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گزیده بیانات رهبرانقالب
در دیدار با فرهنگیان
کردند« :مسئوالن دولت بویژه مسئوالن اقتصادی باید نسبت
به آموزش و پرورش و مسائل معیشتی معلمان نگاه ویژه و فراتر
از دس�تگاههای دیگر داشته باشند و بدانند هرگونه هزینه در
این مجموعه ،سرمایه گذاری برای آینده و ایجاد ارزش افزوده
است.

رهب�ر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از معلمان سراس�ر
کشور
باید عظمت و هیبت ملت ایران محفوظ بماند /موافق مذاکره
ش�بح تهدید نیستم /مس�ئوالن باید به مسائل معیشتی
زیر
ِ
معلمان توجه ویژه کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
وزیر و مس�ئوالن آموزش و پرورش و جم�ع زیادی از معلمان
سراسر کشور ضمن تبیین جایگاه بی بدیل آموزش و پرورش
و همچنین نقش بسیار مهم و تأثیرگذار معلم در تربیت نسلی
با ایمان ،دانا ،روش�ن بین ،دارای اعتماد به نفس ،پرنش�اط و
تیـــــــرماه امیدوار ،تحقق چنین اهداف واالیی را در گرو اجرای منسجم
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رهبر انقالب اسلامی در ابتدای س�خنان خود با گرامیداشت
خاطره ش�هید آیت اهلل مطهری ،مهمترین ویژگی ایش�ان را،
معلم بودن همراه با اخالص و تالش خس�تگی ناپذیر دانستند
و با اش�اره ب�ه نقش بی بدیل آم�وزش و پرورش در س�اختن
آینده کش�ور گفتند :در آموزش و پرورش ،معلم کانونیترین و
تأثیرگذارترین نقش را در شکل دهی شخصیت فکری و روحی
دانشآموزان و نسل آینده کشور دارد به گونه ای که حتی پدر
و مادر و محیط زندگی چنین تأثیرگذاری بر دانشآموز ندارند.
ایشان با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در آینده
کش�ورو این که باید با چنین نگاهی ،ب�رای اقتصاد آموزش و
پرورش برنامهريزی ش�ود ،به نقش معلم در تربیت انسانهای
بزرگ و شخصیتهای برجسته اشاره کردند و گفتند« :وظیفه
معلم تربیت نسلی با ایمان ،دانا ،دارای اعتماد به نفس ،امیدوار
به آینده ،با نشاط ،روشن بین ،با اراده و دارای سالمت جسمی
و روحی است».

رهبر فرزانه انقالب خاطرنش�ان کردند« :وظیفه معلم در واقع برجسته ،افزودند« :الزمه نتیجه بخش بودن این سند ،اجرای
ایجاد جامعه انس�انی برتر و واالتر اس�ت که در امتداد وظیفه منس�جم و کامل مواد آن اس�ت و اگر بخش�ی از سند تحول
بنیادین در آموزش و پرورش اجرایی شود و بخش دیگری مورد
انبیا یعنی تعلیم و تزکیه است».
غفلت قرار گیرد ،این سند تأثیرگذار نخواهد بود و تحولی رخ
حضرت آیت اهلل خامنه ای محقق شدن رسالت واقعی معلمان نخواهد داد».
را نیازمند الزاماتی دانس�تند و فرمودند« :یکی از این الزامات
توجه به مسئله معیشت معلمان است .مسئوالن دولتی بویژه ایش�ان لزوم آش�نا کردن بدنه آموزش و پ�رورش و معلمان با
مسئوالن اقتصادی باید با وجود محدودیت ها ،نگاه ویژهای به مطالبات این س�ند را مورد تأکید قرار دادند و اظهار داشتند:
آموزش و پرورش و معلمان داش�ته باش�ند و آن را در مسائل «در این خصوص دستگاههای تبلیغاتی بویژه صدا و سیما باید
به کمک آموزش و پرورش بیایند».
اولویت دار خود قرار دهند».
ایشان با تأکید بر اینکه اگر درخصوص مسئله معیشت معلمان
غفلت ش�ود ،دشمن سوءاستفاده خواهد کرد ،افزودند« :البته
معلمان انسانهای مؤمن ،نجیب و هوشیاری هستند و متوجه
توطئههای دش�منان و افراد کینهتوز نس�بت به نظام اسالمی
هس�تند که میخواهند به بهانه معیش�ت معلمان ،شعارهای
فتنهگرانه و خطی و سیاسی مطرح و برای نظام دردسر درست
کنند».
رهبر انقالب اسلامی ،موضوع دانش�گاه فرهنگی�ان را نیز از
جه�ت آن ک�ه ج�ذب و آموزش معلم�ان از طری�ق آن انجام
ميش�ود ،بسیار مهم دانستند و تأکید کردند« :همه فرآیندها
در این دانشگاه بویژه بررسی صالحیتها برای جذب معلمان،
محت�وای دروس و انتخاب اس�اتید و اعضای هیأت علمی باید
سالم و مطابق با معیارهای اسالم و انقالب باشد».

رهبر انقالب اسلامی اس�تفاده از ظرفیت برنامه ششم و نگاه
ویژه در این برنامه به س�ند تحول بنیادی�ن آموزش و پرورش
را ضروری برش�مردند و خطاب به مسئوالن آموزش و پرورش
تأکید کردن�د« :مراقب باش�ید برنامههاي س�طحی و روزمره
جایگزین تحول بنیادین در آموزش و پرورش نشود».
حضرت آیت اهلل خامنه ای شرایط کشور را مهیا و آماده برای
تحول اساس�ی در آموزش و پرورش دانستند و گفتند« :امروز
خوش�بختانه کش�ور دارای ثبات و امنیت اس�ت و مسئوالن
دولتی با عالقهمندی مشغول کار هستند و در چنین شرایطی،
زمینه برای کیفی کردن آموزش و پرورش و رساندن آن به نقطه
مطلوب فراهم است».

ایش�ان در پایان این بخش از سخنان خود با تجلیل مجدد از
حض�رت آیت اهلل خامنه ای با اش�اره به س�ند تحول بنیادین معلمان گفتند« :من از همین جا به همه معلمان سراسر کشور تیـــــــرماه
1 3 9 4
آم�وزش و پرورش ،و تأیی�د آن از جانب کارشناس�ان زبده و سالم و درود ميفرستم».

3

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند« :به اذعان آشکار و پنهان
بسیاری از مسئوالن سیاسی کشورهای گوناگون ،اگر تحریمها
و فش�ارهای کنونی بر ضد ملت ایران ،علیه هر کشور دیگری
اعمال ميش�د ،آن کشور منهدم ميشد اما جمهوری اسالمی
ایران مقاوم و استوار ایستاده است».
رهبر انقالب اسالمی بعد از بیان این مقدمه خطاب به مسئوالن
رهبر انقالب اسلامی بخش دوم س�خنان خود را به موضوع کش�ور بویژه مسئوالن سیاس�ت خارجی و هم چنین نخبگان
مذاکرات هس�تهای و نحوه برخوردهای اخیر مقامات رسمی جامع�ه فرمودند« :بدانی�د ،اگر یک ملتی نتوان�د از عظمت و
امریکا با این مس�أله اختصاص دادن�د و نکات مهمی را بیان هویت خود در مقابل بیگانگان دفاع کند ،قطع ًا توسری خواهد
کردند.
خورد ،بنابراین باید قدر هویت و شخصیت ملت را دانست».
حض�رت آیتاهلل خامن�های ابتدا به یک واقعی�ت انکارناپذیر
اش�اره کردند و فرمودند« :در طول  35سال گذشته ،دشمنان
نظام اسالمی با وجود رجزخوانیهاي فراوان ،اما همواره متوجه
عظمت و هیبت ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی بودند.این
هیبت و عظمت ،متوهمانه نیست بلکه واقعی است زیرا کشور
ب�زرگ ایران با جمعیتی بیش از هفتاد میلیون ،دارای س�ابقه ایش�ان با اش�اره مجدد به اظهارات مقامات رس�می آمریکا در
فرهنگی و تاریخی اصیل و عمیق و شجاعت و عزم مثالزدنی روزه�ای اخیر که گفته بودند اگر چنین ش�رایطی پیش آید ما
است».
حمله نظامی ميکنی�م ،خطاب به دولتمردان آمریکایی گفتند:
«اوالً غلط ميکنید .ثانی�ًا همان طور که در زمان رئیس جمهور
رهب�ر انقالب اسلامی با تأکید بر این که ای�ن ملت همواره از قبلی آمریکا هم گفتم ،دوران بزن و در رو تمام شده است و ملت
هویت و شخصیت خود دفاع کرده است خاطرنشان کردند« :در ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند ،رها نخواهد کرد.
هشت س�ال دفاع مقدس ،همة قدرتهاي جهان تالش کردند رهبر انقالب اسالمی بار دیگر با تأکید بر ضرورت رعایت خطوط
تیـــــــرماه تا این ملت را به زانو درآورند اما نتوانستند ،بنابراین باید این قرمز از س�وی مذاکره کنندگان هس�ته ای ،با اشاره به مردود
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ب�ودن تهدیدات مکرر طرف آمریکایی فرمودند« :آمریکاییها
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش�اره به تهدید نظامی دو مقام
رس�می آمریکا در روزهای اخیر و همزمان با مذاکرات هسته
ای ،افزودند« :مذاکره در زیر شبح تهدید معنایی ندارد و ملت
ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمیتابد.
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نیازش�ان به مذاکره اگر بیش�تر از ما نباش�د ،کمتر نیست .ما نتایج خود خواهد رسید و همه خواهند دید که دشمنان نخواهند
تمایل داریم که مذاکرات به سرانجام برسد و تحریمها برداشته توانست اهداف شوم خود را در مورد ملت ایران ،عملی کنند».
شوند اما این بدان معنا نیست که اگر تحریمها برداشته نشوند،
ما نمی توانیم کشور را اداره کنیم».
رهبر انقالب اسلامی در بیان دلیل نیاز باالی دولت امریکا به
مذاکرات کنون�ی گفتند« :آنها برای آن ک�ه در کارنامه خود
یک نقطه اساسی مطرح کنند ،بشدت نیازمند این هستند که
بگویند ما ایران را س�ر میز مذاکره آوردیم و برخی موضوعات
را به او تحمیل کردیم».
رهبر انقالب اسلامی با تأکید بر مخالفت با مذاکره زیر ش�بح
تهدی�د خطاب به تی�م مذاکره کنن�ده افزودند« :ب�ه مذاکره
ب�ا رعایت خطوط اصلی ادام�ه دهید و اگ�ر در این چارچوب
به توافق هم رس�یدید اش�کالی ندارد اما به هیچ وجه زیر بار
تحمیل ،زور ،تحقیر و تهدید نروید».
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ،دولت امریکارا بهدلیل
حمایت صریح از جنایات دولت آل سعود در یمن و کشتار مردم
بیگناه و زنان و کودکان ،بی آبروترین دولت در جهان دانستند
وخاطرنشان کردند« :امریکاییها بدون آن که خجالت بکشند،
از کش�تار مردم یمن حمایت ميکنند اما ایران را که به دنبال
کمک دارویی و مواد غذایی به مردم یمن است ،متهم به دخالت
در این کشور و ارسال سالح ميکنند».
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر این که راهی را که ملت
ایران انتخاب کرده است ،راه متین ،مستحکم و خوش عاقبتی
است ،گفتند« :به توفیق الهی و به کوری چشم دشمنان ،این راه به

پیش از بیانات رهبر انقالب اسالمی ،آقای فانی وزیر آموزش و
پرورش با گرامی داش�ت یاد و خاطره شهیدان رجایی ،باهنر و
مطهری و همچنین هفته معلم ،خاطرنشان کرد :تشکیل ستاد
اجرایی و تهیه نقش�ه راه س�ند تحول بنیادین نظام آموزش و
پ�رورش ،افزایش اردوه�ای دانشآموزی راهی�ان نور ،اجرای
حفظ موضوعی قرآن کریم در مدارس ،افزایش اردوهای تربیتی
و پرورش�ی به منظور آموزش س�بک زندگی ایرانی اسلامی،
برگزاری المپیادهای ورزش�ی درون مدرسه ای با تکیه بر سه
اص�ل «تحصیل ،تهذیب و ورزش» ،توجه ویژه به دانشآموزان
مناط�ق محروم ،اصلاح رویکرد برنامههاي درس�ی مبتنی بر
سیاس�تهاي جمعیتی و اقتصاد مقاومتی ،افزایش مش�ارکت
خیرین مدرسه س�از و ارتقای توانمندیهای معلمان از جمله تیـــــــرماه
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تکریم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و عالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
تکریم علم و عالم از جمله اقدامات ارزشی همه جوامع و ملل به شمار
ميرود؛ در این میان ،دین اسالم گوی سبقت را از دیگران ربوده است.
وقتی در جنگ خیبر افرادی از دش��من به اسارت مسلمانان درآمدند،
پیامبر رحمت و مهربان��ی صلیاهللعلی هواله مقرر فرمودند که :هر کدام
از اسیران ده نفر از مسلمانان را باسواد کند یا حرفه بیاموزد ،آزاد است.
امیرالمؤمنین علیعلیهالسالم فرمودند :هر کس حرفی به من بیاموزد،
مرا بنده خویش گردانده است.
فرزندی از خاندان امام حسینعلیهالس�لام به مکتب میرفت؛ روزی از
مکتبخانه که برگشت ،آیهای از قرآن را که معلمش به او آموخته بود،
تالوت کرد .امام حسینعلیهالسالم هدیه بسیار گرانبهایی به آن معلم
دادن��د .اين اق��دام مورد اعتراض برخی نزدیکان واقع ش��د؛ حضرت در
پاسخ فرمودند :آن چه او به فرزند ما آموخت ،بسیار برتر و باالتر از این
هدیه است.
علت این اهتمام چیست؟ مسلماً علت آن در گستره و عمق تأثیر تعلیم
و تربیت اس��ت .بعضی از مورخان از جمله ابناثير و ابن ابی الحدید از
عمرب��ن عبدالعزیز (هفتمین خلیفه اموی) نقل کرده اند که وی دربارة
تیـــــــرماه س��بب محبتش به حضرت عليعلیهالسالم و جلوگیری از جسارت به
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آن حضرت ،ميگويد :من در مدينه نزد عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبةبن
مسعود ،مشغول تحصيل علم بودم .روزي نزد او رفتم ،در حالي كه وی
مشغول نماز بود .نماز او طول كشيد و من هم چنان منتظر تمام شدن
نم��از بودم .بع��د از پايان يافتن نمازش رو به من ك��رد و گفت :از كجا
فهميدي كه خداوند بعد از اين كه از ش��ركتكنندگان در جنگ بدر و
بيعت رضوان راضي بود ،دوباره بر آنها غضبناك شده است؟ من پاسخ
دادم كه چنين چيزي را نشنيدهام .گفت :پس اين چيزهايي (جسارت)
كه از تو در مورد عليعلیهالسالم به من رسيده است ،چيست؟ گفتم من
از شما و از درگاه خداوند عذر ميخواهم! و رفتار گذشته خود در مورد
عليعلیهالسالم را كنار گذاشتم.
فارغ از قضاوت در مورد شخصیت این خلیفه اموی ،تأثیر حرکت تربیتی
یک معلم ،س��بب ایجاد تحول اساس��ی در روش و منش حاکم جامعه
میشود که چگونگی نگرش و رفتار عمومی از تبعات آن خواهد بود.
در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز به این امر مهم توجه ویژهای صورت
گرفته اس��ت .نقطه اوج این اهتمام در هفته گرامی داش��ت مقام معلم و
سالگرد ش��هادت معلم بزرگ انقالب اس�لامی ،آیت اهلل شهید مرتضی
مطهریقدس سره و دیدار رهبر معظم انقالب با فرهنگیان تجلّی ميیابد.

در این دیدارها ،ضمن پاسداشت مجاهدتهاي معلمان تاریخ سازی هم اما آنچه ج��ای تأمل دارد ،میزان تحقق این محورهاس��ت .تکرار این
چون شهید مطهری و تکریم و تجلیل از جامعة مؤمن ،شریف ،نجیب ،محورها در فرمایشهای ساالنه ایشان دو پیام کلیدی دارد -1 :اهمیت
مخلص ،فداکار و فرهیخته فرهنگیان ،فرصتی پدید میآید تا باالترین بسیار فراوان این موارد؛  -2تحقق نیافتن کامل آن ها.
مسئول تعلیم و تربیت رس��می عمومی کشور ،گزارشی از سیاستها ،به راستی چرا این محورها با داشتن پشتوانه محکمی مانند مطالبه رهبر
برنامهها و فعالیتهای این نهاد تربیتی را ارایه نماید و از س��وی دیگر ،معظم انقالب ،هنوز به شکل مطلوب اجرا نشده است و آموزشوپرورش
رهنمودهای عالیترین شخصیت عالم اسالمی در خصوص مسایل کالن همچنان در پیچ و خم روزمرگی و زیر فش��ار طاقتفرس��ای مشکالت
تعلیم و تربیت را مس��تقیماً بش��نوند و آن را سرلوحة کار خویش قرار رنگارنگ روزگار میگذراند؟
دهند.
رهب��ر معظم انقالب در فرمایشهای یک دهه گذش��ته ،خطوط اصلی با توجه به فرمایشهای رهبر فرزانه انقالب در  16اردیبهشت
حقوق و وظایف متقابل ارکان حاکمیت،مردم و جامعه بزرگ فرهنگیان م�اه که فرصت را برای تحقق اهداف تحولی آموزش و پرورش
را ترسیم کردهاند .محورهای زیر ،رئوس اصلی فرمایشهای ایشان طی مناسب دانستند ،به نظر ميرسد اکنون زمان آن فرارسیده تا
با واكاوي فرصتهاي موجود ،راهکاری مناسب برای عملیاتی
سالهاي اخیر و به ویژه سال جاری است:
 -1اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در نهادینهسازی فرهنگ اسالمی شدن این رهنمودهای کلیدی اتخاذ شود.
امید اس��ت در س��ال جاری که از سوی ّ
معظم له به سال دولت و ملت،
در جامعه؛
همدلی و همزبانی نامگذاری ش��ده ،ش��اهد همدل��ی و همزبانی ارکان
 -2رسالت سنگین فرهنگیان در تربیت انسان مؤمن؛
 -3ضرورت ایجاد تحول جامع بنیادین در آموزش و پرورش بر اس��اس حاکمیت ،اقشار مختلف جامعه ،مراکز تربیتی ،آموزشی ،فرهنگی و به
ویژه حوزههاي علمیه برای در اولویت قرار گرفتن رفع نیازهای س��خت
سند تحول بنیادین؛
افزاری و نرم افزاری آموزش و پرورش باش��یم تا در چارچوب اهداف و
 -4توجه ویژه به جذب و نگه داشت منابع انسانی؛
راهکارهای سند تحول بنیادین و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود
 -5ضرورت توجه جدی به معیشت فرهنگیان؛
 -6وظیفه دولت ،مجلس و عموم اش��خاص حقیقی و حقوقی برای در کش��ور ،نسلی مومن ،انقالبی ،کوش��ا ،با نشاط ،متفکر و خالق در طراز
نظام جمهوری اسالمی را برای خدمت به جامعه اسالمی تقدیم نماییم.
اولویت قراردادن آموزش و پرورش.
مدیر مسئول
 ابن اثیر ،الكامل في التاريخ ،تحقيق علي شيري ،چاپ اول ،بيروت ،داراحياء التراث العربي1408 ،ق ،ج  ،3ص 255؛ ابن ابي الحديد ،شرح نهج¬البالغه ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،چاپ دوم ،بيروت ،داراحياءالتراث  ،1387ج  ،4ص .58
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حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی
درآیین نکوداشت مقام معلم و درجمع
معلمان نمونه کشوری
 /17اردیبهشت
با گرامیداش��ت روز معلم به رس��الت سنگین آموزش و پرورش اش��اره کرد و اظهارداشت :محدود کردن هنر نیست،
مصون کردن هنر اس��ت و باید همه تالشها برای آموزش و تربیت جوان هایی توانمند  ،قدرتمند و مصون متمرکز
شود و این بار سنگین بر عهده معلمان و آموزش و پرورش است.
تیـــــــرماه
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دکت��ر روحانی اف��زود :روز معلم روز
خاطرهها برای همه ماست ضمن این
ک��ه روز افتخار برای همه ملت ایران
محسوب میش��ود چرا که هر آنچه
داریم مدیون معلمین خود هستیم.
ریی��س جمهور در ادامه با اش��اره به
حوزه علمیه از قدیم با آزادی
اینکه در 
کام��ل و البت��ه با احترام مباحث درس��ی را با جدی��ت مورد بحث و
بررس��ی قرار میدادند و لذا آزادی تحفهای نیس��ت که از غرب آمده
باشد ،افزود :جهان اسالم در طول  ۱۴قرن مرکز علم و دانش جهان
ب��ود .علم و دانش را در قرنهای متمادی ب��دون منت به دنیا صادر
کردی��م و به هیچ عن��وان در فکر انحصار علمی نبودی��م امروز ایراد
دنیای غرب این اس��ت که در هر علم و دانشی که به دست میآورد
پی��ش از هر چیز به دنبال انحصار اس��ت و ای��ن بخاطر منافع مادی
میباش��د که علم را برای س��لطه علمی ،اقتصادی و حتی سیاس��ی
گروگان میگیرند.
ریی��س جمهوری با تقدیر از جایگاه و ش��أن معلمان اظهار داش��ت:
معلمان به عنوان افتخار و آموزگار ما هم علم ،خواندن ،فهم مس��ائل

پ�رورش اخلاق و بیان مس�ائل دینی
از جمل�ه وظایف معلمان اس�ت و برای
این منظور حتم ًا الزم نیس�ت که کالس
اختصاصی تشکیل شود بلکه هر کدام
از معلمی�ن میتوانن�د در ای�ن زمین�ه
مؤثر باش�ند و بیتردید معلمی که نفوذ
بیشتری دارد از رسالت سنگینتری نیز
برخوردار میباشد

و جهانبینی و راه
تحقیق را به ما یاد
دادند و هم درس
اخالق و دینداری
را به ما آموختند.
ریی��س جمهوری
اضافه کرد :پرورش
اخالق و بیان مس��ائل دینی از جمله وظایف معلمان است و برای این
منظور حتماً الزم نیس��ت که کالس اختصاصی تشکیل شود بلکه هر
کدام از معلمین میتوانند در این زمینه مؤثر باشند و بیتردید معلمی
که نفوذ بیشتری دارد از رسالت سنگینتری نیز برخوردار میباشد.
تیـــــــرماه
1 3 9 4

9

بسمه تعالی
"هوالذی بعث فی االمیین رس�وال منهم یتل�وا علیهم آیاته و
یزکیه�م و یعلمهم الکتاب و الحکم�ه و ان کانوا من قبل لفی
ضالل مبین"
در پی تش��دید نیاز نظام آموزش و پرورش رس��می و عمومی کشور به
تغییر رویک��رد از تئوریها و نظریههای وارداتی غربی که عموماً مادی
اس�لامی مبتنی بر مبانی وحیانی قرآن و
و س��کوالر بودند ،به رویکرد
ِ
س ّنت معصومین علیه م السالم از یک طرف ،و نیاز حوزههای علمیه به
داشتن بسترهای مساعدتر برای توسعه و تعمیق تعلیم و تربیت اسالمی
برای تحقق اه��داف عالی حکومت اس�لامی از طرف
دیگر ،ستاد همکاری حوزههاي علمیه و آموزش و
پرورش به وجود آمد.
فعالیت آم��وزش و پ��رورش در طی
سالیان متمادی قبل و بعد از پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی ثابت کرد
که تئوریه��ا ،مدلها و محتواهای
تقلی��دی از غرب؛ انس��ان مطلوب
اسالم و در طراز جمهوری اسالمی

تحویل جامعه اسالمی نمیدهد و نیاز به بازنگری جدی دارد.
برای حوزههای علمیه نیز ثابت ش��د که سرمایهگذاری اصلی در عرصه
تربیت اسالمی ،باید متوجه بهترین فصل زندگی انسانها یعنی دوران
خردسالی و نوجوانی بشود که در اختیار آموزش و پرورش است.
لذا مسئوالن فهیم حوزههای علمیه و آموزش و پرورش ،با درک صحیح
از این ضرورتها و به منظور افزایش بهرهوری ،کاهش هزینههای موازی،
همافزای��ی و تکمیل جدول تعلیم و تربیت اس�لامی توافق کردند تا با
ی یکدیگر به این مهم دست پیدا کنند.
همکار 
در این فرآیند مبارک ،اس��ناد مهم فرهنگی کش��ور مثل نقشه جامع
علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با طی مراحل
مطالعاتی و کارشناسی به سرانجام رسید و پس از تصویب در شورای عالی
انقالب فرهنگی برای اجرا به دستگاههای ذی ربط ابالغ شد.
در این نوش��تار با استفاده از فرصت نشریه «حلقه وصل» که به صورت
فصلی در اختی��ار مخاطبان محترم قرار میگیرد ،برای ایجاد یک فهم
مشترک و کاستن از انجام کارهای موازی ،ایجاد هم دلی و همزبانی در
ی در
تصمیمس��ازی و تصمیمگیری ،بنا داریم تا با واکاوی ستاد همکار 
آینه اسناد ،به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:
 -1آیا ستاد همکاری جایگاهی در اسناد باالدستی مرتبط دارد؟

همکاریها در
آیینه اس ـ ــناد باالدسـ ــتی
علیرضارحیمیسردبیر

تیـــــــرماه
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 -2آیا با وجود اهداف و راهکارهای اجرایی و اقدامات راهبردی و ملی در
نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،نیاز به
وضع قوانین جدید برای همکاری این دو دستگاه وجود دارد؟
 -3همکاری دو دستگاه اولویت دارد یا خیر؟
 -4س��هم هر دستگاه در توسعه همکاری از منظر اسناد مذکور به چه
میزان است؟
 -5با چه راهکارهایی میتوان سطح همکاریها را تعمیق و توسعه داد؟
 -6ظرفیتهای مورد نیاز و پیشبینی شده در اسناد به چه میزان بالفعل
است و به چه میزان بالقوه؟
ت قانونی ایجاد شده مورد استفاده قرار
 -7تاکنون چه سطحی از ظرفی 
گرفته است؟
-8آم��وزش و پرورش تا چه حد از ظرفیته��ای موجود در حوزههای
علمیه بهره برده است؟
 -9حوزههای علمیه تا چه اندازه در انجام وظایف خود در قبال آموزش
و پرورش موفق بوده است؟
الف :نقشه جامع علمی کشور
این سند در  5فصل طی  16جلسه از تاریخ  89/2/21تا  89/10/14در
صحن علنی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار
گرفته و جهت اجرا به دستگاههای ذی ربط ابالغ گردیده است.
فصول نقشه جامع علمی کشور عبارتند از:
فصل اول :ارزشهای بنیادین؛
فصل دوم :وضع مطلوب علم و فناوری؛
فصل سوم :اولویتهای علم و فناوری کشور؛
فصل چهارم :راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور؛

فصل پنجم :چارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری؛
در فصل اول و در بخش مبانی و ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی
کشور؛ مهم ترین ارزشهایی که مورد تاکید قرار گرفته عبارتند از:
بند -1حاکمیت جهانبینی توحیدی اسالمی درکلیه ابعاد علم و فناوری؛
بند-4کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقتجوی ،عقلگرا ،علمطلب
و آزادگی وی؛
بند -6توجه به اصل عقالنیت ،تکریم علم و عالم و...؛
بند-8ایج��اد تحول بنیادین علمی به وی��ژه در بازبینی و طراحی علوم
انسانی در چارچوب جهانبینی اسالمی؛
بند -10اخالقمحوری ،تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی،
تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیتپذیری آحاد جامعه علمی
و نهادهای مرتبط با آن.
سؤال:
به نظر شما فرهنگسازی برای تحقق این ارزشها در حوزههای علمی
و فرهنگی ،از چه زمانی آغاز میشود؟
آیا تاکید بر این ارزشها در سطح آموزش عالی منجر به تغییر نگرشها
و حاکمیت ارزشهای اسالمی خواهد شد؟
بدیهی اس��ت که فرهنگس��ازی غیرمس��تقیم و مس��تقیم از همان
ابت��دای ورود اف��راد ب��ه عرصه عل��م و علمآموزی بای��د مدنظر قرار
گیرد و به مرور در قالب برنامههای مختلف نگرش مثبت نس��بت به
ارزشهای اسالمی ایجاد گردد؛ متربّیان با روحیه تعاون ،مشارکت و
مس��ئولیتپذیری بار بیایند و در نهایت بتوانند با تحقیقات گروهی،
تیـــــــرماه
مش��ورت و با همت عموم��ی در تحقق آرمانهای جامعه اس�لامی 1 3 9 4
مشارکت کنند ...ادامه دارد
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گفتوگو با
مهندس زرافشان
معاون آموزش
متوسطه وزارت
آموزش و پرورش
حلق�ه وص�ل در نظ�ر دارد دیدگاهه�اي اعضای س�تاد همکاریها
(معاونین وزارت آموزش و پرورش و مدیریت حوزههای علمیه عضو
س�تاد) را در خصوص ضرورت ها ،سیاس�ت ها ،اهداف ،ظرفیت ها،
راهکارها ،آس�یبها و چالشهاي همکاری دو مجموعه بازتاب دهد
تا از این طریق بستر الزم برای توسعه ،تعمیق و افزایش اثربخشی
فعالیته�اي مش�ترک فراهم آید .به همین منظ�ور گفتگوی زیر با
مهندس زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
انجام انجام شده است.
البت�ه تالش همکاران ما برای مصاحبه ب�ا یکی از معاونین محترم
مدیری�ت حوزهه�ای علمیه ب�ه نتیجهای نرس�ید .امید اس�ت در
ش�مارههای بعدی با همراهی بیشتر ایشان ،با دیدگاههای دیگر هم
آشنا شویم.
éجناب مهندس زرافش�ان! ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما
قرار دادید ،لطفا خالصه ای از س�وابق علمی و اجرایی که تاکنون
داشته اید بفرمایید.

تیـــــــرماه  èبسم اهلل الرحمن الرحیم :ضمن تشکر از زحمات شما ،من کار معلمی
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را از س��ال  1353از یک دبستان وابس��ته به جامعه تعلیمات اسالمی
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شروع کردم .دو سال در یک مجتمع آموزشی که شامل مدارس ابتدایی
و راهنمایی بود مشغول تدریس بودم و بعد از پیروزی انقالب شکوهمند
اس�لامی به عنوان کارشناس مسئول گروههاي آموزشی شهر تهران به
صورت رسمی وارد آموزش و پرورش شدم .سالهای  67و  68به عنوان
معاون آموزشی استان تهران فعالیت داشتم.
دبیرستان شاهد مشغول خدمت بودم
از سال  68به مدت  8سال در یک
ِ
و در س��ال  76به عنوان مشاور جناب آقای مظفر وزیر محترم آموزش
و پرورش ادامه کار دادم .از س��ال  80تا  85مدیر کل دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درس��ی بودم .از س��ال  85تا  92در سمت مشاور رییس
س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و از سال  92به عنوان معاون
آموزش متوسطه افتخار خدمت دارم.
لیسانس مهندس��ی کامپیوتر و فوق لیسانس کتابداری و اطالعرسانی
دارم .در کنار مسئولیتهای مختلفی که داشتم تدریس در کالسهای
ضم��ن خدمت فرهنگیان ،مراکز تربیت معلم و دانش��کده وابس��ته به
کتابخانه ملی جزو سوابق کاریام محسوب میشود.

 éبا عنایت به اهداف نظام آموزش و پرورش رس�می کشور که سال

 1370در جلس�ه  626به تصویب ش�ورای عالی آم�وزش و پرورش روشن و مشخص میکند و فرد را در موقعیتهای جدید قرار دهد.
رسید« ،رسیدن به قربالهی» به عنوان هدف غایی و در سند تحول نکته چهارم ،شیوه ارزشیابی اس��ت .ارزشیابی نقش اساسی در تعیین
بنیادین «رسیدن به مراتبی از حیات طیبه» مطرح شده است.
رویکردها و تحقق اهداف دارد .امروز صرفا اهداف کتابهای درسی مورد
از نظر ش�ما اوالً این دو با یک دیگر تفاوتی دارند و ثانی ًا تحقق این نظر تعلیم و تربیت نیس��ت ،بلکه وصول به اهداف نظام تعلیم و تربیت
هدف به چه شرایط و عواملی بستگی دارد؟
مدنظر است .اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد ،باید همه عناصر دخیل در
 èهر دو هدف در واقع یکی است و تعیین این اهداف در نظام جمهوری امر تعلیم و تربیت مورد ارزشیابی قرار گیرد و سهم عوامل بیرونی ،عوامل
اسالمی بر اساس مبانی دینی و قرآن و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی درونی و خود ارزیابی مشخص شود.
امری طبیعی است؛ ولی برای رسیدن به این هدف ،مقدماتی الزم دارد نکته پنجم ،استفاده از تجربیات جهانی است .من متن سخنرانی وزیر
که بس��یار مهم اس��ت؛ چرا که هدف بس��یار بلندی
آموزش و پرورش س��نگاپور در مجلسشان را که
انتخاب ش��ده اس��ت به عنوان مثال دیگ��ر در دوره
وقتی انتظا ِر تحول درونی در در س��ال  1999در پی تدوین سند تحول تدوین
ابتدایی صرف��ا به دنبال آموزش خواندن ،نوش��تن و متربی داریم ،این متربی نیاز کرده بودند ،مطالعه میکردم .نکات جالبی داشت
حساب کردن نیستم بلکه باید دانشآموز بتواند مسیر به یک مرش�د و راهنما دارد و خیلی شباهت داشت به اهداف و رویههایی که
درس��ت زندگی خودش را انتخ��اب کند و به مراتبی که همان «معلم» اس�ت .پس در س��ند تحول بنیادین ما آمده اس��ت .از جمله
از حیات طیبه برس��د .بر خ�لاف رویههای قبلی ،در معلم ابتدا باید خودش واجد اینکه ایش��ان گفته بود از این به بعد ما به دنبال
ای��ن دوره خو ِد دانشآموز باید تالش کند تا به هدف ویژگیهایی باشد که بناست این هستیم که:
برس��د و معلم صرفا زمینه آن را آماده میکند و کار
در متربی محقق شود
-1از محت��وای علمی مدارس کم کنیم و به ابعاد
معلم تسهیل است و به قول فالسفه ،متربی باید سعه
ش��خصیتی متربیان بیشتر بپردازیم تا شخصیت
وجودی پیدا کند و تغییر را از درون خود آغاز نماید؛
یادگیرنده رشد کند ،نه صرفا دانش او؛
موقعیت خود را به درس��تی تش��خیص بدهد و به سمت موقعیتهای -2باید تالش کنیم دانشآموزان به مملکت خودشان وفادار باشند؛
جدید حرکت نماید.
-3برای اهداف کشورش��ان ارزش قائل باش��ند و برای تحقق آن تالش
لذا نکته اول اینکه جهتگیری کلی نظام تعلیم و تربیت باید تغییر کند کنند؛
و این اولین شرط برای تحقق اهداف است.
-4دانشآموزان خالق و مبتکر بار بیایند؛
نکته دوم تغییر نگرش معلم اس��ت که نقش اساس��ی و کلیدی در این و راه حلهایی که ارائه میدهید عبارتند از:
موضوع دارد .وقتی انتظا ِر تحول درونی در متربی داریم ،این متربی نیاز -1کم کردن 30درصد از زمان آموزش؛
به یک مرشد و راهنما دارد که همان «معلم» است .پس معلم ابتدا باید -2توجه به تربیت متربیان.؛
خودش واجد ویژگیهایی باشد که بناست در متربی محقق شود.
-3تغییر نظام ارزشیابی و تکیه بر ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان به تیـــــــرماه
1 3 9 4
نکته س��وم ،محتواهای آموزشی اس��ت؛ زیرا محتوای آموزش مسیر را جای تکیه بر نمرات درسی.
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دست اندرکاران تاکید داشتند .به نظر شما اقداماتی که
تاکنون انجام ش�ده ،تا چه حد کافی و مفید بوده و چه
اقداماتی در این مسیر باید انجام داد؟

اگر دقت کنیم ،اهداف آنها خیلی به اهداف و رویکردهای س��ند تحول
بنیادین ما نزدیک است؛ چرا که ما هم میخواهیم نظام تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی را از رویکرد آموزشی به تربیتی تغییر مسیر بدهیم.
به طور اجمال باید گفت که س��ند تحول ،سند بسیار خوبی است ،اما
راه نرفتهای اس��ت که ما باید خودمان ای��ن راه را باز کنیم و به پیش
ببریم.

تیـــــــرماه
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 éپس جمعبندی صحبتهای شما تا اینجا این شد که:
س�ند تحول بنیادین خوب و کارشناس�ی ش�ده تدوین شده است؛
تجربی�ات جهانی در این زمینه بس�یار محدود اس�ت؛ برای تحقق
«حی�ات طیب�ه» ،عوامل ف�راوان نقش دارن�د که مهمتری�ن آنها
عبارتند از :درک درست عوامل از سند تحول ،معلمان واجد شرایط،
محتواهای آموزش مناسب و شیوههای ارزشیابی.
با توجه به این توضیحات ،نکته مهم تحقق س�ند تحول ،برداش�ت
درست همه افراد درگی ِر آن و تفسیر درست مفاهیمی مانند موقعیت
یادگیری ،حیات طیبه ،مدرسه صالح و ...است .لذا مقام معظم رهبری
در دیدار امسال با فرهنگیان بر تبیین درست سند تحول برای همه

 èس��ند تحول بنیادین مخاطبان گوناگون دارد از جمله
معلمان ،مدیران و معاونان ،خانوادهها و س��ایر بخشهای
داخلی آموزش و پرورش و شرکای بیرونی؛ لذا تالشهای
صورت گرفته تاکنون در حد ظرفیتهای خود آموزش و
پرورش بوده و اتفاقا مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان
بر این نکته تأکید داشتند که سند تحول آموزش و پرورش
باید به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل بشود و صدا
و سیما در این راستا بیشترین و مهمترین نقش را میتواند
ایفا نماید .اگر بتوانیم گفتمانس��ازی کنی��م و دغدغه همه بخشهای
جامعه معطوف به اجرای سند تحول باشد ،کار خیلی بهتر پیش خواهد
رفت.
نکته دیگر در این زمینه توجه به سایر بخشهای سند تحول است؛
مثل فلس��فه تربیت در جمهوری اس�لامی ،فلس��فه تعلیم و تربیت
رس��می و عموم��ی و مبانی نظری که این اس��ناد ب��ه فرد حقوقی و
حقیقی یا دستگاهی ابالغ نشده؛ لذا صدا و سیما و حوزههای علمیه
به ویژه باید در تبیین و گفتمانسازی آن نقش کلیدی داشته باشند.

 éقطعا شما با من هم نظر هستید که آموزش و پرورش به تنهایی
ق�ادر به اجرایی کردن س�ند تحول نخواهد بود؛ به نظر ش�ما چه
دس�تگاههایی در همراهی و همکاری ک�ردن با آموزش و پرورش
مسئولیت و اهمیت بیشتری دارند؟

 èمرحل��ه اول صدا و س��یما اس��ت که باید فرهنگس��ازی بکند و
مرحله دوم آموزش عالی اس��ت؛ چرا که جهتگیری کشور در ورود
به دانش��گاه باید عوض بشود تا وقتی دانشگاهها صرفاً به بعد دانشی
ورودیه��ای خود توج��ه دارند ،اتفاق خاصی نخواه��د افتاد .مرحله

بیایی�م ،حضرتعال�ی در جریان هس�تید که از زم�ان آقای مظفر
تاکن�ون تمام وزرای آموزش و پ�رورش توافقنامهای با حوزههای
علمی�ه منعق�د کردهاند که آخرین آن با امض�ای حضرت آیتاهلل
حسینیبوش�هری و جن�اب دکت�ر فانی ب�ه حوزههای س�تادی و
اس�تانی ابالغ ش�د .ارزیابی ش�ما از میزان عملیاتی ش�دن این
توافقات چیست و اگر نشده ،موانع آن کدام است؟

س��وم حوزههای علمیه هس��تند ،چرا که در تفاهمنامه اخیر وزارت
آم��وزش و پرورش و حوزههای علمیه ،تغییرات خوبی صورت گرفت
و علت آن هم مطالبه مقام معظم رهبری از حوزهها در س��فر به قم
بود که فرمودند«شما وظایفتان را نسبت به آموزش و پرورش انجام
ندادید»؛ چرا که تبیین بس��یاری از بخشهای س��ند تحول بر عهده
حوزههای علمیه اس��ت ،مثل تبیین حیات طیبه .مراحل طی مسیر
حیات طیبه اینکه در طول این دوازده س��ال که متربی در زیر چتر  èضمن اینکه این توافقنامهها فراز و فرودهایی داش��ته ،بس��ته به
آم��وزش و پرورش ق��رار دارد چه مراحلی را بای��د طی کند؟ تربیت طرفی��ن توافق ،ولی در کل رو به پیش��رفت بوده اس��ت .نکته دیگر
اینک��ه توافقنامه فی نفس��ه ارزش��مند بوده؛
آن چگونه اس��ت؟ تبیین اینها بر عهده حوزههای بهط�ور خالص�ه ب�ا توج�ه ب�ه
چ��را که ما ب��ه دنبال تعلی��م و تربیت با مبانی
علمیه اس��ت و باید گفت یک��ی از دالیل موفقیت اینکه س�ند تح�ول رویکرد و
دینی هس��تیم .بدون حوزه ،آموزش و پرورش
فرقههای انحرافی ،داش��تن دستورالعملهای واحد مبانیاش دینی است ،هیچ راه
نمیتواند س��ند تح��ول را اجرایی کند و حوزه
در سراس��ر دنیا اس��ت و فرد را قدم به قدم با خود گریزی وجود ندارد مگر اینکه
باید ب��ه عنوان یک رکن ،در تحقق این س��ند
همراه میکنند.
همکاریها روز به روز گستردهتر
ایف��ای نقش نماید .مطلب دیگ��ر اینکه حوزه
ل��ذا محت��وا و روش آم��وزش اخ�لاق ب��رای یک و عمیقتر شود تا خروجیهای
باید ظرفیتس��ازی کند البته بحث س��فیران
شوپ�رورش
دانشآموز پای��ه اول ابتدایی چیس��ت؟ همین امر بهت�ری را از آموز 
هدایت حاصل همین تعامالت دو دستگاه بوده،
برای دانشآموز پایه شش��م ابتدایی چیست؟ برای
شاهد باشیم
ولی باز ظرفیتهای موجود با نیازهای آموزش
دیپلم چیست؟ سلس��له مراتب آموزش ارزشهای
و پرورش همخوانی ندارد و ظرفیتهای حوزه
اسالمی کدام است؟ اینها را باید حوزههای علمیه
تدوین و ارائه دهد .برنامه محتوایی و درسی را باید حوزه ارائه بدهد ،بسیار کمتر از نیازهای ماست.
گفتمانهای دینی باید به کرس��یهای آزاداندیش��ی تبدیل شود که
نه اینکه از آموزش و پرورش مطالبه کند.
بنده مدیر دفتر تألیف بودم .یک بزرگواری نامهای به رییس سازمان مقام معظم رهبری به حق به آن اشاره و تاکید داشتند.
پژوهش نوش��ته بود که کتابهای شما س��کوالر هستند و شما باید بهط��ور خالصه با توجه به اینکه س��ند تحول رویک��رد و مبانیاش
علم دینی را ترویج کنید .در پاسخ نوشتیم لطفا کلیه کتاب فیزیک دینی اس��ت ،هیچ راه گری��زی وجود ندارد مگ��ر اینکه همکاریها
پایه اول متوس��طه را با علم دینی بنویس��ید تا م��ا اجرا کنیم .هنوز روز به روز گس��تردهتر و عمیقتر ش��ود تا خروجیهای بهتری را از
جواب ندادهاند؛ لذا حوزه در بحث تولید محتوای مبتنی بر آموزههای آموزشوپرورش شاهد باشیم.
 éاستحضار دارید که در توافقنامه ساختاری برای عملیاتی شدن
دینی ،بیشتر باید وارد شود.
 éاگ�ر بخواهیم کمی از مفاهیم بلن�د و برنامههای کالن پایینتر

آن پیشبینی ش�ده که یک بخش آن س�تاد است که ریاست آن
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را مدی�ر محترم حوزههای علمیه و وزیر محترم آموزش و پرورش
برعه�ده دارند و معاونین دو دس�تگاه عضو این س�تاد هس�تند.
جنابعالی برای این که این س�تاد فعالتر از گذش�ته عمل کند ،چه
پیشنهادهایی دارید؟

علمی�ه و اینک�ه امر هدای�ت تحصیل�ی دانشآم�وزان در دوره
متوس�طه انج�ام میگیرد ،آی�ا تاکنون اقدام�ی در جهت هدایت
دانشآموزان به تحصیل در حوزههای علمیه صورت گرفته است؟

تاکنون اقدامی صورت نگرفته و اینکار نیازمند قانون است .هر چند
 èس��تاد از اسمش معلوم اس��ت که نباید در حوزه عمل و اجرا وارد رش��ته معارف با همین هدف در کش��ور راهاندازی شد ،ولی میشود
ش��ود ،ولی یک دبیرخانه چابک و کارآمد باید داشته باشد که بتواند کارگروهی موضوع را بررس��ی کنند ،پیشنهادهای الزم را ارائه دهند
با اس��تفاده از نیروهای ش��اغل در دس��تگاههای ذیربط ،گروههای تا ِس ْیر قانویی آن طی شود.
کاری فعال شود و این گروهها برنامههایی را برای
 éبا عنایت به اینکه کمیتههای استان مسئول
اجرایی ش�دن توافقنامه دو نهاد حوزه علمیه
عملیاتی ش��دن مفاد توافقنامه تدوین و به ستاد
های
ه
برنام
در
فانی
دکتر
آقای
و آم�وزش و پرورش هس�تند ،چ�ه توصیهای
پیشنهاد کنند.
را
نامه
م
تفاه
بحث
جدیدشان،
به اعضای این کمیتهها برای اس�تفاده بهتر و
اگ��ر دبیرخان��ه بتواند ای��ن مکانی��زم را به خوبی
اند
ه
داد
قرار
تاکید
مورد
خیلی
بیشتر از ظرفیت حوزههای علمیه دارید؟
طراح��ی و از توانایی نماین��ده حوزههای مختلف
های
ت
نشس
همه
در
معموال
و
 èآقای دکت��ر فانی در برنامههای جدیدش��ان،
خوب اس��تفاده کند ،میتواند دستاوردهای خوبی
ای�ن
ها،
ن
اس�تا
کل
مدی�ران
بح��ث تفاهمنام��ه را خیل��ی مورد تاکی��د قرار
را به همراه داشته باشد.
نمایند
ی
م
یادآوری
را
موضوع
دادهان��د و معموال در همه نشس��تهای مدیران
 éبرای تحقق مف�اد توافقنامه ،چه برنامههایی
کل استانها ،این موضوع را یادآوری مینمایند.
برای آینده پیشبینی شده است؟
االن ه��م حدود  24تفاهم بی��ن وزارت آموزش
 èماوظیف��ه داری��م در راس��تای اجرایی ش��دن
توافقنام��ه ،برنامههای��ی را در مجموعه برنامههای س��االنه معاونت و پرورش و س��ایر نهادها و دستگاهها روی سایت آموزش و پرورش
بگنجانیم .از طرفی ما هر سال با استانها تفاهمنامهای امضا میکنیم قرار گرفته که باید توافقنامه با حوزههای علمیه در راس آنها باشد.
که در آن عناوین برنامه ،شاخصها و شیوه ارزیابی آن¬ها گنجانده ش��خص مدیران کل استانها مسئول عملیاتی ش��دن این توافقها
میش��ود؛ لذا باید با بررس��یهای دقیق ،در این مفاهیم برنامههایی هس��تند؛ لذا کمیتههای اس��تانی باید مرتب تشکیل شود و گزارش
ک��ه ام��کان اجرای آن وجود دارد ،بیاید تا در طول س��ال نیز زمینه آنرا به دبیرخانه ارسال کنند .حتی جناب وزیر خروجیهای حاصل
از اج��رای توافقنامهها را از مدیران مطالبه میکنند .هر بخش -هم
پیگیری و بررسی آن فراهم شود.
 éآیا به عنوان عضو ستاد ،در سفرهای استانی نسبت به اقدامات آموزش و پرورش و هم حوزههای علمیه -به نوبه خود باید اقدامات
استانها در زمینه همکاریها بررسی و پیگیریهایی داشتهاید؟ صورت گرفته را رصد کنند .ما هم آمادهایم که در تفاهمنامهای که با
استانها داریم ،یک یا چند بند در رابطه با عملیاتی کردن توافقنامه
 èبله معموال اقدامات استانها مورد سؤال واقع میشود.
تیـــــــرماه
 é 1 3 9 4ب�ا عنایت به اینکه نیاز کش�ور به ظرفیتس�ازی در حوزههای بگنجانیم.
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چکیده:
تربیت در اصطالح عبارت است از فعالیتی منظم و مستمر در جهت
کمک به رش��د جسمانی ،ش��ناختی ،اخالقی ،عاطفی ،و به طور کلی
پرورش و ش��کوفایی اس��تعدادهای متربی به گون��ه ای که نتیجه آن
در ش��خصیت مترب��ی به وی��ژه در رفتارهای او ظاهر ش��ود .و تربیت
اسالمی به معنای به فعلیت رساندن قوا و استعدادهای انسان و ایجاد
تعادل و هماهنگی در آنها در جهت رس��یدن به کمال مطلوب یعنی
ش��ناخت «رب» به عنوان مدیر جهان و انس��ان و تن دادن به ربوبیت
انحصاری خداوند با عمل نمودن به تعالیم پیامبر اس�لام و اهل بیت
به منظور وصول به مق��ام عبودیت و قرب الهی .اصلی ترین هدفهای
رفتاری در نظام تربیتی اسالم پرورش و به تعالی رساندن استعدادهای
فطری انس��ان اس��ت ،اس�لام با کنترل کردن و متعادل کردن قوه ی
غرایز و ش��هوات استعدادهاي فطری (حقیقت جویی ،عشق به تعبد و
پرستش وکمال خواهی ،خالقیت و ابتکار ،زیبا دوستی ،خیر خواهی و
نیکی) را رشد و تعالی ميدهد تا انسان به کمال مطلوب که شناخت
خداوند و پذیرش ربوبیت اوست برسد .به همان اندازه که برنامهريزی
برای تربیت مهم اس��ت و برنامهريزان در مس��ائل تعلیم تربیت باید
تعیی��ن کنند که در اهداف تربیتی  ،به دنب��ال ایجاد چه تغیراتی در
متربیان هستند  ،بحث از آسیبشناسی نیز از اهمیت برخوردار است.
آسیبهای احتمالی در تربیت کوششهای مربیان را بیحاصل خواهد
نمود .بنابراین ش��ناخت جنبههای منفی در فعل و انفعاالت تربیتی ،
کم اهمیتتر از ش��ناخت جنبههای مثبت نیس��ت .آسیبهای تربیت
دینی میتواند عوامل ومنشاءهای گوناگون داشته باشد .آنچه به نظر
نویسنده ميرسد این است که آسیب را در درجه اول باید در متولیان
امر تعلیم و تربیت دینی جستجو کرد زیرا آنها هستند که امر تربیت
را ب��ر عهده دارند و متربیان را پرورش ميدهند .حال فرقی نمی کند
که این مربیان نهادهاي خواص باش��ند یا افراد آنچه مهم است نقش
اساس��ی و تعیین کننده مرب��ی  ،معلم ،مادر ،پ��در ،رهبران دینی به

آسیبشناسی
تربیتدین ـ ـ ـ ـ ــی
عنوان تربیت کننده هس��تند که باید مورد توجه و برس��ی و آس��یب
شناس��ی قرار گیرند .به طور کلی آس��بهایی که در این نوش��ته گرد
آوری شده عبارتند از )1 :عدم تربیت دینی صحیح خود مربی )2عدم
آگاهی دقیق و صحیح مربی از آموزههاي دینی  )3بدعت و انحراف در
محت��وای معارف دینی )4عدم بیان صحیح معارف دینی که منجر به
ظاهر سازی و ریا کاری در متربی ميشود  )5عدم الگو دهی مناسب
و فراهم نبودن زمینههاي عاطفی  )6کاربردی نبودن آموزههاي دینی
و کلی گویی  )7س��هل انگاری و قصور والدین نسبت به تربیت دینی
فرزندان  )8نارس��ایی و ن��اکار آمدی کانونها و نهادهای دینی جامعه
 )9نقص در مخاطب شناس��ی  )10تهاجم فرهنگی  )11 ،عدم تطابق
و تض��اد میان قول و رفتار دینی و سیاس��ت زدگ��ی متولیان جامعه
دینی .برای رفع این آس��یبها آنچه پیش��نهاد ميشود به طور خالصه
)1 :آش��یب شناسی دقیق مخاطب )2پرورش معلمین و مبلقین زبده
وکارآمد که کارشناس دین بوده و به فنون نوین انتقال پیام وتدریس
آش��نا باشند )3تغییر و تحول در نظام آموزش و پرورش به گونه ای
که تاکید بیشتر بر نهدینه کردن صحیح معارف دینی باشد)4.کاربدی
کردن آموزهها و معارف دینی  )5الگو سازی مناسب و قابل اقتدا برای تیـــــــرماه
1 3 9 4
نسل جوان و نوجوان.
منبع  :سايت انوارهدايت
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گفتو گوبا
آقای سید زکریا جعفری
وحجت االسالم و المسلمین
محمد مختاری

تیـــــــرماه
1 3 9 4
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یکی از محورهای همکاری دو نهاد حوزه علمیه و آموزش و پرورش-
تبلیغ و اشاعه ارزشهاي دینی به شیوه چهره به چهره است .حضور
روحانیون در مدرس�ه و فعالیت ایشان در میان دانشآموزان را اگر
بهترین نوع تبلیغ دانشآموزی بدانیم ،س�خنی به گزاف نگفتهایم؛
چرا که از نظر زمان و مکان و برنامههای قابل اجرا که ایجاد ارتباط
دوستانه و اعتماد متقابل و جایگاه راهنما و مشاور و همراه از نتایج
مبارک آن است ،بهترین فرصت هاست.
خوشبختانه چندی است که با ه ّمت معاونت تبلیغ حوزههای علمیه
و همراهی حوزههای علمیه خواهران و س�اير مراكز حوزوي ،وزارت
آم�وزش و پرورش زمینهای را ایجاد نموده ت�ا با حضور روحانی در
مدارس ،طرحی با عنوان "طرح امین" اجرایی شود .ستاد همکاریها
در صدد اس�ت ضمن ارزیاب�ی اين طرح ،در جه�ت تقویت جایگاه
قانونی و ساختار آن تالش نماید.
یکی از مدارس�ی که با اجرای این طرح توانس�ته اس�ت جلوههاي
زیبایی از تربیت اسالمی در کنار تعلیم را به نمایش در آورد ،مدرسه

پس�رانه متوس�طه اول نمونه دولتی امام خمینی (ره) واقع در شهر
بهنمير استان مازندران است.
در مصاحب�ه با آقای س�ید زکری�ا جعفری (مدیر مدرس�ه) و حجت
االسلام و المسلمین محمد مختاری (روحاني مستقر این مدرسه)،
تالش کردیم تا با زمینههای فعالیت و مش�کالت و موانع ایش�ان در
جهاد مقدس تربيتي آشنا شویم.

éجن�اب حاج آقای مختاری! لطف ًا مختصری از س�وابق علمی و
فعالیتهایفرهنگیخودتانرابیانکنید.
فعالیت فرهنگیام را از سال  1364در پایگاه مقاومت بسیج روستایم (
گالشکال) شروع کردم که هم اکنون یکسال است امام جماعت و مبلَغ
مسجد آنجا هستیم.
بع��د از اخذ دیپلم وارد حوزه علمیه ش��دم و از س��ال  1377به همراه
تحصیل ،به امر تدریس و تبلیغ پرداختیم.
در سال  1385از طرف حوزه علمیه قم در طرح هجرت ،به استانهای
فارس ،سمنان ،تهران و مازندران عازم شدم که درحال حاضر در منطقه

«بهنمیر» از توابع شهرستان بابلسر استان مازندران مشغول تبلیغ امور
دینی و تدریس در مدرسه امین و یکی از مساجد این شهرهستم.
 éلطفا بفرمایید چقدر سابقه تبلیغ دانشآموزی دارید؟
از هم��ان س��الهاي ابتدای تبلیغ -یعنی س��ال  -1377به عنوان امام
جماع��ت در مدارس حاضر ب��ودهام و به بیان اح��کام ،حدیث ،مطالب
اخالقی ،مش��اوره و پاسخ به سؤاالت و شبهات پرداختهام .من در قم و
اس��تانهای مختلف در مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان اعم از
دخترانه و پسرانه انجام وظیفه کردهام .همچنین دو سال تحصیلی است
که به لطف خدا به عنوان مبلّغ طرح امین در این مدرسه هستم.
 éبا توجه به موفقیت و محبوبیتی که ما از جنابعالی در مدرس�ه
مشاهده کردیم ،بفرمایید که نظر شما در مورد اثر تربیتی حضور
روحانی در مدارس چیست؟
به لطف و عنایت الهی ،تربیت اس�لامی اثر بسیار مفید و سازندهای در
جنبههای مختلف ش��خصیت انسان از جهت ادب ،سبک زندگی ،دین
و مذهب ،علمی ،فرهنگی و سیاس��ی دارد .به طور مثال دانشآموزان با
وجود مربی پرورشی و معلمان قرآن و پیامهای آسمانی ،در موارد خاص
و همچنین مسائل حتی شخصی خود ،به روحانی مدرسه رجوع میکنند
و بعضی از خانوادههای دانشآموزان نیز به ما سفارش فرزندانشان را در
زمینه اخالق ،نماز و حتی مسائل درسی مینمایند .این موضوع به همان
نگاه مبتنی بر اعتماد جامعه ما ب��ه روحانیون برمیگردد که آنها را در
تربیت فرزندان خود که ثمره زندگیشان هستند ،امین و دلسوز میدانند.
 éنحوه تعامل شما با مدیر و عوامل اجرایی و مع ّلمان چگونه است؟
الحمدهلل با مدیر محترم و عوامل اجرایی و معلّمان عزیز ،ارتباط و تعامل
خوب و دوس��تانه دارم.عالوه بر مشارکت در برگزاری صبحگاه و حضور
در کالس و برگزاری برنامهها در مناسبتهای مذهبی ،فرهنگی ،ملی و
مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی و مذهبی ،نماز جماعت و دعا؛ پاسخ
به بعضی از سؤاالت و شبهات دینی و مذهبی معلمان شریف و بزرگوار
نیز انجام میگیرد .

به لطف و عنایت الهی ،تربیت
اسلامی اث�ر بس�یار مفید و
سازندهای در جنبههـــــای
مختلف ش�خصیت انس�ان از
جهت ادب ،سبک زندگی ،دین
و مذه�ب ،علم�ی ،فرهنگی و
سیاسی دارد

 éبه نظر شما چگونه
ميش�ود اثر حضور
روحانی در مدرسه را
بیشترنمود؟
یک��ی از عوامل ،به روز
بودن روحانی در علوم اجتماعی و روانشناس��ی عالوه بر علوم حوزوی
و همچنین اطالع وی از پیچیدگیها و ظرایف ارتباط با قش��ر نوجوان
و جوان اس��ت .ارتباط بسیار نزدیک و شناخت فرد به فرد دانشآموزان
که قش��ری کنجکاو و پرسشگر هستند ،این ضرورت را ایجاد میکند
متخصص در امر تبلیغ
که کالسهای آموزشی توسط اساتید مجرب و
ّ
در رشتههای تربیتی ،مشاوره ،پاسخ به سؤاالت و شبهات ،روانشناسی
تیـــــــرماه
و احکام ،به صورت مستمر برای مبلّغان برگزار و نرمافزارهای کاربردی 1 3 9 4
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و مفید در اختیارشان گذاشته شود تا مبلّغ حرفهای و تاثیرگذار داشته
باشیم .همانقدر که مبلّغ توانمند میتواند در هدایت انسان مثبت عمل
کند و باعث رویش ش��ود ،مبلغ ناتوان و ضعیف میتواند وجود آورنده
اثرات منفی و ریزش باشد.
 éتعامل شما با خانواده دانشآموزان چگونه است؟
هر ماه یکبار جلسه آموزش خانواده در مدرسه برگزار میگردد که در
زمینههای آموزش ،تربیت دینی و اخالق دانشآموزان توس��ط مدیر و
مشاور و روحانی مدرسه با خانوادهها صحبت و تبادلنظر میشود .این
جلس��ات منجر به روابط بس��یار خوب خانواده دانشآموزان با متولیان
تعلیم و تربیت فرزندشان شده است.
 éآیا جلساتی با سایر مب ّلغان فعال در مدارس دارید؟ چه مرجعی
متولی برگزاری این جلسات است و کیفیت آن چگونه است؟
بله .ماهی یکبار با مبلّغان برادر و خواهر مدارس منطقه و شهرستان و
سالی دو بار با مبلّغان استان جلسه داریم.
متولی برگزاری جلس��ات؛ آموزش و پرورش منطقه و مس��ئوالن طرح
هجرت اس��تان هس��تند که این همایشها و جلسات ،از کیفیت خوب
آموزش��ی و علمی برخوردار است و باعث همگرایی ،هماهنگی و انتقال
تجربه شرکتکنندگان به یکدیگر است.
 éآیا جنابعالی از اینکه فرصت حضور و فعالیت در مدرسه برایتان
فراهم شده رضایت دارید؟ چرا؟
بل��ه ،رضایت کامل دارم؛ زیرا بهتر میتوانم به وظیفه دینی و تبلیغیام
در عصر تهاجم و ناتوی فرهنگی بپردازم و نسل سومی و چهارمیهای
انق�لاب را به راه صحیح اس�لام و قرآن و انجام تکالیف دینی ترغیب و
هدایت کنم .همچنین دانشآموزان(که مدیران آینده کشور و انقالب ما
هستند) و خانوادههایشان را از نقشههای شوم و شیطانی دشمنان آگاه نمایم.
تیـــــــرماه  éانتظارات شما از مدیر و سایر عوامل مدرسه برای اینکه زمینه
 1 3 9 4بهتر انجام وظایف شما فراهم شود چیست؟
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الحمدهلل آن انتظاری که بنده دارم ،محقق و مهیاست و خیلی راضیام.

 éآیا شما در خارج از محیط مدرسه برای دانشآموزان برنامههایی
دارید؟
بنده در مسجد محل تبلیغ و در مؤسسه فرهنگی هنری قرآن و عترت
مصباح الهدی منطقه بهنمیر برنامه آموزش��ی ترجمه و مفاهیم قرآن،
حفظ قرآن و داستان پیامبران و چهارده معصوم (علیهم السالم) و بیان
حدیث و احکام را دارم.

مصاحبهبامدیرمدرسه

 éلطف ًابهطورمختصرسوابقعلمی-اجراییخودتانومشخصات
مدرسه تان را معرفی بفرمایید.
اینجانب سید زکریا جعفری سال  69از طریق کنکور وارد تربیت معلم
شدم و در رشته دینی ،عربی و قرآن مشغول تحصیل شدم .سال  72از
این رشته فارغالتحصیل شدم و در روستاهای شیرگاه شروع به تدریس
کردم .در س��ال  76لیسانس خود را در رشته ادبیات فارسی و در سال
 91کارشناس��ی ارشد را در رشته علوم تربیتی به اتمام رساندم .حدود
هفت سال هم هست که در مدرسه نمونه دولتی به عنوان مدیر مدرسه
مشغول انجام تکلیف ميباشم.
 éاکنون یک روحانی در مدرس�ه شما عالوه بر عوامل سازمانی
فعالیت دارد این را چگونه ارزیابی ميکنید؟
در مدارس درسهاي مختلفی تدریس ميش��ود و هر درس��ی ،معلم
تخصصی مربوط به خود را ميطلبد .آیا پاسخ گویی به مسائل مختلف
اعتقادی و عبادی به فرد متخصص نیاز ندارد؟
 éمبلغ مدرس�ه شما از چه طریقی به شما معرفی شده و میزان
حضور هفته ای ایشان چگونه است؟
دوسال پیش در همین مدرسه با ایشان آشنا شدم و امسال به صورت
تمام وقت در این مدرسه به عنوان همکار با هم هستیم.
éکمی درباره نوع فعالیت ایشان در مدرسه توضیح دهید.

رفتار بی پیرایه ،مؤدبانه ،صادقانه و  ...باعث جذب و ایجاد
ارتباط نزدیک ایشان با همکاران و دانشآموزان ميشود.
شخصیت و رفتار ایشان طوری است که اگر به هر دلیل
مدیر مدرسه حضور نداشته باشند معلمان سراغ ایشان
را میگیرند.
 éحضور ایش�ان در مدرسه را در امر بهبود تربیت
دانشآموزانچگونهارزیابیميکنید؟
ایش��ان مش��اور خوبی هس��تند و در حل بس��یاری از
مش��کالت رفتاری دانشآموزان کمکهای مطلوبی به
مدرس��ه کردهاند .میدانید که اگر دانشآموزی مشکل
اخالقی و یا خانوادگی داش��ته باش��د ،کمت��ر ميتواند
در امر تحصیل موفق باش��د .ایشان یکی از چند عامل
مؤثری هس��تند که سبب شده معلمان در این مدرسه از دانشآموزان
رضایت داشته باشند و ميگویند از جهت تربیتی قابل مقایسه با دیگر
مدارس نیستند.
 éاستمرار حضور ایشان در مدرسه را ضروری میدانید یا خیر؟
چرا؟
حضور روحانیای مانند ایشان ضروری است و پیشنهاد ميشود افرادی
مثل ایشان در همه مدارس حضور یابند.
 éاز خالقیتها و ابتکارات ایشان بفرمایید.
شناس��ایی دانشآموزان به صورت انفرادی و برنامهریزی برای تکتک
آن��ان و ایجاد ارتباط صمیمانه با آنان .تنظیم یک حدیث یا س��خنان
بزرگان در تابلوی اعالنات و شرکت در برنامههای ورزشی دانشآموزان
از اموری است که باعث موفقیت ایشان شده است.
 éآیا در آموزش خانوادهها و مشاوره از وجود مب ّلغ روحانی بهره
ميبرید؟ اثر آن را چگونه ارزیابی ميکنید؟
در همه جلسات آموزش خانواده که به صورت ماهانه برگزار ميشود،

شناس�ایی دانشآم�وزان ب�ه
ص�ورت انف�رادی و برنامهریزی
ب�رای تکت�ک آن�ان و ایج�اد
ارتباط صمیمان�ه با آنان .تنظیم
ی�ک حدیث یا س�خنان بزرگان
در تابلوی اعالنات و ش�رکت در
برنامههای ورزشی دانشآموزان
از اموری است که باعث موفقیت
ایشان شده است

مدت��ی از این جلس��ه به
ایش��ان اختص��اص داده
می-ش��ود و بعد از جلسه
دانشآم��وزان ب��ه همراه
اولی��ای خ��ود در زمین��ه
اعتق��ادی و عب��ادی و  ...از ح��اج آقای مختاری مش��اوره ميگیرند.
همچنین ایشان در طول هفته حضوری یا تلفنی مشاوره ميدهند.
 éبه نظر ش�ما یک مبلغ برای موفقیت بیشتر در مدرسه چه
نکاتی را باید مد نظر قرار دهد؟
باید مثل حاج آقا مختاری باشد؛ خوشخلق ،بااخالق ،بیادعا و خود
را جدای از دیگران نداند.
 éآیا مب ّلغ مدرس�ه شما تخصص الزم را در مسئولیتی که به
عهده گرفته دارد؟
آنچه در عمل مش��اهده میش��ود این اس��ت که ایش��ان پاسخگوی تیـــــــرماه
1 3 9 4
نیازهای دانشآموزان هستند.
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دستاوردهاي همايش ملي تربيتاسالمي،

فضايمجازي:چالش ـ ـ ـ ــهاو راهكـ ـ ــارها
نويسنده :دكتر فرهاد كريمي

در اين نوشتار گزارشي از نحوه برگزاري و دستاوردهاي همايش
ملي تربيت اسالمي و فضاي مجازي تقديم ميشود:

الف-گزارشبرگزاريهمايش

هش��تمين هماي��ش علم��ي دفت��ر هم��كاري حوزهه��اي علمي��ه و
آموزشوپ��رورش با عنوان تربيت اس�لامي ،فضاي مج��ازي :چالشها
و راهكارها در تاريخ  27و  28ارديبهش��ت  1393در ش��هر مقدس قم
(جمكران ،مجتمع ياوران مهدي عج) برگزارشد .اين همايش به همت
شوپرورش ،پژوهشگاه مطالعات
دفتر همكاري حوزههاي علميه و آموز 
شوپرورش و با مش��اركت ش��ورايعالي حوزهه��اي علميه (مركز
آموز 
مديريت حوزههاي علمي��ه) ،مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران
شوپرورش ،سازمان
و برادران ،معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموز 
پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي ،جامعهالمصطف��ي(ع) العالميه ،دفتر
تبليغات اس�لامي حوزه علميه قم ،مركز تحقيق��ات كامپيوتري علوم
اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي و راديو معارف برگزار شد.
در پاس��خ به فراخوان همايش ،كه در بهمنماه  1392توزيع شد309 ،
تیـــــــرماه مقاله كامل به دبيرخانه همايش واصل شد.پس از بررسي ویرایش اوليه،
 1 3 9 4مجموعاً  283مقاله مرتبط جهت بررسي در اختيار كميته علمي همايش
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قرار گرفت .فهرس��ت كامل مقاالت مرتبط واصله به دبيرخانه همايش

در پایگاه اطالعرس��انی پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش به نشانی
www.RIE.IRدرج شده است .مقاالت در كميته علمي با استفاده از
فرم ارزيابي مقاالت كه به تصويب رسيده بود ،بررسي و توسط حداقل 2
و حداكثر  4داور مورد ارزيابي قرار گرفتند .براساس ارزيابيهاي به عمل
آمده ،تعداد  90مقاله از بين مقاالت دريافتي براس��اس فراخوان ،واجد
مالكهاي الزم بهشمار آمدند و پس از اصالح و رفع ايرادهاي احتمالي،
مجموع آنها در كتاب چكيده مقاالت به زيور طبع آراس��ته شد .براي
دريافت فايل چكيده مقاالت چاپ ش��ده به پايگاه خبري پژوهش��گاه
مطالعات آموزشوپرورش ( )www.Rie.irمراجعه فرماييد.
عالوه بر اين كميته علمي همايش تصميم گرفت بهمنظور غنا بخشيدن
به محتواي مقاالت همايش ،از اساتيد و صاحبنظران جهت تأليف مقاله
دعوت به عمل آورد و مجموعاً  20مقاله سفارشي بهوسيله اساتيد آشنا
به حوزه تربيت اسالمي و فضاي مجازي تأليف و از بين آنها  12مقاله
با نظر كميته علمي پذيرفته شد و در كتاب حاوي چكيدهها چاپ شد يا
در سالنهاي ارائه مقاالت به مخاطبان عرضه شد (فهرست كليه مقاالت
سفارشي تأليف شده و پذيرفته شده در پایگاه اطالعرسانی پژوهشگاه
درج شده است).
از س��وي ديگر بنا به تصميم كميته علمي مقرر ش��د به منظور تدارك
پشتوانههاي نظري الزم و نزديك كردن ديدگاههاي اساتيد دانشگاهها،

سياس��تگذاران حوزهتربي��ت اس�لامي و فض��اي مجازي ب��ا نظرات
كارشناسان و دس��تاندركاران و اخذ رهنمودهاي هر دو گروه ،نظرات
آنه��ا در قالب مصاحبه دريافت و منتش��ر گردد كه اين مهم به همت
كميته علمي و همكاران پژوهش��گر انجام شد و مجموعاً  18مصاحبه
مفصل حضوري با سياستگذاران انجام شد و خالصه مصاحبهها در قالب
كتاب چاپ ش��د و در روز همايش توزي��ع گرديد .جهت دريافت فايل
خالصه مصاحبههاي چاپ ش��ده به پايگاه خبري پژوهشگاه مطالعات
آموزشوپرورش ( )www.Rie.irمراجعه فرماييد.
همايش در روز  27و  28ارديبهشت سال  93با حضور جمع كثيري از
اساتيد حوزه و دانشگاه ،صاحبنظران ،دانشجويان و طالب علوم ديني و
با حضور وزير محترم آموزش و پرورش جناب آقاي دكتر فاني ،حضرت
آيتاهلل حسينيبوشهري ،رياست محترم حوزههاي علميه سراسر كشور،
معاونين محترم حوزه علميه ،معاونان محترم وزارت آموزش و پرورش و
اعضاي ستادهاي همكاري حوزههاي علميه و آموزش و پرورش سراسر
كش��ور برگزار شد .پس از قرائت قرآن مجيد و نواختن سرود جمهوري
اسالمي ايران ،جناب حجتاالسالم و المسلمين مجتبي ملكي مشاور
ي حوزههاي علميه و آموزش و پرورش
محترم وزير و دبير ستاد همكار 
و دبير همايش ،ضمن خيرمقدم ،هدفهاي برگزاري همايش را برشمرد
و گزارش��ي از نحوه اجراي همايش و تعداد مقاالت رسيده ،داوري شده
و پذيرفته ش��ده ارائه نمود .سپس حضرت آيتاهلل حسيني بوشهري،
رياست محترم حوزههاي علميه سراسر كشور طي سخناني در خصوص
اهميت فضاي مجازي و نقش آن در تربيت اسالمي بياناتي ايراد فرمودند.
در ادامه جناب آقاي دكترفاني به ايراد بياناتي در خصوص فضاي مجازي،
تربيت اس�لامي و ابعاد و هدفهاي همكاريه��اي آموزش و پرورش و
پ همايش پخش شد و پس از
حوزههاي علميه پرداختند ،س��پس كلي 
اقامه نماز و صرف ناهار ،در جلسه بعداز ظهر18 ،مقاله برگزيده در سه
محور به شرح زير ارائه شد:
شناخت نظريهها و ديدگاههاي تربيت اسالمي در فضاي مجازي،

تبيي�ن اثرات و
پيامدهـــ�اي
تربيت�ي فضاي
مجـــــازي،
فرصتهـــا و
چالشهــ�اي
فراروي تربيـت
اســـالمي در
تعامل با فضـاي
مجازي

جه��ت دريافت
فهرس��ت كامل
مق��االت ارائ��ه
ش��ده در سالنها
و پردهنگار (پاورپوينت) – مقاالت ارائه شده در روز همايش ،به پايگاه
خبري پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش ( )www.Rie.irمراجعه
فرماييد.
در روز دوم هماي��ش پس از اعالم برنامه ،ابتدا جناب حجتاالس�لام و
المسلمين جمش��يدي ،مدير محترم حوزههاي علميه خواهران ،طي
سخنان مبس��وطي درخصوص ابعاد همكاريهاي حوزههاي علميه و
آم��وزش و پرورش ،بياناتي ايراد نمودند ،س��پس رئيس پليس فناوري
اطالعات و ارتباطات نيروي انتظامي جناب آقاي س��رهنگ نيك نفس
درخص��وص تهديدها و فرصتهاي فضاي مجازي به ايراد س��خنراني
پرداختند .در ادامه آقاي دكتر قدمي ،رئيس وقت پژوهش��گاه و رئيس
كميته علمي همايش ،طي سخناني به جمع بندي دستاوردهاي همايش
پرداختند .سپس مراسم توزيع جوايز و تقدير از برگزيدگان برگزار شد و تیـــــــرماه
سه نفر از ارائه دهندگان مقاالت به همراه مديران ستادهاي فعال استاني 1 3 9 4
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اجرايي و دبيركميته علمي هماي��ش ،تقديرنامههاي خود را از آيتاله  -2ت�لاش در جه��ت گردآوري و تدوين نظريهها و مفهومس��ازيهاي
حسيني بوشهري ،مدير حوزههاي علميه سراسر كشور دريافت كردند .نظري از فضاي مجازي و رابطه آن با تربيت اسالمي
د-ساختارسازيپژوهشي
مراسم روز دوم با اقامه نماز و صرف ناهار پايان يافت.
 -1ل��زوم طراحي و اجراي پژوهشهاي نظامدار و دوره اي در خصوص
فضاي مجازي و تأثير آن بر مؤلفههاي تربيت اسالمي.
ب-دستاوردها
مهمترين دستاوردهاي همايش از جنبههاي حساسيتزايي ،همكاريها -2 ،لزوم تأسيس گروه پژوهشي و مرکز پژوهشی و حلقههاي مطالعات
علم��ي در زمينة فض��اي مجازي و تربيت اس�لامي و تدوين و اجرای
نظريهپردازي و برنامههاي آتي را ميتوان به شرح زير برشمرد:
برنامةپژوهشي مدون در اين خصوص.
الف-حساسيتزايي
شوپرورش  -3لزوم توليد اطالعات دقيق و قابل اعتماد درخصوص كاربران فضاي
 -1ايجاد حساسيت در بین مسئولين و سياستگذاران آموز 
نسبت به ابعاد ،كاركردها ،محتوي و مختصات فضاي مجازي و تأثير آن مجازي و نوع عاليق آنان بهمنظور شناسايي نيازهاي پژوهشي آینده و
توليد محتوي.
بر تربيت اسالمي
 -2اهمیت فض��ای مجازی و لزوم شناس��ايي فرصتها و چالشهاي  -4شناس��ايي ظرفيتهاي علمي ،پژوهشي كش��ور در حوزة مطالعات
مرتبط به فضاي مجازي و تربيت اسالمي.
فراروي تربيت اسالمي در تعامل با فضاي مجازي
 -3ضرورت بررسي و شناسايي اثرات و پيامدهاي تربيتي فناورهاي نو  -5حمايت از پاياننامههاي دانشجويي در زمينه موضوعات همايش.
هـ-برنامههايآينده
و فضاي مجازي
 -4بررسي و تبيين راهكارهاي توسعه و تعميق تربيت اسالمي از طريق  -1برگزاري همايش دوم تربيت اس�لامي و فض��اي مجازي بهصورت
نشس��تهاي تخصصي ،بهرهگي��ري از كارگاههاي آموزش��ي و مقاالت
فضاي مجازي
سفارشي افزونتر.
ب-همكاريهايعلمي–پژوهشي
 -1گس��ترش راهكاره��اي تعام��ل و هم��كاري حوزهه��اي علميه با  -2ضرورت عطف توجه به متغيرهاي نوپديد ناش��ي از فضاي مجازي
شوپرورش در بهرهبرداري (سبك زندگي مجازي ،زندگي دوم و)...
تعليموتربيت رسمي و عمومي و وزارت آموز 
 -3لزوم توجه به آسيبها و فرصتهاي تلفن همراه در امر آموزش.
از امكانات و فرصتهاي فضاي مجازي در تربيت اسالمي
 -2لزوم ورود بيش��تر پژوهشگران حوزوي و دانشگاهي به حوزة تربيت  -4لزوم آموزش فرهنگ استفاده از فضاي مجازي و ارتقاي سطح سواد
رسانهاي كاربران .
اسالمي و فضاي مجازي
 -5بررس��ي ابع��اد تاثيرات فض��اي مجازي بهعنوان يك رس��انه بر امر
 -3بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای علمی
تعليموتربيت .
ج -نظريه پردازي
شوپرورش و حوزههاي
تیـــــــرماه  -1فقر علم��ی و نظریهپردازی در حوزه فضای مجازی و لزوم توجه به  -6لزوم توجه به تربيت فناورانه از س��وي آموز 
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 -7لزوم تهيه محتوا و برنامههاي مناس��ب مرتبط با فضاي مجازي در
اسالمي
چارچوب آموزههای تربیت اسالمی براي كودكان و نوجوانان.

امروزه ،تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی ،همه ساحتهای زیست انسانی را
در بر گرفته است .این فناوریها ،دیگر فقط یک ابزار ارتباطی و یا تبادل دادهها
نیس��تند .اساسا با این ابزار ،بشر مدرن دارد "زندگی" میکند .گویی بدون آن،
زندگی و حیات بشری با سختی خواهد بود ،مگر آنکه خود را در فضای سنت
و ضد مدرنیته محصور سازد.
از سیس��تم دا دوستد بانکی و تعامل بین انس��انی گرفته تا آموزش و ...هر روز
بیش از پیش لزوم عجین شدن با این پدیدهها را جدیتر میبینند .این فرآورده
غرب ،چنان سرعت صادرات داشته که جهان اسالم و ایران اسالمی نیز از آن
بینصیب نمانده است.
تکنولوژیه��ای ارتباط��ی و اطالعاتی ،فضایی را فراه��م آورده که از آن با نام
"جه��ان دوم"" ،فضای مجازی" و "دنیای س��ایبری" ی��اد میکنند .به حق ،این
فناوریها بیش از آن که یک "ابزار" باشند ،یک "عالم" اند و یک "دنیای" دیگر.
و البته زیس��ت ،تعامل و ش��یوه مواجهه "ب��ا آن" و "در آن" ،متفاوت از دنیای
واقعیت و "عالم عین" اس��ت .غلط فضای زیست در این دو دنیای متفاوت که
از آسیبهای جدی است میرود که فضای مجازی را از یک "ظرفیت" به یک
"آسیب" و از یک "فرصت" به یک "تهدید" تبدیل کند.
واقعیت تلخ یا ش��یرین این اس��ت که امروزه فضای مجازی ،در قلمرو دنیای
سایبر نمانده و عالم عین را نیز دچار تغییرات میکند .مثالهای ساده فردی
و اجتماعی گواه این مسئله است :ارتباطات مجازی بین دو فرد در شبکههای
اجتماع��ی ،گاه ای��ن دو را در عال��م عی��ن هم مرتبط ميکند .کم نیس��ت از
ازدواجهاي ناشناخته عالم عین ،که پیوندشان در جهان مجاز بسته شده است.
مگر در بیداری اس�لامی ،این ش��بکههاي اجتماع نبودند که مردم مصر را به
خیابانها ریختند؛ به حدی که برخی اسم دختر تازه مولودشان را «فیسبوک»
نامیدن��د .همه اینها ثابت میکند که جهان مجازی ،به جای آنکه س��احتی
متفاوت از عالم عین داشته باشد ،عالم عین را هم متاثر از خود ميسازد.
در هر شماره حلقه وصل یکی از مقاالت برتر همایش هشتم تحت عنوان «تربیت اسالمی فضای مجازی چالشها
و راهکارها» که در سال  1393برگزار گردید ،تقدیم مخاطبین عزیز ميگردد

مقاله برتر همایش

«تربیت اسالمی فضای مجازی»

عینینمایی مجـ ـ ـ ـ ـ ــاز،
مجـ ـ ــازنماییعین

تحلیل اپیسـ ــتومولوژیک از
آسیبهای فضای مجازی

یحیی جهانگیری

تیـــــــرماه
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همین جا پاس��خ به یک پرسش هم روشن میش��ود که مدعی است:
هنوز این تکنولوژیها بسان ابزارهای پیشامدرن مثل چاقو ،مسخر انسان
هس��تند و امکان ندارد مخلوق انسان یعنی فضای مجازی ،خود انسان
را متاثر سازد؟
روشن است که ذات فرآوردههای پیشامدرن و پسامدرن متفاوت است.
اگر محصوالت مخلوق انسان در عهد سنت ،مسخر انسان بود ،در دوره
مدرن به جهت پیش زمینههای فلس��فی و فکری ،این انسان است که
مسخر مخلوق خود گشته است .این فضای مجازی ،رسانهها ،شبکههای
اجتماعی و ...اس��ت که انس��ان را و ذهن او را میراند به آن س��وء که
میخواهند .پس شایس��ته اس��ت مکتب و فلسفهای را که پشتوانه این
ابزارهای مدرن هس��تند کش��ف کنیم .ما گاه در ارزیابی از فرصتها و
تهدیدهای فضای مجازی ،ظاهربینانه و کوتهاندیشانه فقط خود "پدیده"
فض��ای مجازی را تحلیل کرده ایم .ب��ی آن "پیش زمینههاي فکری –
فلسفی" و نیز "پساپرده پیامدهای آتیهای" آن را نگریسته باشیم.
خالصه "واقعیت" آن است که بشر نحوه "تعایش در" و "تعامل با" فضای
مجازی را به شیوه "تعایش در" و "تعامل با" عالم عین ،خلط کرده است.
در برابر این واقعیت" ،حقیقتی" ایستاده است که تصریح دارد این دو -
فضای مجازی و عالم عین  -باید دو گونه نگریس��ته شود و با هر کدام
متناسب با خود مواجهه شود.
این نوشتار "واقعیت"های فضای مجازی بر اساس "حقیقت"های فلسفی
و یا به تعبیر دیگر "هست"ها و "فکت"های آن را از منظر "باید"ها فلسفه
اس�لامی به خصوص معرفتشناسی اس�لامی ارزیابی مینماید .با این
محصول پدیده آمد ِه
رویکرد ،خواهیم دانست که فضای مجازی نه یک
ِ
ِ
تکنولوژیک صرف ،بلکه فرزن ِد ِ
خلف فلس��فه و مکتبی است که دههها
پیشتر ،فیلسوفان مغرب زمین تئوریزه کردند .اگر آن روز مکتب فلسفی
تیـــــــرماه "پراگماتیسم" تاسیس و ترویج شد ،باید منتظر میبودیم که در آینده ،از
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محصوالت کامال عینی تولید شود .یادمان
های کامال ذهنی،
این تئوری ِ
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باشد ،ذهنیترین نظریهها در غرب ،نظر دارد به نیازها و اقتضائات عملی
مردم .به خالف ما که نظریات فلسفی ما فقط یک بازی ذهنی مانده و
هرگز به کشف گرهها و درمان دردهای عملی مردم ،چارهای نیاندیشیده
است.
می دانیم یکی از دانشهای کامال ذهنی ،ریاضی محض اس��ت؛ اما در
همین دانش هم در عالم غرب ،توجه به نیازهای عملی و کاربردی مردم
دارند .باور میکنی��د از دل یک پایاننامه ریاضی محض ،پرینتر جوهر
افشان ابداع شده باشد؟!
از س��وی دیگر ه��ر پدیده و محصول ،نه برآم��ده از یک مفاجات ،بلکه
دارای پ��س زمینهه��ای فکری اس��ت که حال این محص��ول در صدد
عملیاتیسازی آن است.
پراگماتیسم آن روز ،فضای مجازی را به دنیا آورد و فضای مجازی هم
پراگماتیسم را ترویج میکند نتیجه آنکه ،فضای مجازی ،برای مردمی
ساخته شده است که پراگماتیسم را گردن نهادهاند .لذا هرگز در چنین
جامعهای ،فضای مجازی" ،آسیب اپیسمولوژیک" در پینخواهد داشت.
ولی در جامعهای که مبتنی بر فلسفه اسالمی است ،بیشک در آتیه نه
چندان دور ،با تهدید جدی معرفتشناختی مواجه خواهیم بود .بدین
معنا که – با توجه به رشد و گسترش توفنده فضای مجازی در جوامع
اسالمی – بنیادهای معرفتی ما دچار تردید و پرسش خواهد شد .آیا به
این آسیب اندیشیدهایم؟
تهدیدهای فضای مجازی از منظر حقوقی ،امنیتی ،اخالقی و ..بررسی
ش��ده یا میش��ود ،ولی هرگز ما از منظر معرفت شناس��ی و فلسفی به
تحلیل و ارزیابی آسیبهای آن نپرداختهایم.

معرفتشناسی اسالمی  -معرفتشناسی پراگماتیسم

معرفت شناس��ی اس�لامی ،صدق و کذب را بر اس��اس معیاری به نام
"نفساالمر" ارزیابی میکند .هر آنچه واقعیت داش��ت صادق و هر آنچه

واقعیت نداشت ،کاذب است ،ولی در مکتب پراگماتیسم ،هر آنچه خوب ،مجازی خود را عینیتر میکنند .یعنی چنان خود را واقعیتر مینمایاند
مفید ،خوشآیند ،س��ودمند و کارکرد داشته باشد؛ صادق و اگر چنین که اعتماد همطراز با عالم عین را کس��ب ميکند .همسو با این ،چنان
نباش��د؛ کاذب است .روشن است که تفاوت این دو مکتب چقدر جدی روابط عالم عین رنگ باخته است که گویی عالم عین ،مجازیتر میشود
است .در فلسفه اسالمی ،خوب باشد یا نباشد ،ولی واقعیت داشته باشد ،و عال��م مجاز عینیتر؛ و این یعنی اینکه در آتیه نه چندان دوردس��ت،
صادق نام میگیرد ،ولی در پراگماتیس��م ،چه واقعیت داش��ته باشد یا "عینینمایی مجاز" و مجاز نمایی عین" یک بحران اپیس��تومولوژیک را
نداشته باشد ،اما اگر فقط خوشآیند و خوب باشد ،صادق نام میگیرد .برای جهان اسالم به ارمغان خواهد آورد.
همین قصه در کذب گزارهها هم جاری است.

راهبرد شایسته و بایسته در مواجهه با فضای مجازی

ب��ا توجه به ازدی��اد کاربران فضای مج��ازی و نیز سیاس��تگذاریها و
برنامهریزیهای کشور برای بسط فضای مجازی ،لزوم توجه به این حیث
از آسیبها جدی است.
راهبرد اساس��ی از منظر فلسفه اس�لامی این است که ما باید با فضای
جهان مجاز دانستن
مجازی ،مواجهه حیث خودش را داشته باشیم که
ِ
دنیای دوم دانس��تن آن اس��ت و نباید با دنیای مجازی ،بسان دنیای
و ِ
واقعی برخورد کنیم.

پس آنچه مجاز است و بهره ای از واقعیت ندارد ،مطلوب فلسفه اسالمی
نیس��ت .در فلسفه اسالمی نباید به بهانه خوشآیند بودن ،واقعیتها را
فراموش کرد ،با این فلسفه چگونه میتوان در فضای مجازی زیست کرد.
فضایی که معیارش خوشآیندی و کارکرد اس��ت ،واقعیت داشته باشد
یا نه مهم نیست .مث ً
ال جوانی یک ساعت بازی مجازی – گیم -میکند،
اص ً
ال نه تیمی هست در واقع و نه رقیبی ،ولی این جوان این مسابقه را
ادامه میدهد ،چون لذت میبرد ،و خوشآیند است.
دردن��اک آنکه به کم��ک "های تک" یعنی فناوریه��ای جدید ،فضای
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فعالیتهاي استانی

كميته همكاريهاي استانســمنان دریکنگاه:

در ششمین استان پهناور کشور ،با تراکم جمعیتی کمتر از دو دانشآموز
در هر کیلومتر مربع ،ح��دود ده هزار فرهنگی عهدهدار تربیت بیش از
یکصد هزار دانشآموز در هزار مرکز آموزشی میباشند.

سابقة تشکیل کمیتة همکاریها در استان و مهم ترین
فعالیتها:

اولین جلسه کمیته همکاریهاي استان سمنان در روز شنبه 1386/7/7
تشکیل و از آن تاریخ حدود  30جلسه با بیش از یکصد مصوبه تشکیل
ش��ده است .از مهمترین فعالیتهاي این کمیته ميتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
éتشکیل کمیتة همکاریها در همة مناطق آموزشی استان؛
 éنشستها و تشکیل کارگروههاي تخصصی؛
 éتاس��یس و گس��ترش مدارس امین (فعالیت بیش از بیست مدرسة
امین در سطح استان در سال جاری)؛
 éاس��تفاده از خدمات مشاور مذهبی در مدارس استان (فعالیت 121
مدرسه تحت این عنوان در سال جاری)؛
تیـــــــرماه  éبرگزاری دورههاي توانمندس��ازی برای فرهنگی��ان ( 21435نفر-
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 éهدایت کارگاهها و دورههاي آموزش خانواده در سطح استان؛
 éبرنامهریزی جهت اس��تفاده از خدمات مراکز تخصصی حوزة علمیه
قم در استان؛
 éسطح بندی روحانیون در دورههاي مختلف تحصیلی؛
 éشناس��ایی و هدایت اس��تعدادهای ویژة مذهبی در دانشآموزان و
معرفی به حوزههاي علمیه؛
 éتعیین و انجام طرحهاي پژوهشی در سطح استان و مناطق آموزشی؛
 éبرگ��زاری همایشهاي مختل��ف بویژه در حوزههاي پیش��گیری از
آسیبهاي اجتماعی ،سبک زندگی و  ...؛
 éاستفاده از خدمات حوزه در برنامههاي مختلف اردویی همانند راهیان
نور ،طرح هجرت  3و  ...؛
 éبرگزاری دورههاي دانشافزایی مدیران ،مربیان و کادر مدارس استان؛
 éراه اندازی و فعال نمودن پرونده ویژه مدارس امین و مشاور مذهبی؛
 éارتباط مستمر با مدیران محترم مدارس علمیه بهصورت ماهیانه؛
 éبرگزاری مس��ابقات مختلف با رویکرد تربیتی با اس��تفاده از محتوا و
کتب موجود در سطح جامعه؛
 éجم��عآوری اطالعات تمامی روحانیون ش��اغل و فعال در آموزش و
پرورش استان جهت تدوین بانک اطالعات؛

 éاعزام فرهنگیان و طالب و خانوادههاي محترمشان  ،به سفر معنوی حضور ائمة محترم جمعة سراس��ر استان (دو جلسه در سال طی چهار
سال اخیر)؛
در قالب کاروانهاي زیارتی؛
 éهمکاری و مشاوره در چاپ نشریات مرتبط و توزیع در سطح مدارس
استان؛
مهم ترین برنامههاي آیندة کمیتة همکاری ها:
 éبرقراری ارتباط باهمه مدیران حوزههاي علمیه استان برای معرفی éافزای��ش مدارس دارای مش��اور مذهبی و مدارس امی��ن با توجه به
روحانی جهت استقرار در مدارس؛
استقبال بسیار زیاد اولیا و دانشآموزان؛
 éاق��دام به پذیرش با بیش از  2500روحانی جهت اقامة نماز جماعت éبرنامهری��زی جهت اس��تقرار روحان��ی در همة مراکز ش��بانهروزی و
در مدارس در طی  6سال اخیر؛
استعدادهای درخشان استان؛
 éهمکاری در پذیرش روحانیون بهعنوان مربیان قرآن مدارس؛
éتالی��ف ،گردآوری یا تدوین محتوای آموزش��ی ب��رای ائمه جماعات
 éهماهنگی جهت استقرار روحانی در مدارس شبانهروزی و سمپاد؛ مدارس؛
 éبرگزاری دورههاي کارگاهی جریانهای نوظهور در شهرس��تانها و  éبرنامهریزی جهت استفادة بهینه از تخصص مراکز مختلف تخصصی
مناطق؛
حوزة علمیة قم در سطح مدارس استان؛
 éتهیه و توزیع کتاب با موضوعات مختلف جهت تکمیل بانک کتاب و éتدوین و اجرای برنامههاي منس��جم ،هدفمند جهت پاسخگویی به
جزوات کتابخانههاي مدارس؛
شبهات دینی دانشآموزان و فرهنگیان با برگزاری نشستهای تخصصی
 éتهی��ه و توزیع نرمافزار با موضوع��ات مختلف مذهبی و فرهنگی و و همایشهای علمی و کرسیهای نظریهپردازی ،نقد ،مناظره ،نوآوری و
ارسال به مدارس؛
آزاداندیشی در حوزه تعلیم و تربیت
 éفراهم نمودن زمینه حضور مبلغی��ن دفاتر مراجع عظام در مدارس  éبرگزاری فراخوان مقاله و تجارب فرهنگیان در ارتباط با بیانات مقام
استان (حضور  50مبلغ از دفاتر مختلف در سال جاری)؛
معظم رهبری مدظله العالی پیرامون آسیبشناسی سبک زندگی.
 éتأمین محتوای الزم روحانیون مستقر در مدارس در قالب نشریه؛
 éانجام پروژههای پژوهش��ی مشترک بنیادی ،کاربردی ،توسعهای در
éبرگزاری کارگاههاي مشاورة مذهبی با موضوعات مختلف مورد نیاز در حوزه تربیتی و آموزشی.
دورههاي یک و  2روزه برای دانشآموزان ،مربیان و اولیا؛
 éفراتحلیل مطالعات آسیبشناس��ی موج��ود در حوزههای علمیه و
 éتش��کیل جلسات استانی اعضاء کمیتههاي شهرستانها و مناطق با آموزش و پرورش.

تیـــــــرماه
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كميته همكاريهاي استانکهگیلویه و بویراحمد دریکنگاه:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ واداره ﻛﻞ آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ

برنامههاي اجرا شده کمیته همکاریهاي حوزههاي علمیه واداره کل آموزش وپرورش
در ﺳﺎل
93تحصیلی93
ﺳﺎلسال
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در
بویراحمد
استان کهگیلویه و

ردﻳﻒ

1

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ وﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮ

2

ﺣﻀﻮر 276ﻧﻔﺮ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن

3

ﺑﺮ ﮔﺰاري ﻛﻼس ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

 160ﺟﻠﺴﻪ

4

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ وﭘﺎﺳﺦ ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

 764ﺟﻠﺴﻪ

5

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺟﻮان درﺧﻮاﺑﮕﺎ ﻫﻬﺎي ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﻪ

 59ﺟﻠﺴﻪ

6

دﻋﻮت از ﻓﻀﻼي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم وﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در

 80ﻧﻔﺮ

7

دﻋﻮت از ﻓﻀﻼي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ در دﻫﻪ اﻣﺎﻣﺖ ووﻻﻳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر

 23ﻧﻔﺮ

8

ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻤﺎز در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

69ﺟﻠﺴﻪ

9

ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و داﻧﺶ آﻣﻮزي ﺑﺎﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺪوﻳﺖ

43ﺟﻠﺴﻪ

11

ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ آﻣﻮزش وﭘﺮورش
اﺳﻼﻣﻲ در ا ﺳﺘﺎن

روﺣﺎﻧﻴﻮن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ
روزي اﺳﺘﺎن

ﻣﺪارس

درﻣﺪارس
وﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع دردﻫﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﻳﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮرروﺣﺎ ﻧﻴﻮن اﺳﺘﺎن

126ﺟﻠﺴﻪ

12

اﺳﺘﻔﺎده از روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎوران ﻣﺬﻫﺒﻲ درآﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي

 46ﺟﻠﺴﻪ

13

اﺳﺘﻘﺮار روﺣﺎﻧﻲ در ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي

 14روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ

15

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ي اﺳﺘﺎﻧﻲ

14

16

30

ﮔﺮد ﻫﻤﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ و

روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺠﻠﻴﻞ از

ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ

ﺟﺬب و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ وﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن

10

تیـــــــرماه
1 3 9 4

ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺗﻌﺪاد

17

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻔﺎف وﺣﺠﺎب در ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن

 16ﻛﺎرﮔﺎه

ﺻﺪور اﺑﻼغ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻌﻪ

ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي اﺳﺘﺎن و رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ

ﺑﻌﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ

اﻋﺰام روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﻛﺎروان راﻫﻴﺎن ﻧﻮر

 6ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ  10ﻣﺼﻮﺑﻪ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ
 60ﻧﻔﺮ

فعالیتهاي استانی

كميته همکاریهاي استان آذربایجانشرقی دریک نگاه:
اه��داف و مأموریتهای كميته همکاریهاي اس��تان را به طور خالصه
ميتوان در جهت تأمین نیازهای تبلیغی واحدهای آموزش��ی ،ارتقای
ش��ناخت دینی دانشآموزان ،ایجاد زمینه ان��س نوباوگان و نوآموزان با
آموزههاي دینی ،تعمیق معرفت دینی و ارتقای س��طح دانش و بینش
متولیان تعلی��م و تربیت ،فراهم نمودن فضای رش��د معرفتی ،ارتقای
معرفت دینی و آماده سازی دانشآموزان عالقهمند و داوطلب برای ادامه
تحصیل در حوزههاي علمیه ،ارتقای س��طح علمی ،دینی فرهنگیان با
استفاده از ظرفیت آموزش عالی حوزههاي علمیه ،تامین محتوا و تعمیق
و جهت گیری دینی کتابهاي آموزش��ی غیر درسی و مجالت کمک
آموزشی ،آشنایی صاحبنظران دینی با سؤاالت نظری و مسائل عینی و
واقعی حوزه تعلیم و تربیت و پاسخگویی و حل این مسائل ،به کارگیری
اس��تعدادهاي فنی حوزه در تولید رس��انههاي دینی غیر مکتوب،رفع
نیازهای علمی و پژوهشی کمیتههاي تخصصی و سایر بخشهاي ستاد
همکاریها ميتوان جمع بن��دی نمود .در بخش عملکرد به موارد زیر
اشاره ميگردد:
 -1ب��ه منظور بسترس��ازی مناس��ب جهت تحقق اهداف فوق س��تاد

همکاریهاي اس��تان  6مورد جلس��ه تخصصی با حضور صاحبنظران
تشکیل گردیده است.
-2فراهم نمودن بس��تر حضور روحانیون در  300جلسه جشن تکلیف
شرعی دانشآموزان
 -3معرفی  76نفراز روحانیون معز عضو شبکه ملی تبلیغ در ماه محرم
به مناطق و نواحی استان
 -4برگزاری دوره آموزش احکام و مسئلهشناس��ی برای آموزگاران پایه
س��وم دخت��ر به تعداد  1300نف��ر و حضور  439نف��ر از مبلغان برای
دانشآموزان
 -5برگ��زاری نشس��ت در خصوص فرایند س��ازماندهی ائمه جماعت
مدارس ( 1500نفر)
 -6جذب روحانیون تحت عنوان طرح هجرت در مدارس ش��بانهروزی
(35نفر)
 -7جذب روحانیون به عنوان مربی قرآن ( 20نفر)
 -8اس��تفاده از خدم��ات روحانی��ون محترم در برگ��زاری کالسهای
تیـــــــرماه
تابستانی ،داوری مسابقات قرآن و نماز و احکام ( 50نفر)
1 3 9 4
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تیـــــــرماه
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 -9اجرای طرح روشنا در مدارس تیزهوشان (باحضور 27نفر)
 -10ارائه مشاوره مذهبی و تبلیغ چهره به چهره به تعداد  637فقره.
-11ج��ذب  509نفر از روحانیون و طلبهه��اي معزز جهت اقامه نماز
مدارس
-12برگزاری  528فقره مراسم مذهبی با حضور روحانیون محترم .
-13برگزاری دومورد همایش آموزش عملی نماز در شهرستان مراغه و
هریس با حضور ائمه جمعه محترم و تبلیغات اسالمی
برگزاری دوره ائمه جماعت روحانی به تعداد  99نفر
-14
 -15آموزش طرح مرجعیت و تقلید در مدارس اس��تان با حضور 570
نفر از روحانیون برای  21650نفر از دانشآموزان
-16آموزش عملی نماز در طول س��التحصیلی در  6پایه ابتدایی اجراء
ميشود که  100درصد دانشآموزان مورد هدف مد نظر است که این
برنامه برای  3295مدرسه ابتدایی با  15660کالس ابتدایی و با جمعیت
 335705نفر دانشآموز برگزار گردیده است که از روحانیون معزز در
این زمینه استفاده شده است.
-17طب��ق عقد تفاهم نامه با س��ازمان تبلیغات اس�لامی  126نفر از
روحانیون برای  37600نفر دانشآموز نشستها و گفتمان هارا برگزار
نمود ه اند 35نفراز روحانیون در طرح هجرت به مدارس ش��بانه روزی
استان اعزام شده اند( .تعداد مدارس شبانه روزی استان 320:آموزشگاه)
-18س��اماندهی ائمه جماعت روحانی در اقامه نماز جماعت مدارس به
تعداد 625نفر روحانی

فعالیتهاي استانی

برنامههاي اجرایی با محوریت روحانی
ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ردﻳﻒ

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺪاد

ﻛﻼس ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

206

417

 54723 -19601ﻧﻔﺮ

25120

1

ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس )اﺣﻜﺎم ،ﻋﻘﺎﻳﺪ،اﺧﻼق و(...

ﺟﻠﺴﺎت
2545

ﻣﺒﻠﻎ

2

ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ وﭘﺎﺳﺦ

492

32

764

3

ﻣﺸﺎوره ﻣﺬﻫﺒﻲ

245

62

124

3795

4

ﺣﻀﻮر دراﺟﺘﻤﺎﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزي

308

98

173

18082

5

ﺣﻀﻮر درﺻﺒﺤﮕﺎه

794

71

19

139122

6

اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز

49023

502

20536

262707

7

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ دوﻧﻤﺎز

11593

318

201

171795

8

ﻫﻴﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزي

354

260

311

19290

9

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ

924

216

523

43057

10

اﺟﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

198

50

1787

14005

11

ﺑﺮﮔﺰاري اردوﻫﺎي زﻳﺎرﺗﻲ

99

40

277

 25060-5988راﻫﻴﺎن ﻧﻮر

12

ﺟﻠﺴﻪ اوﻟﻴﺎء داﻧﺶ آﻣﻮز

166

64

62

15153

14

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮآﻧﻲ

462

63

201

12963

) داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺮﺑﻴﺎن (

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

)آﻣﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي دﻳﻨﻲ(
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فعاليتهاي كميته همكاري استان لرستان در یک نگاه:

 .1اعزام روحانی به مس��ابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی و حضور
روحانیون به صورت شبانهروزی در اردوگاه و اجرای برنامههای فرهنگی و
اقامه نماز از اول اردیبهشت به مدت  20روز.
 .2برگزاری جلس��ه با دبیران کمیتههاي همکاریهاي شهرس��تانها و
مناطق استان.
 .3برگزاری جلس��ه با مدیران حوزههاي علمی��ه و دیگر اعضای کمیته
درخصوص نحوه همکاری بین حوزههاي علمیه و آموزش وپرورش .
 .4برنامهریزی جهت توس��عه مدرسه امین در شهرستانهاي خرمآباد،
بروجرد ،کوهدشت و ازنا وحضور فعال معاونت محترم تبلیغ حوزه علمیه
استان در راهاندازی این مدارس.
 .5انعقاد تفاهمنامه با سازمان تبلیغات اسالمی درخصوص تامین روحانیون
مدارس خاص.
 .6تدوین روزشمار دهه امامت و والیت و ارسال به شهرستانها و مناطق
و اجرای برنامههاي ویژه این ایام در مدارس استان.
 .7تشکیل کمیته غدیر به عنوان یکی از کمیتههاي شورای دانشآموزی
مدارس به تعداد  2400کمیته.
 .8برگزاری جشن تکلیف برای کلیه دانشآموزان دخترپایه سوم و پسر
سال سوم راهنمایی که در بسیاری از شهرستانها بهصورت متمرکز برگزار
میگردد.
 .9برنامهری��زی الزم جهت حضور هفتگی دانشآموزان مدارس اس��تان
جهت شرکت در نماز جمعه.
 .10تشکیل جلسه فصلی با دبیران کمیتههاي همکاری آموزش وپرورش
و حوزههاي علمیه شهرستانها و مناطق استان.
 .11برگزاری جشن دهه امامت و والیت با حضور روحانیون در مدارس
استان .
 .12به مناس��بت ایام ش��هادت سرور و ساالر ش��هیدان در ایام دهه اول
تیـــــــرماه
1 3 9 4محرم بیش از  50نفر از روحانیون لرستانی مقیم استان قم در مدارس به
 34همراه دیگر روحانیون مقیم ،در برنامهها و مراسمات دانشآموزی حضور
پیداکرده و تشریح و توضیح اهداف و فلسفه عاشورا میپردازند.

 .13با هماهنگی س��ازمان تبلیغات روزانه هش��ت نشست دینی توسط
روحانوین درمدارس نواحی یک و دوخرمآباد برگزار میگردد.
 .14با هماهنگیهاي به عمل آمده با دفتر نماینده محترم ولی فقیه حضور
امام جمعه معزز در نماز جماعت مدارس شهرستان خرم اباد.
 .15با هماهنگی ش��ورای هماهنگی اس��تان با حضور مربیان پرورشی و
فرهنگ��ی و ائمه جماعات مدارس مراس��م 9دی درحوزه علمیه کمالیه
خرمآباد برگزار میگردد.
 .16انتخاب رابطین مهدویت از هرشهرس��تان/منطقه دونفر(زن ومرد)و
اجرای طرح و برنامههاي مهدویت درمدارس .
 .17ساماندهی جشن عبادت دانشآموزان با ارسال سیدی ویژه جشن
عبادت به شهرستانها و مناطق استان.
 .18برگزاری جلس��ه هماندیشی (جلسه فصلی) با حضوراعضای کمیته
همکاریها و ایجاد هماهنگیهاي الزم جهت اجرای برنامههاي مختلف
در مدارس.
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در ذﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت وﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي دﻳﻨﻲ وﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ وﺷﺒﻬﺎت دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اداره ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ:

ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي

اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﺪرﺳﻪ

ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﺎﻋﺎت

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ .

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرﺗﺒﻠﻴﻐﻲ درﻣﺪارس.

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﺟﻬﺖ اﻋﺰام روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪارس.
ﺑﺎزدﻳﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻣﺪارس اﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن .

راه اﻧﺪازي ﻣﺪارس اﻣﻴﻦ  41ﺑﺎب ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  36ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ) ﺗﻌﺪاد  36ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﻴﻦ ( ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻓﻌﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

تیـــــــرماه
1 3 9 4
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معرفیظرفیت های حوزه و آموزش و پرورش

شبهاتدین ــیرا
چه کسیپاسخ
ميگوید؟

«مرکز مطالعات و پاس�خ گويي به ش�بهات حوزههای علمیه»
در س��ال  1379بهمنظور تبیین روزآمد اندیشه دینی و پاسخگویی به
تیـــــــرماه پرس��شهای بنیادین و رفع و دفع آسیبها و ش��بهات در حوزه دین،
1 3 9 4
توسط شورایعالی حوزه علمیه تأسیس شد.

36

برخی از فعالیتهاي مرکز:
 -1انتشار بیش از  70عنوان کتاب؛
 -2پاسخ گویی علمی به بیش از  150هزار پرسش در  8گروه و رشته
تخصصی قرآن و حديث ،فقه ،کالم و فلس��فه ،حقوق و فلسفه احکام،
سياست و اجتماع ،تربيت و روانشناسی ،اديان و مذاهب ،تاريخ و سيره،
شبههیابی؛
 -3تولید نرمافزار تخصصی پاسخ  1و پاسخ ( 2با حدود  14هزار پرسش
و پاسخ) ؛
 -4تولید نرمافزارهای مناسبتی مانند پیامبر اعظم (صلیاهلل علیه و آله)،
غدیر ،کوثر ،خورشید نینوا ،صبح بیداری  1و ،2فریضه انتخاب و تربیت
فرزند؛
 -5فعالیت سایت اندیشه قم با بیش از یک دهه سابقه؛
 -6برگ��زاری بیش از  150نشس��ت تخصصی کانون گفتمان دینی در
مدرسه علمیه فیضیه و دیگر نقاط کشور؛
 -7حضور در نمایشگاههای متعددی چون نمایشگاه بین المللی قرآن
کریم ،کتاب تهران و مطبوعات؛
 -8چاپ بیش از  20ش��ماره فصلنامه تخصصی «صباح» تحت اشراف
حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی و راهاندازی نشریه تخصصی پاسخ؛
 -9رصد و تحلیل نظام مند شبهات در فضای مجازی ،مطبوعات ،کتب
و رسانههای تصویری؛
سایت تخصصی اندیشـه قــم:
نشــریهالکترونیکیپاســخ
فصلنامه تخصصي «پاسخ» ویژه پاسخ گویی به شبهات دینی و بنيادين
و در راستاي پاسخگویی متقن و علمی به شبهات علیه اعتقادات ،احکام،
فرهنگ و ارزشهای اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران پديد آمده
است .جامعه هدف نشریه ،حوزویان ،دانشـگاهیان وتاثیرگذاران عرصـه
فرهنگی جامعـهی اسـالمی هستـند كه در عرصه هاي «قرآن و علوم
حدیث»« ،تربیت واخالق»« ،کالم و فلس��فه اسالمی»« ،فقه»« ،تاریخ

www.andisheqom.com

www.ntpasokh.ir

اس�لام و سيرة معصومين عليهم الس�لام»« ،حقوق و فلسفه احكام» ،پرورش جهت معرفی مرکز؛
«سیاس��ت و جامعه»« ،مباحث زنان و خانواده» و «اقتصاد اسالمی» به  .8برگزاری نمایشگاههاي مناسبتی و پاسخ گویی در مدارس؛
آنان ارائه خدمت ميش��ود .نشريه «پاسـخ» در گذشته با نام «صباح»
ح در دست اقدام " پاسـخ معــلم"
در  20ش��ماره تحت اشراف حضرات آیات س��بحانی ،مؤمن و آیتاهلل طر 
معرفی طرح:
معرفت(ره) منتشر میشد.
این طرح در پی تهیه مباحث مکمل آموزشی برای برای دبیران الهیات
و پرورشی دبیرستانها محتوای غنی است ،چرا كه امروزه به دليل عدم
همکاری با آموزش و پرورش در زمینههای پیش رو:
دسترسي دانشآموزان به كارشناسان ديني و حوزوي در سطح وسيع از
 .1پاسخ گویی به سؤاالت دانشآموزان از طریق سایت اندیشه قم؛
 .2معرف��ی مرک��ز مطالعات و محصوالت آن ب��ه بخش¬های مختلف يك سو و از سوي ديگر عدم امكانات و سازكار مناسب و متناسب براي
پاس��خگويي به آنان؛ الزم است شيوهاي عملي اتخاذ شود .اين طرح با
آموزش و پرورش؛
 .3برگزاری دورههاي تخصصی برای روحانیون و دبیران دینی و پرورشی کمترين هزينه امکان پاسخگويي به شبهات همة دانشآموزان را فراهم
مينمايد.
شاغل در آموزش و پرورش؛
اهداف طرح:

 .4فراهم کردن زمینه حضور کارشناسان مرکز مطالعات در نشستها و
توانمندس��ازي علمي معلمان مقاطع دبيرس��تان ،راهنمايي و ابتدايي
همایشهاي تخصصی دبیران در آموزش و پرورش؛
 .5بررس��ی استفاده از ظرفیتهاي محتوایی مرکز مطالعات در آموزش جهت پاسخگويي به تمامي سؤاالت و شبهاتي که ممکن است در ارتباط
با موضوعات درسي مطرح ،در کالس به ذهن دانشآموزان برسد.
و پرورش؛
 .6مطالعه و تدوین طرح آموزش مجازی دبیران از طرف مرکز مطالعات نتایج و خروجی طرح:
تیـــــــرماه
1 3 9 4
آمادگی بیشتر استاد برای پاس��خ به سؤاالت و شبهاتی که بعد از ارائه
به عنوان آموزش ضمن خدمت؛
37
 .7حضور کارشناس��ان مرکز مطالعات در برنامههاي مختلف آموزش و مباحث کتب درسی در ذهن دانشآموز تولید ميشود.

مشاوره
و
روانشناسی
آشناييبا مراكزمشاوره و خدمات روان شناختي
دانشآموزي

تیـــــــرماه
1 3 9 4
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«و شاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكل علي اهلل »
پيشرفت سريع جوامع درزمينه هاي علمي و تخصصي ،عليرغم اثرات
مثبتي كه به همراه داشته ،عوارض قابل توجهي به ويژه در بعد انساني را
نيز در بر داشته است كه از آن جمله ميتوان به افزايش مشكالت رواني
و عاطفي ،كم رنگ شدن روابط خانوادگي ،اجتماعي و روابط بين فردي
و  ....اشاره كرد .در اين ميان نسل نوجوان و جوان به دليل اهميتي كه در
توسعه و پيشرفت هر جامعه دارد ،بيش از ساير اقشار جامعه در معرض
اين آسيبها قرار دارد .
امروزه راهنمايي و مش��اوره ،حرفه اي ياورانه و تخصصي است كه ارائه
خدمات آن مستلزم استفاده از تيم تخصصي ماهر ،تأمين فضاي فيزيكي
آرام و مطمئن رواني ،استفاده از ابزارهاي روانشناختي معتبر و ....است.
در اين راس��تا در س��ال  1364بنا به ضرورت و نياز به حل مش��كالت
دانشآموزان در اس��تانها؛ هستههاي مشاوره تربيتي مناطق و شوراي
بررسي مش��كالت دانشآموزي در شهرستانها و مناطق تشكيل شد.
س��پس در س��ال  1371در تعدادي از اس��تانها با جذب مش��اوران و
روانشناسان متخصص تحت نام «كلينيك هاي مشاوره و درمان» و در
سال  1375با نام «مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي دانشآموزي»
در استانها به فعاليت خود ادامه داد.
اين مراكز با استفاده از نيروهاي متخصص و مجرب وظيفهي راهنمايي
همت خويش قرار داده
و مشاوره دانشآموزان ،اوليا و كاركنان را وجهه ّ
و به ارائه خدمات تخصصي مش��اورهاي و روانشناختي در زمينههاي
عاطفي ،رواني ،اجتماعي ،خانوادگي ،تحصيلي ،حرفهاي و ...به مراجعان
ميپردازند .
مركز مشاوره و خدمات روانشناختي؛ محلي است جهت ارائه خدمات :
*راهنمايي و مشاوره در زمينههاي تحصيلي ،شغلي ،خانواده و...؛
*خدمات تخصصي روان درماني؛
*روانسنجي در زمينههاي هوش ،استعداد ،شخصيت و...؛

*مددكاري اجتماعي؛
*خدمات پيگيری؛
*ساير خدمات مرتبط (بنا به تصويب دفتر مربوط)؛

اهداف:

كمك به دانشآموزان در شناخت بهتر استعدادها ،رغبت ها ،نگرشها
و محدوديتهاي خود؛
*پيش��گيري و درمان مشكالت رواني – رفتاري دانشآموزان به منظور
ارتقاي سطح بهداشت رواني آنان؛
*مشاركت در حفظ و ارتقاي سطح سالمت روان دانشآموزان؛
*كمك به دانشآموزان نيازمند به خدمات مددكاري؛

گستره فعاليت:

• شركت درگردهماييها وسمينارهاي آموزشي و تخصصي مرتبط با ا
مور راهنمايي و مشاورهاي
ظرفيتهاي موجود:
وزارت آموزش و پرورش در سال 1371با تاسيس و راهاندازي  32مركز
مش��اوره و خدمات روانش��ناختي در مراكز اس��تانها و با اختصاص 4
ي و مشاوره
پس��ت سازماني به اين گونه مراكز ،به ارائه خدمات راهنماي 
به دانشآموزان نيازمند
ميپردازد و بر اس��اس برنامه توس��عه پنجم اقتص��ادي و اجتماعي در
ش��هرهاي بزرگ نيز با راه اندازي مركز مشاوره و خدمات روانشناختي
شهرس��تان بر اساس ساماندهي نيروي انساني از مش��اوران مدارس با
مدرك تحصيلي حداقل فوق ليس��انس در رش��تههاي روان شناسي و
مش��اوره به ازاي هر  400نفر دانشآموز يك ساعت به صورت موظف و
رايگان خدمات مشاورهاي به دانشآموزان نيازمند ارائه مينمايند.
تعداد اين مراكز حدوداً  300مركز مشاوره و خدمات روانشناختي در
كشور میباشد.
جامعه هدف:
تمامي دانشآم��وزان معلمان و اولياي دانشآموزان مراكز اس��تانها و
مناطق و نواحي و شهرستان ميتوانند با مراجعه به اين مراكز از خدمات
مشاورهاي برخوردار شوند .

• انجام مصاحبه مشاورهاي با مراجعان و تكميل پرونده فردي ايشان (
بر اساس مالكهاي تشخيصي )؛
• ارزيابي ،تشخيص و تدوين طرح مشاوره بر اساس تشخيص نهايی؛
• به كارگيري روشها و فنون مش��اوره متناس��ب با وضعيت مراجع و
نوع مش��كل تشخيص داده شده و حفظ اسرار و اطالعات مراجعان به
صورت محرمانه؛
• ثبت اقدامات و نتايج هر جلسه درماني در پرونده فردي مراجعان؛
• پيگيري نتايج اقدامات انجام شده به منظور حصول ا طمينان از نحوه ارائه خدمات تخصصي روان شناختي و مشاوره اي
اثر بخشي خدمات ارائه شده؛
به دانشآموزان  ،والدين و كاركنان مدارس
• معرف��ي و ارجاع مراجعان جهت بهره گي��ري از خدمات حمايتي و
سیستم ارجاع:
تكميليعنداللزوم؛
ارجاع را باید یکی از اصول و ضرورتهای خدمات مشاوره ای مطلوب و
• انجام مشاوره هاي فردي و گروهي با توجه به نوع مشكل و شرايط کامل در مدارس دانست و بيانگر ق ّوت تخصصی و بیانگر خلوص مشاور
و امكانات موجود؛
است؛ لذا در مواردی که مشاور امکان ارایه خدمات ّ
تخصصی را به علت تیـــــــرماه
• مشاركت در اجراي پروژههاي مطالعاتي و پژوهشي در امور مشاورهاي مركز ؛ حجم باالي فعاليت هاي پيشگيرانه و يا نوع تخصصي كه ندارد ،ارجاع 1 3 9 4
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مناس��ب و به موقع میتواند موجب بهرهوری مراجع از خدمات یاورانه
شود .فرآيند ارائه خدمات مشاوره اي به مراجعان در قالب هستهها و
مراكز مشاوره منطقهاي و مراكز خدمات روان شناختي و مشاوره استان
به شرح ذيل است:
در سطح مدارس
-1ارائه خدمات مش��ورتي و بررسي هاي مش��اوره اي و روان شناختي
دانشآموزان توسط مشاور و يا رابط مشاوره؛
-2شناسايي دانشآموزان مشکل دار و دانشآموزانی که نیاز به خدمات
تخصصي مشاوره دارند تو سط (مشاور و كاركنان مدرسه) و ارجاع به
هستهها و مراكز مشاوره منطقهاي بر طبق (نمونه كاربرگها)
در سطح هستهها و مراكز مشاوره منطقهاي :
ارائه خدمات در اين حوزه به دو روش صورت مي گيرد:
روش اول :

• ارائه بازخورد و گزارشات نتيجه كار به مدرسه؛
• اراي��ه خدمات پي گيرانه به منظور ارزيابي تاثير و پايداري خدمات
ارايه شده به دانشآموزان ارجاعي؛
• درصورت نياز ارجاع دانشآموزان داراي مش��كل به مراكز مش��اوره و
خدمات روان شناختي استان جهت دريافت خدمات تخصصي درماني
و حمايتي؛
روش دوم :
• انجام تبلیغات موثر از طريق پايگاه اطالع رس��اني مجازي  ،وبالگ ،
وارسال تراكت و بروشور به مدارس و )....در سطح منطقه و مدارس جهت
مراجعه حضوري والدين ،دانشآموزان و كاركنان مدرسه براي دريافت
خدمات راهنمايي و مش��اوره اي (خدمات پیشگیرانه  ،تشخیصي و
ارجاع در صورت نياز به مركز مشاوره و خدمات روان شناختي) ؛
• مراجعه مستقيم والدين به هستهها و مراكز مشاوره منطقه اي بر
طبق نوبت دهي و دريافت خدمات روان ش��ناختي و مش��اوره بر طبق
پروتكل درماني مورد نظر؛
• درصورت نياز ارجاع دانشآموزان داراي مش��كل توسط مشاور به مراكز
مشاوره و خدمات روان شناختي استان جهت دريافت خدمات تخصصي تر؛

• اطالعرس��اني مؤثر توسط هستهها و مراكز مش��اوره منطقه اي در
سطح مدارس ( داراي مشاور و فاقد مشاور ) از طريق پايگاه اطالعرساني
مجازي ،وبالگ و ارسال تراكت و بروشور به مدارس و....؛
• راه اندازي ش��بكه ارايه خدمات مشاوره اي براي مدارس فاقد مشاور مراكز خدمات روان شناختي و مشاوره اي استان
جهت تسهيل در ارجاع دانشآموزان داراي مشكل؛
• فعالیته��ا و خدمات فعلی مراكز را ميتوان به دو حوزه اصلی الف:
• ارائه خدمات تخصصي روان ش��ناختي و مش��اوره اي(پیشگیری  ،آموزش  ،پژوهش و پیشگیری ب :راهنمایی  ،مشاوره و درمان تقسیم
تشخیص و ارجاع در صورت نياز به دانشآموزان ارجاعي) توسط اعضاي کرد که در هر حوزه بخش هایی متشکل ازهمکاران با تخصص و تجربه
تخصصي؛
مرتبط فعالیت مينمایند؛
• ارائه مشاوره فردی و گروهی و خدمات ويژه مددكاري به دانشآموزان • ارائه خدمات تخصصي و حمايتي توسط اعضاي خدمات روان شناختي
ارجاعي؛
و مشاوره اي استان كه صرفا به دانشآموزان ارجاعي از هستهها و مراكز
• اجراء وتفسير آزمون هاي روان شناختي جهت دانشآموزان ارجاعي؛ مشاوره منطقهاي صورت ميگيرد؛
تیـــــــرماه • ارائه خدمات روان شناختي و مشاوره اي بر طبق پروتكل درماني و •ارائه بازخورد و گزارشات نتيجه كار به هستهها و مراكز مشاوره منطقه اي؛
1 3 9 4
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40

اخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کمیته های استانی
قـ ـ ـ ـ ــم

آیت اهلل حسینی بوشهری در همایش مبلغان و مدیران
مدارس مجری طرح امین استان قم

آیتاهلل س�ید محمد علی علوی گرگانی در دیدار با
جمعی از اعضای بسیج کارکنان و دانشآموزی قم

گفت :س��ندهای چشم انداز بسیاری در کش��ور تدوین شده که یکی از
آنها سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که باید آنها را در جامعه
نهادینهکنیم.
وی گفت :همیشه بر لزوم توسعه فعالیتهاي مشترک حوزه و آموزش و
پرورش تاکید ميشد ،ولی بسیاری این همکاری را دور از ذهن ميدانستند،
اما این همکاری با ایجاد مدارس طرح امین در بهترین حالت خود در حال
انجام است.
معاون جامعه مدرسین تصریح کرد :مبلغان و مدیران مدارس طرح امین
بای��د بدانند که امروز بهترین فرصت برای توس��عه فعالیتهاي دینی و
مذهبی در بین جوانان و به خصوص دانشآموزان ایجاد شده است.
وی گف��ت :باید بدانیم که آموزش و پرورش مرکز اس��ت و اگر بخواهیم
نسل بهتری داشته باشیم نیازمند همکاری اهالی دین و حوزه با آموزش
و پرورش و تالش در جهت رشد جوانانمان باشیم ،در این عرصه حوزه و
آموزش و پرورش باید به وظایف خود به هر ترتیبی عمل کنند و طالب
و مبلغان فرهنگیان باید بدانند حوزه علمیه تالشهاي آنها را ارج مينهد.

 19اردیبهشت
ایشان اظهار داشتند :برای
صدور انقالب اس�لامی به
دنیا نیازی به س�لاحهایی
مانند توپ و تانک نیس��ت،
تصریح کرد :حسن خلق و
رفتار مناسب شما موجب
باز نش��ر انقالب اسالمی به
اقصی نقاط دنیا میشود و
آنچه برتری شما نسبت به دیگران را نشان میدهد ،اخالق نیکو است.
مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با برش��مردن صفات خداوند
گفت :خدا به معنی صداقت و پاکی اس��ت ب��ه این معنا که اگر همه
چیز نابود ش��ود ،تنها خدا باقی میماند ب��ه همین دلیل باید نیت را
خدا قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه باید تمام تالش��مان برای حرکت خداپس��ندانه
باشد تصریح کرد :باید به این نکته دقت شود که القای شبهه راحتتر
از برطرف کردن آن شبهه است که باید در این زمینه تالش شود.
این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه ظرفیت همه یکس��ان نیست گفت:
برخ��ی ظرفیت پایینی دارند و زمانی که ش��بههای برایش��ان مطرح
میشود باید تالش بسیاری انجام داد تا این شبهه برطرف شود.
تیـــــــرماه
آیتاهلل علوی گرگانی ادامه داد :معلمان کس��انی هستند که ظرفیت 1 3 9 4
انسانها را باال میبرند و تنها نباید در رشته تعلیم علوم انسانی فعالیت
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داشته باشند بلکه باید با تقوا و پاکیزگی جوانان را روشن کنند.

خوزسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان

کمیته همکاری اس�تان خوزستان به ریاست آیت اهلل
حی�دری امام جمعه موق�ت اهواز و ب�ا حضور حجت
االسالموالمسلمینملکیدبیرستادهمکاریهابرگزار
شد

مجاهدت بی دریغ دانست که از دید صاحب حوزه علمیه که امام زمان
عجل اهلل فرجه الشریف است و خداوند متعال پنهان نخواهد ماند.
مشاور وزیر و دبیر ستاد کلیه برنامهريزیها و هماهنگیهاي استاني را
طبق توافق نامه بر عهده کمیته استان دانست و الزمه تقویت کمیته
را برگزاری مستمر جلسات بیان نمود.
گفتنی اس��ت در این گردهمای��ی از کمیتههاي برت��ر همکاریهاي
آموزش و پرورش و حوزه علمیه در ش��هرهای آبادان ،خرمشهر ،اللی،
اندیمش��ک ،ش��وش ،سوس��نگرد ،هندیجان ،نواحی چهار گانه اهواز،
مسجدس��لیمان ،کارون و ب��اوی تقدیر به عمل آمد .در حاش��یه این
نشست ،جلسه کمیته همکاری شهرستانهاي خرمشهر و اندیمشک
نیز با حضور نمایندگانی از دبیرخانه ستاد برگزار شد.

نشست دبیران قطب دو کشور
 30فروردین
عضو خبرگان رهبری گفت طرح مدارس وابسته به حوزه علمیه را در
شهرهای اهواز و آبادان اجرا کرده ایم وخوشبختانه مدارس آبادان در
این طرح رتبه کشوری کسب کردهاند.
آي��تاهلل حيدري امام جمعه موقت اهواز كه در جمع اعضاي كميتههاي
شهرس��تان و مناطق و روحانيون فعال در طرح امين اس��تان خوزستان
سخن ميگفت افزود :یکی دیگر از برنامههایی که این کمیته در خوزستان
انجام داده اعزام روحانی و استقرار آنها در  ۹۰مدرسه شبانه روزی است.
آق��ای تق��یزاده مدیر کل آم��وزش و پرورش و نائ��ب رئیس کمیته
همكاريها نیز گزارشی از فعالیتهای کمیته استان ارائه نمود.
حجت االسالم و المسلمین ملکی نیز در این نشست با بیان اینکه ما
تیـــــــرماه مأمور به انجام وظیفهایم و نتیجه را خداوند تعیین میکند ،تالش در
1 3 9 4
عرص��ه همکاری حوزه و آموزش و پ��رورش را نیازمند نیت خالص و
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 26فروردین
دبیران کمیتههاي قطب دو کشورشامل استانهاي سمنان ،خراسان
رضوی ،خراس��ان جنوبی ،گلس��تان ،خراسان ش��مالی و سیستان و
بلوچس��تان در جلس��ه ای که با حضور دبیر ستاد همکاریها برگزار
شد ،گزارش��ی از وضعیت کمیته استان خود ارائه نموده و در ارتباط
با برنامههاي پیش رو و همچنین ارزیابی از اقدامات مش��ترک صورت
گرفته بحث و تبادل نظر کردند.
حجت االس�لام ملکی در این نشس��ت با تاکید بر سیاس��ت گذاری
راهبردی و کالن در اینگونه جلس��ات ،اس��تفاده از تجارب موفق هر
یک از استانهاي عضو توسط دیگر اعضا را توصیه کرد .وی همچنین
حمایت از تصمیمات قطبهاي پنج گانه را در حوزه ستادی آموزش
و پرورش و حوزههاي علمیه بر عهده دبیرخانه دانست و خواستار ارائه
مصوبات و نظرات کارشناسی شده مبتنی بر تجارب ارزشمند و موفق
استانها شد.

سيستان و بلوچستان

نشست کمیته همکاری استان سیستان و بلوچستان،
به ریاست آیت اهلل سلیمانی ،نماینده ولی فقیه و امام
جمعه زاهدان ،و با حضور حجت االسلام والمسلمین
ملکی ،مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاریها برگزار شد.
 26فروردین
حجــــــــت االس�لام
والمسلمین ملکی در این
نشست با اشاره به تدوین
آئین نامه کمیته همکاری
اس��تانها در دبیرخان��ه
ستاد،اجرای آن را از سوی
کمیتههاي استانی گامی
در جهت قانونمند ش��دن
و نظام بخشی به فعالیتها
دانست.
آیت اهلل سلیمانی رئیس کمیته همکاریها و امام جمعه زاهدان ،حوزویان
را مسئول توزیع و عرضه محصوالت و توانایی هایشان به صورت مناسب
معرفي كرد ،و آموزش و پرورش را یکی از پایههاي تبلیغ دانستند که اگر
طالب در آن موفق ظاهر نش��وند ،به هیچ وجه در دانش��گاهها نیز موفق
نخواهند بود ،چرا که مدارس جای پذیرش است و دانشگاه جای مناظره
و مقابله.
ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان جنبههاي شخصیتی
نماینده ّ
مورد نياز یک روحانی را برای حضور در بین دانشآموزان برش��مردند و
توجه متولیان حوزههاي علمیه به این ویژگیهاي شخصی و شخصیتی را
در مراحل جذب و تربیت روحانی الزم دانستند.
قابل ذکر اس��ت همزمان با این نشس��ت ،کمیته همکاری شهرستان
زابل با حضور نمایندگانی از دبیرخانه س��تاد در محل فرمانداری این
شهر تشکیل شد.

شهرستانهای استان تهران

مش�اور وزیر و دبیر س�تاد همکاری حوزههاي علمیه
و آم�وزش و پ�رورش در نشس�ت کمیت�ه هم�کاری
شهرستانهاي تهران در اداره کل آموزش و پرورش که
باحضورحجتاالسالمیاسینیرئیسکمیتههمکاریها
برگزارشد،شرکتنمود.
 30اردیبهشت
مش��اور وزیر آموزش و پ��رورش در جمع اعض��اي كميته همكاري
شهرس��تانهاي اس��تان تهران با اش��اره به آمارهایی ک��ه نهادهای
مسئول از ناهنجاریهاي اجتماعی و فردی ارائه ميشود گفت :وقت
آن رس��یده که در حوزه تربیت طرحی نو درانداخته ش��ود و کمیته
همکاری حوزه و آموزش و پرورش در اس��تانها در همین راس��تا و
منطب��ق بر تاکیدات مق��ام معظم رهبری که خواس��تار ایفای نقش
حوزههاي علمیه در ش��بکه عظیم آموزش و پرورش شده اند ،ایجاد
گردیده است.
حجتاالسالم ملکی در ادامه ضمن تقدیر از حمایتهای بیدریغ وزیر
شوپرورش گفت :در انجام رس��الت شرعی خود مخالف هرگونه
آموز 
کمکاری ،ش��تابزدگی ،بیبرنامگی و بینظمی هستیم و بدون توجه
به ارائه آمار و ارقام و بدون هیاهو و جار و جنجال در پی رس��یدن به
اهداف واالی اسالم عزیز در عرصه تعليموتربيت تالش میکنیم.
دبیر س��تاد همکاری حوزههاي علمی��ه و آموزش و پرورش با تاکید
بر ضرورت اس��تفاده از ظرفیتهاي حوزه علمیه در امر پژوهشهاي
مرتبط به آسیب شناسی و رفع موانع تربیتی گفت :مشاوره مذهبی
از کمبودهای جدی آموزش و پرورش اس��ت و ضروریس��ت در قدم
اول در ذیل کمیتههاي همکاری در استانها ،کارگروههاي تخصصی
تیـــــــرماه
ایجاد و نسبت به نیازسنجی اقدام شود.
1 3 9 4
کمیته همکاری شهرستان اسالمشهر نیز با حضور نماینده دبیرخانه
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ستاد برگزار شد.

کردسـ ـ ـ ـ ــتان
مدیر کل آموزش و پرورش کردستان به همراه جمعی
از فرهنگیان بس�یجی با نماینده ولی فقیه در استان
دیدار نمود

اشاره به تاکید دین مبین اسالم بر علم آموزی و آموزش علوم مختلف
 ،خداوند را اولین معلم بشر دانست و اظهار داشت  :خداوند منشاء همه
علوم است و انسان جلوه خداوندی است که علم خدایی در او تجلی پیدا
کرده است .

افتتاح جهارمین مدرس�ه ی علوم و معارف اسلامي
صدرای کردستان درقروه

تیـــــــرماه
1 3 9 4
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 14اردیبهشت
ب��ه گ��زارش اداره اطالع رس��انی و روابط عمومی آم��وزش و پرورش
کردستان در این دیدار که عصر روز شنبه دوازدهم اردیبهشت مصادف
با اولین روز از هفته بزرگداش��ت مقام معلم برگزارشد قربانی مدیر کل
 14اردیبهشت
آموزش و پرورش استان به همراه سرهنگ بهزادی معاون اجرایی سپاه
با حضورمس��ئوالن شهرستان قروه جهارمین مدرسه ی علوم و معارف
بیت المقدس کردس��تان ،معاونین اداره کل ،مسئول بسیج فرهنگیان
اسالمي صدرا در این شهرستان افتتاح شد.
و تعدادی از فرهنگیان بس��یجی به مناسبت هفته مقام معلم و بسیج
مدارس صدرا از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کردستان است که
فرهنگیان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار نمودند .
در ششمین سالروز سفر معظمله به استان مورد بهرهبرداری قرار گرفت
آیت اهلل حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در
 .حجتاالسالم مسعود صفییاری مدیرکل تبلیغات اسالمی کردستان
این دیدار با تبریک سالروز والدت با سعادت مولی الموحدین امام علی
گفت :یکی از خألهایی که در بخش آموزش��ی استان احساس میشد،
( ع )  ،روز پدر و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری
رشته علوم و معارف اسالمی بود که به برکت این سفر ارزشمند ،زمینه
و تبریک روز معلم  ،به جایگاه ویژه علم و عالمان در اسالم پرداخت و با
راهاندازی این رش��ته فراهم شد وی در این مراسم گفت :یکی از برکات
بیان اینکه برتری انسان در میان مخلوقات به خاطر علم و دانایی اوست
سفر ارزش��مند مقام معظم رهبری به کردستان ،احداث چندین طرح
 ،گفت  :انسان از راه علم ميتواند به خداوند متعال نزدیک تر شود .
عمرانی در حوزه س��ازمان تبلیغات اسالمی بود که ازجمله این طرحها
وی هدف خداوند از ارسال پیامبران را هدایت بشریت عنوان نمود و با

احداث  4دبیرس��تان صدرا در قروه و بیجار بود که همه این مدارس به حجت االسلام و المسلمین دکترسید مهدی قریشی
بهرهبرداری رسیده است .وی با بیان اینکه با عنایات رهبر معظم انقالب نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه
و تخصیص اعتبار ویژه ،زمینه راهاندازی رش��ته علوم و معارف اسالمی
فراهم شد ،گفت :در بخش ایجاد و توسعه زیرساختهای فرهنگ دینی
در کردس��تان نیز ش��اهد اجرایی ش��دن  11طرح شامل فرهنگسرای
اندیش��ه و مجتمع عای فرهنگی نور در سطح استان بودیم که همگی
این طرحها از برکات سفر رهبر معظم انقالب به استان است.

آذربايج ـ ـ ـ ــانغربي

حجت االسالم والمس�لمین مجتبی ملکی در جلسه
استانیکمیتههمکاریآذربایجانغربی
 10خرداد
حجت االسلام والمس�لمین مجتبی ملکی در جلسه استانی
کمیت�ه همکاری آذربایجان غربی با اش��اره به طبقه بندی بیانات
رهبرانقالب در خصوص آموزش و پرورش در ده س��ال گذشته اظهار
داش��ت :آموزش و پرورش تم��ام ظرفیت خود را برای عملیاتی کردن
منویات مقام معظم رهبری به کار ميگیرد.
حجت االس�لام ملکی با اش��اره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی
ب��ر اینکه تمامی نهادها باید به آم��وزش و پرورش کمک کنند ،ادامه
داد :مس��ئولین بای��د به آموزش و پ��رورش به عن��وان متولي اصلي
تعلیم و تربیت رس��مي عمومي توجه ویژه ای داش��ته باشند چرا که
این نهاد تربیتی و آموزش��ی قریب به  40میلیون مخاطب دارد که به
صورت مس��تقیم و غیر مستقیم از فعالیتهاي تربيتي و آموزشی آن
تأثیرپذیرند.
وی ادامه داد :باید کارگروهی تش��کیل ش��ود تا ارزیابی کند مطالبات
رهبر فرزانه انقالب تا چه اندازه در آموزش و پرورش محقق شده است.

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید مهدی قریشی نماینده
ول�ی فقیه و ام�ام جمعه ارومیه در نشس��ت کمیته همکاریها
گفت :وحدت بین حوزهه��اي علمیه و آموزش و پرورش باید حفظ
و تقویت شود.
رئی��س کمیته همکاریهاي اس��تان آذربایجان غربی افزود :باید هر
روز ب��ه خ��ود تلقین کنیم ک��ه آموزش و پ��رورش در صدر کارها و
اولوی��ت قرار گیرد که در این صورت اس��ت کار ما در زمینه تربیت
موثر خواهد بود.
ایش��ان تاکید ک��رد :باید کاری صورت بگیرد ک��ه آموزش و پرورش
با مس��ائل معن��وی تلقین پیدا کن��د و معنویت در بی��ن معلمان و
دانشآموزان بیشتر شود.
وی خاطرنش��ان کرد :تربیت عالوه بر ح��وزه دانشآموزان در حوزه تیـــــــرماه
1 3 9 4
معلمان هم باید با قوت بیشتری دنبال شود.
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گلستان
حجتاالسالموالمسلمینملکیدرمراسمبزرگداشت
مقام معلم در گرگان

 14اردیبهشت
حجت االسالم والمسلمین ملکی در مراسم بزرگداشت مقام معلم در
گرگان گفت :خداوند در آیه  146سوره مبارکه آل عمران برای نبوت
و رسالت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم ،از جنس خود مردم بر
آنها منت نهاده است.معلمان از جنس مردم هستند و با درک نیازهای
ایشان به رفع آن و ارتقای تعلیم و تربیت اهتمام دارند .تعلیم و تربیت
پیچیده ترین فرآیند عالم هستی است و یک نهاد به تنهایی نمی تواند
این رسالت سنگین را به دوش بکشد.
ایشان با بیان اینکه دانش زمانی ارزشمند است که انسان را به سوی
خدا باال ببرد ،افزود :معلم نیز زمانی معلم خوانده ميشود که انسان را
به سمت خدا رهنمون کند و از ضاللت و گمراهی نجات دهد.
ایشان گفت :تا زمانی که آموزش و پرورش تربیت محور نباشد ،نظام
تیـــــــرماه
 1 3 9 4تعلیم و تربیت به بيراهه خواهد رفت و تا زمانی که تعلیم و تربیت و
آموزش و پرورش دغدغه و اولویت سیاستهاي دولتمردان قرار نگیرد،
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ش��اهد آموزش و پرورش اسالمی که هدف سند تحول بنیادین است

نخواهیم بود.
مش��اور وزی��ر آم��وزش و پرورش گف��ت 25 :هزار نیرو در س��ال 93
بازنشس��ت ش��ده اند و  180هزار دانشآموز جدید در همین سال به
آموزش و پرورش قدم نهادند که مس��تلزم به کارگیری  15هزار نیرو
بود و عدم اس��تخدام این تعداد در س��ال گذش��ته ،صرفه جویی در
استخدام  40هزار نیرو بود .این کمک بزرگی به دولت بوده که انتظار
است با برنامهریزی مطلوب از سوی دولت همراه شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه معلم از کمبودها ناراضی نیس��ت بلکه از تبعیض
ناراحت اس��ت ،افزود :باید جایگاه معل��م همانطور که ائمه معصومین
علیهم السالم آن را در مقام "اولیا" به آن توصیه ميکردند باشد.
مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزههاي علمیه و آموزش و پرورش
با بیان اینکه همه ما با مش��کالت آش��نا هس��تیم گفت که آموزش و
پ��رورش به عن��وان متولی تعلیم و تربیت رس��مي عمومي گام هایی
برداشته و انتظار ميرود با همراهي دولت و مجلس و كمك مردم اين
مشكالت مرتفع شود.

همدان

حجت االسالم والمسلمین ملکی در گردهمایی مدیران
مدارس طرح امین و معاونین پرورش�ی اس�تان همدان
فعاالناینعرصهرابرگزیدگانیدانستکهسعادتخدمت
بهاسالمونشرمعارفاسالمیبهایشانعطاشده.
 3خرداد
مش��اور وزیر و دبیر ستاد همکاریها در جلسه کمیته همکاریهاي
اس��تان همدان ک��ه در دفتر آیت اهلل محم��دی نماینده ولی فقیه و
رئیس کمیته همکاری استان برگزار ميشد نیز شرکت کرد.

اخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ستادی:
اخبار معاونت پژوهش

حجت االس�لام ملکی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در
اجرایی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،گام اول تحول
را تحول نیروی انس��انی دانس��ت که حوزههاي علمیه ميتوانند در
این زمینه نقش آفرینی کنند.
آیت اهلل محمدی ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان نیز در این
نشس��ت گفت :به مسئولیت خود توجه کنید که مورد سؤال شدید
قرار خواهید گرفت و در منابع روایی ما لعن ش��ده اند کس��انی که
وظیف��ه محوله را انجام نداده و ضایع مينمایند .ایش��ان در تربیت
انسانها توسط متولیان تعلیم و تربیت ،خواستار اقدامات پیشگیرانه
و تدابیر قبل از بحران شد و آنرا بسیار نافع تر از درمان دانست.
آیت اهلل محمدی مش��کل ترین ام��ور را در عالم مدیریت و تربیت
برش��مرد که تربیت پیچیده تر از مدیریت است .ایشان گفتند باید
محور تربیت ،تربیت معلم باشد.

 -1نشس��ت معاون پژوهش و برنامهریزی دبيرخانه ستاد با مسئولین
مجتمع آموزشی جامعه الزهرا سالم اهلل علیها
با هدف بررسی نحوه مدیریت فعالیتهای فوق برنامه و تولید محتواهای
آموزشی دوره پیش دبستانی .در این جلسه اصول و شاخص فعالیتهای
فوق برنامه و نحوه تدوین محتوای پیش دبستانی با رویکرد قرآن مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
-2نشس��ت مسئولین دبیرخانه با مس��ئولين مركز فرهنگي -تبليغي
آيندهسازان
این جلس��ه که با حضور مش��اور وزیر و دبیر س��تاد همکاری ،معاون
پژوهش و برنامهريزی دبیرخانه ستاد تشکیل شد راههای جمعآوری و
تشکیل بانک سؤاالت دانشآموزان پیرامون مسایل اجتماعی ،سیاسی
و دینی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت در این جلس��ه مقرر گردید
تا مركز فرهنگي -تبليغي آيندهس��ازان چارچوب تدوین بانک سؤاالت
دانشآموزان را تدوین و با همکاری دبیرخانه راهاندازی نمایند.
 -3جلسه با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي
این جلسه که با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و معاون
پژوه��ش و برنامهريزی و امور اس��تانهای دبیرخانه در محل دفتر قم
دبيرخانه تشکیل شد پیرامون ظرفیتهای مرکز پژوهشهاي مجلس
در جهت رفع نيازهاي قانوني بهمنظور توس��عه و تعمیق همکاریهای
حوزههای علمیه و آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر گردید.
در این جلس��ه مقرر گردید تا زمینه حضور بیشتر مسئولین دبیرخانه
جهت تبیین فعالیتهای س��تاد همکاری در کمیس��یونهای مجلس
ش��ورای اسالمی فراهم گردد .همچنین نمایندگان مرکز پژوهشهای
مجلس آمادگی خ��ود را برای انجام پژوهشهای ملی برای پیش��برد تیـــــــرماه
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فعالیتهای ستاد همکاری اعالم نمودند.
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ت مرکز آموزشهای کاربردی حوزههای
-4توافق برای استفاده از ظرفی 
علمیه در جهت ارتقا علمی و مهارتی روحانیون شاغل رسمی در آموزش
و پرورش
در این جلس��ه که با حضور حجت االس�لام آقای ربانی مسئول مرکز
آموزشه��ای کاربردی حوزهه��ای علمیه و رحیمی مع��اون پژوهش
و برنامهری��زی دبیرخانه تش��کیل گردید و مقرر ش��د تا نحوه برگزاری
کارگاههای آموزشی برای روحانیون شاغل اعم از سرفصلهای آموزشی
نحوه برگزاری و مکان آن در کمیتهای متشکل از نمایندگان دو طرف
نهایی و اجرایی گردد.
-5آییننامه نحوه تشکیل و اداره قطبهای کشوری کمیتههای همکاری
استانها ابالغ شد.
در این آییننامه س��اختار تشکیالتی قطبها؛ نحوه تشکیل و اداره آن،
وظایف دبیر قطبها و اعضای آن مشخص شده است.
الزم به ذکر اس��ت که استانهای کش��ور در قالب  5قطب سازماندهی
شدهاند
قطب :1ش��امل اس��تانهای مازندران ،گیالن ،قم ،مرکز ،شهر تهران ،و
شهرستانهای تهران و البرز
قطب :2شامل استانهای خراسانهای رضوی ،جنوبی و شمالی ،سمنان،
گلستان ،سیستان و بلوچستان
قطب :3ش��امل اس��تانهای فارس ،کهکیلویه و بویراحمد ،خوزستان،
لرستان ،همدان و زنجان
قطب :4آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،کرمانشاه ،کردستان ،همدان
و زنجان
قطب :5اصفهان ،هرمزگان ،چهارمحالبختیاری ،یزد و کرمان
 -6مجموعهای تحت عنوان در یک نگاه بزودی در اختیار ا عضای ستاد،
کمیتههای استانی و منطقهای ،ائمه محترم جمعه ،مدیران حوزههای
تیـــــــرماه علمیه و سایر دستاندرکاران فعال در عرصه فرهنگی قرار خواهد گرفت.
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این مجموعه شامل سیر تاریخی تشکیل ستاد همکاری و توافقنامههای
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بی��ن وزرای آموزش و پرورش و مدیری��ت حوزههای علمیه  ،عناوین
برنامههای کالن حوز ه همکاریها و سایر اطالعات ضروری است.

حمیدرضاکفاش
 3خرداد

حمیدرضا کفاش با اشاره
به س��ند جام��ع تربیت
گفت :این س��ند تکلیف
تربیت را از اول ابتدایی تا
پایان تحصیالت مشخص
ميکند و تکلیف آموزش
و پرورش در بخش��های
مختلف کامال مشخص ميشود.
وی ادامه داد  :در حوزه مش��اوره و هدایت تحصیلی با توجه به اینکه هدایت
تحصیلی به سال نهم انتقال یافته است باید تغییراتی صورت گیرد که حوزه
پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با همکاری دانشگاههای کشور در
حال تدوین سند جامع هدایت تحصیلی است.
معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان این مطلب که 650
دارالقران در سال گذشته تاسیس شد اظهار کرد  :امسال برای فعالیت هرچه
بیشتر این دارالقرانها که مس��ئول پرورش استعدادهاي قرانی دانشآموزان
هستند برنامه ،نیروی انسانی و اعتبارات ابالغ شده است.
سخن مخاطبان :
 éچرا بعد از  35س��ال هنوز به گونهای برنامهريزی نشده تا برای هر مدرسه آموزش
و پرورش یک طلبه در حوزههاي علمیه تربیت ش��ده باش��د تا به سؤاالت و شبهات
دانشآموزان و خانوادهها بهموقع پاسخ داده شود
 éحضور روحانیون مستقر در مدارس تیز هوشان بسیار مفید است انتظار داریم این
موضوع ضمن اینکه نظامندتر میشود استمرار داشته باشد
 éمدتی است از تشکیل جلسه ستاد همکاری خبری نيست!
 éمن بعنوان یک مادر تقاضا میکنم طرح امین را در همه مدارس اجرا شود چون آثار
آنرا من در رفتار بچه خودم میبینم
 éش��نیدم درمدارس طرح امین برنامههاي خوبی برای دانشآموزان اجرا میش��ود و
اینکه یک نفر روحانی همیشه در مدرسه حضور دارد چطور ميتوانم بچهام را در این
مدرسه ثبتنام کنم ؟
 éمبلغان��ی که در مناس��بتها در مدارس ميآیند وقتش��ان خیلی کم اس��ت و ما
دانشآموزان فرصت نمیکنم سؤاالت خودمون را بپرسیم

