شناسا 9پژوهش حاضر     

 ازنظرو  یمایشیاست. روش پژوهش پ شدهانجام یپرورش یازهایمتوسطه با هدف سنجش ن

آموزان، نخبگان ساختارمند با دانش یمهاطالعات مصاحبه ن یاست. ابزار گرداور یمقطع یزمان

 یتوضع یبررس منظوربهساخته محقق  یپرسشنامهو  یپرورش زهباتجربه در حو یانو مرب

و با  یپژوهش صور ییاست. روا یتوضع یمدر جهت ترس یپرورش هاییتفعال ینهدرزمموجود 

در  یقتحق یجآموزان صورت گرفته است. نتابا امور دانش ربطیذ و مسئوالنمتخصصان  یداور

موجود  یتاست. در وضع شدهارائه وبمطل یتوضع یمموجود و ترس یتوضع یدو بخش بررس

با  یوهنر یفرهنگ هاییتفعالمدنظر قرار گرفت. که بر اساس آن  یگانه پرورش 20 هاییتفعال

و  0137با  یمذهب هاییتفعال ازآنپس. باشدیم یتاهم یشترینب یدارا 0113یانگین م

 یازن ینترمهمو اقامه نماز،  اذان یمذهب یازن ینترمهمقرار دارند.  0181داوطلبانه با  هاییتفعال

 یازهایبوده است. ن یامدرسهآزاد مسابقات درون  یتفعال یازن ینترمهمو  یخوانکتاب یفرهنگ

سؤاالت  ینهمچن یندر خصوص د اییشهرو  یبه سؤاالت اعتقاد ییهمچون پاسخگو یگرید

 یهاآموزش و یو بوم یمحل یهاجشنواره یبرگزار ی،و آداب اسالم یتترب یقتعم ی،شرع

 ینمتخصصزان بوده است. دانش آمو یبرا ینمتخصص هاییتاولواز  گرایییملو   یشهروند

را  مندعالقهتوانمند و  یو کمبود مرب یپرورش هاییتفعالمتنوع نبودن  ازجملهرا  یمشکالت

به  یبازده نامطلوب درس پرورش هاآن ازنظر. مطرح کردند یمشکالت درس پرورش ترینیاصل

درس  ین، عدم تنوع در اهایتفعال ین، ساعت کم اآموزاندانش یازهایبا ن یعدم هماهنگ لیلد

 .باشدیم

  .، دانش آموزانبندییتاولو، یپرورش هاییتفعال، یازسنجینکلید واژگان: 

                                                      
 hosseini_k2007@yahoo.com، یاستاندار  یکل امور اجتماع  یرمدعلمی دانشگاه فرهنگیان و عضو هیات  1 
 m.bazmi@cfu.ac.ir، یفرهنگ یپژوهش یموزشآمعاون مدرس دانشگاه فرهنگیان و  2 

 mbazmy@yahoo.com، یکارشناس علوم اجتماع 3
 sh.hgavami@yahoo.com، یکارشناس علوم اجتماع 4
 .است گرفتهاجنام یوپرورش خراسان رضو آموزش یقاتحتق یشورا یمال یتپژوهش با محا ینا 5
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 یقبیان مسئله  و ضرورت انجام تحق

، آگاه ینسل یو پرورش یت، تربکشور وپرورشآموزشنظام  یفوظا ترینیاصلاز  یکی

که با فرهنگ جامعه  یدارد. نسل یداریپا یو اخالق ینید یخالق است که باورهامستقل و 

جز با  ینسل ینچن یت. تربکندیمجامعه حرکت  یاهداف اصل یهمگون بوده و در راستا

امر  جزبهدانست  ید.  باشودینمدانش آموزان حاصل  پرورشی ینهدرزم یحصح یزیربرنامه

دانش  یندر ب یکشور دارد.  درس پرورش یدر نظام آموزش یگاهیآموزش، پرورش چه جا

مورد انتظار را بر دانش  یراتدرس تأث ینا یا، آبرخوردار است یگاهیاز چه جا یانآموزان و مرب

   یر؟خ یاآموزان دارد 

بددان   وپدرورش آمدوزش  یدادین کده در سدند تحدول بن    بلندمددت به اهدداف   یدنرس برای

 یمو پدس از ترسد   یدرد، قدرار گ  یموردبررسموجود  یته اول وضعدر مرحل یداست، با شدهاشاره

 یدق مهم انجام تحق ینبه ا یدنرس یبرا قطعاًفاصله با آن مشخص شود.  یزانمطلوب، م یتوضع

آمدوزان و  داندش  یتمرکز بر سنجش نیازهای پرورش»است.  لذا  یالزم و ضرور یو پژوهش امر

حاضدر   یدق مسئله اساسی و ضرورت تحق «آموزاندانشاز منظر خود  هاآنکمبودهای مرتبط با 

و  ،هدا یداور، شدده یآورجمدع شدده بدا اسدتفاده از اطالعدات      یسدع  یدق تحق یدن . در اباشدیم

 یدت اولو هدا آنو بعدد بده    شدهشناخته رورشیپ هاییتفعالاطالعات  یندر مورد ا گیرییمتصم

 یازهدای ن ینتدر مهدم اسدت کده    یاسد سؤال اس ینپاسخ به ا به دنبالمحقق  ینداده شود. بنابرا

درس و  یمطلدوب بددرا  یتنخبگددان وضدع  ازنظدر  ینهمچند  یسددت؟داندش آمدوزان چ   یپرورشد 

درس  ایو مواندع موجدود بدر    هدا یکاست ینترمهم؟  شودیم یمچگونه ترس یپرورش هاییتفعال

 کدام است؟ یپرورش

 تحقیق سوا الت

در عرصده امدور دیندی و مدذهبی چیسدت و مشدکالت        آموزاندانشنیازهای  ینترمهم-1

 ؟  اندکدمموجود 

تفریحی و اوقات فراغت چیست و  هاییتفعالدر عرصه  آموزاندانشنیازهای  ینترمهم-2

 ؟اندکدممشکالت موجود 



 و همکاران سید کمال حسینی     طآموزان دوره متوسدانشی پرورشی نیازهای اولویت بند شناسایی و 
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در عرصه امور علمی و آموزشدی چیسدت و مشدکالت      آموزاندانشنیازهای  ینترمهم -0

 ؟ اندکدمموجود 

چیسدت و   یرسدان اطدالع و  یارسدانه در عرصده امدور     آموزاندانشنیازهای  ینترمهم -0

 ؟ اندکدممشکالت موجود 

در رابطه با رشد شخصیتی چیست و مشکالت موجود   آموزاندانشنیازهای  ینترمهم -9

 ؟ اندکدم

در عرصه روابط اجتمداعی داخدل خدانواده چیسدت و       آموزاندانشنیازهای  ینترمهم -6

 ؟اندکدمت موجود مشکال

آموزان  در عرصه روابط اجتماعی در داخل مدرسه چیسدت و  نیازهای دانش ینترمهم -7

 ؟اندکدممشکالت موجود 

 یقتحق یپژوهش یشینهخالصه پ

 خالصه  نتایج تحقیق  جامعه آماری  سال  عنوان طرح خانوادگی  نام ونام   ردیف 

 ،نیرحسیام  .1

 محمد داودی  

ارزیابی مدل »

فعالیت یادگیری 

خالقیت محور در 

دانش آموزان 

مدارس ابتدایی 

 «شهرستان ساوه

تمامی دانش  (1052)

آموزان مقطع 

ابتدایی شهرستان 

ساوه است ،که در 

-53سال 

مشغول به 85

 باشندیمتحصیل 

 ریتأث درنهایت

بین  یداریمعن

 ویادگیری  یهامهارت

 وجود داشت تیخالق

بررسی رابطه .» حسین  ،اسکندری  .2

بین میزان 

 یهاتیفعال

پرورشی مدارس 

هویتی  ابعاد و

 «دانش آموزان

 

 

 

(1051) 

نمونه آماری این 

پژوهش شامل 

 مدرسه بود20

 .بود پسر ودختر 

بین میزان فعالیت 

 سه وپرورشی مدرسه 

بعد هویتی 

 ینید و،فردی،اجتماعی

 یهاتیفعالتنها بین 

 تیهو وپرورشی 

اجتماعی رابطه مثبت 

 وشد  مشاهدهمعنادار 

 هدو مورد دیگر رابط در

 معناداری پیدا نشد
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بررسی ( »1085) براتی ،مینا  .3

اوقات فراغت 

دانش آموزان 

 وراهنمایی  مقاطع

 ارائه و متوسطه

راهکارهای 

مناسب جهت 

 «بهبود آن

 

(1085) 

 

جامعه تحقیق در 

 0816این طرح 

درصد افراد نمونه 

 9112دختر و

درصد افراد نمونه 

 .باشدیمپسر 

 نیا درباالترین درصد 

فیلم  یتماشاتحقیق 

درصد را  نیترنییپا و

کامپیوتری  یهایباز

 دارند

عظیمی هاشمی   .4

 ،مژگان

بررسی اوقات » 

فراغت دانش 

 «آموزان

 

 

(1080) 

دانش آموزان 

مدارس 

استان   یروزشبانه

خراسان را شامل 

.که حجم  شودیم

 733 یآمارنمونه 

 برآورد شده است.

از  دهدیمنتایج نشان 

بین عالیق دانش 

 یهاتیفعال  آموزان

پرورشی در صدر 

 و هاتیفعال

علمی در  یهاتیفعال

 صدر دوم قرار دارند .

 

بررسی نحوه  جباری ،محمد   .5

گذراندن اوقات 

فراغت دانش 

 ازنظر زانآمو

 مرد ومدیران زن 

» 

 

(1082) 

 08جامعه آماری 

نفر بودند که از 

نفر  25این تعداد 

نفر  15مدیر مرد و

 مدیر زن بود

نتایج نشان داد 

بیشترین درصد عالیق 

دانش آموزان مربوط 

 وبه تماشای فیلم 

 مربوط درصد نیکمتر

 یهامیتبه شرکت در 

 ورزشی است . 

 یسنج نبار رضائیان،فاطمه  .6

 هاتیفعال

پرورشی مدارس 

راهنمایی 

 0دخترانه ناحیه 

 وپرورشآموزش

» 

 

 

 

 

(1081) 

جامعه آماری 

نفر کل دانش 1510

آموزان ناحیه 

مشهد در 0

.حجم نمونه 81سال

نفر از دانش 123

 طوربهآموزان  که 

 تصادف

که  دهدیمنتایج نشان 

بیشترین درصد عالیق 

دانش آموزان مربوط به 

 برنامهفوق یهابرنامه

مانند رفتن به اردو 

درصد  نیکمتر وسینما 

 یهاکالسمربوط به 

 .باشدیمپرورشی 
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 یازسنجین احدی،حسین   .7

آموزشی مربیان 

،معاونان پرورشی 

مدارس استان 

 «خراسان رضوی 

 

(1085) 

جامعه آماری 

نفر از 0228

مربیان مقاطع 

بوده .حجم نمونه 

نفر مربی زن  963

 مرد و

 شدهانجام قیتحقدر  

به آشنایی با  شتریب

و  یامشاوره یهاروش

 یسخنورکمتر به فن 

 است . شدهاشاره

، جعفری علم آبادی  .8

 علی 

بررسی نگرش 

اعضای ستادها 

تربیتی مدارس 

رضویه  منطقه

نسبت به 

 یهاتیفعال

 «پرورشی

 

 

 

(1078) 

جامعه آماری کل 

منطقه  انیمرب

رضویه .حجم نمونه 

نفر  162آماری 

 هستند

از  آمدهدستبهدر نتایج 

این تحقیق نشان 

که  مسابقات  دهدیم

ومسابقا  رأسقرآنی در 

ت فرهنگی در 

قرار  رأس نیترنییپا

 دارد .

 

متغیرها یفتعر  

  یازسنجین

از اهمیت مناسب برخوردار خواهند بود که برابر نیازهای فراگیران ارائه شوند  هایییتفعال

وجدود دارد،   هدا یدت فعال  و کنترلکه در طرح نظارت  یضوابط، با اصول هایتفعالدر حین ارائه 

 ینتدأم از انعطداف الزم در جهدت    هدا برنامده صورت گیرد و برابر نیازهدا،   یازسنجینهمواره باید 

 (.06:1075آید )قمی فر،  به وجودشود و تغییرات مناسبی همزمان در برنامه  اربرخورد یازهان

 پرورشی هاییتفعال

،اخالقی ،روانی ،جسمانی آدمی اطالق  یزیکیف یهاالعملو عکساز رفتارها  یامجموعهبه 

کشدف مسدائل    و به،چیزهایی یاد بگیرند  تواندیمانسان  هایتفعالشود که با اشتغال به این می

 (.11: 1075نائل شوند ،بدان وسیله رفع خستگی کند )قمی فر ،
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 ادبیات موضوع

 طدور بده آمدوزان اسدت و نبایدد از آن    داندش  سدازی یتشخصنقطه شروع  وپرورشآموزش

باال و مناسدب بایدد در    یفیتباک  یو پرورش آموزشی یهابرنامهسطحی گذشت، بنابراین تدوین 

 (.1078)جعفری ،علم آبادی. و مردم قرار گیرد مسئوالنمردان و همه دولت یهابرنامهاولویت 

و مدنظم   یابرنامده ، پیدروی از اصدولی خاص،  1برای سوق دادن تربیت در جهدت مطلدوب  

تنظدیم   یدژه وبده  هدا و روشمتناسب ضرورت تدام دارد.اسدتفاده از اصدول     یهاو روش یدهسنج

درسدت   کمدال و ، واژه رسدیدن بده   تمام جهات در تربیت باید طوری انجام گیرد که یهابرنامه

رشدد   جانبده همده  طورو بهوجود فرد حفظ شود  یتو کلشامل شود تا یگانگی  تربیت شونده را

 (.97: 1068، زادهیمابراهیابد)

تربیت عبارت است ازاحیای فطرت خدا جویانه انسان وپروش ابعداد وجدودی او در جهدت    

 (.15:1081حمیدی ،)نهایتیبکمال  یسوبهحرکت 

 و شدکوفا برای به فعلیدت رسداندن    یو عوامل هاینهزمپرورش عبارت است از فراهم کردن 

هدف مطلوب منطبدق بدر اصدولی     یسوبهتکاملی او   و حرکتبالقوه انسان  یاستعدادهانمودن 

 (.97:1068، زادهیمابراه)یدهو سنجمنظم  یاو برنامهمعین 

اسدت کده بایدد بده      یابدالقوه  یاسدتعدادها دارای  و پرورشموضوع تربیت  عنوانبهانسان 

)شکوهی گیردینمقرار  یبرداربهرهمورد  استعدادهاتربیت صحیح نباشد این  و تافعلیت برسند .

 (.07:1073یکتا،

الناس معدادن کمعدادن الدذهب    پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(فرمودند:

 بهاگراناین معادن  تواندیمتربیت صحیح  هستند همچون طالونقر(! ییهامعدن: )مردم والفضه

 (.12:1082)حمیدی ،شکوفا سازدنهفته انسان را  یو استعدادهاقرار دهد  یبرداربهرهرا مورد 

رواندی   ،اخالقدی  ،یزیکیف یهاالعملو عکساز رفتارها  یامجموعهپژوهشی به  هاییتفعال

،چیزهدایی یداد    تواندد یمد انسدان   هایتفعالبا اشتغال به این شود که ،جسمانی آدمی اطالق می

 (.11: 1075بدان وسیله رفع خستگی کند )قمی فر ، ،کشف مسائل نائل شوند و بهبگیرند 

                                                      
1 desirable 
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و از پدیش    یافتده نظدام اقددامات    پرورشی عبارت اسدت از  هاییتفعالو در تعریف دیگر  

کددودو و  شددوندیمددخددود موجددب   نددوع  یمقتضددابددههددر یددک    کدده  ایشدددهیددینتع

 عبددارت بدده نهددد.  کتدداب درسددی فراتددر یمحدددودهاز  ذهنددی خددود را  هددایییتوانددا  نوجددوان

 هدا آن  طدی  و در شدوند یمد نظر مدرسه طراحی و تنظیم   که تحت  هستند هایییتفعال  یگرد

، ضلی خدانی )فدهندیمنشان   از خودجمعی یک رفتار سازنده اجتماعی را  طوربهآموزان  دانش

1082.) 

زنددگی ، افدزایش    یهدا مهدارت ( معتقد است کده هددف از آمدوزش    2333دیوید سلبی )

، نیازها مؤثر یادارهافراد را در  تواندیمکه  ییهامهارت، آن اجتماعی است –روحی  هایییتوانا

 .(10 : 1082)ادیب،و فشارهای زندگی توانا سازد  هایسخت

 یپرورش هاییتفعالاهداف 

 در کودکان و نوجوانان   مسئولیت احساس یجادا .1

 نفساعتمادبهآوردن  به دست .2

 ترمهمموقعیت   احراز  برای  آماده شدن کودو و نوجوان .0

 کودو و نوجوان هایییتواناکمک به رشد  .0

 درو نقاط ضعف و قوت و کسب تجربه .9

 یپرورش هاییتفعال یاجرا یهاروش

 ؛توجیه گردند یخوببهبرای کاری که قرار است انجام شود  آموزان بایددانش -1

 ؛مشخص شود هاگروهشوند و مسئولیت   تقسیم ییهاگروه به یدباآموزان  دانش -2

 ؛پرورشی باید تحت نظارت مربی انجام شود هاییتفعال  -0

) مانند پداکیزه سدازی مدرسده ( خانوادهدای       هاییتفعالاز   گاهی اوقات برای برخی -0

 ؛مطلع باشند هایتفعال از اهدافآموزان  باید دانش

در اختیدار   یاسداده   ) مانندد درختکداری ( بایسدتی وسدایل      هایتفعالبرای برخی از  -9

 (.1082)فضلی خانی،آموزان  قرار گیرددانش
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 پرورشی هاییتفعالاجرایی در  یهابرنامه

 مذهبی الف( فعالیت

 ب( فعالیت اجتماعی

 های ورزشدیج( فعالیت

 های تفریحید( فعالیت

 های هنریهد( فعالیت

 ایهای رسانهو( فعالیت

 برنامهو فوقپرورشی  هاییتفعالویژگی 

 استفاده کنند . هاآنآموزان بیش از کالس درس از دانش 

  شود.می یطراح استعدادهاتوجه به  و باآموزان فردی دانش یازهان.بر اساس 

 کند .بددیهی  و بهتر آموختن مطالب درسی کمک می تریعسرآموزان را در دانش

 . گیردیمصورت  یرمستقیمغ طوربهاست که این کمک 

 از طددرف  هددایددتفعال گونددهیددناو اراده در انتخدداب و شددرکت  یدداراخت داشددتن

 آموزان .دانش

  و تنظدیم شدود کده همده      بیندی یشپد طدوری   برنامده فوق هاییتفعالسرانجام

شرکت کنند و فقط به عده معینی محدود  هاآنآموزان نوجوان بتوانند در دانش

 (106-109، 1086نباشد )شعاری نژاد، و منحصر

  بدومی و حفدظ میدرا      رسدوم  و و آدابفرهندگ   و اشداعه ترویج  هایتفعالاین

 . وامع ملی را به دنبال خواهد داشتفرهنگی  ج

 پرورشی هاییتاولوچارت 

عناصدر   ینتدر مهدم پرورشدی و نیازسدنجی    هدای یتفعالآنچه گفته شد،  بر اساسبنابراین 

تحقیق حاضر هستند. پدس از مصداحبه بدا کارشناسدان پرورشدی و معداونین پرورشدی ندواحی         

شداخه دنبدال    20پرورشدی در سده سدطح کلدی و      هاییتفعالمشخص شد که در حال حاضر 

پرورشدی در مددارس، در ابتددا بایدد      هدای یدت فعال. بنابراین با توجه به نمای موجود از گرددیم
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است، در مرحلده بعدد سدایر     حاضر کدامحال  هاییتفعالنیاز دانش آموزان از  ینترمهمدانست 

اسدتان خراسدان    آموزاندانشکلیه نیازهای  درمجموعپرورشی چیست؟  ینهدرزم هاآننیازهای 

. گیدرد یمد قرار  یبررس موردمقوله  مذهبی، فرهنگی و هنری، داوطلبانه و آزاد رضوی را در سه 

 بده دنبدال  پرورشی دانش آموزان در حدال حاضدر اسدت کده      هاییتفعال آیدیمآنچه در ادامه 

در  ایدن   سدنجش  مدورد پرورشی  هاییتفعالهستیم. نمای کلی مدل  هاآن ینترمهمشناسایی 

 پژوهش ارائه گردیده است:

 
 آموزانچارت بررسی نیازهای پرورشی دانش -1نمودار 
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متعدد با کارشناسان مدل نظری ایدن   یهامصاحبهبر اساس چارت فوق، پس از بررسی و 

 : گرددیمارائه  صورتینبدتحقیق 

 آموزانچارت تحقیق بر اساس نیازهای پرورشی دانش -1جدول

عال
ف

ی
ت
ها
 ی

ی
رش
رو
پ

 

بررسی 

وضعیت 

 موجود

 نیازهای مذهبی یبندتیاولو

 الویت بندی نیازهای فرهنگی و هنری

 داوطلبانه و آزاد یهاتیفعال یبندتیاولو

بررسی 

وضعیت 

 مطلوب

 

 یبندتیاولوشناسایی و 

در  نیازهای دانش آموزان

 هانهیزمسایر 

 نیازهای مذهبیسایر  یبندتیاولوشناسایی و 

سایر  شناسایی و الویت بندی نیازهای

 و هنریفرهنگی 

 یهاتیفعالسایر  یبندتیاولوشناسایی و 

 داوطلبانه و آزاد

نیازهای تفریح و  یبندتیاولوشناسایی و 

 سرگرمی

 برنامهفوقنیازهای  یبندتیاولوشناسایی و 

 موجود در درس پرورشی یهایکاستو  هاتیمحدود نیترمهمشناسایی 

 مذهبی یهاآموزشابزار برای  نیترمهمشناسایی 

 موانع موجود در بازدهی مطلوب درس پرورشی نیترمهمشناسایی 

 پرورشی در مدارس یهاتیفعالبررسی میزان رضایت از 

 

 روش تحقیق

اجرای تحقیقاتی اجتماعی وجود  منظوربهو اصول متفاوتی  هاروشدر علوم اجتماعی       

ی کده از پژوهشدی   انیز بنا به موضوع خاص تحقیق1 کاربرد و نتیجه هاآنگیری از دارد که بهره

 متفاوت است.برداشت خواهد شد، 

اسدت.   ییرپدذیر تغ، روشی ترکیبی متوالی قبا توجه به ماهیت موضوع تحقیق، روش تحقی

در  هدا آنآوری اطالعات و بررسی است. روش پیمایشی بر جمع 1یعنی در مرحله اول، پیمایشی

                                                      
1 Survey Research 
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بخش آمار توصیفی و بررسی روابط بین متغیرها استوار است. پیمایش از دو گروه دانش آموزان 

کدانونی بدا گروهدی از     یهدا مصداحبه و مربیان پرورشی انجام شدد، و در مرحلده دوم بدا انجدام     

 است. شدهها پرداختهآنمتخصصان به بررسی نتایج و تبیین و تفسیر 

واحدی است که اطالعدات   درواقعواحد تحلیل »رد است. واحد تحلیل در تحقیق حاضر ف

 1076)دواس1  «باشدد و معموالً نیز در تحقیقات پیمایشی فدرد مدی   شدهیگردآوراز طریق آن 

« 1050 در سدال »حلیلی است که در مقطع زمانی خداص  ت -این پژوهش از نوع توصیفی (.01:

بدا   یداز ن مدورد است و برخی اطالعدات  . نوع تحقیق در  این پژوهش میدانی نجام پذیرفته استا

 تشدخیص  درصددد  پدژوهش حاضدر   چدون  و سرانجام است شدهیگردآوراستفاده از پرسشنامه 

 . شودمی نیز محسوب کاربردی از نوع استنیازهای پرورشی در مدارس متوسطه 

اسدت. بخشدی از طریدق پرسشدنامه محقدق       شدهیگردآورنتایج این تحقیق در دو بخش 

 23بدیش از   هدا آنساخته به دست آمد، این پرسشنامه بین معلمان و مربیان پرورشی که همه 

نفدر از   03توزیع شد. بخش دیگر اطالعات از طریق مصاحبه اکتشدافی بدا    اندداشتهسال سابقه 

 است.  آمدهتدسبهمتخصصان و کارشناسان و معاونان پرورشی استان و شهر مشهد 

 یقتحق یجنتا

مشدهد در   یآموزان دوره متوسدطه ندواح  دانش یازهاین یژهو طوربهدر پژوهش حاضر      

بدا   یشده است. مصداحبه اکتشداف   بندییتاولوموجود  یتوضع یبه همراه بررس یحوزه پرورش

باال بودندد  سال به  23 یبا سابقه کار ینفر از معلمان پرورش 93صورت گرفت، گروه اول یانمرب

نفر از نخبگان و افراد سرشناس در حدوزه امدور    03 یز. گروه دوم نادندکه به پرسشنامه پاسخ د

بخدش  0اسداس مجموعداً در    ینقرار گرفتند. بدر همد   یبودند که مورد مصاحبه اکتشاف یپرورش

آمدوزان در  داندش  یازهدای قدرار گرفدت. در ادامده نمدودار ن     موردسدنجش آموزان دانش یازهاین

 است. شدهارائهمختلف  یهاهحوز

 احکدام   0190ن  آموزان برگزاری نماز با میانگینیازهای مذهبی دانش ینترمهم ،

 بوده است.  0128و قرائت و ترتیل قرآن با  0103 با میانگین
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 آزاد و داوطلبانه ، مسابقات  هاییتفعالآموزان در حوزه نیازهای دانش ینترمهم

بدا میدانگین     یآمدوز داندش فعالیدت شدورای    0118 با میانگین  یامدرسهدرون 

 .  باشدیم 0130و گفتمان با میانگین   0113

 فرهنگددی و هنددری  هدداییددتفعالآمددوزان در حددوزه نیازهددای دانددش ینتددرمهددم

و نقاشدی و   0126، مطالعه و تحقیق با میدانگین    0196با میانگین   یخوانکتاب

 .  باشدیم 0126خوشنویسی با میانگین  

اسدت،   شدده گرفتده در نظدر   1متدرین آن  و ک 9توجه به اینکه بیشترین میزان اهمیت با 

 :باشدیمدر وضعیت موجود به شرح ذیل  وپرورشآموزش گانهسه هاییتفعالمیانگین  مجموع 

 اولویت بندی نیازهای پرورشی بر اساس نظرات نخبگان و معلمان پرورشیمیانگین  -2جدول

 

 

 

پرورشدی و نحدوه اجدرای آن در     هدای یتفعالپاسخگویان سؤال شد که به چه میزان از از 

رضایت کم و  %03است.  شدهانتخابگزینه متوسط  هاپاسخمدرسه خود رضایت دارند، نیمی از 

 .اندداشتهرضایت زیادی  %23و  اندداشتهیا خیلی کمی 

  پرورشدی نشدان داد    گانده سه هاییتفعالو میزان اهمیت  یتجنسبین  دارییمعنآزمون

بداور بده میدزان     درواقدع صدم نیست.  9کمتر از  هاآزموناز  یکیچهدر  دارییمعنسطح 

. یعندی در خصدوص میدزان    پدذیرد ینمافراد تأثیر  پرورشی از جنسیت هاییتفعالاهمیت 

 وجود ندارد. دارییمعنپرورشی در بین زنان و مردان تفاوت  هاییتفعالاهمیت 

     نشدان داد.   %9کمتدر از   دارییمعند و سدطح   %59آزمون همبستگی بدا درجده اطمیندان

ام مدذهبی اهمیددت زیدادی دارندد از انجدد    هدای یددتفعالمعلمدانی کدده بداور دارندد     درواقدع 

 میانگین   گویه ها ردیف 

 4.10 فرهنگی و هنری یهاتیفعال 1

 4.07 مذهبی و قرآنی یهاتیفعال 2

 3.81 داوطلبانه و آزاد یهاتیفعال 0
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در خصوص چه باور معلمان  هرپرورشی در مدرسه نیز رضایت دارند. بنابراین  هاییتفعال

پرورشدی نیدز بیشدتر     هاییتفعالاز اجرای  هاآن، رضایت باشد تریقومذهبی  هاییتفعال

 .خواهد بود

  (  338یعندی )  39/3کمتر از  دارییمعنو سطح  %55آزمون همبستگی با درجه اطمینان.

نشان داد بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد. بنابراین معلمان پرورشی باور دارندد  

هر چده   دهدیمداوطلبانه در مدرسه اهمیت دارد، نتیجه این آزمون نشان  هاییتفعالکه 

 پرورشی نیز بیشتر است.. هاییتفعالباشد میزان رضایت از  تریقعماین باور 

  (  333یعندی )  39/3کمتر از  دارییمعنو سطح  %55آزمون همبستگی با درجه اطمینان.

 هدای یتفعالمیزان رضایت از  درواقعنشان داد بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد. 

فرهنگی و هنری به چه میزان اهمیدت   هاییتفعالکه  گیردیمت از این باور نشا یپرورش

باشدد، میدزان    تدر یقدو فرهنگدی اهمیدت دارد،    هدای یتفعالکه  دارد. پس هرچه این باور

 پرورشی نیز بیشتر است. هاییتفعالرضایت از 

فعالیت مورد انجدام در مدرسده بدا سدطح تحصدیالت نشدان        0نتایج مقایسه میانگین بین

مذهبی بین کسانی کده تحصدیالت کمتدری دارندد ، از اهمیدت بیشدتری        هاییتفعال: دهدیم

در  هدای یدت فعالهر چه سطح تحصیالت کمتر است میدزان موافقدت بدا     درواقعبرخوردار است. 

معلمدان انتقدادات    رودیمد هر چه سطح تحصیالت باالتر  کهیدرحالحال انجام نیز بیشتر است. 

 .اندداشتهاجرایی  هاییتفعالبیشتری 

 میانگین اولویت بندی نیازهای پرورشی بر اساس مدرو تحصیلی -0دولج

 

 

 

 

 سانسیلفوق لیسانس پلمیدفوق  ردیف

 3.63 4.07 4.63 فعالیت مذهبی  .1

 3.50 3.80 4.75 داوطلبانه  .2

 3.75 4.10 4.38 فرهنگی و هنری  .0
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 پرورشی در حوزه مذهبی هاییتفعالخالصه نظرات نخبگان در خصوص  -0جدول

 یهاتیفعالبه  واردشدهاشکاالت  ردیف

 نخبگان  ازنظرمذهبی 

 پیشنهادی نخبگان حلراه

 جامع و شفاف برای جذب معلم  نامهنظامتهیه یک  کمبود مربی پرورشی توانمند.   .1

اهمیت ندادن و عدم باور برخی   .2

مذهبی  یهاتیفعالمربیان به 

در مسائل احکام و تفسیر و  ژهیوبه

 ... 

 های ضمن خدمت برای مربیان برگزاری کالس

اهمیت ندادن خانواده به نماز و   .0

مدرسه و  یهاآموزشتناقض در 

 خانواده 

ارتباط بیشتر مدرسه بخصوص مربی پرورشی با 

  هاخانواده

فرمایشی عمل کردن برخی مربیان   .0

 مذهبی  یهاتیفعالدر خصوص 

اهمیت درس پرورشی برای معلمان مشخص  یدرستبه

 بیشتری صورت پذیرد. یسازآگاهشود. و در این زمینه 
 شدهمطرحتکراری بودن محتوای   .9

 خصوصبههای پرورشی ، در کالس

 مذهبی. نهیدرزم

به محتوای آموزشی، حتی در مناطق با  یبخشتنوع

از دانش آموزان و دادن آزادی عمل در حوزه  یازسنجین

. تدوین جزوات  هااستانتعیین محتوا در سطح 

 آموزان که حاوی اطالعات جدید آموزشی مختص دانش
سنگین بودن بار درس پرورشی   .6

 برای مربیان.

 

 در بین مربیان پرورشی و معلمان  کارمیتقس

مطرح کردن مسائل اعتقادی در همه دروس توسط 

 معلمین 
 تکراری بودن قالب آموزشی.   .7

 

 یابزارهاآموزشی و استفاده از  یهاقالببه  یبخشتنوع

 جدید آموزشی

 برگزاری جلسه مربیان مدارس با یکدیگر 

انتقال مفاهیم تربیتی از منابع مهمی چون قرآن و 

 از طریق قصه، مسابقه، نقاشی و .... البالغهنهج

 مسابقاتی  یبرگزار
قرائت  نهیدرزموجود اشکال زیاد   .8

 آموزان نماز در دانش

 قرآنی و ...  یافزارهانرمو  یآموزشکمکاستفاده از ابزار 

انحراف فکری و رفتاری برخی از   .5

 مربیان پرورشی 

روشن و شفاف که بتوان بهترین  نامهنظامتأکید بر تهیه 

 نیروها را برای امر پرورش غربال نمود.
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آزاد و داوطلبانه  هاییتفعالدر حوزه  در خصوصخالصه نظرات نخبگان  -9جدول

 پرورشی

 

  

 ازنظرآزاد  یهاتیفعالبه  واردشدهاشکاالت  ردیف

 نخبگان 

 پیشنهادی نخبگان حلراه

در این زمینه بسیاری از مربیان فرمایشی عمل   .1

محوله فکر  فهیوظانجامبه  صرفاًکنند، و می

 . کنندیم

 انتخاب مربی مناسب 

 یهاجشنوارهآموزان در به دانش اعطاشدهجوایز    .2

 کند. خوارزمی ایجاد انگیزه نمی

جوایز عالوه بر ارزش معنوی دارای 

 ارزش مادی نیز باشند. 

در  هانتیکافاستفاده از تحقیقات آماده از   .0

آموزان خوارزمی ، صحت کار دانش یهاجشنواره

 . بردیمرا زیر سؤال 

تهیه یک نظام تشویقی و تنبهی 

صحیح و نظارت بیشتری بر 

 آموزان عملکرد دانش
رسمی و قانونی  یهاگروهآموزان در عضویت دانش  .0

 شود.شمرده می یررسمیغمدرسه ، 

کوچک و قابل  یهاتیمسئولدادن 

 آموزان مدارس انجام به دانش
امکانات کم و نبود جایزه مناسب در مسابقات   .9

  یامدرسهدرون 

 

 یامدرسهتغییر شکل مسابقات از 

به بومی و محلی، اعطای بودجه 

 کافی به مدارس برای جوایز 
  کارمیتقسافزایش نیرو و  حجم کار زیاد برای مربی پرورشی   .6

آموزان در مدرسه و محدودیت مشارکت کم دانش  .7

  هاآن

مشارکتی در  یهابرنامهگذاشتن 

 یهازباله یآورجمعطول ماه مثل 

خشک از مدرسه ، کاشت فضای 

راه را  توانیمسبز در مدرسه و ... 

آموزان برای مشارکت بیشتر دانش

 در مدرسه هموار نمود. 

آموزان صحیح مربی پرورشی با دانش یریگارتباطعدم   .8

 در موضوع گفتمان 

مربیان پرورشی در مورد  یسازآگاه

 گفتمان 

 تأمین مشاورین کارآمد در مدارس . 
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 فرهنگی و هنری هاییتفعالخالصه نظرات نخبگان در خصوص  -6جدول

به فعالیت فرهنگی  واردشدهاشکاالت  ردیف

 نخبگان  ازنظرو هنری 

 پیشنهادی نخبگان حلراه

مطالعه و تحقیق کاری طوالنی   .1

است و مربیان فرصت رسیدگی به 

 این کار را ندارند. 

 استفاده از مربیان کمکی خارج فضای مدرسه.

 ایجاد زنگ تحقیق در مدرسه 

 برای تحقیق یآموزدانش یهاگروهایجاد 

مثل نقاشی و  ییهامهارت  .2

خوشنویسی و ... در مدارس بسیار 

 سطح پایین است. 

 شودیمنبود کتاب هنر در باعث 

هنری در سطح  ازنظر آموزاندانش

 پایینی قرار بگیرند. 

 تواندیماستفاده از مربیان مجرب در این زمینه 

 کند.  مندعالقهآموزان را به هنر دانش

برگزاری تورهای گردشگری در اماکن فرهنگی 

 هنری در ایجاد عالقه نیز مؤثر است. 

کمرنگ بودن وبالگ نویسی به   .0

 یافزارهانرمدلیل نبود امکانات و 

 الزم در مدارس 

 ایجاد امکانات الزم در مدرسه 

وجود یک سیستم نظارتی قوی در مدرسه 

از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری  تواندیم

 نماید. 

 آموزان آموزش وبالگ نویسی و کامپیوتر به دانش
در  ییگوقصهو  یسینوشنامهینما  .0

 مدارس بسیار کمرنگ است 

استفاده از افراد متخصص و آگاه در این زمینه 

آموزان و تقدیر از کار دانش یریگجهینتارزیابی و 

 از آثار برتر حداقل در مدرسه 

آموزان محدود محدود شدن دانش  .9

 به کتب درسی و یا کمک 

 هاکتابخانهکمبود کتب مرجع در 

 در مدارس است.

به  هاکتابخانهتجهیز نبودن 

 متنوع و معتبر  یهاکتاب

 و مطالعه در مدرسه  یخوانکتابایجاد زنگ 

 یهاکتاببرگزاری نمایشگاه کتاب از 

 آموزان در منزل دانش

 در مدارس  یسینوداستانافزایش مسابقات 

مثل سرود و  ییهابرنامه اجراشدنکم   .6

 نقاشی و ... 

 کمبود امکانات مدارس در این زمینه 

 

 استفاده از مربیان کاردان در این زمینه .

خصوص که سرود و  نیدر امربیان پرورشی  یسازآگاه

 آموزان بسیار مفید باشد.برای دانش تواندیمموسیقی 

 افزایش امکانات مدارس در این زمینه.
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 .هاینهزمنیازهای دانش آموزان در سایر  ینترمهم

 در خصوص دین  همچنین سؤاالت شرعی؛ اییشهرپاسخگویی به سؤاالت اعتقادی و 

 تعمیق تربیت و آداب اسالمی؛

 محلی و بومی ؛ یهاجشنوارهبرگزاری 

 فرهنگ؛ یهاخانهو  هاموزهبازدید از 

 ؛ گرایییملو شهروندی  یهاآموزش

 ارتقاء سطح بهداشت فردی در مدارس ؛

 پرورشی هاییتفعالدر بازدهی مطلوب ع  موجود موان ینترمهم

 پرورشی؛ ینهدرزمنبودن مربی مناسب 

 ؛ یپرورش هاییتفعالمتنوع نبودن 

 آموزان و ....پرورشی با نیازهای دانش هاییتفعالعدم هماهنگی 

 پرورشی هاییتفعالبهترین ابزار و قالب آموزش دینی در حوزه 

 مذهبی؛ یهاحوزهمرتبط در  یهابرنامهپخش فیلم و یا 

 مختلف؛ یهاحوزهدعوت از سخنرانان برجسته در 

 برگزاری مسابقات قرآنی و مذهبی و ...

 تفریح و سرگرمی ینهدرزمآموزان دانش یازهاین ینترمهم

 ( ؛باریکاجتماعی با موضوعات روز در مدرسه)ماهیانه  هاییلمفپخش 

 ؛روزهیکو برگزاری اردوهای  هااردوگاهرفتن به 

 ، آیین محلی ( و ...ینسهفت، عید نوروز، یبرفآدمهمچون )  ییهاجشنوارهبرگزاری 

 تحقیق  هاییافتهاز    برآمدهپیشنهادات 

پرورشدی   هاییتفعالبه کار و  یمندعالقهتوانمندی و  ازنظرکافی نبودن تعداد مربیان -1

بدرای جدذب    نامهنظاممشکل در درس پرورشی مطرح شد، اکنون وجود یک  ینترمهم عنوانبه
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نیروهای جدید و گزینش مربیان قدیمی بسیار الزم است. بسیاری از مربیان کمبود امکاندات را  

چده بسدیار معلمدانی     آنکهحال، دانندیمپرورشی  هاییتفعالموجه برای کمرنگ بودن  یابهانه

 .دهندیمکه با کمترین امکانات بیشترین حجم اقدامات مفید را ارائه 

آموزان نیسدتند،  برخی از مربیان پرورشی الگوی مناسبی به لحاظ رفتاری، برای دانش -2

اخالقدی سدخن    هدای یسدتگی شاآموزان از تقویدت سدبک آداب و سدبک زنددگی و     اما با دانش

آمدوزانی کده بده خداطر رفتدار ناصدحیح برخدی معلمدان از درس زده         .چه بسیار دانشگویندیم

که در نتایج تحقیق نیز ذکر شد اولویت اول انتخاب مربی مناسدب   گونههمان. بنابراین شوندیم

 توقع بازدهی مطلوب داشت. توانینماین صورت  یردر غبرای درس پرورشی است، 

یکدی از   عندوان بهیکسان نبودن و عدم وجود وحدت رویه در درس پرورشی در مدارس -0

بدا توجده بده شدرایط منطقده       ایامهنیینآ،  گرددیمبود بنابراین پیشنهاد  شدهمطرحمشکالت 

 پرورشی جلوگیری شود.  یهابرنامهتدوین شود تا از عدم هماهنگی در 

آموزان بوده نخبگان، مربیان و دانش یهاخواسته ازجملهافزایش ساعت درس پرورشی -0

 است.

بده   توانیم، هاآنآموزان و اولیاء با برگزاری جلسات مداوم و منظم بین مدیران و دانش-9

و  هدا قالدب درس پرورشی و حتی محتوای آن پی برد، گفتگو راجدع بده    ینهدرزم هاآننیازهای 

کند. همچنین توجیه بیشتر کمک می هایتفعالابزاری درس پرورشی نیز به بازدهی بیشتر این 

والدین در ابتدای سال تحصیلی برای مرتفع نمودن مشکالت ناشی از عدم آگاهی والدین و عدم 

 در حوزه درس پرورشی، نیز بسیار مهم است. هاآن همکاری

آموزان احسداس تعلدق بیشدتری    معلمان پرورشی باید شرایطی را فراهم کنند که دانش-6

فضدای آموزشدی    یباسازیزآموزان درگیر اگر دانش مثالعنوانبهنسبت به مدرسه داشته باشند. 

آموزان مدرسده  رسه اعالم شود و دانششود، یا در ماه، یک یا چند بار روز بدون مستخدم در مد

آمدوزان برپدا شدود، بخدش از     را تمیز کنند، چند بار در سال نمایشگاهی از دستاوردهای داندش 
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و کداربردی   اندد نظام هایتفعالاین  کهیدرصورتآموزان انجام شود. برنامه مناسبتی توسط دانش

 است.  اجراشده یدرستبهپرورشی  هاییتفعالگفت  توانیمباشد، 

های ضمن خدمت برای مربیان، با توجده بده اینکده گفتده شدد برخدی       برگزاری کالس-7

ضدمن   یهدا کدالس آموزان ندارند، لدذا برگدزاری   با دانش یریگارتباطمربیان توانایی زیادی در 

 رفتاری و کالمی و ... بسیار ضروری است.  یهامهارتفن بیان،  ازجملهخدمت 

، زمدان برگدزاری، محتدوای    هدا کدالس ن خددمت، تعدداد   ضدم  یهدا کالسدر برگزاری -8

 ، شیوه تدریس و استفاده از موضوعات جدید و بروز، در نظر گرفته شود.  هاکالس

مدذهبی   ینده درزم یدژه وبهگانه  20 هاییتفعالبروز کردن اطالعات مربیان در خصوص -5

 بسیار حائز اهمیت است.

طالق، مشکالت معیشتی  ازجملهوادگی مربیان زیادی هستند که درگیر مشکالت خان-13

آموزان در مورد ازدواج و باشد که به نگرش دانش یاگونهبهو ... هستند، لذا باید انتخاب مربیان 

 خانواده و ... آسیب وارد نشود.

آمدوزان نظدارت دقیدق صدورت بگیدرد، بایدد       دانش هاییتفعالعالوه بر اینکه باید بر -11

ربیان نیز صورت بگیرد، با ایجاد نظام تشویق و تنبیده بدرای مربیدان    نظارت دقیق بر نحوه کار م

، خوددارندد جلوگیری نمود و برای معلمینی که ندوآوری در کدار    هایکارکماز  توانیمپرورشی 

 تشویق در نظر گرفت.

انجام پروسه صحیح در کارها نیز  کهیدرحالبرخی مربیان بسیار نتیجه گرا هستند ،  -12

فرهنگی و هنری اگر پروسه انجام  هاییتفعالو  هاجشنوارهبرخورداراست، در  اییژهواز اهمیت 

نتیجه حاصله نیز خوب خواهد بود. لدذا الزم اسدت کده بدرای      قطعاًصورت بگیرد  یدرستبهکار 

 های آموزشی در این زمینه گذاشته شود.مربیان کالس

 هستند. درسی پرورشی نیازمند اصالح و بازنگری یهابرنامه-10
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 هدا آمدوزش با توجه به اینکه در حوزه مذهبی پخش فیلم بهترین ابزار و قالدب بدرای   -10

برخی مفاهیم از طریق پخش فیلم در مدرسه صورت پدذیرد.   گرددیمانتخاب شد، لذا پیشنهاد 

سائلی چون انتظار، توحیدد،  تعمیق باورهای دینی، تقویت و تحکیم فضایل اخالقی و تأکید بر م

 .... از طریق پخش فیلم صورت پذیرد. معاد و

آمدوزان در حدوزه مسدائل دیندی دعدوت از      یکدی از نیازهدای داندش    هایافتهبر اساس -19

آموزان و پدذیرش  سخنرانان برجسته قرآنی و معرفی الگوی مناسب در جهت اقناع فکری دانش

 بوده است.  یهاآموختهقلبی 

بدا  از آن استفاده نمدود.   توانیماست که  یاسازندهآموزان عنصر رقابت در بین دانش-16

؛ افدزایش  اندد بدوده آموزان نیز خواستار افزایش مسدابقات  به اینکه عالوه بر نخبگان، دانش توجه

یادگیری اصول  سازینهزم تواندیممتفاوت و جدید  یاگونهبهتعداد مسابقات مذهبی در مدارس 

 باشد.آموزان مذهبی و ارتقاء سطح دانش مذهبی دانش

از آن محدروم هسدتند، لدذا     از مددارس پیشرفت تکنولدوژی هندوز بسدیاری     رغمیعل-17

 cdآموزشی در حوزه مسائل مذهبی و یا توزیع  یافزارهانرم،مربیان پرورشی، گرددیمپیشنهاد 

 آموزان قرار دهند.اختیار دانش را درهای قرائت و یا تفسیر قرآن 

ای مجازی که امروزه تعداد زیادی از افراد را درگیر صحیح راجع به فضاه یرساناطالع-18

، چدت، وایبدر و ...   بدوو یسفد است، نیز بسیار حدائز اهمیدت اسدت. فضداهایی چدون       خودکرده

مربیان پرورشی در این زمینده وظیفده خطیدری بده      قطعاًدر اختیار همگان قرار دارد،  یراحتبه

 .دارندعهده

آمدوزان  تفریحی و آموزشی، گروه نخبگان، مربیان و داندش  روزهیکبرگزاری اردوهای -15

تدأثیراتی   تواندد یمد .آموزش در فضدای غیررسدمی اردوهدا    اندداشتهبر این موضوع تأکید زیادی 

 یاگونده بده ایدن اردوهدا را    توانندد یمد آمدوزان داشدته باشدد. مربیدان پرورشدی      عمیق بر دانش

آمدوزان سدرگرمی و در کندار  آن    سه بدرای داندش  ریزی نمایند که از لحظه خروج از مدربرنامه
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مهارتی، مشاوره و ... را  یهاکالسآموزش وجود داشته باشد. در فضای اردوگاه نیز پخش فیلم، 

 جای داد.   توانیم

، هامانَکورزشی موجود در  یهادستگاهورزشی در مدارس همچون  یهادستگاهنصب -23

 فید خواهد بود.  آموزان مبرای سالمت جسمی و روحی دانش

تجربه ثابت کرده است که آموزش عالوه بر صدورت تئدوری ، بایدد عملدی نیدز باشدد.       -21

آموزان معرفی کنند، مربیان پرورشی الگوهای موفق و ناموفق ورزشی، اخالقی و ... را برای دانش

 درس بگیرند.   هاآنرا از نزدیک لمس کنند و از  هاآنآموزان تا دانش

 آموزان . خود دانش یهاکتابمایشگاه کتاب در مدرسه، از برپایی ن -22

تأثیر زیادی در  تواندیم هاموزهفرهنگ،  یهاخانهبا توجه به نتایج تحقیق، بازدید از  -20

 احیای هویت بومی و نیز تقویت انسجام اجتماعی داشته باشد.  

محلدی،   یهدا لبداس از  روزهیدک  یهدا جشدنواره با برپدایی   توانندیممعلمان پرورشی -20

و آیین محلی عالوه بر ایجاد فضایی شاد در مدرسه ، باورهدای سدنتی و    هایبازغذاهای محلی، 

 احترام به آداب و سنن گذشته را تقویت ببخشند. 

دینی همچون فلسفه نماز ، خداشناسی و ...، افدزایش   ییهاکتاببه  هاکتابخانهتجهیز -29

آموزشی در این زمینه ،  یافزارهانرمپیش از ازدواج، استفاده از  یهامشاورهمرتبط با  یهاکتاب

 برای مدارس ضرورت دارد.

 گونده یدن اکمبدود   دهندهنشانداوطلبانه و آزاد  هاییتفعالآموزان از با استقبال دانش-26

ر دسدتو در  هابرنامه گونهینالذا باید افزایش  رسدیمدر سطح مدارس است. لذا به نظر  هابرنامه

 قرار بگیرد. کار
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اغلب نحوه انتقال مطالب اغلب محدود به فضای کدالس و تدابلو اسدت. لدذا پیشدنهاد      -27

همچون کدامپیوتر ،   یآموزشکمکاستفاده از وسایل  هاآموزش یرتأثباال بردن  منظوربهشود می

 است.   یرگذارتأثدستگاه ویدیو پروژکشن ، بازدید از نمایشگاه و ...در این زمینه 

در  خصدوص بده  آموزانهای مهارتی )شغلی، ازدواج، خانوادگی و...(  برای دانش کالس-28

را برای ورود به جامعده   هاآن هاکالس. وجود این رودیممقطع متوسطه بسیار ضروری به شمار 

. همزمان با برگزاری ایدن دوره هدامی تدوان از    نمایدیمهموارتر  هاآنآماده نموده و راه را برای 

 استفاده نمود، تا امر آموزش تسهیل گردد.  یآموزشکمکهای CDو  هاکتاب

آمدوزان و  ، هماهنگی داندش هاکالساعمال مدیریت بیشتر در خصوص زمان برگزاری -25

 مشاورین و معلمین، تعیین تعداد جلسات و روزهای برگزاری از ابتدای سال تحصیلی.

و  یردولتدی غان به همده مددارس )دولتدی،    یکس طوربهارائه خدمات مربیان پرورشی  -03

 نمونه(.
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