
 

 
 

 "به نام خدا"

 

 های تربیت انسان توسط پیامبر )ص(ای دورهمرحله 3توصیف نظری ما در دبستان موعود،  مبنایترین اساسی

فرموده، و . با توجه به این است پذیری و هفت سال سوم وزیری(سروری، هفت سال دوم تکلیف )هفت سال اول

آموزان را در دو حوزه های رشد دانشموقعیت تربیت، –های نوین و ارزشمند علم تعلیم با در نظر گرفتن یافته

 یم.اهتعریف و دسته بندی کرد

تمرین و رشد در زمینه این تالش،  اند.شکلد هستند که درباره همه تقریبا همهایی از رشموقعیت :1حوزه

کودکان هفت ساله باید به میزان  :توان و باید گفتمیتوان از همه انتظار داشت. به عنوان مثال میها را موقعیت

نی از سالمت جسمانی در زمینه یساله باید به میزان مع 10نی توان حرکتی خاصی را داشته باشند. کودکان یمع

همه باید مسئولیت  هاهمه باید منظم باشند، آدم هاهمه باید تالشگر باشند، آدم هاای مشخص برخوردار باشند، آدم

گیرد. میر پذیر باشند. به طور کلی، هر موقعیت رشدی که واجد خصوصیت همگانی شدن باشد، در این حوزه قرا

 کنند.میتعیین  ،جامعه، فلسفه تعلیم و تربیت و فرهنگ متعالیدر این موارد اصول را؛ 

ی مناسب در جهت نیل به اهداف تعیین شده هدایت هابا تمرینان را آموزدانشیی دقیق و آگاهانه هاما طی برنامهو 

 نیم.کمی

 .فاده کرداست "سازنده انگیزش بیرونی" توان ازمیموفقیت در این حوزه  براینکته مهم: 

است. ما فکر  مسئولیت پذیری یان در زمینهآموزدانش، رشد ی دبستان موعود در این حوزههااز فعالیت نمونه ای

ی کارشناسانه و دقیق، با توجه به میزانِ شدّت ها. در این راستا، طی برنامه ریزی"مسئولیت، بازی نیست"کنیم؛ می

سن انجام شود و حُمیان سپرده آموزدانشیی به هاو گستردگی مناسب برای موقعیت رشدی هر فرد، مسئولیت

در این زمینه، برای مربیان و اولیای دبستان موعود، بسیار مهم است.  هاپیشرفت بچه شود.میرسی با دقت بر هاآن

 نظم امور فردی، تکلیف استقالل امور فردی،از جمله؛  ، 1ی دیگر حوزه هاو همچنین فرآیند هاطراحی این فرآیند

ز سلسله جلسات شورای تخصصی قابل توجهی ازمان  ،و ... حرکتی –ی روان های ارتباطی، مهارتهاپذیری، مهارت

 .دهدمیرا به خود اختصاص ی روزانه مدرسه هاو برنامه



 

 
 

این بنابر افتد.مییی از رشد هستند که برای هر فرد به شکل متفاوتی از دیگران اتفاق هاموقعیت :2حوزه 

توان آنها را به طور یکسان به انجام میان انتظار مشخصی داشت و بالطبع نآموزدانشاز  هاتوان در این زمینهینم

و بایست برای هر فرد با توجه به خصوصیات ذهنی و شناختی میی از پیش تعیین شده وادار کرد. بلکه هافعالیت

و تعداد  آموزدانشور تعداد محدود ، برنامه ریزی ویژه ای داشت. رعایت این نکته مستلزم حضی اوهاعالقه مندی

 :توان و نباید گفتمینبه عنوان مثال:  ی حوزه دو،هاخصوص موقعیتدر باشد.میکالس  معلم در 1بیش از 

به باید ساله  10یا کودکان  برسند معینییادگیری شناختی درباره موضوع  از خاصیساله باید به میزان  7کودکان 

داشته باشند. در این  خاصیباشند و یا همه باید شغل  خالقهمه باید  هاعالقه مند باشند یا آدم معینیموضوع 

بایست با شناخت حرفه ای این تمایالت میکند و ما میان تعیین آموزدانشموارد اصول را تمایالت ذهنی و شناختی 

 یادگیری را برایشان فراهم کنیم. تری هرچه متنوع تر و واگرایانههازمینه

 است. "انگیزش درونی" زمندنیاموفقیت در این حوزه نکته مهم: 

ای در دبستان موعود از اهمیت ویژه ،2ی رشد در حوزه هاموقعیت یهین نمونتربه عنوان شاخص ی درسیهاکتاب

باید به بهترین شکل ممکن با توجه به  ،آمده اند هااعتقاد داریم موضوعات یادگیری که در کتاب .هستندبرخوردار 

  .تدریس شوند "تربیت_تعلیم"ی نوین علم هایافته

 :در این زمینه چند نکته مهم وجود دارد

  ؛افتد که موضوع یادگیری رامیفاق زمانی ات "یادگیری – دهییادشیوه "بهترین  ،برای عموم کودکان -1

 لمس کنند  -الف 

 وَ

  تصویر بسازنداز آن   -ب 

 وَ

 بنویسند  اشهدربار  -ج 

 وَ

 و از دیگران یاد بگیرند. یاد بدهندسعی کنند آن را به دیگران   -د 



 

 
 

ی هاشیوه الزاما نه ،هستند "ی تدریسهاشیوه"ی دیگر تدریس همانطور که از نامشان پیداست در اصل هاشیوه 

گیری به یادحتما توان انتظار داشت میناما  ،تدریس به خوبی اتفاق بیفتد ،هایعنی شاید در آن شیوه .یادگیری

 .منجر شوندخوبی 

 

یعنی اینکه احتمال دارد . تفاوت دارد ،با کسب مهارت ارائه آن مفهوم ،یک مفهوم یادگیریِبه طور کلی، 

آن نکته را در آزمون  کاملآموزشی را به خوبی درک کرده باشد اما مهارت ارائه  یهی مفهوم یک نکتآموزدانش

کسب کرده باشد اما  یک نکته در آزمونوبی در ارائه ی مهارت خآموزدانشنداشته باشد و بالعکس ممکن است 

ی هااگر برخاسته از انگیزه، تکرار و تمرینو  مستلزم تکرار و تمرین است ارائه، کسب مهارتمفهوم آن را نداند. 

ما  .شودنمی منجر به یادگیری اصیل ،ادگیری کودکان نیست و چون اینگونه استذائقه ی خوشایندِ درونی نباشد،

 .ضرورت بسیار مهم یادگیری اصیل را فراموش کنیم،  "ایجاد مهارت ارائه" به خاطر نباید

 

سب، برنامه ریزی ، ابزار مناکافی ، نیاز به اختصاص زمانتوضیح داده شد( 1)یادگیری به شکلی که در نکته  -2

از یادگیری،  _فرایند یاددهی  این نوع .دارد یادگیری _ یاددهیبرای فرآیند فضا سازی و ...  آگاهانه و تخصصی،

 ،عمر در طولِ ،آموزدانششود شیوه یادگیری میعمیق و ارزشمند است و از طرفی باعث  ،عملی ،ت بخشطرفی لذّ

 .مشتاقانه و حداکثری باشد

 

بنابراین با تکرار و تمرین و صرف  .را در نظر گرفت هااولویت ،زمان محدود است و باید برای اختصاص دادن آن -3

با توجه به قواعد آموزش و پرورش و الزامات دوره  ما .های ابتدایی دبستان مخالفیمبرای آن به ویژه در سال زمان

ی هاآموزان هستیم و به این جهت پس از گذر از سالزانی از مهارت ارائه در دانشمتعهد به تامین می متوسطه،

برنامه تکرار و تمرین به شکلی که به اصالت فرآیند  ،نیمه دوم سال چهارم یا از ابتدای سال پنجم از ،ابتدایی دبستان

 ی آموزشی خواهد شد.هابرنامه به تدریج وارداددهی یادگیری لطمه ای وارد نکند، ی

 

  باشد. "لذتِ حاصل از یادگیری"به زعم دانشمندان، یادگیری اصیل، یادگیری است که همراه با 



 

 
 

 :مهارت های زندگی

گیری ترین جهت، درستزندگی خود هستند ساله دومِهفت یدر دوره ،با توجه به اینکه یادگیرندگان دبستانی

 و عاطفی است.های گوناگون شناختی، رفتاری رشد برای آنها، رشد مهارت 

 شکل گیری نظم رفتاری از اولویت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. هرچند که در این برهه، نقشِ

ن فهرست مدوّ ،هاکنند که طی اجرای آنحی میها را به شکلی طراها، فرآینددر دبستان موعود سرپرست

ی ی الگوستردههای عمیق و گگیری از پژوهشها با بهرهوقت پوشش داده شود. فهرست مهارت ها بهمهارت

 تدوین شده است.  IBالمللی بین

ها، در آن فرآیند تقویت کنند که کدام یک از مهارتها هنگام طراحی هر فرآیند، به این توجه میسرپرست

شود توان در آنان، باعث میها روند رشد مهارت آموزان ودقیق دانشی رصد مستمر فرآیندها و مشاهده شود.می

 های گوناگون فرزندانمان باشد.آموزشی و تربیتیِ مدرسه، معطوف به ارتقاء حد اکثری مهارت

 ها در جدول زیر آورده شده است.بندی مهارتفهرست و دسته

 

 ادبیات گفتگو:

 یهی گوناگونِ مواجهابرای موقعیتاینکه چه بگوییم و اینکه چگونه بگوییم بسیار مهم هستند. در دبستان موعود 

با معلم  آموزدانشبا ولی، ولی با ولی، معلم با معلم،  آموزدانش، آموزدانشبا  آموزدانش، آموزدانشبا هم )ما با  هاآدم

طراحی شده است. به عنوان مثال به جای گفتن  و متناسب با موقعیت، با لحن مشخصی مشخص هاجملهو ... ( 

  "ت را تمام نکردی؟چه شد که کارَ "گوییم: می"ت را تمام نکردی؟چرا کارَ"

 "؟چرا"تا او به واقعیت آنچه اتفاق افتاده فکر کند، نه دلیل تراشی برای فرار از فشار  شودمیباعث  "؟چرا"حذف 



 

 
 

 

بایست میشویم که میگیرد فکر کنیم، متوجه میگفتگو شکل  هایی که در آنهاتعداد قابل توجه موقعیت وقتی به

ایجاد کنیم. هر مولفه ای هر چقدر هم کوچک و کوتاه مدت  هافضای مناسبی را برای این حجمِ نسبتا زیادِ ارتباط

 آگاهانه ای باشد.افتد باید منوط به قواعد میباشد، وقتی به طور مستمر اتفاق 

ادبیات آگاهانه گفتگو و ادبیات غیر آگاهانه، مثل تفاوت بین هوای سالم و  ار بسیار اثر گذار است. تفاوت بیناستمر

  ناسالم برای تنفس است.

نیاز کودک به توجه مثبت نامشروط، یک نیاز حیاتی است. از طرفی نقش تربیتی و هدایتگری خانواده را نیز در 

توان نادیده گرفت. ما اعتقاد داریم، نقش حمایتگری و توجه مثبت نامشروط، به عهده میت کودک نرشد و تربی

، برنامه و سناریوی هاباشد. در دبستان موعود برای ایفای این نقشمیپدر مادر و نقش هدایتگری مقتدرانه، به عهده 

 دنبال داشته است.مدون و قابل اجرایی طراحی شده که تا کنون نتایج بسیار خوبی به 

 

ی تربیت انسان توسط پیامبر هامرحله ای دوره 3توصیف اساس رویکرد آموزشی دبستان موعود، گفتیم که 

ی ها)هفت سال اول سروری، هفت سال دوم تکلیف پذیری و هفت سال سوم وزیری( است. از طرفی حوزه )ص(

ترکیب  ی دبستان، نقش اصلی دارند.هافعالیت نیز در برنامه ریزی و طراحی( 2و حوزه  1موقعیت رشد )حوزه 

 است.در جدول زیر قابل مشاهده به اجمال،  2و  1ی هاشرایط دوره ای هفت ساله اول و دوم با حوزه

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 2حوزه 1حوزه 

7 
سال اول

 

 آنچه باید رعایت شود؛ 

 الزامات سالمتی

 

 

 شیوه؛

 دارسروری کودک خدشه به هر شکلی که احساس

آخه... الهی قربونت برم! میخوای؟...  نشود. مثال؛

 !...! ولی مجبوریم...خودت میدونیا

 

 آنچه باید رعایت شود؛ 

و به ویژه  تر، واگرایانهترمحیطِ هرچه متنوع

 بازی فردی و اجتماعی ترطبیعی

 

 هرچی تو بگی.شیوه؛ 

 

 

7 
سال دوم

 

 

 آنچه باید رعایت شود؛

 پذیریادب، نظم شخصی، تالشگری، مسئولیت

 

 

 شیوه؛

 درسته. طوریاین کنممیفکر پدر: 

مادر: همونی که بابا تشخیص داده رو انجام 

تونم باهاش حرف بزنم که میدیم. حاال ببینم می

 بشه؟ ترآسونمیک

 

 

 آنچه باید رعایت شود؛

یی که مورد عالقه اوست و به اجبار هارشد زمینه

 ی درسیهاجامعه آموزشی، کتاب

 

 شیوه؛

محور و فعالیت  آموزدانشی هاو اقسام شیوه انواع

و احترام  آموزدانشمحور، با توجه به تمایالتِ هر 

 هاآنی فردی هابه تفاوت



 

 
 

 نه؟رقابت آری یا 

، ایجاد انگیزه پیشرفت نمایندمیتربیت مجاز -رکاران تعلیماندرا برای بعضی دست هاین بچهآنچه ایجاد رقابت ب 

 است.

 :آموزد در طول زندگیمیاین است که کودک  ،هاایجاد رقابت بین بچه میهای حتآسیب ینترخطرناک

 دانند جستجو کند. میی پیشرفت خود را در آنچه دیگران مطلوب ها( زمینهالف 

و تشویق دیگران و یا ترس از سرزنش و تنبیه دیگران  تاییدی پیشرفت خود را از میل به هاب( انگیزه

 بگیرد. 

 لذت بردن از شکست دیگران را جایگزین احساس همدلی و کمک به پیشرفت جمعی کند.ج( 

ی هاشیوهبه دلیل اینکه خود را در ایجاد انگیزه به تنها اما  ،شناسندمیرا  هاتربیت این آسیب-رکاران تعلیمانددست

رای کشف گاهی نیز همکاران ما صرف زمان و توان ب .کنندمیرقابت ایجاد  هابین بچهانگارند، میدرست ناتوان 

ی ایجاد رقابت بسیار بسیار زیاد هادانیم آسیبمیاما همه  ،دانندمینرون به صرفه ی دیگر انگیزش را مقهاشیوه

ی آن بسیار ناچیز هادر قبال آسیب ،ایجاد رقابت و امتیازات نا مطمئن و نا پایدارِ وردهاآ دست .هستند

  .است

کودک امروز و  رشد عاطفیِشود بلکه دود نمی، تنها به یادگیری شناختی محی ایجاد رقابت هاآسیب

 .سازدمیبزرگسال آینده را نیز با اختالل و انحراف مواجه 

 


