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é Objective: This study aimed at investigating the bottlenecks and problems of executing the “project of 
Martyr Behnam Mohammadi” and providing solutions for its improvement.

é Method: The study was conducted with a qualitative approach and through a phenomenological method. 
The participants in this study included the district commanders and officials in the field of the student 
Basij, educators, students, schools principals, educational assistants, the board of trustees of the mosque, 
and Imam of the congregation prayers of mosques, who had long-term practical experience and full 
awareness of the activities of this project, and were closely involved in it. The sample was selected using 
a ‘purposeful’ approach, selecting ‘key’ experts, and using saturation criteria and in-depth interviews with 
50 people. Therefore, the number of participants in the study was determined according to theoretical 
saturation. Semi-structured interviews were used to collect data and they were continued until theoretical 
saturation was obtained.

é Findings: The collected data were analyzed using thematic coding method. The findings were organized 
through open, axial, and selective codes. The findings of this study about the bottlenecks and problems 
of executing the project of Martyr Behnam Mohammadi were included 250 open coding, 22 axial 
coding and 5 selective coding. The findings showed that the execution of the project in the Ministry 
of Education, IRGC, and among members of Basij of the school students, educators, mosques, and 
families were, respectively, facing managerial, economic, educational, social, and cultural problems and 
bottlenecks, but most objectives of this project for educational improvement have been achieved in the 
target community.

é Conclusion: The missions of the school students Basij and objectives relating to executing this project 
have been properly and favorably accepted and institutionalized by the people and the students in Basij. 
However, these missions and objectives in some dimensions and fields still need to be provided with 
strategic tactics and strategies.

 Keywords:  Basij, training, project of Martyr Behnam Mohammadi, instructor, school, 
mosque, Family.
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چکیده :
é هدف: پژوهش حاضربا هدف بررسی تنگناها و مشکالت اجرایی طرح شهيد بهنام محمدی 

و ارائه راهکارهای ارتقاء آن انجام شد.
 روش: این پژوهش با رویکرد كيفی و روش پدیدارشناسی صورت گرفت. مشاركت كنندگان 
پژوهش شامل، فرماندهان نواحی و مسئوالن حوزه بسيج دانش آموزی، مربيان، دانش آموزان، 
مدیران مدارس، معاونان پرورشی، اولياء مدارس، هيئت امنای مسجد و امام جماعت مساجد 
بودند كه تجربه عملی طوالنی مدت، و اشــراف كامل درباره فعاليت های طرح شهيد بهنام 
محمدی در اختيار داشــتند و از نزدیک درگير این طرح بودند. انتخاب نمونه مورد  مطالعه
با اســتفاده از رویکرد »هدفمند« و با روش انتخاب صاحب نظران »كليدی« و اســتفاده 
از معيار اشــباع و مصاحبه عميق با 5۰ نفر انجام گردید. بر این اســاس تعداد مشاركت 
كنندگان در پژوهش بر اساس اشباع نظری تعيين شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه 

نيمه ساختار یافته استفاده شد و تا رسيدن به حد اشباع نظری استفاده شد.
é یافته ها: داده های به دست آمده با استفاده از روش كدگذاری موضوعی مورد تجزیه و تحليل 
قرار گرفت. یافته ها در قالب كدهای باز،محوری و گزینشــی سازماندهی شد. از مجموع 
یافته هــای این پژوهش 25۰ كدگذاری باز،22 كدگذاری محوری و 5 كدگذاری گزینشــی 
در زمينه تنگناها و مشــکالت اجرایی طرح شهيد بهنام محمدی دسته بندی شدند. نتایج 
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پژوهش نشان دادكه اجرای طرح در سطح آموزش و پرورش، سپاه و حوزه های دانش آموزی، 
مربيان، مساجد و خانواده ها به ترتيب با مشکالت و تنگناهای مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، 
اجتماعی و فرهنگی مواجه است. ولی بسياری از اهداف این طرح اعتالی تربيتی در جامعه 

هدف تحقق  یافته است.
é نتيجه گيری: مأموریت ها و اهداف بسيج دانش آموزی درزمينهٔ اجرای طرح به طور شایسته 
 و مطلوب موردپذیرش مردم و بســيجيان قرارگرفته اســت و نهادینه  شده است، منتهی

در برخی از ابعاد و حوزه ها هنوز نياز به ارائه تاكتيک ها و استراتژی هایی راهبردی است.

واژگان کلیدی:  بسيج، تربيت، طرح شهيد بهنام محمدی، مربی، مدرسه، مسجد، خانواده.

1. مقدمه
شناسايی اســتعدادها و نخبگان مدارس يکی از اهداف مشترك بين دستگاه تعليم 
و تربيت و بســيج است. لذا برای عملياتی شــدن اين هدف، طرح های مختلف اعتالی 
بســيج در آموزش وپرورش برای دانش آموزان انجام می شود. يکی از اين طرح های موفق، 
طرح شهيد بهنام محمدی است )طرح شهيد بهنام محمدی، 1396(. اين طرح، برنامه ای 
نظام مند و بلندمدت است كه دانش آموزان با قرارگرفتن در فرايند فعاليت های گوناگون، 
مهارت هــا، توانمندی ها، باورها و معارف ضروری را كســب خواهند نمود و هويت دينی 

وانقالبی خويش را ارتقاء خواهند بخشيد )دستورالعمل اجرايی مربيان،1397(.
طرح شــهيد بهنام محمدی بــا همکاری وزارت آموزش وپــرورش يکی از مهم ترين 
طرح های بسيج است كه از سال 1396 آغازشده است. در اين طرح سه مجموعه مدرسه، 
مسجد و خانه با يکديگر پيوند خورده تا عالوه بر تقويت هويت انقالبی در دانش آموزان، 
ســبب تقويت بنيهٔ علمی، آموزشی، تربيتی، فرهنگی، هنری و سياسی دانش آموزان نيز 
گردد. همچنين گفتمان سازی انقالب در بين دانش آموزان و شناسايی استعدادها و نخبگان 
 مدارس يکی ديگر از محورهای مهم اين طرح است )دستورالعمل اجرايی طرح، 1398(.

در اين راســتا طرح شهيد بهنام محمدی در 3300 مدرسه كشور فعال است و 10 هزار 
مربی خواهر و برادر مدارس اطراف، مســاجد خود را تحت پوشش قرار می دهند. تمركز 
اصلی اين طرح در مدارس متوسطه اول است و البته تداوم آن در مدارس متوسطه دوم 
اتفاق می افتد؛ تالش برای اهل فکرشــدن دانش آموزان، تالش برای دين مدارتر شــدن، 
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تالش برای كارآمدتر و توانمندتر شــدن دانش آموزان و به دســت آوردن روحيه جهادی 
و مســئوليت پذيری، تالش برای انقالبی و آگاه تر شدن دانش آموزان و تالش برای اينکه 
دانش آموزان، بلندهمت و دارای نگاه تمدنی باشــند از اهداف اين طرح است )صحرايی، 

.)1398
طرح شــهيد بهنام محمدی به عنون يکی از طرح های اعتالبسيح، در مرحلهٔ نظری 
از مســجد شروع می شود و به مسجد ختم می شود. زيرابه اعتقاد طراحان و كارشناسان 
مشــاور طرح و منطبق برآموزه های اصيل اسالمی؛ هيچ نهاد بشری امکان جايگزينی آن 

را در تربيت و تأديب انسان ندارد )ناظمی اردكانی، بابايی، 1395(.
موضوع تربيت نسل نوجوان و جوان كشور، از اساسی ترين مسائل در نظام جمهوری 
اسالمی ايران است )فرخی، 1393: 10(. به عبارت ديگر، تربيت از مسائل مهم و اساسی 
زندگی بشر اســت كه همواره وجهه همت پيامبران الهی، مصلحان و فالسفه در جوامع 
مختلف بوده اســت و به همين جهت قدمت زيادی دارد )حسينی و جوان بخت، 1399(. 
تربيت يکی از مهم ترين مأموريت ها در ايران است. اين را می توان هم از بعد نظری با نگاه 
به اسناد تازه تأليف به منظور تحول نظام آموزشی دريافت و هم می توان در عرصة عمل، 
برنامه های آموزشی مدارس را از اين منظر مشاهده كرد. در خارج از مدرسه هم به واسطه 
حضور گسترده و پررنگ در عرصه اجتماعی و حکومتی، همچنان دين و آموزش آن عنصر 
غالب در نظام ارزشی نهادهای جامعه است )وحدتی دانشمند، باقری نوع پرست و ايروانی، 
1398(. وضعيتی را می توان تربيتی توصيف كـرد كـه در آن يک فرد يا گروه )مربی( بر فرد 
يا گروهی ديگر )شاگرد( اثر می كند )فرايند تربيتی(. هر سه عامل، يعنی مربـی، شـاگرد 
و فرايند تربيتی، ســه ويژگی يک تربيت خوب را شــکل می دهد )شهامی، 1399: 19(.

 هدف غايي نظام های آموزشــي، فراهم آوردن زمينه شناســايي، رشــد و شکوفايي 
استعدادها و تعليم و تربيت افراد به منظور حضور فعال و مؤثر در جامعه و انتقال فرهنگ، 
ارزش ها و اصول حاكم بر كشــــور به آنان است )ضربی، امير كبيری و ربيعی مندجين، 
1400: 32(. انســان به عنوان اشرف مخلوقات شايسته رســيدن به قرب الهی و انس با 
خداســت كه اين امر در سايه تربيت درست و منطقی صورت می گيرد. از طرفی، انسان 
نيازمند الگو و انگيزه اســت تا بتواند در مسير انس به خدا گام بردارد و برای رسيدن به 
قرب الهی بکوشد )مبشری، صفری و ملکی فارمد، 122:1399(. امروزه كودكان و جوانان 
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ما با مســــائل و اتفاقاتی در جامعه و جهان روبه رو می شوند كه انسان را به تفکر درباره 
معنا، ارزش و حقيقت غايی زندگی ســوق می دهد و نمی توان آنها صرفاًً به حوزه اخالق 
فروكاســت )كيانی و پورجمشيدی، 1400: 110( در طرح تربيتی شهيد بهنام محمدی 
ســه عامل، يعنی مربی، شــاگرد و فرايند تربيتی درتعامل بــا يکديگر در جهت تربيت 
جوان مؤمن، كارآمد، توانمند، باروحيه جهادی، مسئوليت پذيری و در تراز انقالب اسالمی 

همکاری می كنند.
بدون شــک جريان مستمر تربيت متأثر با فعاليت طيف گسترده ای از علل فلسفی و 
متأثر از عواملی زيستی، وراثتی، محيطی و انسانی متعددی محقق می شود كه مشاركت و 
تعامل آنها با همديگر، به تداوم و پيشرفت اين جريان كمک می كند )صادق زاده، كشاورز، 
احمدی، حسنی و علم الهدی،1390: 168( اگرچه جديت و تالش همهٔ نهارها؛ سازمان ها 
و اثرگــذاران دولتی و مردمی برای نيل به اهداف اجرايی شــهيد بهنام محمدی مفيد و 
مغتنــم خواهد بود، ليکن پايهٔ اصلی حركت و موفقيت چنين اقدام مهمی؛ نقش آفرينی 

بنيادين سه ركن قطعی تربيتی در جامعهٔ اسالمی؛ مسجد، مدرسه و خانواده است
ارتباط بين دو نهاد خانواده و آموزش وپرورش و مسجد به حالت ها و به طرق گوناگون 
اســت. در مواقعی همکاری بين اين نهاد وجود داشــته، اين همکاری، فرهنگی، فکری، 
عملياتی و مادی اســت. همکاری فرهنگی، زمانی است كه والدين فرهنگی متفاوت و يا 
متضاد با فرهنگ رايج در مدرسه در خانه فراهم نکنند. منظور از فکری، به صورت توجه 
به خواسته ها، آئين نامه ها و قوانين نهاد آموزش وپرورش است. عملياتی، همکاری در زمان 
امتحانــات، فراهم كردن فضای آرام، كمک به فرزندان در اموردرســی و درنهايت زمانی 
همکاری مادی اســت كه والدين يا كاری را برای مدرسه انجام می دهند يا كمک نقدی 
به مدرسه می كنند. در واقع، عدم همکاری فرهنگی، عملياتی و فکری خانواده برای نهاد 
آموزش وپرورش تهديدی جدی محسوب می شود )جمعی از نويسندگان، 1388: 206(. 
خانواده ها در تداوم نقش آفرينی تربيتی در مرحله پيش از ورود به نظام تربيت رســمی و 
عمومی نقش اصلی را بر عهده  دارند و بايد با كســب شايســتگی های الزم، در امر تربيت 
فرزندان خود مشاركت فعال داشته باشند )سند راهبردی، 70:1389(. به طوركلی خانواده 
ركن اصلی تربيت را بر عهده دارد در اين راستا آشنايی خانواده با نقش ها و مسئوليت خود 

می تواند به تحقق اهداف تربيتی به خصوص در طرح شهيد بهنام محمدی كمک كند.
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از سوی ديگر، مدرسه مکانی امن و غنی شده از برنامه های آموزشی و پرورشی برای همه 
دانش آموزان است و نقش آن عالوه بر ارتقای دانش و مهارت دانش آموزان، ايجاد آمادگی 
 در آنان متناسب با انتظارات حال و آيـنده جـامعه است. در مدرسه، تالش بر آن است كه

ضمن آموزش علوم مختلف، فرصت های علمی و عملی بيشــتری در تقويت مهارت های 
زندگی برای دانش آموزان ايجاد شــود و به طوركلی مهارت الزم برای داشتن يک زندگی 
موفقيت آميز در جامعه، با درنظرگرفتن معيارهای ارزشی و اسالمی و تحوالت اجتماعی 
به دانش آموزان داده شــود )حاجی بابايی،1391: 53(. بر اســاس ســند تحول راهبری، 
مدرســه كانون تربيت رسمی و عمومی و محل كسب فرصت های تربيتی برای دستيابی 
به مرتبة قابل قبولی از حيات طيبه و تشــکيل جامعه سالم اسالمی است )شورای عالی 
آموزش وپرورش، 1389: 17(. بر اين اســاس مدرسه به عنوان يکی از اركان تأثيرگذار در 

تربيت بوده و تعامل اثربخش با نهادها و كانون های محلی نظير مسجد دارد.
همچنين مســجد به عنوان يکی ديگر از اركان اصلی در طرح شهيد بهنام محمدی 
نقش به سزايی در تربيت ايفا می كند. تکيه  بر مساجد به دليل نقش تاريخی اين پايگاه در 
زمينة تعليم از يک سو و جنبه دينی و مذهبی آن كه مطابق با فطرت پاك دوران جوانی و 
نوجوانی است، از سوی ديگر است؛ بنابراين، يکی از اساسی ترين وظايف والدين و مربيان 
تشويق و ترغيب قولی و عملی جوانان و نوجوانان به شركت در برنامه های مساجد است 
)ضرابی، 1379(. در ســند راهبردی راهکار 7/5 نيز بر زمينه ســازی برای بسط فرهنگ 
مشاركت در پيشرفت محلی با تأكيد بر نقش مديران، معلمان و مربيان مدارس و تقويت 
همکاری مدرسه با مراكز علمی و فرهنگی محله به ويژه مسجدوكانون های مذهبی تأكيد 

شده است )شورای عالی آموزش وپرورش، 1389: 35(.
اســتنادات طرح شهيد بهنام محمدی شــامل تأكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر 
اهميت نقش تربيتی ســه ركن مسجد، مدرسه و خانواده، قانون تشکيل و توسعه بسيج 
،2-2 و 7-2 و  دانش آموزی، ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش و راهکارهــای 8-2
توصيه فرمانده كل قوا به رئيس ســازمان بســيج مبنی بر تربيت 8 تا 10 ميليون جوان 

مؤمن انقالبی و پای كار است )دستورالعمل اجرايی طرح، 1396: 2(. 
مطالعـات و بررسی ها حـاكی از آن است كه طـرح اعتالی بسيـج از اهميت و ارزش ويژه ای 
برخورداراست. در همين رابطه نتايج پژوهش، شريف فرد، رازينی و عباسی نوذری )1399( 
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با عنوان الگوی همکاری بين بخشی )موردمطالعه: همکاری مسجد با مدرسه و خانواده( 
 نشان داد كه همکاری مسجد با مدرسه و خانواده پديده ای محوری است كه شرايط علّی

آن را ظرفيت هــا و ضعف های نهادهای تربيتی تشــکيل می دهند و برای تحقق آن بايد 
 به زمينه های آن كه بايســته های برنامه ای، ساختاری و سرمايه انسانی است، توجه شود.

اين پديده دارای مراحل زمينه ســازی و اعتمادسازی، جذب از مدرسه به مسجد، تداوم 
ارتباط و تربيت در مسجدونقش آفرينی دانش آموزان در مسجد و مدرسه است.

نتايــج پژوهش مرزوقی، جهانی، ترك زاده و اميــری طيبی )1397( با عنوان الگوی 
مفهومی تعامل مدرســه، خانواده و مسجد از منظر تعليم و تربيت اسالمی نشان داد كه 
شــبکه مضاميِن الگوی تعاملی مدرسه، خانواده و مسجد به عنوان مضمون فراگير شامل 
هفت مضمون سازمان دهنده مبانی انديشه ای، جهت گيری تعامل، محور تعامل، مخاطبين 
تعامــل، چرايی تعامل، موانع تعامل و چگونگی تعامــل كه هركدام نيز دارای مؤلفه های 
گوناگون بودند. يافته های اين پژوهش در سطح كالن و خرد برای سياست گذاری و اجرا 

در هر سه حوزه مدرسه، خانواده و مسجد می تواند موردتوجه متوليان امر قرار گيرد.
 در مطالعه ديگر صحبت لو )1397( به بررسی ميزان اثربخشی حلقه های صالحين بسيج 
سپاه انصار المهدی )عج( استان زنجان پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داد كه فعاليت ها 
و اقدامات حلقه های صالحين در بعد معرفتی، بعد تربيتی، بعد بصيرتی و مهارتی اثربخشی 
بااليی بر بسيجيان دارند؛ و اين طـرح بـا درصـد باالتری به اهـداف تربيتی خود رسيده و نسبتاً 
موفق ارزيابی می گردد. نتايج مطالعه دوايی، خسروی بابادی و سلطان محمدی )1394( 
 با عنوان شناسايی و اولويت بندی عوامل مؤثر بر عدم جذب نوجوانان به مسجد بر اساس

طرح شــهيد بهنام محمدی بيانگر آن است كه بيشــتر موانع جذب نوجوانان به مسجد 
مربوط به عوامل مؤثر خارج از مســجد است. با توجه به نتايج اين پژوهش، شاخص های 
 كيفيــت پايين برگــزاری همايش ها وكارگاه های آموزشــی »ويژه والديــن و مربيان«،
 جذاب نبودن وكاربردی نبودن برنامه های مســجد، كمبود امکانات و فضاهای ورزشــی

در مساجد، عدم همراهی مدير با مربيان طرح، عدم پشتيبانی شهرداری ناحيه و منطقه، 
عــدم اولويت دغدغه تربيتی خانواده ها، بی توجهی مدارس به برنامه های تربيتی، در عدم 

جذب نوجوانان به مسجد بيشترين تأثير را داشته است.
 در پژوهش ديگر، حسينی آقايی و صديق اورعی )1394( به آسيب شناسی تبليغ دينی 
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در ســه مقوله )مبلغ، روش و محتوا( با تأكيد بر مخاطبان جوان پرداخته اســت. نتيجه 
پژوهش نشان دادكه كاســتی های در مقوله مبلغ شامل عميق نبودن باورها واعتقادات 
دينی، خودبرتربينی، نداشتن ارتباط است و كاستی های روش شامل عدم استفاده درست 
از روش و فــن مؤثر اســت و در مقوله محتوا عدم تطابق محتوا بــا منابع اصيل ايرانی و 

عدم تناسب محتوا با نياز كاستی های مبلغان دينی است.
در مطالعه ديگر، هاشميان فر، شايگان و سعيدی )1394( به بررسی مشاركت جوانان 
در مساجد با تأكيد بر خانواده پرداخته اند. برای تبيين مسئله و تعيين چارچوب نظری، 
از نظريات مشاركت و جامعه پذيری استفاده  شده است. نتايج به دست آمده نشان می دهد 
متغّير وابسته با متغّيرهای مستقل )جنسيت، محل زندگی، جامعه پذيری مذهبی خانواده، 
نگرش فرد نسبت به مشاركت، نگرش خانواده نسبت به مشاركت، نگرش خانواده نسبت 

به نهادهای دينی( رابطه ای معنادار داشته است.
 فرخی )1393( به بررســی روند تربيتی طرح صالحين در پايگاه های بسيج مساجد 
كشــور بر اســاس مدل فرايندی پرداخته اســت. نتايج پژوهش حاكی از آن اســت كه 
پيرامون صورت بندی مسئله و مشکل سياســتی دو محور »حركت بسيجيان در جهت 
ايجاد معيارهای مقام عظمای واليت« و »تدبير ســازمان بسيج جهت ايجاد يک حركت 
 دســته جمعی برای تحقق منويــات در عرصه های مختلف« مالك عمل واقع  شــده و

در راستای بحث تعيين اهداف طرح صالحين، هدف اصلی شامل تعالی معنوی توأم با رشد 
 ايمان آگاهانه و بصيرت بسيجيان و هدف فرعی طرح نيز متشکل شدن بسيجيان بر مبنای

تربيت مّدنظر قرارگرفته است.
نتايج پژوهش، حاجی زاده نداف و سادات مهدی زاده )1393( با عنوان بررسی ديدگاه 
بســيجيان در مورد نقش بسيج محالت در ارتقای سطح علمیـ  فرهنگی اعضای بسيج 
بيانگراين است كه بسيج محالت در ارتقای سطح علمیـ  فرهنگی اعضای خود به خصوص 
دانش آموزان نقش مهمی دارد؛ به عالوه نقش بسيج محالت درزمينهٔ فرهنگی و ارتقای آن، 

نسبت به زمينه علمی مؤثرتر به نظر می رسد.
نتايج پژوهش هاشــم زهی )1393( با عنوان بررسی عملکرد پايگاه بسيج مساجد در 
اسالمی سازی فضای محله نشان داد كه ارزيابی شهروندان از عملکرد پايگاه در اسالمی سازی 
 فضای محله از سطح متوســط به باالست. شدت همه نمادهای اسالمی ساز 75% به باال



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

6۰

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

و ميانگين حضور مردم در نماز جماعت محله ها 102 نفر بوده اســت. متوسط رفتارهای 
اسالمی شهروندان در اين محله ها، نمره 15 از 20 است. اغلب شهروندان، اجرايی شدن 

برنامه های پايگاه بسيج در اسالمی سازی را خوب ارزيابی كرده اند.
همين طور نتايج پژوهش شــعبانی )1382( با عنوان بررســی ميزان اثربخشی طرح 
معرفت بسيجيان نشان می دهد طرح معرفت تا حدودی توانسته است بينش و آگاهی های 
دينی و سياســی بســيجيان را ارتقاء دهد اين طرح در بين افراد با تحصيالت دبيرستان 
ديپلم و پيش دانشگاهی، كاردانی و كارشناسی و بر روی شركت كنندگانی كه بين 3 تا 10 
روز در دوره ها شركت كرده اند، بيشترين تأثير داشته است. بررسی پيشينه نشان دهنده 
اين اســت پژوهشی كه مرتبط با حوزه بررسی تنگناها و مشکالت اجرايی »طرح شهيد 
بهنام محمدی« انجام  نشــده اســت كه از اين جهت اين پژوهش جديد و نو محســوب 

می شود.
با توجه به آنچه گفته شد طرح شهيد بهنام محمدی به عنوان طرحی جامع و اجرايی بر 
 اساس ديدگاه های تربيتی امام خمينی )ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری  )حفظه اهلل تعالی(

و بر مبنای اتصال هم افزا و هدفمند سه ركن تربيتی مدرسه، خانواده و مسجد؛ پايه ريزی 
شــده تا تربيتی مطابق با اســالم ناب محمدی )صلی اهلل عليه و آله( شکل گيرد )ديباچه 
توضيح كلياتی از طرح اعتال شهيد بهنام محمدی، 1396: 2(. در شکل 1، اركان و اهداف 

طرح اعتال شهيد بهنام محمدی نشان داده شده است؛

 توانمند و كارامد 
 با روحية جهادی 
و مسئوليت پذیری

 بلند همت
 با نگاه تمدنی

انقالبی و آگاه

 مهذب
 و دین مدار

عالم و
اهل فکر

 تربيت
خانواده نسل تمدنی

مسجد

مدرسه

شکل 1. اركان و اهداف طرح اعتال شهيد بهنام محمدی
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اقدامات الزم برای رسيدن به اهداف طرح شامل؛ اقدامات الزم برای شناسايی، گزينش 
و آموزش سرگروه های مجری طرح، اقدامات الزم برای جذب، رشد و تثبيت دانش آموزان و 
نوجوانان و اقدامات الزم برای جلب اعتماد، همکاری و همسويی خانواده های دانش آموزان 

است )دستورالعمل اجرايی شهيد بهنام محمدی، 1398: 12(.
علی رغم امکانات محدود و فرازوفرودهای مختلف، طرح شهيد بهنام محمدی به عنوان 
يکی از طرح های اصلی سازمان بسيج مستضعفين و با عنوان طرح اعتال مورد تصويب و 
همراهی قرارگرفته اســت. هم اكنون اين طرح در 51 مدرسه دولتی متوسطه اول استان 
زنجان كه دارای حداقل 150 دانش آموز ســاكن همان منطقه جغرافيا )محله( را داشته 

در حال اجراست.
روش دست يابی به اهداف طرح به اين شکل است كه در مرحله نخست طرح سه نفر 
از مربيان در هر يک از مدارس با هماهنگی مدير مدرســه حضور پيداكرده و به ارتباط 
گيری با دانش آموزان در راستای برنامه های علمی و فرهنگی نموده و با برگزاری برنامه ها 
و مســابقات مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی زمينه و بستر قرارهای مسجدی را برقرار 
می كننــد و با هماهنگی والدين مقدمات و زمينه حضور در مســجد و ادامه برنامه های 
فرهنگی، علمی، اردويی، ورزشی، تفريحی، سياحتی و زيارتی و تربيتی در ابعاد مختلف 

با همان مربيان و با نظارت امام مساجد به وجود می آيد.
مربيان ســه گانه مدارس طی فرآيند گزينشــی از ميان بهترين اعضای طرح تربيتی 
صالحين بســيج مســاجد و محالت انتخاب گرديده و در دوره های آموزشی ويژه طرح 

آموزش های الزم را در ابعاد مختلف فراگرفته ودر اجرای طرح همکاری الزم می نمايند.
بنابراين مربيان طرح متعلق به بســيج دانش آموزی به عنــوان اصلی ترين ضلع هرم 
تربيتی طرح شهيد محمدی محسوب می گردد مصمم هستند تا فرآيند تربيتی طرح را 
از مدرســه به مسجد سوق دهند به اين معنا كه كار از مدرسه آغاز می شود و با قرارهای 
مســجدی به مسجد و حلقه های صالحين مســجد كه توسط مربيان اداره می شود ختم 
خواهد شد. اضالع ديگر طرح مدرسه و معلمان و مديران آن است كه با همکاری با مربيان 
طرح دركنار حمايت و همراهی خانواده های دانش آموزان تکميل كننده طرح خواهند بود 

)ديباچه توضيح كلياتی از طرح اعتال شهيد بهنام محمدی، 1396 :4(.
اجرای طرح شــهيد بهنام محمدی در سطح اســتان زنجان از سال 1396 تاكنون 
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آغازشده و به دنبال اهداف اجرايی فرهنگی، علمی، اردويی، ورزشی، تفريحی، سياحتی و 
زيارتی و تربيتی بوده اســت. در حال حاضر با بررسی جامع طرح به نظر می رسد در روند 
اجرايی اين طرح اشــکاالت زيادی وجود دارد. در صورت شناســايی نقاط قوت، ضعف، 
تهديدهــا و فرصت های اجرايی اين طرح و برطــرف نمودن آنها می توان به اهداف طرح 
شــهيد بهنام محمدی كمک نموده و زمينه و بستری الزم جهت تحقق برنامه های طرح 
فراهم نموده و می تواند دســتاوردهای بســيار مهمی را به دنبال داشــته باشد. بنابراين 
مســئله مهمی كه بايد به آن توجه شود اين است كه در روند اجرای اين طرح در سطح 
مدرسه، سپاه و حوزه های دانش آموزی، مسجد، مربيان و خانواده چه تنگناها و مشکالت 
اجرايی وجود دارد؟ و راهکارهای عملی در اين زمينه چيست؟ در اين راستا سؤاالت زير 

موردتوجه قرارگرفته است؛
1. تنگناها و مشکالت اجرايی »طرح شهيدبهنام محمدی« در سطح آموزش وپرورش 

و مدرسه چيست؟
2. تنگناها و مشکالت اجرايی »طرح شهيدبهنام محمدی« در سطح  سپاه  و حوزه های 

 دانش آموزی چيست؟
3. تنگناها و مشکالت اجرايی »طرح شهيدبهنام محمدی« در سطح مربيان چيست؟
4. تنگناها و مشکالت اجرايی »طرح شهيدبهنام محمدی« در سطح مسجد چيست؟
5. تنگناها و مشکالت اجرايی »طرح شهيدبهنام محمدی« در سطح خانواده چيست؟

6. راهکارهای عملی جهت بهبود روند اجرايی »طرح شهيدبهنام محمدی« در سطح 
مدرسه، سپاه و حوزه های دانش آموزی، مسجد، مربيان و خانواده چيست؟

2. روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در قالب رو يکرد كيفی1 و از نوع پديدارشناسی2 است. روش پديدارشناسی

به بررسی تجربيـات واقـعی افـراد می پردازد. دليل انتخاب اين روش آن بود كه اطالعات در 
 قالبی منسجم و قابل اعتماد درباره تنگناها و مشکالت اجرايی »طرح شهيد بهنام محمدی«
 وجود نداشت، و تاكنون در اين باره پژوهشی كاملی نيز انجام  نشده است. لذا تالش شد

1. Qualitative
2. Phenomenology
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با رويکرد كيفی و با اســتفاده از روش پديدارشناسی اطالعات را از طريق مصاحبه مرحله 
به مرحله به دســت آورده و در نهايت در قالب يک الگوی مفهومی اطالعات را منسجم و 

ارائه كنيم.
 مشاركت كنندگان پژوهش حاضر، فرماندهان نواحی و مسئوالن حوزه بسيج دانش آموزی،

مربيان، دانش آمــوزان، مديران مدارس، معاونان پرورشــی، اولياء مدارس، هيئت امنای 
مســجد و امام جماعت مساجد بودندكه به صورت مستقيم و غيرمستقيم با طرح شهيد 

بهنام محمدی همکاری می كردند.
انتخاب نمونــه مورد مطالعه با اســتفاده از رويکرد »هدفمنــد1« و با روش انتخاب 
صاحب نظران »كليدی2« و اســتفاده از معيار اشــباع و مصاحبه عميق با 50 نفر انجام 
گرديد. براين اســاس نمونه موردمطالعه، از بين افرادی انتخاب شــده اســت كه تجربه 
 عملی طوالنی مدت، و اشــراف كامــل درباره فعاليت های طرح شــهيد بهنام محمدی

در اختيار داشتند و بيش از دو سال سابقه كار داشته و از نزديک درگير اين طرح بودند. 
دليل اكتفای اين پژوهش به 50 نفر اين اســت كه براساس روش پديدارشناسی، محقق 
در جريان مصاحبه ها )داده ها( متوجه می شــود كه داده ها اشباع شده و هرچه به تعداد 
مصاحبه شــوندگان افزوده شود، مطلب تازه ای به دست نمی آيند؛ از اين رو به تعداد فوق 
اكتفا می كند. بر اين اســاس تعداد مشاركت كنندگان در پژوهش بر اساس اشباع نظری 

تعيين شد.
روش گردآوری اطالعات با توجه به اينکه ســؤاالت مورد پرســش تا حدی مشخص 

بودند ازمصاحبه نيمه ساختار يافته استفاده شد.
فرم مصاحبه جهت اســتفاده در اين پژوهش شامل ســؤاالت عمومی و اختصاصی 
بوده اســت كه به بررسی تنگناها و مشکالت اجرايی طرح در پنج سطح مدرسه، سپاه و 

حوزه های دانش آموزی، مسجد، مربيان و خانواده پرداخته است.
در اين پژوهش، برای بررســی صحت داده ها و جهــت اطمينان از قابل قبول بودن 
و تأييد درســــتی يافته ها، رونوشته ای مصاحبه و گــــزارش پژوهش ازنظرات استادان 
آشــنا با اين حوزه و متخصصان خبره و مطلع استفاده شد. هم چنين به طور هم زمان از 
مشاركت كنندگان در تنظيم سؤال ها كمک گرفته شد. در اين پژوهش جهت پايايی سنجی 

1. Purposeful
2. The oretical



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

64

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

مفاهيم و مقوالت فرعی و اصلی از قابليت تکرارپذيری به واسطه روش ضريب توافق بين 
دو كدگذار1 در فرايند كدگذاری استفاده شده است؛ لذا ناهماهنگی های به وجود آمده از 
طريق بازنگری در فرايند كدگذاری داده ها مرتفع شده است ضريب توافق به وجود آمده 

برابر با 0/91 بوده است.
 مصاحبه ها تا جايی ادامه يافت كه پاسخ ها به اشباع رسيدند. مدت مصاحبه ها در هر مورد

 متغير بوده و به طور متوسط 30-40 دقيقه به طول می انجاميد. محتوای مصاحبه ها كه با 
 رضايت آگاهانه از مشاركت كنندگان ضبط شده بودند بعد از پايان رسيدن به متن نوشتاری

تبديل شــدند. تحليل داده ها با اســتخراج مفاهيم و مقوله ها آغاز گرديد )كدگذاری باز( 
در اين مرحله با خواندن دقيق و چندباره متن شــروع و در خالل اين مطالعه، واحدهای 
معنارمورد شناسايی قرارگرفت و در مرحله كدگذاری محوری مفاهيم و مقوله های بی ربط 
و تکراری حذف گرديدند ويک ارتباط منطقی بين مقوالت ايجاد شــد و نهايتاً در مرحله 

كدگذاری گزينشی كدهای اصلی وجامع از داده ها به عنوان مقوله هسته ای متمركز شد.

3.  یافته های پژوهش
3-1. ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان حاضر در مصاحبه ها

جدول 1. ویژگی های جمعيت شناختی مشاركت كنندگان حاضر در مصاحبه ها

تأهل وضعيت شغلی  رشته 
تحصيلی تحصيالت سن جنسيت متغير
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1.  100 * = درصد پايايی
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ادامة جدول 1.  ویژگی های جمعيت شناختی مشاركت كنندگان حاضر در مصاحبه ها

نام ناحيه/ منطقه  مسئوليت در طرح 
شهيد بهنام محمدی

 وضعيت شركت در طرح 
شهيد بهنام محمدی نوع قشر بسيج متغير
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2 2 3 4 4 5 12 18 3 5 6 5 6 3 15 4 3 1 5 5 18 14 7 2 3 17 14 5 9 فراوانی

4 4 6 8 8 1۰ 24 36 6 1۰ 12 1۰ 12 6 3۰ 8 6 1۰ 1۰ 1۰ 36 28 14 4 6 34 28 1۰ 18  درصد
فراوانی

 بــا توجه به جدول شــماره )1( مالحظه می شــود كــه از 50 نفر مورد بررســی از
نمونه آماری شركت كنندگان در طرح شهيد بهنام محمدی استان زنجان در اين تحقيق، 
27 درصد زن و 23درصد مرد بوده اند. همين طور بيشــترين درصد ســنی بررسی شده 
شــركت كنندگان در اين طرح متعلق به رده ســنی باالتر از 40 ســال است. كمترين 
تعداد هم متعلق به رده ســنی 10 تا 15 سال است. از نظر وضعيت تحصيالت، مالحظه 
 می شود كه بيشترين درصد ميزان شركت كنندگان در اين طرح متعلق به دوره ليسانس

با 44 درصد و كمترين آنها مربوط به دوره فوق ديپلم 6 درصد است. دوره فوق ليسانس و 
باالتر نيز با 26 درصد در رده دوم قرار دارد. همين طور از نظر رشته تحصيلی، بيشترين 
درصد رشته تحصيلی شركت كنندگان متعلق به گروه تحصيلی علوم انسانی با 72 درصد 
 و كمترين آنها 5 درصد نيز متعلق به گروه های تحصيلی علوم رياضی و فنی است. از نظر

وضعيت شغلی بيشترين شــركت كنندگان فرهنگيان 24 درصد و نظاميان و روحانيون 
با 20 درصد در رتبه بعدی هســتند. در ميان پاســخ دهندگان 4 نفر دانشــجو و 4 نفر 
دانش آموز نيز وجود دارد، 3 مورد نيز استاد دانشگاه هستند. همچنين 12 درصد )ساير( 
نيز وضعيت شــغلی دقيق مشخصی نداشــتند. به لحاظ وضعيت تأهل همان طور كه از 

جدول باال معلوم است 38 درصد از اعضای شركت كننده در طرح متأهل هستند. 
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 اكثريت اعضای شركت كننده در اين طرح عضو بسيج مساجد و محالت )34 درصد(
هستند. همچنين 28 درصد از شركت كنندگان عضو بسيج كارمندی و كارگری هستند. 
همين طور 4 درصد نيز نوع عضويت دقيق در بســيج اقشار خويش را مشخص نکرده اند. 
همچنين اكثريت اعضای شركت كننده در طرح حداقل ماهی يک بار در جلسات شركت 
می كنند. 28 درصد اعالم كردند كه هفتگی در اين طرح شــركت می كنند. 2 درصد هم 
وضعيت شركت خويش را مشخص نکرده اند. همين طور از نظر مسئوليت در طرح اكثريت 
اعضای شــركت كننده در طرح شهيد بهنام محمدی كه در نمونه آماری حضورداشته اند 
مربيان )30 درصد( هســتند. 14 درصد از نمونه آماری نيز فرمانده ناحيه و ستاد بسيج  
دانش آموزی هستند. همچنين 12 درصد نيز اولياء مدرسه هستند. و نهايتاً از نظر ناحيه/ 
منطقه شــركت كنندگان در طرح اكثريت اعضای شركت كنندگان در طرح شهيد بهنام 
محمدی كه در نمونه آماری حضور داشته اند از شهر زنجان )36 درصد( هستند. شهرستان 
ماه نشان و سلطانيه با 4 درصد از نمونه آماری كمترين شركت كننده در مصاحبه هستند.

3-2. یافته های مربوط به سؤاالت پژوهش
  سؤال  یک پژوهش:  تنگنـاها و مشـکالت اجـرایی »طرح شهيد بهنام محمدی«

در سطح آموزش وپرورش و مدرسه چيست؟

جدول 11. مشخصات جامعه تحقيق در سطح مدرسه

مصاحبه شوندگانمسئوليت در طرح

6مدیر مدرسه

5معاون پرورشی

3دانش آموز

14 نفرجمع
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جدول 12. ليست كليه مفاهيم كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری گزینشی

 كدگذاری باز
 )مفاهيم(

 كدگذاری 
محوری

 كدگذاری 
گزینشی

é مغايرت فکری و انديشه ای منجر به عدم همکاری برخی از مديران با اهداف 
طرح می شود؛

é  متفاوت دانستن طرح و برنامه های آن از برنامه های مدرسه؛ 
é  عدم احساس تعلق و مسئوليت در برخی از برنامه های طرح در مدارس؛

é  عدم تمايل به اجرای 
طرح و اختالف فکری 

با طرح.

تی
ری

دی
ت م

کال
ش

م

é  نگاه سطحی به مقوله آموزش و برنامه های تربيتی در مدارس هدف؛ 
é  عدم توجه و اولويت ندادن به طرح در برنامه های مدارس هدف؛ 

é  اهميت نداشتن اجرای طرح در مدارس برای برخی از مسئوالن نواحی و 
مناطق؛ 

é در اولويت قرار نگرفتن 
طرح.

é  اختصاص زمان خيلی كم برای اجرای برنامه های طرح در مدارس؛
é  عدم لحاظ بودجه و حق الزحمه برای همکاری عوامل اجرايی در مدارس 

هدف؛ 
é  كمبود امکانات و ابزار موردنياز در مدارس هدف جهت اجرای طرح؛

é  عدم پشتيبانی الزم 
طرح در برنامه های 

مدارس هدف.

é  هماهنگی نازل و پايين ادارات آموزش وپرورش نواحی و مناطق با مدارس 
هدف طرح به جهت ارسال ابالغيه ها و دستورالعمل های اجرای طرح؛ 

é  عدم آگاهی و تسلط كافی نسبت به طرح توسط برخی از مسئولين ادارات و 
عوامل اجرايی در مدارس هدف؛ 

é  نبود اسناد باالدستی و 
ناهماهنگی مسئولين و 

عوامل اجرايی.

همان گونه كه جدول شــماره 12 نشــان می دهد تنگناها و مشکالت اجرايی طرح 
شهيد بهنام محمدی با 50 كدگذاری باز )مفاهيم(، 4 كدگذاری محوری و 1 كدگذاری 
گزينشی به اشباع نظری رسيده است. نتايج پژوهش نشان داد كه اجرای طرح در سطح 
آموزش وپرورش و مدرســه با چالش مديريتی مواجه اســت مديريت قوی و جهادی در 
اين مورد در مدارس هدف وجود ندارد. و برخی از مســئولين در سطح آموزش وپرورش 
و مدرســه نســبت به انجام چنين طرح های تربيتی اعتقاد و باور ندارنــد. لذا می توان 
چنين گفت كه مهم ترين تنگنا ومشکل اجرايی طرح درسطح آموزش وپرورش و مدرسه 

مشکل مديريتی است.

  سؤال  دو پژوهش:  تنگناهـا و مشـکالت اجـرایی »طرح شهيد بهنام  محمدی« 
در سطح سپاه و حوزه های دانش آموزی چيست؟



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

68

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

جدول 13: مشخصات جامعه تحقيق در سطح سپاه و حوزه های دانش آموزی

مصاحبه شوندگانمسئوليت در طرح

3فرمانده ناحيه و ستاد بسيج دانش آموزی

4مسئول حوزه بسيج دانش آموزی

7 نفرجمع

جدول 14. ليست كليه مفاهيم كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری گزینشی

 كدگذاری باز
 )مفاهيم(

 كدگذاری 
محوری

 كدگذاری 
گزینشی

é كمبود نيروی انسانی در ساختار سازمان و حوزه های بسيج دانش آموزی جهت 
اجرای طرح

é توجه يکسان و ناديده گرفتن توانمندی ها، ظرفيت ها و پتاسيل موجود در هر 
ناحيه و منطقه جهت اجرای طرح؛

é عدم ثبات مديريتی و جابه جايی مستمر مسئولين طرح كه به عنوان معين و 
رصدگر از طرف قرارگاه مركزی معرفی می شوند؛

é عدم پيش بينی نيروی 
انسانی مطمئن وكافی. 

دی
صا

 اقت
الت

شک
  م

   

é فراهم نبودن زيرساخت های الزم از قبيل منابع مالی؛ انسانی و امکانات و 
تجهيزات الزم

é ارتباط ضعيف قرارگاه مركزی طرح با سپاه های استانی و بين سپاه و حوزه های 
بسيج دانش آموزی با جامعه هدف

و  سپاه  سوی  از  مربيان  به  توليدی  محتوای  و  كتب  به موقع  ارسال  عدم   é
حوزه های دانش آموزی جهت اجرای طرح؛ 

é نبود زيرساخت های الزم 
سخت افزاری و نرم افزاری 

برای اجرای طرح.

طرح  پيشرفت  اندازه گيری  شاخص های  از  مناسب  و  درست  تعريف  عدم   é
شهيد محمدی؛ جهت رصد و پی گيری اقدامات قرارگاه های طرح در نواحی 

و مدارس؛ 
é نگاه گزارش محوری و كمی به طرح شهيد محمدی؛ 

é مشکل بودن تعريف 
شاخص های قابل 

 اندازه گيری در خصوص 
ميزان پيشرفت طرح در 

برنامه های تربيتی.

é عدم همخوانی واگذاری ميزان اعتبارات طرح با اهميت و جايگاه طرح؛
é به موقع اختصاص پيدا نکردن اعتبارات الزم برای اجرای طرح؛

é  عدم اختصاص اعتبار برای 
اجرای بهتر طرح.

é وجود مشکل هماهنگی و عدم هم افزايی و مشاركت در اجرای برنامه ها بين 
نواحی با حوزه های بسيج دانش آموزی؛

é توجه پايين به طرح در سطح سپاه و حوزه های دانش آموزی به عنوان يک 
برنامه مستقل و با هويت؛

 é فقدان برنامه اجرايی مدون درازمدت و حداقل شش ساله برای اجرای طرح از 
سوی سپاه به حوزه های بسيج دانش آموزی؛

é عدم تدوين برنامه مدون 
و ابالغ آن از سوی سپاه 
و حوزه های دانش آموزی 

جهت اجرای طرح.



69

ë  سال ششم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 21
ë  زمستان 1400

 علی صحبت لو  عباس بابایی  

بررسی تنگناها و مشکالت اجرایی طرح شهید بهنام محمدی و ارائه 
راهکارهای ارتقاء آن  )مطالعه موردی استان زنجان(

53 - 80

همان گونه كه جدول 14 نيز نشــان می دهد تنگناها و مشــکالت اجرايی طرح شهيد 
بهنام محمدی با 50 كدگذاری باز )مفاهيم(، 5 كدگذاری محوری و 1 كدگذاری گزينشی 
به اشــباع نظری رسيده است. نتايج پژوهش نشان داد كه مهم ترين كاستی های محتوايی 
طرح تربيتی شــهيد بهنام محمدی مناسب نبودن محتوای ارائه شده با نيازهای نوجوانان 
اســت. و تنگنا و مشکل ديگر اين است كه آنها با كمبود نيرو در حوزه های مختلف مواجه 
هستند و همين طور در جهت اجرای بهتر طرح و كيفيت بخشی به آن نيازمند تأمين اعتبار 
است و شــرايط نامســاعد مالی اجرای اين طرح تربيتی را با مشکل مواجه ساخته است. 
لذا می توان گفت مهم ترين تنگنا و مشــکل اجرايی طرح در ســطح ســپاه و حوزه های 

دانش آموزی مشکل اقتصادی است.

 سؤال  سه پژوهش:  تنگناها و مشکالت اجرایی »طرح شهيدبهنام محمدی« 
در سطح مربيان چيست؟

جدول 15. مشخصات جامعه تحقيق در سطح مربيان

مصاحبه شوندگانمسئوليت در طرح

15 نفرمربی

15 نفرجمع

جدول 16. ليست كليه مفاهيم كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری گزینشی

 كدگذاری باز
 )مفاهيم(

 كدگذاری 
محوری

 كدگذاری 
گزینشی

é پايين بودن سطح علمی مربيان و ضعف در ارائه مباحث جامع و عميق طرح 
با توجه به سن و ميزان تحصيالت آنها؛ 

é پيش بينی نکردن برگزاری دوره های بازآموزی مربيان و سرگروه ها
é عدم تسلط مربيان به مباحث عمومی و علم روز؛

é ضعف علمی مربيان برای 
طرح مباحث جامع و 

عميق طرح.

شی
وز

 آم
ت

کال
ش

  م
   

é عدم توجه كافی به نيازها و دغدغه مخاطبان توسط برخی از مربيان؛ 
é فقدان روحيه خالقيت و منحصر دانستن روش اجرای طرح به برنامه های 

ابالغی؛

é ضعف در ايجاد ارتباط با 
نوجوانان.



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

7۰

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

 كدگذاری باز
 )مفاهيم(

 كدگذاری 
محوری

 كدگذاری 
گزینشی

é وجود انگيزه پايين در برخی از مربيان در اجرای طرح )ازجمله آينده شغلی 
مبهم، عدم دريافت حقوق و مزايا، نداشتن بودجه(؛ 

é ضعف در ايجاد انگيزش و پيش بينی و تعريف ضمانت های اجرايی برای ادامه 
همکاری مربيان؛ 

é فقدان اعتبار الزم جهت پرداخت حق الزحمه مربيان؛

é انگيزه پايين مربيان 
به دليل فقدان 

ضمانت های اجرايی برای 
ادامه همکاری مربيان.

شی
وز

 آم
ت

کال
ش

  م
   

é عدم ثبات و تغيير سريع مربيان در هر فصل؛
 é فرآيند انتخاب نادرست بعضی از مربيان؛

é جابه جايی مداوم مربيان 
در هر فصلی.

é عدم پشتيبانی محتوايی از مربيان با پيش بينی نکردن استاد، سرمربی و يا 
مشاور برای رفع سؤاالت و مسائل فنی مربيان؛ 

é عدم توجه كافی به نظرات مسئولين آموزش و پرورش در انتخاب مربيان طرح؛

é عدم پيش بينی استاد، 
سرمربی و يا مشاور برای 

رفع سؤاالت و مسائل 
فنی مربيان.

همان گونه كه جدول شماره 16 نشان می دهد تنگناها و مشکالت اجرايی طرح شهيد 
بهنام محمدی با 50 كدگذاری باز )مفاهيم(، 6 كدگذاری محوری و 1كدگذاری گزينشی 
به اشباع نظری رسيده است. نتايج پژوهش نشان داد كه مربيان به علت عدم پيش بينی 
و تعريف ضمانت های اجرايی برای ادامه همکاری از انگيزه پايين تری برخوردار هســتند. 
از فن هــای ارتباط مؤثر در رويارويی با نوجوانان بهره نمی برند. براســاس يافته های اين 
پژوهش، ضعف مهارت های علمی، يکی از مشکالت موجود در ميان مربيان است. بنابراين 

مهم ترين تنگنا و مشکل اجرايی طرح در سطح مربيان مشکالت آموزشی است.

  سؤال  چهار پژوهش:    تنگـناها و  مشـکالت اجـرایی »طرح شهيد بهنام محمدی« 
در سطح مسجد چيست؟

جدول 17. مشخصات جامعه تحقيق در سطح مسجد

مصاحبه شوندگانمسئوليت در طرح

5هيئت امنای مسجد

3امام جماعت

8 نفرجمع

جدول 16.  )ادامه(
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ë  سال ششم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 21
ë  زمستان 1400

 علی صحبت لو  عباس بابایی  

بررسی تنگناها و مشکالت اجرایی طرح شهید بهنام محمدی و ارائه 
راهکارهای ارتقاء آن  )مطالعه موردی استان زنجان(

53 - 80

جدول 18. ليست كليه مفاهيم كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری گزینشی

 كدگذاری باز
 )مفاهيم(

 كدگذاری 
محوری

 كدگذاری 
گزینشی

é عـدم باورمنـدی به طـرح و اجرای آن توسـط برخی از اعضـای هيئت امنای 
مساجد؛

é عدم همراهی و مشاركت بعضی از مساجد با اجرای طرح. 

é عدم اعتقاد و هـمراهی 
هيئت امنای مساجد در 

اجرای طرح.

عی
ما

جت
ت ا

کال
ش

م

é عـدم اطالعـات وآگاهی بعضـی از امامـان جماعت؛ هيئت امنـای و خادمين 
مسـاجد هدف در خصـوص طرح؛

 é پاييـن بـودن توانايـی مربی هـا و سـرگروه ها در اجـرای برنامه های مناسـب 
مساجد؛ در 

é عـدم پيش بينـی اعتبـار و حق الزحمـه الزم بـرای همکاری افراد در مسـجد 
با ايـن طرح.

é عدم توجيه كامل امام 
جماعت و هيئت امنای 

مساجد در خصوص 
طرح.

é مناسب نبودن ساختار فيزيکی مساجد و فراهم نبودن زير ساختارهای الزم 
جهت اجرای طرح؛

é فقدان جذابيت الزم در برنامه های برخی از مساجد؛ 
é نداشتن هماهنگی الزم بين بعضی از مسئولين پايگاه مسجد با هيئت امنای 

مسجد در اجرای طرح و همراهی نکردن آنان با اجرای طرح؛
é عدم توجه به زمان و روز اجرای طرح در مساجد توسط مربيان.

é ناهماهنگی بين 
مسئولين پايگاه مسجد 
 با هيئت امنای مسجد 

در اجرای طرح. 

é ناكامی دررسيدن به اهداف طرح به خاطر اختالف سطح سواد بين برخی از 
اعضای هيئت امنای مسجد و مسئول پايگاه و مربی؛

 é عدم انتخاب بعضی از مربيان طرح تربيتی از بين اهالی مسجد محله؛
é اختالف سليفه بين هيئت امنای مسجد با مربيان و نوجوانان به لحاظ سن؛ 

é عدم نوآوری و نگرش سنتی صرف در مديريت مساجد و نداشتن تفکر جهادی 
در جهت اجرای طرح؛ 

é تغيير مداوم مربيان مساجد و تأثير آن بر بی عالقگی نوجوانان. 

é عدم ارتباط گيری هيئت 
  امنای مسجد با مـربيان 
و نوجوانان به لحاظ سن 
و سطح سواد و فرهنگ. 

همان گونه كه جدول شــماره 18 نشــان می دهد تنگناها و مشکالت اجرايی طرح 
شهيد بهنام محمدی با 50 كدگذاری باز )مفاهيم(، 4 كدگذاری محوری و 1 كدگذاری 
گزينشی به اشباع نظری رسيده است. تحليل داده ها نشان داد كه هيئت امنای مساجد 
هدف و مســئولين پايگاه ازطرح شــهيد بهنام محمدی اطالعات وآگاهی كافی ندارند. 
وهمين طور در مســجد عوامل درگيــر با طرح از مهارت هــای الزم در جهت همراهی 
طرح برخوردار نيســتند. بنابراين مهم ترين تنگنا و مشکل اجرايی طرح درسطح مسجد 

مشکالت اجتماعی است.



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

72

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

 سؤال  پنج پژوهش:  تنگناها و مشکالت اجرایی »طرح شهيدبهنام محمدی« 
در سطح خانواده چيست؟

جدول 19. مشخصات جامعه تحقيق در سطح خانواده )والدین(

مصاحبه شوندگانمسئوليت در طرح

6اولياء مدرسه

6جمع

جدول 2۰. ليست كليه مفاهيم كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری گزینشی

 كدگذاری باز
 )مفاهيم(

 كدگذاری 
محوری

 كدگذاری 
گزینشی

é تضادهای فرهنگی در بعضی از خانواده ها و مخالفت با فرزندان جهت حضور 
در طرح و برنامه های آن مانند اردوها، اطالع رسانی ناقص و ناكافی خانواده ها 

از كم و كيف و ماهيت طرح شهيد بهنام محمدی؛
é مرعـوب بـودن و ذهنيـت منفـی در برخـی خانـواده به خاطر تبليغات سـوء 

شـبکه های اجتماعـی و معانـد در اجـرای ايـن طرح؛ 
é عدم همکاری و همراهی برخی از خانواده ها در اجازه دادن به فرزندان برای 

حضور در قرارهای مسجدی؛ 
é اعتماد كم خانواده ها به انجام چنين طرح هايی به علت ملموس نبودن آثار 

و نتايج آن.

é جو منفی فرهنگی در 
برخی از خانواده ها در 
طرح و برنامه های آن 

گی
هن

فر
ت  

کال
ش

م

é برگـزاری كـم و ناكافی جلسـات هماهنگـی و توجيه خانواده ها در مــدارس 
بـا همکاری مدرسـه و امـام جماعت؛ 

é عدم توجيه و آشنـايی خانواده ها از اجـرای طرح به علت درگـيری خـانواده ها 
با مشکالت معيشتی و فرهنگی، و اعتياد به فضای مجازی و ... ؛ 

é در اولويت نبودن برنامه های فرهنگی و تربيتی.

é عدم توجيه و آشنايی 
 خانواده ها از اجرای

 طرح

é عدم بهره مندی مناسب از ظرفيت انجمن اولياء و مربيان مدارس برای معرفی 
طرح به خانواده ها؛ 

é عدم دخالت دادن و مشورت گرفتن از خانواده ها در اجرای بهتر برنامه های 
طرح در مسجد و مدرسه؛

 é عدم استفاده فراگير ازشبکه های اجتماعی در جهت معرفی بهتر اين طرح 
به خانواده ها در مساجد و مدارس؛

é تسلط نداشتن وعدم شناخت كافی مربی از وضعيت فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی خانواده های محله. 

é عـدم دخـالت دادن 
و مشورت گرفتن از 
خانواده ها در اجرای 

طرح 
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ë  سال ششم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 21
ë  زمستان 1400

 علی صحبت لو  عباس بابایی  

بررسی تنگناها و مشکالت اجرایی طرح شهید بهنام محمدی و ارائه 
راهکارهای ارتقاء آن  )مطالعه موردی استان زنجان(

53 - 80

همان گونه كه جدول شــماره 20 نيز نشان می دهد تنگناها و مشکالت اجرايی طرح 
شــهيد بهنام محمدی با 50 كدگذاری باز )مفاهيم(، 3 كدگذاری محوری و 1كدگذاری 
گزينشــی به اشباع نظری رسيده است. تحليل داده ها نشان دادكه عمده ترين مشکالت 
طرح در ســطح خانواده شامل عدم برگزاری جلســات هماهنگی و توجيه خانواده ها،جو 
منفی فرهنگــی در بعضی از خانواده هــا و عدم دخالت دادن خانــواده در اجرای طرح 
می باشد. لذا می توان چنين نتيجه گرفت كه مهم ترين تنگنا و مشکل درسطح خانواده ها 

مشکالت فرهنگی است.
تحليــل كلــی داده های جــداول )12(، )14(، )16(، )18( و )20( نشــان می دهد، 
تنگناها و مشــکالت اجرايی طرح شهيد بهنام محمدی در 250 كدگذاری باز )مفاهيم(، 

22كدگذاری محوری و 5كدگذاری گزينشی به اشباع نظری رسيده است.

   سؤال  ششم پژوهش:  راهکارهای عملی جهت بهبود روند اجرایی »طرح شهيد 
 بهنام محمدی« در سطح مدرسه، سپاه و حوزه های دانش آموزی، مسجد، مربيان 

و خانواده چيست؟
با توجه تجزيه و تحليل داده ها از ديدگاه مشاركت كنندگان برای بهبود و ارتقاء 

طرح راهکارهای زير شناسايی گرديد:

الف( در سطح مدرسه و آموزش وپرورش
 بين مسئولين آموزش وپرورش و عوامل اجرايی در مدرسه همکاری و تعامل 

بيشتری در اجرای برنامه های طرح وجود داشته باشد.
 طرح تربيتی شــهيد بهنام محمدی در مدرســه به عنوان يکی از برنامه های 

اصلی مــدارس در اولويت قرارگرفته و عوامل اجرايی در مدرســه و ادارات 
آموزش وپرورش در اين زمينه مسئوليت پذير باشند.

 مســئولين ادارات آموزش وپرورش و عوامل اجرايی از هرگونه جبهه گيری در 
مقابل اجرای طرح پرهيز كنند.

 امکانات و لوازم اجرايی در مدارس هدف فراهم شود.
 آموزش و آگاه ســازی الزم بــه عوامل اجرايی در مورد چيســتی، چرايی و 

چگونگی طرح انجام شود.
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ب( در سطح سپاه و حوزه های دانش آموزی
 كيفيت به جای كميت فعاليت تربيتی در طرح موردتوجه مجريان قرارگيرد

 شاخص های قابل  اندازه گيری در خصوص ميزان پيشرفت طرح در برنامه های 

تربيتی تعريف شود.
 بين ســپاه و حوزه های دانش آموزی با نواحی ومناطق مجری )جامعه هدف( 

ارتباط بيشتر و بهتری وجود داشته باشد.
 برنامه هــای طرح به صورت قرارگاهی اجرا گردد و هم افزايی و مشــاركت در 

نواحی با حوزه های بسيج دانش آموزی بيشتر توجه قرارگيرد.
 مديريت مستقل برنامـه شهيـد بهنام محمـدی در سـطح سـپاه و حوزه های 

دانش آموزی به وجودآيد.

ج( در سطح مربيان
 مربيان در اجرای طرح به مباحث جامع و عميق بپردازند.

 مربيان از علوم اطالعات روز در حد متعارف برخوردار باشند

 به نيازها و دغدغه های نوجوانان توجه الزم داشته باشند.
 از روش های آموزشی مؤثر در اجرای طرح استفاده كنند.

 ضمانت های اجرايی برای ادامه همکاری مربيان وجود داشته باشد.

د( در سطح مسجد
 امام جماعت مساجد، هيئت امنای و خادم در خصوص طرح توجيه شوند.

 جذابيت كافی در برنامه های مســاجد برای جذب نوجوان به مسجد و حضور 

در طرح به عمل آيد.
 زيرساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری طرح در مساجد فراهم شود.

 بين مسئولين پايگاه مسجد با هيئت امنای مسجد در اجرای طرح هماهنگی 
الزم وجود داشته باشد.

ه( در سطح خانواده
 كارگاه ها وكالس های آموزشــی در مورد چيســتی، چرايی و چگونگی طرح 

شهيد بهنام محمدی برای خانواده برگزارشود.
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 از ظرفيت انجمن اولياء و مربيان در راستای اجرای بهتر استفاده شود.
 آثــار و پيامدهای مطلوب اجرای طرح و نتايج مثبت و ملموس آن در تربيت 

فرزندان خانواده ها تبيين شود.
 در اجرای بهتر برنامه های طرح در مســجد و مدرســه از خانواده ها مشورت 

گرفته و نظرات آنها دخالت داده شود.
با توجه به تحليل كلی داده های پژوهش می توان تنگناها و مشکالت اجرايی طرح شهيد 
 بهنام محمدی را در قالب يک الگو نمايش داد. شکل شماره )2( طراحی مدل نهايی طرح را

بر اساس روش پديدارشناسی را نشان می دهد:

عدم پيش بينی نيروی انسانی مطمئن وكافی 
نبود زیرساخت های الزم 

مشــکل بودن تعریف شــاخص های قابل 
 اندازه گيری 

عدم اختصاص اعتبار برای اجرای بهتر طرح
عدم تدوین برنامه مدون و ابالغ آن

جو منفی فرهنگی در برخی از خانواده ها در 
طرح و برنامه های آن 

عدم توجيه و آشنایی خانواده ها از اجرای 
طرح

عــدم دخالت دادن و مشــورت گرفتن از 
خانواده ها در اجرای طرح 

عدم اعتقاد و همراهی هيئت امنای مساجد در اجرای 
طرح 

عدم توجيه كامل امام جماعت و هيئت امنای مساجد 
در خصوص طرح

ناهماهنگی بين مسئولين پایگاه مسجد با هيئت 
 امنای مسجد در اجرای طرح 

و  با مربيان  ارتباط گيری هيئت امنای مسجد  عدم 
نوجوانان

ضعف علمی مربيان برای طرح مباحث جامع و عميق 

كم بودن مهارت و تخصص راهنمایی و مشــاوره 
مربيان

ضعف در ایجاد ارتباط با نوجوانان

انگيزه پایين مربيان 
جابه جایی مداوم مربيان در هر فصلی

عدم پيش بينی استاد، سرمربی و یا مشاور برای رفع 
سؤاالت و مسائل فنی مربيان

عدم تمایل به اجرای طرح و اختالف فکری 
با طرح

در اولویت قرار نگرفتن طرح
عدم پشــتيبانی الزم طرح در برنامه های 

مدارس هدف
نبود اسناد باالدستی و ناهماهنگی مسئولين 

و عوامل اجرایی

  تنگناها و
مشکالت طرح

در سطح
 مدرسه

در سطح
 خانواده

در سطح
 مسجد

  مشکالت
اجتماعی

  مشکالت
آموزشی

  مشکالت
فرهنگی

  مشکالت
مدیریتی

  مشکالت
اقتصادی

در سطح
 مربيان

در سطح
 بسيج

شکل 2.  مدل نهایی از تنگناها و مشکالت اجرایی طرح شهيد بهنام  محمدی 
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بحث و   نتیجه گیری  .....................................................................................................
اين پژوهش با هدف بررسی تنگناها و مشکالت اجرايی طرح شهيد بهنام محمدی و 
ارائه راهکارهای ارتقاء آن انجام شــد. در اين راستا تنگناها و مشکالت در سطح مدرسه، 
ســپاه و حوزه های دانش آموزی، مســجد، مربيــان و خانواده مورد بررســی قرارگرفت. 

عمده ترين يافته های حاصل از نتايج اين پژوهش به تفکيک ذيل می باشد.
يافته های حاصل از پژوهش نشــان دادكه در ســطح آموزش وپرورش و مدرسه، 
مديريــت قوی و جهادی در اين مورد در جهت اجرای طــرح در مدارس وجود ندارد و 
بعضــاً درمدارس ضعيف عمل می كنند و برخی ازعوامل درگير با اين طرح در آموزش و 
پرورش، آموزش های الزم را نديده اند و آگاه سازی كافی صورت نگرفته است؛ و همچنين 
برخی از مسئولين در سطح آموزش و پرورش و مدرسه نسبت به انجام چنين طرح های 
تربيتی اعتقاد و باور الزم را ندارند درنتيجه اين امر باعث شده اين طرح در مدارس جدی 
گرفته نشود و تخصيص زمان و تدوين برنامه آن در هاله ای از ابهام قرار گيرد؛ و درنهايت 
هنوز زيرساخت های الزم برای اجرای بهتر اين طرح در مدارس آماده نيست. از نظر فضا 
و امکانات و حتی تربيت نيروی انســانی موردنياز اجرای طرح با مشــکل و تنگنا مواجه 
اســت. اين نتيجه با يافته های پژوهش فرخی )1393(، طالبی )1393( و حسينی آقايی 
و صديق اورعی )1394( همســو می باشد. درنتيجه می توان گفت كه اجرای اين طرح در 
سطح مدرسه نيازمند فرهنگ سازی ونهاديه سازی است. در سطح مدرسه هنوز اين طرح 
به خوبی مورد پذيرش قرار نگرفته است لذا نيازمند آگاه سازی و توجيه عوامل اجرايی در 

مدرسه است.
يافته های ديگر اين پژوهش نشــان دادكه در سطح سپاه و حوزه های دانش آموزی، 
محتوای آموزشی متناسب با نيازهای فراگيران توليد نمی شود و سرفصل ها و برنامه ها به 
روز نيست. همچنين نظارت كافی بر روند اجرای طرح در جامعه هدف صورت نمی گيرد و 
اعتبارات و بودجه كافی جهت كيفيت بخشی به طرح اختصاص پيدا نمی كند. اين نتيجه 
با يافته های پژوهش حاجی زاده و مهدی زاده )1393(، شعبانی )1382( همسو می باشد. 
در تبيين يافته ها می توان گفت كه ســرفصل ها، برنامه ها و محتوای آموزشی بايد به روز 
باشــد و از هرگونه هم پوشانی وتداخل مباحث با ساير منابع درسی دانش آموزان پرهيز 

شود. نظارت و بازرسی دقيقی از روند اجرای طرح در جامعه هدف وجود داشته باشد.
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 نتايج ديگر پژوهش نشــان داد كه اغلب مربيان بــه علت عدم پيش بينی و تعريف 
ضمانت های اجرايی برای ادامه همکاری، از انگيزه پايين تری برخوردار هســتند. بعضی 
مربيــان از فنون ارتبــاط مؤثر در رويارويی با نوجوانان بهــره نمی برند كه اين امر باعث 
عدم تأثيرگذاری طرح تربيتی شده است. و براساس گفته اكثر مصاحبه شوندگان در اين 
پژوهش عدم اســتفاده از روش های آموزشی مؤثر و جديد و ضعف علمی از كاستی های 
مربيان در اين طرح است. نتيجه اين پژوهش با يافته های حسينی آقايی و  صديق اورعی
 )1394(، فرخی )1393(، شعبانی )1382( و صحبت لو )1396( همسو می باشد. در تبيين

يافته های در ســطح مربيان می توان گفت كه ارائــه ضمانت های اجرايی برای همکاری 
مربيان، دانش افزايی و توانمندســازی آنهــا در جهت برون رفت ها از چالش های اجرايی 

طرح می تواند راهگشا باشد.
يافته ديگر اين پژوهش حاكی است كه در ميان هيئت امنای مسجد، خادم و مسئولين 
پايگاه از مجموعه اقداماتی كه باعث ادراك وســيع و توانايی در شناخت عميق نسبت به 
اين طرح تربيتی می گردد، بی بهره هســتند؛ و درنتيجه از بينش ضعيفی در اين موضوع 
برخوردار هستند. همين طور در مسجد عوامل درگير با طرح از مهارت های الزم در جهت 
همراهی طرح برخوردار نيســتند. امکانات الزم و ابزارهای فکری و تحليلی كه در جهت 
پيشــبرد طرح احاطه و تسلط نسبت به موضوع باشد، در اختيار متربيان قرار نمی دهند. 
درنتيجه در سطح مسجد اجرای اين طرح با چالش های اساسی مواجه است. نتيجه اين 
پژوهش با يافته های پژوهش هاشم زهی )1392(، لطفعلی زاده )1392(، فرخی )1393( 
همســو می باشــد. درنتيجه می توان گفت كه اجرای اين طرح در سطح مسجد نيازمند 
آگاه ســازی هيئت امنا، ارائه تشــويق های مادی و معنوی و نظارت بر نحوه اجرای آن، 

تداراك و تجهيز پايگاه مساجد به امکانات سخت افزاری ونرم افزاری است.
يافته ديگر اين پژوهش حاكی است در سطح خانواده اين طرح تربيتی با مشکالت و 
تنگناهايی مانند توجيه نبودن خانواده ها، عدم برقراری ارتباط مستمرخانواده ها با اين طرح، 
عدم استفاده از فناوری های نوين درآموزش و وجود نگرشی منفی در برخی از خانواده ها 
مواجه است و اكثر مصاحبه شنوندگان بيان كرده اندكه در اين زمينه اطالعات الزم و كافی 
ندارند. درنتيجه همکاری آنها با اين طرح با چالش مواجه ساخته است.اين نتيجه با نتايج 
پژوهش شعبانی )1382(، صحبت لو )1396(، حســينی آقايی و صديق اورعی )1394( 
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و هاشم زهی)1392(همسو می باشــد. در تبيين نتايج مربوط به سطح خانواده می توان 
گفت كه آگاه سازی،آموزش و توجيه خانواده ها نسبت به چيستی،چرايی و چگونگی طرح 

می تواند در نحوه همکاری آنها تأثيرگذاربوده و به بهبود روند اجرايی كمک كند.
به طور كلی نتايج پژوهش نشان دادكه اجرای طرح در سطح آموزش و پرورش، سپاه 
و حوزه های دانش آموزی، مربيان، مساجد و خانواده ها به ترتيب با مشکالت و تنگناهای 

مديريتی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است.
در مجموع می توان نتيجه گرفت اجرای طرح تربيتی شهيد بهنام محمدی در سطح نسبتاً 
مطلوبی است ولی جهت ارتقاء و رشد و ترقی نيازمند تالش و همت مضاعف است. می توان 
گفت مأموريت ها و اهداف سپاه انصار المهدی )عج(ـ  بسيج دانش آموزیـ  در زمينهٔ اجرای 
طرح به طور شايسته و مطلوب موردپذيرش مجموعه آموزش وپرورش، مردم و بسيجيان 
قرارگرفته است و نهادينه شده است، منتهی در برخی از ابعاد و حوزه ها هنوز نياز به ارائه 
تاكتيک ها و استراتژی های راهبردی است. براساس يافته های حاصله پيشنهاد می شود كه: 

الف( پيشــنهادهای كاربردی: درســطح مدرســه پيشنهادمی شود بين 
مسئولين آموزش وپرورش و عوامل اجرايی در مدرسه همکاری و تعامل بيشتری 
در اجرای برنامه های طرح وجود داشته باشد و آموزش و آگاه سازی الزم به عوامل 
اجرايی در مورد چيستی، چرايی و چگونگی طرح انجام شود. همين طور درسطح 
بسيج دانش آموزی پيشنهاد می شود برنامه های طرح به صورت قرارگاهی اجراگردد 
و هم افزايی و مشاركت در نواحی با حوزه های بسيج دانش آموزی بيشتر موردتوجه 
قرارگيرد. درسطح ســپاه و حوزه های دانش آموزی مديريت مستقل طرح شهيد 
بهنام محمدی به وجودآيد و به توانمندی ها، ظرفيت ها و پناســيل موجود در هر 
ناحيه و منطقه جهت اجرای طرح توجه شود. همين طور درسطح مربيان پيشنهاد 
می گرددمربيان در اجرای طرح به مباحث جامع و عميق بپردازند و ضمانت های 
اجرايی برای ادامه همکاری مربيان وجود داشته باشد. در سطح مسجد پيشنهاد 
می گردد جذابيت كافی در برنامه های مســاجدبرای جذب نوجوانان به مسجد و 
حضور درطرح به عمل آيد و بين مســئولين پايگاه مسجد با هيئت امنای مسجد 
در اجرای طرح هماهنگی الزم وجود داشــته باشــد و نهايتاً در ســطح خانواده 
پيشنهادمی گردد اطالع رسانی كافی از اهداف وكم و كيف طرح به خانواده ها داده 
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بررسی تنگناها و مشکالت اجرایی طرح شهید بهنام محمدی و ارائه 
راهکارهای ارتقاء آن  )مطالعه موردی استان زنجان(

53 - 80

شــود و در اجرای بهتر برنامه های طرح در مسجد و مدرسه از خانواده ها مشورت 
گرفته و نظرات آنها دخالت داده شود.

ب( پيشنهادهای پژوهشی: پيشنهاد می گردد در پژوهش ها آتی اثربخشی 
و ميــزان تحقق اهداف اين طرح مورد بررســی قرار گيرد. ايــن پژوهش از نوع 
پژوهش كيفی و با استفاده از روش پديدارشناسی انجام گرفت پيشنهاد می شود 
در پژوهش هــای آتی از روش نظريه داده بنياد، تحليل محتوا اســتفاده شــود. 
پژوهشی مشابه در ساير استان های كشور انجام شود و نتايج حاضر مقايسه شود.

اين پژوهش همانند ســاير پژوهش ها با محدوديت هايی مواجه اســت. از جمله اين 
محدوديت ها اين اســت كه روش شناســی اين پژوهش از نوع كيفی ـ پديدارشناسی ـ  
محدود شده بود درنتيجه تعميم نتايج را با مشکل مواجه می سازد. محافظه كارانه جواب 
دادن بعضی از مجرياِن برنامه و پاســخ گويان به سؤاالت مصاحبه به دليل ارتباط بيشتر با 
حيطه شــغلی و سازمانی و يا احياناً محرمانه نبودن سؤاالت مصاحبه ای كه انجام گرفت، 

از ديگر محدوديت های اين پژوهش است.

تشّکر و قدردانی
پژوهشگران این مقاله، بر خورد الزم می دانند از نظرات ارزشمندمتخصصان گرانقدر 

که در این پژوهش شرکت کرده اند و همین طور از جناب آقای دکتر رضاخانی، 
دکتر انصاری و آقای توفیقی، نوروزی و شاه مرادی به خاطر همکاری و ارائه اطالعات 

الزم در زمینة طرح، تشّکر و قدردانی نمایند.
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