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é Objective: to make a comparative study of the principles of curriculum and educational planning 
of wisdom-oriented schools with the national curriculum document

é Method: case study of the Islamic school has been undertaken. Therefore, it is a descriptive- 
comparative applied research that has been analyzed using the Bredi method. The statistical 
population includes the national curriculum document and documents in the Islamic school and 
lectures, which have been examined by counting method. In addition to documents, the data 
collection tools include a questionnaire and supplementary interviews with 3 scholars, and to 
validate the results, focal groups with the presence of 12 scholars were used.

é Findings: in addition to paying attention to the concepts in the principles of the national curriculum 
and its implementation, the mentioned collection contributes to the development of Quranic 
culture and literacy; Deepening divine piety and self-control; Paying attention to the two-way 
relationship between education and cultivation with teaching the book and wisdom and practicing 
it; Promoting and deepening the culture of modesty, chastity and hijab; Use of conductor in the 
role of facilitator and scholar in the role of deputy; Training the wise instead of the student; 
Emphasis on the use of useful and applied sciences; Paying attention to the real areas of learning 
and holding numerous and wise journeys; Convening meetings of a single nation; Attention to 
flourishing from within the learner; The scientific movement, from the brief to the detailed and 
the whole to the details and the lack of emphasis on the need for age segregation, have taken 
serious care and paid close attention.

é Conclusion: The implementation of the principles of the national curriculum according to the 
above-mentioned components in wisdom-oriented schools lays the foundation for the realization 
of monotheism in the structure of cultivation and education.

 Keywords:  curriculum planning, schools, wisdom foundation, National Curriculum 
Document, Sabzevar Islamic School.
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چکیده: 
é هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبيقی اصول برنامه ریزی درسی و تربيتی مدارس حكمت 
بنيان با سند برنامه درس ملی انجام شده و به مطالعه موردی یكی از مراكز آموزشی با رویكرد 

حكمت پرداخته شده است. 
é روش: یک پژوهش كاربردی اســت كه به شيوه توصيفی - تطبيقی است و  با استفاده از روش 
بردی داده ها مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. جامعه تحقيق  شامل سند برنامه درسی ملی 
و اســناد موجود در مكتب اسالمی و سخنرانی ها می باشد كه نمونه به شيوه تمام شماری مورد 
بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطالعات عالوه بر اسناد، شامل پرسشنامه و مصاحبه 
تكميلی با 3 تن از  صاحب نظران است كه جهت اعتبارسنجی نتایج از گروه های كانونی با حضور 

12 نفر از ایشان استفاده شده است.
é یافته ها: مجموعه یاد شــده در پياده سازی اصول برنامه درسی ملی،  به توسعه فرهنگ و سواد 
قرآنی؛ تعميق تقوای الهی و مهارت خویشــتن داری؛ توجه به رابطه دوسویه تربيت و تزكيه با 
تعليم كتاب و حكمت و عمل به آن؛ ترویج و تعميق فرهنگ حيا و عفاف و حجاب؛ اســتفاده از 
هادی در نقش تسهيل گری و علمدار در نقش معاون؛ تربيت حكمت جو به جای دانش آموز؛ تأكيد 
بر بهره گيری از علوم نافع و كاربردی؛ توجه به عرصه های واقعی یادگيری و برگزاری سفرهای 
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متعدد و حكيمانه؛ تشــكيل جلسات امت واحده؛ توجه به جوشش از درون یادگيرنده؛ حركت 
علمی از اجمال به تفصيل،كل به جزء و عدم تأكيد بر لزوم تفكيک ســنی اهتمام جدی ورزیده 
و مورد توجه قرار داده است و از سوی دیگر الزم است اصول جامعيت و یادگيری مستمر مورد 

بررسی و مداقه بيشتر این مجموعه قرار گيرد
é نتيجه گيری: پياده ســازی اصول برنامه درسی ملی با توجه به مؤلفه های فوق الذكر در مدارس 

حكمت محور زمينه ساز تحقق نظام توحيد در ساختار تزكيه و تعليم می باشد.

واژگان کلیدی:  برنامه ریزی درسی، مدارس، حكمت بنيان، سند برنامه درسی ملی، مكتب اسالمی سبزوار

مقدمه
تعليم و تربيت يكی از ضرورت های اساسی زندگی انسان ها برای قرار گرفتن آن ها در 
مسير صحيح و مطلوب زندگی و از مهم ترين زيرساخت های تعالی همه جانبه كشور و ابزار 
جدی برای ارتقای سرمايه انسانی شايسته كشور در عرصه های مختلف است )بهراميان، 
نادی و كريمی، 1399(. لذا فرآيند تربيت بايد به گونه ای باشد كه طی آن تفكر و تعقل 

و حكمت پرورش يابد. 
منظور از حكمت در اســالم، بينشی اســت مبتنی بر وحی، هماهنگ با فطرت كه 
با رويكرد پيشــگيرانه و مالزم با رشد، بر اساس اســتدالل عقالنی و در راستای سعادت 
انســان، در فعل آدمی تجلی می يابد و استحكام مطابق واقع را در همه امور مورد توجه 
قرار می دهد. بنابراين حكيم به كسی گفته می شود كه با به كارگيری علم صحيح، فرايند 
مرحله می دانــد چه كاری را در  كارهــای خود را به گونه ای تدبيــر می كند كه مرحله به 

جايگاهی و با توجه به چه نتايجی انجام دهد )رحمانی و ديالمه، 1398(.  چه 
تأملی در كالم امامان شــيعه )ع( نشــان می دهد حكمت ارزش افزوده برای حيات 
دنيــوی و اخروی توليد می كند و موجب ارتقای علم و دانش )آمدی، 1386، ح8279(، 
صبر در برابر مخالفت مخالفان )الكراجكی، 1410ق، ج1: 319(، موقعيت اجتماعی افراد 
از نظر ديگران، شــرافت و كرامت انســانی می شــود تا جايی كه رسول خدا )ص( رشک 
بــردن را تنها در دو جا ســزاوار می دانند: »بر مردی كه دارايی خــدادادی اش را در راه 
 حّق هزينه كند و ديگــر آن كه حكمت خدادادی اش را در داوری و آموزش به  كار برد.«

)متقی، 1419، ج 6: 359(.
مالحظه رفتار فارغ التحصيالن مراكز مختلف آموزشــی و برخورد آن ها با مسائل در 
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زندگی، نحوه ارتباط آن ها با يكديگر و با جامعه و همچنين نقش آن ها در ســازمان ها و 
مؤسســات گوناگون، همگی اين حقيقت را مدلل می دارند كه تعليم و تربيت به شــكل 
ســنتی ديگر جوابگوی شــرايط جديد و تغيير يافته و يا در حال تغيير جامعه نيســت 
و بســياری از مفروضات تربيتی نياز به اصالح و تجديد نظردارند )بينش، كشــتی آرای، 
يوســفی و يارمحديان، 1393(. توسعه حكمت در مدارس از ضرورت های نوپديدی است 
كه رهبری مدرســه در نسبت با آن در مســير فرا دانشی خود نوآوری و ابداعات توسعه 
بخش مدرسه را به اعمال مؤثر بر عملكرد ذينفعان مدارس بدل خواهد نمود. آميختگی 
حكمت در رهبری مدرســه به مثابه ارتباط پويای فرايندی با مشاركت صحيح با محيط 
درون و برون مدرســه ای، توجه به شعور عمومی تسهيل گری در ارتباطات تيمی و خلق 
فرايندهای اجتماعی كردن فراگيران و نيز زمينه ســاز اجرای مناسب مديريت مشاركتی 
حداكثری و آموزش وپرورش توأمان در مدرســه خواهد بود )نوروزيان اميری، خلخالی و 

شكيبايی، 1398(. 
به اعتقاد نظريه پردازان حوزه آموزش، ورود حكمت به ســازمان های آموزشــی و در 
ســطوح مختلف آموزش رسمی و فرصت های غيررســمی برای يادگيری، افزايش تأمل 
و تعمق در فرايندهای آموزشــی، افزايش مهارت فكر كــردن و تأمل دردانش آموزان و 
معلمــان را به همراه دارد (Harms, 2014). ورود حكمت به مدارس مســتلزم خروج از 
تدريس سنتی و تجديد نظر در اهميت و ارزش تدريس، توجه به تجربيات شخصی معلم، 
الهام بخشــيدن به شور و شــوق يادگيری دانش آموزان (Huisheng, 2007)، آموزش 
نحوه قضاوت های حكيمانه (Sternberg, 2001)، ايجاد جو يادگيری مادام العمر و حفظ 
 تعادل بين امور (Rowley,2006) و ترغيب معلمان به توليد ايده های نوآورانه و قدرتمند

(Kunzmann & Baltes, 2005) است. به عنوان مثال مدرسه بين المللی حكمت دركشور 

يادگيری  هنــد از طريق توجه به عاليق و پتانســيل های فردی دانش آمــوزان، توجه به 
 مادام العمر، ارزش های اخالقی سالم، كاوشگری، ايجاد روحيه خالقانه، پرورش قوای ذهنی

(Kaur, 2013) ، يادگيری مبتنی بر فعاليت، مشــاركت والدين، ايجاد محيط آموزشی 

امن، قرار گرفتن در معرض فعاليت های توسعه جامع و با استفاده از معلمان آموزش ديده 
.(Adams, 2007) در جهت پرورش حكمت در دانش آموزان گام بر می دارد

وقتی صحبت از مــدارس حكمت محور به ميان می آيد، صحبت از تغيير در اركان و 
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عناصر و عوامل تشكيل دهنده مدرسه است؛ قرآن محوری در برنامه درسی و حاكميت نگاه 
توحيدی در فرايند تعليم و تربيت با بهره گيری از عقالنيت وحيانی؛ ارتقاء سطوح يادگيری 
 از نگاه جزيره ای به علم و دانش به ســمت كســب حكمت و بصيرت؛ توجه به نقش فعال،

داوطلبانه و آگاهانه متربی؛ توجه به نقش مرجعيت مربی در هدايت تربيتی؛ فعال سازی 
متربيان در فرآيند يادگيری و ترغيب آنان نسبت به يادگيری مستمر؛ توجه به مالحظات 
اخالقی؛  مشاركت و تعامل مؤثر مربی، متربی، خانواده ها و سايرگروه های ذينفع، ذيربط 
و ذی صالح؛ پايداری هويت ملی با تأكيد بر تعميق باورها و ارزش های اسالمی مورد توجه 

قرار می گيرد )رحمانی، 1398(.
 بر اساس مطالب ياد شده، عده ای از طالب و روحانيون جوان ساختاری مبتنی برمبانی

اسالم و انقالب محقق كرده اند تا در راه انسان سازی و تربيت سربازان واقعی برای اسالم و 
امام عصر)عج( و در مسير تحقق جامعه توحيدی گام بردارند. اين حركت از سال 1396 
عنوان  با ده سال سابقه كار تربيتی در مدارس و مساجد در قالب يک نهاد مردمی و تحت 
مكتب اســالمی فعاليت گســترده خود را از سبزوار آغاز نموده اســت و در حال حاضر 

مراكزی در ساير استان ها در حال شكل گيری است. 
در همين مسير مفاهيمی چون تربيت، تزكيه، تعليم، فطرت، رشد، هدايت، تحقق و

ســاختار را بر اساس مبانی حضرت امام خمينی رحمئاهلل و انديشه انقالب تعريف كرده 
و با شناخت اصل توحيد، تمام اين امور مهم را در يک ساختار اجرايی در چندين نقطة 
كشــور پياده نموده اند. در واقع مهم ترين هدف از اين حركت، قبل از توليد محتوا، ايجاد 
ســاختار است. چرا كه معتقدند برای تحقق هر امری الزم است كه ابتدا ساختار مربوط 
به آن ايجاد شود، عالمی كه مخلوق خداوند است نظام و ساختار دارد و اين ساختار ذيل 
توحيد و واليت است، لذا از ساختارهای غلط به ساختارهای توحيدی و تمدن ساز رجوع 
كرده و به ويژه از ساختار غلط مدرسه هجرت كرده و مدعی اند به دنبال تربيت انسان های 
 حكيمی هســتند كه خودشان رشد كننـــد نه اين كه ما آن ها را رشــد دهيم. از اين رو 
اين ســاختار متعلم و يا دانش آموز تعريف نمی شود، بلكه از حكمت جو ياد می شود و  در
به جای معلم از عنوان هادی استفاده می شود كه نقش هدايت گر و برداشتن مانع از سر راه 
دانش آموزان را دارد؛ هيچگاه دخالت و تصدی گری نمی كند، بلكه زمينه هايی برای رشد 
و شــكوفايی فطرت را كشف می كند و مقابل مخاطب قرار می دهد. همچنين علمداران 
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نقش معاون، برنامه ريز و ترويج مكتب را بر عهده دارند و دوره هايی جهت دانش افزايی و 
خودسازی می گذرانند.

مكتب اسالمی سبزوار، با شعار تحقق نظام توحيد در ساختار تزكيه و تعليم و دوری 
كردن از نظريه پردازِی صرف و تأكيد بر بهره گيری از علوم نافع و كاربردی، تأكيد ويژه ای 
بر برنامه درسی حكـمت جـــويان دارد )اسمـاعيل زاده، 1401(. طـراحی برنامـه درسی 
 بــر اين تمركز می كند كه چــه دانش، مهارت و ارزش هايی را فراگيــران بايد بياموزند؛

چه تجربه يادگيری بايد در زمينه نتايج يادگيری در نظر گرفته شده ارائه شود، آموزش 
 و يادگيری در سامانه آموزشی چگونه می تواند برنامه ريزی، اندازه گيری و ارزشيابی شود

)اشرفی سلطان احمدی، كيهان، ملكی آوارسين و ياری حج عطالو، 1400(. ضرورت توجه 
به برنامه درسی با وقوع رويدادها و تحوالت فزاينده در ابعاد مختلف جامعه، گسترش علوم 
و دانش ها، رشد فناوری های نوين اطالعات و ارتباطات و نيز بروز و ظهور نيازهای جدی 
فردی و اجتماعی منجر به توليد ســند برنامه درسی ملی گرديد و بر اساس آن تغييرات 
برنامه های درســی با هدف تدارك فرصت های تربيتی متنوع و جامع برای دانش آموزان 
به منظور كسب شايستگی های الزم در جهت درك و اصالح موقعيت بر اساس نظام معيار 

اسالمی مورد توجه قرار گرفت )امانی طهرانی، 1396(.
برنامه درســی ملی به عنوان يكی از زير نظام های اصلی سند تحول بنيادين به منزلة 
نقشــه جامع يادگيری، زمينه تحول همه جانبه، گسترده و عميق در مفاهيم و محتوای 
آموزشــی را فراهم می آورد و با تدارك فرصت های تربيتی متنوع و جامع درصدد اســت 
تا امكان كسب شايســتگی های الزم جهت درك و اصالح موقعيت بر اساس نظام معيار 
اســالمی توسط دانش آموزان را ميسر سازد و آنان را برای تكوين و تعالی پيوسته هويت 
خويش تا دستيابی به مراتبی از حيات طيبه ياری رساند )عباسی و فضلی خانی، 1394(.

سند برنامه درسی ملی با تكيه بر اصول دين محوری، تقويت هويت ملی، اعتبار نقش 
يادگيرنــده، اعتبار نقش مرجعيت مربی، اعتبار نقش پايه ای خانواده، جامعيت، توجه به 
تفاوت ها، تعادل، يادگيری مادام العمر، جلب مشــاركت و تعامل، يكپارچگی و فراگيری 
به صورت هماهنگ، درهم تنيده مترصد سياســت گذاری و مديريت برنامه های درسی و 

تربيتی از سطح مدرسه تا سطح ملی است. 
به نظر می رسد، مكتب اسالمی سبزوار با تأكيد بر محتوای قرآن، روايت، طب، آداب، 
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رياضيات، ادبيات و برگزاری دوره های پراكنده و فشرده كوتاه مدت با موضوعات و مسائل 
مبتال به خانوده ها و نوجوانان امروزی، نقش تسهيل گرايانه هادی و برنامه ريزی علمداران، 
توجه به تفاوت های فردی و عدم تفكيک ســنی، تناسب و توازن در توجه به ساحت های 
تربيتی مطرح در ســند تحول بنيادين، جلب مشــاركت و تعامــل مؤثر مربی، متربی و 
خانواده ها، بر اصول ناظر بر برنامه درسی و تربيتی مطرح در سند برنامه درسی ملی توجه 

نموده و از اقدامات متنوع و گوناگونی در جهت پياده سازی اصول بهره می گيرد.
 لذا پژوهش حاضر با توجه به اهميت اين اصول در برنامه های مكتب اسالمی سبزوار 
به بررسی نســبت آن با اصول برنامه ريزی درسی و تربيتی مطرح در سند برنامه درسی 

ملی پرداخته است.
در بررسی پيشــينه مطالعاتی در خصوص موضوع فوق مشــاهده می شود، تا كنون 
از  پژوهشی به تطبيق اصول مطرح در سند برنامه درسی ملی با اصول برنامه درسی يكی 
رويكردهای رايج مدرسه ای نپرداخته است و از سوی ديگر رويكرد مدرسه حكمت محور 
از رويكردهايی است كه در سال های اخير در داخل كشور مورد بررسی قرار گرفته و لذا 
مجموعه مدونی كه به شناسايی و طبقه بندی اين اصول پرداخته باشد، در دسترس نيست.

نوروزيــان اميــری، خلخالی و شــكيبايی )1398(، با هدف مفهوم ســازی مديريت 
حكمت بنيان مدرســه به اين نتيجه دســت يافتند كه مديريت حكمت بنيان مدرسه با 
اتكا به عوامل نگرشی، نظری و سازمانی قابل بازشناسی است و تحت تأثير شرايط مداخله 
گر محيطی و سياســت های كالن )قابليت های عملی، فرهنگی، معنوی و نظری( توسعه 
يافته و از طريق به كارگيری راهبرد رهبری حكيمانه موجب توســعه حكمت در مدارس، 

بالندگی فرهنگی و تحقق اهداف نافع مدرسه خواهد شد. 
مدل تركيبی حكمت، هوش و خالقيت در مدارس بيان می كند كه می توان با اهميت 
قائل شــدن برای خردمندی دانش آموزان، تفكر پويــا را طرح ريزی نموده و در خصوص 
شيوه ايجاد قدرت قضاوت و تصميم گيری حكيمانه در دانش آموزان مطالعه كنند. معلمان 
افرادی خردمند، با تجربه و صبور هســتند كه با الگودهــی حكمت و خروج از تدريس 
سنتی، تفكر گفتگويی، تجربه گری، غنای محيط آموزشی، فعاليت های مشاركتی و الهام 
بخشــيدن به شور و شــوق يادگيری در دانش آموزان برای بهبود كيفيت جامع تدريس 

 .(Sternberg, 2009) تالش كنند
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نظريه پردازان با بررسی برنامه درسی حكمت محور به اين نتيجه دست يافتند كه اين 
برنامه مربيان را به عنوان متخصصان پيشرو در جهت آموزش شيوه های زندگی دمكراتيک 
در نظر می گيرد و رويكرد كل نگر، درك اجتماعی و قضاوت منطقی را در يک فرايند حل مساله 
 .(Castner , Schneider& Henderson, 2020) برای توسعه برنامه درسی دنبال می كند
با توجه به موارد مطروحه، در جامعه فعلی با مدارس سنتی نمی توان دانش آموختگان 
را برای زندگی فردا آماده كرد و برای اين كه دانش آموختگانی حكيم، بصير، انديشــه ورز 
و زمان شــناس با قدرت تحليل و قضاوت منطقی مسائل داشــته باشيم توجه به اسناد 
باالدستی و پياده ســازی آن در تمامی عرصه های تعليم و تربيت مورد تأكيد می باشد و 
از آنجا كه مكتب اســالمی سبزوار با شعار تحقق نظام توحيد در ساختار تزكيه و تعليم 
فعاليت خود را آغاز نموده اســت و در حال گســترش تفكر فكری خود در اســتان های 
مختلف كشور می باشــد، لذا پژوهش حاضر با بررســی تطبيقی اصول برنامه ريزی اين 
مجموعه با اصول برنامه ريزی ســند ملی برنامه درسی به دنبال پاسخگويی به اين سؤال 
می باشــد كه اصول برنامه ريزی درسی و تربيتی سند ملی برنامه ريزی درسی جمهوری 
اسالمی ايران )وضعيت مطلوب( چه نسبتی با اصول جاری در برنامه های مكتب اسالمی 

سبزوار )وضعيت موجود( دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر يک پژوهش كاربردی به شيوه توصيفی - تطبيقی است كه با استفاده 
از روش بردی انجام شــده است. اين الگو شامل چهار مرحله: توصيف، تفسير، همجواری 
و مقايســه اســت )آقازاده، 1389(. جامعه آماری شامل سند برنامه درسی ملی و اسناد 
موجود در مكتب اسالمی )مكتب اسالمی، تحقق نظام توحيدی در ساختار تزكيه و تعليم 
و بســته راهبردی علمداران( و مصاحبه با 12 نفر از علمداران می باشــد كه نمونه گيری 
به صورت هدفمند و تا زمانی كه داده ها به اشباع نظری برسد ادامه يافت. ابزار جمع آوری 
اطالعات چک ليســت فهرست وارسی اســناد، مصاحبه های عميق نيمه ساختاريافته و 
همچنين پرســش نامه محقق ساخته جهت اعتبارســنجی يافته ها می باشد. در راستای 
انجام مصاحبه، پروتكل آن تهيه و پس از پرداختن به ضرورت بررســی موضوع، سؤاالت 
 كلی كه بر گرفته از مؤلفه های ســند برنامـــه درســی ملی بود، مطرح شد و در اختيار 
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مصاحبه شوندگان قرار گرفت و در نهايت با تعيين وقت قبلی مصاحبه ها به صورت حضوری 
و مجازی صورت پذيرفت.

پس از انجام مصاحبه و اســتخراج مفاهيم مرتبط با اصول برنامه درســی ملی جهت 
اعتبارسنجی و تعيين درجه توافق مصاحبه شوندگان با مفاهيم استخراج شده، پرسش نامه 
محقق ساخته ای تنظيم و مفاهيم استخراج شده از مكتب اسالمی، جهت تأييد و ميزان تناسب 
آن با مؤلفه های موجود از علمداران سؤال شد. در نهايت جهت سنجش روايی پرسش نامه، 
از روايی محتوايی استفاده شد و پايايی آن جهت تعيين ميزان انسجام و هماهنگی درونی 
مفاهيم اســتخراج شده از طريق ضريب آلفای كرونباخ حدود 82 درصد تخمين زده شد. 
به منظور تجزيه و تحليل اطالعات، در ابتدای امر از طريق تحليل محتوای قياســی و 
براساس اصول برنامه درسی موجود در سند ملی، مفاهيم استخراج شدند و سپس مقايسه 
تطبيقی با استفاده از الگوی بردی، صورت گرفت. بر اساس الگوی ياد شده در مرحله توصيف 
وضعيت مورد مطالعه براساس شــواهد و اطالعات به دست آمده ازمنابع مختلف توصيف 
می شود. در مرحله تفسير، اطالعاتی كه در مرحله نخست توصيف شده بود، مورد بررسی 
و تفسير قرار می گيرد. در مرحله همجوارسازی براساس اطالعات به دست آمده در مراحل 
اول و دوم طبقه بندی و ســازماندهی اطالعات الزم انجام شده و اطالعات دركنار يكديگر 
قرار می گيرند و در نهايت، در مرحله مقايسه، مسأله تحقيق در زمينه شباهت ها وتفاوت ها، 
مورد بررسی و مقايسه قرارگرفته و به گزاره های تحقيق پاسخ داده می شود )آقازاده، 1398(.

در پژوهش حاضر، پس از استخراج اصول سند برنامه درسی، با رويكرد قياسی به تحليل 
محتوای اســناد مكتب و محتوای مصاحبه های انجام شده پرداخته شد و محقق پس از 
همجوار ســازی اطالعات مرحله اول و دوم به مقايســه مفاهيم و مؤلفه های دومجموعه 

اهتمام ورزيد.

یافته های پژوهش
پس از تحليل محتوای اســناد و مصاحبه های انجام شــده، مفاهيم استخراج شده از 
منابع جمع بندی شــد و پس از طبقه بندی مفاهيم مشــترك، جدول زير بيانگر مقايسه 
تطبيقی بين تمامی اصول ســند برنامه درســی و مفاهيم استخراج شده از ان و مكتب 

اسالمی سبزوار می باشد:
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 جدول 1. مقایسه تطبيقی بين اصول سند برنامه درسی و مفاهيم استخراج شده 
در مكتب اسالمی سبزوار

 اصول مطرح
  در سند 

برنامه درسی
 مفاهيم موجود 

در سند برنامه درسی ملی
 مفاهيم استخراج شده 

كداز اسناد مكتب اسالمی سبزوار

 س1، س2، مé،3 قرآن محوری، توحيدمحوریé توحيد محوریدین محوری
 م1، م5، م6، 

م12، م4

 تقویت 
هویت ملی

é تعميق باورها و ارزش های اسالمی، 
فرهنگ و تمدن اسالم و ايران، 

زبان و ادبيات فارسی، ارزش های 
انقالب اسالمی، ميهن دوستی، 

وحدت و انسجام فرهنگی، استقالل 
ملی و همبستگی اسالمی

é احساس همبستگی با اجتماع بزرگ 
ملی و وفاداری و فداكاری در راه 
آن؛ واليت مداری، استقالل طلبی، 

مردم محوری، مجاهدت در راه احقاق حق 
مظلومان، آزادانديشی، پيشرفت گرايی، 

پايبندی به آرمان های امام و شهدا، 
روحيه جهادی، ساده زيستی و عقالنيت 

انقالبی، شركت در مراسم دينی ـ مذهبی، 
راهپيمايی ها و مراسم ملی، برگزاری 

اردوی جهادی، طراحی و ارائه لباس و 
پوشش مبتنی بر فرهنگ اسالمی ايرانی

 س1، س2، م5، 
م3، م1، م2، م6

اعتبار نقش 
یادگيرنده

é نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه 
دانش آموز در فرآيند ياددهی - 

يادگيری، تقويت و توسعه روحيه 
پرسشگری، پژوهشگری، خالقيت 

و كارآفرينی

é نقش فعال دانش آموز ، جوشش از درون 
)خالقيت(، اراده و خواست، بدون اجبار 

و اكراه، با انتخاب آگاهانه، با توجه به 
ظرفيت های نهفته در فرد، تقويت انس با 
قرآن،توسعه فرهنگ و سواد قرآنی، ترويج 

و تعميق فرهنگ حيا و عفاف و حجاب

 س1، س2، م1،
 م3، م4، م5،

م8، م9

اعتبار نقش 
مرجعيت معلم

é مرجعيت معلم در هدايت تربيتی 
برای تقدم تزكيه بر تعليم، 
غنی سازی محيط تربيتی و 

يادگيری، فعال سازی دانش آموزان 
در فرآيند يادگيری و تربيت پذيری 

و ترغيب آنان نسبت به يادگيری 
مستمر، ارتقاء صالحيت های 
اعتقادی، اخالقی،حرفه ای و 

تخصصی معلم

é وجود هادی و علمدار جهت تسهيل گری 
فرايند يادگيری جهت شكوفايی فطرت، 

خودتوانمندسازی هادی و علمدار، 
آميختگی علم و عمل علمداران، پايبندی 

به آرمان های امام و شهدا و  روحيه 
جهادی علمداران، برخورداری از علم 

نافع توجه به تزكيه و تهذيب نفس 
علمداران، گذراندن دوره های خاص با 
محتوای مشخص، پياده سازی توحيد 
در ساختار تزكيه و تعليم، قرار دادن 

افراد در مسير تحقق بر اساس جوشش 
از درون فرد، تدريس بر اساس قاعده 

اجمال و تفضيل؛ فعال كردن جوشش 
از درون فرد، توجه به عرصه های واقعی 
يادگيری)تجربه گرايی(؛ توجه به عمل و 

ايمان و تقوا )تحقق( در كنار هم

 س1، س2، م3،
 م1، م5، م12،
م11، م9، م10
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 اصول مطرح
  در سند 

برنامه درسی
 مفاهيم موجود 

در سند برنامه درسی ملی
 مفاهيم استخراج شده 

كداز اسناد مكتب اسالمی سبزوار

 اعتبار 
نقش خانواده

é تقويت بنيان خانواده و تحكيم 
مناسبات خانوادگی و صله رحم، 

كسب شايستگی ها و مهارت های 
الزم برای تشكيل و مديريت 

خانواده مبتنی بر ارزش ها و معارف 
الهی و تعميق آداب و سبک زندگی 

اسالمی - ايرانی دانش آموزان

é تربيت و توانمندسازی خانواده ها، آموزش، 
پشتيبانی، هدايت، ايجاد انگيزه، ارزيابی، 
شبكه سازی از ميان خانواده های توانمند، 

واگذاری نقش تربيت بر عهده خانواده ها

 س1، س2، م11،
م4، م7، م6

é برنامه های درسی و تربيتی بايد به جامعيت
نيازهای گوناگون دانش آموزان و 

جامعه در سطوح محلی، منطقه ای، 
ملی و جهانی در كليه ساحت های 

تعليم و تربيت تأكيد كند

é تعادل بين نيازهای مادی و معنوی، تمام 
برنامه ها حول محور قرآن ، از دل كتاب و 
حكمت تمام علوم و تمام فنون برای هر 

سن و زمانی قابل استخراج است ، طراحی 
عرصه هايی جهت آموزش و حضور 

عملی دختران و پسران بر اساس نياز 
حكمت جو و با توجه به بافت و امكانات 

هر شهرستان،  تأكيد بر گويش های 
محلی، طراحی و اجرای محتوا بر اساس 

ظرفيت و استعداد افراد

 س1، س2، م4،
م11، م12، م7

 توجه به 
تفاوت ها

é تأكيد بر ويژگی های مشترك، 
توجه به تفاوت های ناشی از محيط 
زندگی )شهری، روستايی، عشايری، 

فرهنگی و جغرافيايی(، جنسيتی 
و فردی دانش آموزان )استعدادها، 

توانايی ها، نيازها و عاليق(، 
انعطاف پذيری

é عدم تفكيک سنی، عدالت جنسيتی، 
تأكيد بر ارزش واال و حقيقی دختر و 
زن در نظام اجتماعی اسالم، تعريف 

فعاليت ها بر اساس ويژگی های جغرافيايی 
و فرهنگی، تأكيد بر گويش های محلی، 

توجه به تفصيالت هر فرد نسبت به 
افراد ديگر، برنامه ريزی بر اساس استعداد 

و توانمندی و ظرفيت وجودی برای 
هركس، انعطاف پذيری در برنامه ريزی

 س1، س2، م3،
 م1، م2، م5،

م4، م8، م7، م9

 تعادل
)همه جانبه نگری(

é رعايت تعادل و پرهيز از افراط و 
تفريط و رعايت تناسب و توازن 
در توجه به ساحت های تعليم و 

تربيت، هدف و محتوا و بهره گيری 
از روش های متفاوت در طراحی، 

توليد، اجرا و ارزشيابی

é تناسب و توازن در توجه به ساحت های 
تربيتی، همه جانبه نگری، رابطه دوسويه 
تربيت و تزكيه با تعليم كتاب و حكمت، 
تجربه عرصه های واقعی در برنامه درسی 

)تعادل بين نظر و عمل(

 س1، س2، م3،
 م1، م2، م6،

م11، م4

یادگيری 
مادام العمر

é زمينه كسب شايستگی ها و 
مهارت های الزم برای استمرار و 

معنادار شدن يادگيری و پيوستگی 
تجارب يادگيری در زندگی

é تربيت حكمت جو، تجربه عرصه های 
واقعی در برنامه درسی، مباحث  معطوف 
به محيط خانه و خانواده، كسب مهارت 

حل مساله

 س1، س2، م2،
م4، م10

جدول 1.  )ادامه(
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 اصول مطرح
  در سند 

برنامه درسی
 مفاهيم موجود 

در سند برنامه درسی ملی
 مفاهيم استخراج شده 

كداز اسناد مكتب اسالمی سبزوار

 جلب مشاركت 
و تعامل

é مشاركت و تعامل مؤثر معلمان، 
دانش آموزان، خانواده ها و 

سايرگروه های ذينفع، ذيربط و 
ذی صالح در طراحی، توليد، اجرا 

و ارزشيابی

é اجتماع محوری، مسئوليت پذيری 
همه جانبه مشاركت اجتماعی و داشتن 

روحيه جمعی، دادن مسئوليت به 
خانواده ها، كسب مشورت و ياری جستن 
از نهادهای انقالبی، حضور در حوزه های 

علميه، حضور در جلسات شهری، 
ارتباط گيری با افرادی كه درون مايه 

اين كار را دارند، حضور فعال و مشاركت 
دانش آموزان در محافل و مجالس و اماكن 

مذهبی و تقويت آن با دعا و توسل؛ 
افزايش مشاركت و اثربخشی همگانی 

به ويژه خانواده

 س1، س2، م2،
م4، م3

یكپارچگی و 
فراگيری

é طراحی برنامه های درسی و 
تربيتی برای تمام دانش آموزان 

)دانش آموزان عادی، دانش آموزان 
با نيازهای ويژه و استعدادهای 

درخشان( به صورت به هم پيوسته 
و يكپارچه با رعايت انعطاف پذيری، 

انطباق و سازگاری با نيازهای 
هريک از گروه های دانش آموزان و 

نيازها و استعدادهای خاص

é به دست آوردن اجمال متقن و صحيح، 
شناخت كّل مسئله قبل از ورود 

به جزئيات، داشتن نقشه جامع و كاربردی 
از علم، عدم تأكيد بر لزوم تفكيک 

بر اساس سّن و پاية تحصيلی و توجه به 
ظرفيت های درونی افراد، انعطاف پذيری 

در برنامه ريزی

 س1، س2، م5،
م7، م8

 
همجوارســازی اطالعات و مقايســه مفاهيم مطرح در هر يک از اسناد مطالعه شده،، 
تفاوت ها و شباهت های اصول برنامه درسی را به شرح ذيل مشخص می كند كه در قالب 

سؤاالت پژوهش پاسخ داده می شود: 

 اصل دین محوری در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل در برنامه 
درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

در ســند برنامه درسی ملی، تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربيتی 
بايد مبتنی بر مبانی توحيدی و اصول و ارزش های اسالم ناب محمدی )ص( باشد. 
اين اصل باالترين اهميت را در نهاد مردمی فوق الذكر داشــته و در اسناد مطالعه 

شده چنين آمده است:
»فعالين اين مجموعه دين اســالم را حق دانسته و آن را به عنوان نظام معيار 
می شناســند و به آن باور دارد و آگاهانه، آزادانه، شجاعانه و فداكارانه برای تكوين 

جدول 1.  )ادامه(
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و تعالی اخالق خود و دســتيابی به مرتبه ای از حيات طيبه و اســتقرار حكومت 
عــدل جهانی مهدوی از آن تبعيت می نمايد و به رعايت احكام و مناســک دين 
و موازين اخالقی مقيد می باشــد. با توجه به اين كه قرآن مايه تبيين و روشــنی 
همه چيز، »تبيناً لكل شی« و كتاب تشريع عالم است، سعی جدی بر اين است كه 
حكمت جويان )فرزندان( و خانواده ها اوالً انس با قرآن و ثانياً تدبر در قرآن را محور 

همة فعاليت های خود قرار دهند« )گروهی از علمداران، 1396(.
محوريت قرآن در اين مجموعه، عالوه بر اجرا در ظاهر برنامه ها، در بطن و روح 
فعاليت ها نيز حاكم و جاری است كه از بركات انس و تدبر در قرآن، درك عميق 
از دين، پابرجايی بر اصول و امهات نظام اســالم، جامعيت و حاكم شدن نورانيت 
قرآن بر ذهن حكمت جويان و خانواده ها می باشد. توجه به كاربرد قرآن در زندگی، 
توجه به مفاهيم مستقيم و مصاديق روز ايات، اصالح سبک زندگی جامعه، پاسخ 
به سؤاالت و شبهات دينی، ارتقاء فن تبليغ دينی، تنوع و جذابيت برخی از ساير 

بركات انس با قرآن كريم است )مبشری، صفری و اسفينی فراهانی، 1400(.

 اصل تقویت هویت ملی در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل در 
برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

برنامه هــای درســی و تربيتی بايد زمينــه تقويت و پايــداری هويت ملی را 
تأكيد بر تعميق باورها و ارزش های اســالمی، فرهنگ و تمدن اســالم و ايران،  با
زبان و ادبيات فارسی، ارزش های انقالب اسالمی، ميهن دوستی، وحدت و انسجام 
فرهنگی، استقالل ملی و همبستگی اسالمی فراهم آورد)سند برنامه درسی ملی، 
1391( و ايــن مهم در مجموعه حاضر با واليت مــداری و پايبندی به آرمان های 
امام و شــهدا، احساس همبستگی با اجتماع بزرگ ملی و آگاهی از آن و احساس 
وفاداری و همچنين فداكاری در راه آن؛ ساده زيستی و عقالنيت انقالبی در مدرسه، 
استقالل طلبی، مردم محوری، مجاهدت در راه احقاق حق مظلومان، آزادانديشی، 
پيشــرفت گرايی، روحيه جهادی، برگزاری مراســم دينی - مذهبی، شــركت در 
راهپيمايی ها و مراسم ملی، برگزاری اردوی جهادی، طراحی و ارائه لباس و پوشش 
مناســب متنوع زيبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اســالمی -  ايرانی برای مربيان و 
دانش آموزان پسر و دختر در راستای تقويت هويت اسالمی ايرانی محقق می شود. 
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 اصل اعتبار نقش یادگيرنده در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل 
در برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

از اين مهم در سند برنامه درسی ملی به عنوان  نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه 
دانش آموز در فرآيند ياددهی - يادگيری، تقويت و توســعه روحيه پرسشــگری، 

پژوهشگری، خالقيت و كارآفرينی ياد می شود. 
مجموعه حاضر ســعی وافری داشــته كه تمام برنامه های تزكيه و تعليمی با 
توجه به كرامت انســانی از طريق واگذاری اختيار و دادن اســتقالل؛ بر اســاس 
جوشش از درون، اراده و خواست، بدون اجبار و اكراه، با انتخاب آگاهانه و توجه به 
ظرفيت های نهفته در فرد و البته با هدايت هادی و ارشادكننده باشد تا به خواست 
و اراده خداوند متعال، انســان ها با جوشش از درون و اراده حقيقی، بدانند كه اوالً 
انســان چه موهبت های خدادادی دارد و ثانياً اين جامعه و اّمت انقالبی ايران چه 
ظرفيت نهفته و عظيمی دارد كه بدون نگاه به بيرون می تواند زمينة ايجاد تمّدن 
نوين اسالمی را رقم بزند. از اين رو عالوه بر توسعه روحيه پرسشگری، پژوهشگری، 
خالقيت و كارآفرينی كه در ســند برنامه درســی ملی ذكر شده است به توسعه 
فرهنگ و ســواد قرآنی، تعميق تقوای الهی و مهارت خويشــتن داری انتخابگری 
درســت و تعالی بخش مستمر دانش آموزان، ترويج و تعميق فرهنگ حيا و عفاف 
و حجاب متناســب با قابليت ها و ظرفيت های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی 

تأكيد شده است. 

 اصل اعتبار نقش مرجعيت مربی در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين 
اصل در برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

درسند برنامه درسی ملی به نقش مرجعيت معلم در هدايت تربيتی برای تقدم 
تزكيه بر تعليم، غنی سازی محيط تربيتی و يادگيری، فعال سازی دانش آموزان در 
فرآيند يادگيری و تربيت پذيری و ترغيب آنان نســبت به يادگيری مستمر توجه 
شده اســت. همچنين اشاره شــده كه بايد زمينه ارتقاء صالحيت های اعتقادی، 
اخالقی، حرفه ای و تخصصی معلم فراهم شود. اين امر در مجموعه يادشده توسط 
هادی و علمدار محقق می شــود. هادی، نقش هدايت گر و برداشتن مانع از سر راه 
دانش آموزان را دارد؛ هيچگاه دخالت و تصدی گری نمی كند، بلكه زمينه هايی برای 
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 رشـــد و شـكوفايی فـطرت را كـشف می كند و مقـــابل مخاطـب قرار می دهد.
تدريس بر اساس قاعده اجمال و تفصيل و توجه به عرصه های واقعی يادگيری  او با
به فعال كردن حكمت جو و جوشــش از درون به هدايت گری در مســير تعليم و 

تربيت مبادرت می ورزد.
علمداران نقش معاون، برنامه ريز و ترويج مكتب را بر عهده داشته و می خواهند 
با ســرلوحه قراردادن فرمايشــات مقام معظم رهبری و با پايبندی به آرمان های 
امام و شــهدا، توحيد را در ساختار تزكيه و تعليم پياده سازی كنند. لذا می بايست 
از مســيری عبور كنند تا توانمند شوند و تزكيه خود را بر هر چيز مقدم دارند تا 
عالمی متهتک نشوند و به راحتی پرده های عالَم را ندرند و نيز سزاوار است علومی 
را بياموزند و تجاربی را كسب كند تا جاهل متنسک نشوند، بنابراين زمينه ارتقاء 
صالحيت هــای اعتقادی، اخالقی، حرفه ای و تخصصی ايشــان از طريق گذراندن 
دوره های خاص با محتوای مشخص، توجه به تزكيه و تهذيب نفس، برخورداری از 
علم نافع، آميختگی علم و عمل و از همه مهم تر خودتوانمندسازی محقق می شود. 
البته قابل ذكر اســت شاخصه هايی كه در سند برنامه درسی ملی برای معلم 
ذكر شــد، بيشــتر در نقش علمداران اين مجموعه ديده می شــود و الزم است 
توانمندسازی و دانش افزايی هادی كه ارتباط بيشتری با حكمت جويان دارد، مورد 

توجه بيشتری قرار گيرد.

 اصل اعتبار نقش پایه ای خانواده در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل 
در برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

تقويت بنيــان خانواده و تحكيم مناســبات خانوادگی و صله رحم، كســب 
شايستگی ها و مهارت های الزم برای تشكيل و مديريت خانواده مبتنی بر ارزش ها 
و معارف الهی و تعميق آداب و ســبک زندگی اســالمی - ايرانی دانش آموزان از 

ويژگی هايی است كه در سند برنامه درسی ملی ذكر شده است.
در نظرسنجی از علمداران سبزوار، خانواده پس از قرآن محوری، به عنوان بازوی 
توانمند فعاليت های اين مجموعه به شــمار مــی رود و معتقدند: » خانواده محيط 
اصلی و حقيقی تزكيه و تعليم انسان است. در اسالم محيط خانواده اصالت دارد و 
روی آن تأكيد بسيار ويژه شده است كه سعادت و شقاوت يک فرد ارتباط زيادی 
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با محيط خانوادگی حتی پيش از تولد فرزند دارد.  متأســفانه فراموشی اين اصل
  باعث می شــود كه وظيفه اصلی مادر و پدر در خانواده فراموش شــود، چرا كه 
 در فضای جامعه امروزی، خانواده گمان می كند بايد فرزندش را در محيطی گذاشته

تا آموزش و تعليم فرزندش انجام شــود و خود او هيچ مسئوليت ديگری ندارد و 
حّتی در امور تربيتی و تزكيه ای نيز همين تصور وجود دارد «.

از اين رو، در يک ســاختار منظم و تعريف شــده ظرفيت يابی، برنامه ريزی و 
 اجرای برنامه ها را بر عهده خود خانواده ها قرار داده و فعاليت خانواده ها را در سراسر

كشور راهبری می كنند. اين حركت با هدف تقويت بنيان خانواده كه در سند برنامه 
درســی ملی آمده است، همراستا می باشد و عالوه بر تحكيم مناسبات خانوادگی، 

تربيت و آموزش خانواده ها هم مورد توجه قرار گرفته است. 
از ســوی ديگر در راستای تحقق هدف دوم سند برنامه درسی ملی، مجموعه 
مذكور به ارائه مباحث معطوف به خانه و خانواده جهت كسب مهارت های تشكيل 
خانواده پرداخته و از طريق آموزش مباحث كســب رزق و روزی حالل و آشنايی 
با آن در حلقه های معرفتی حكمت جويان موجب می شــود تا مهارت ها و هنرهای 
مختلفی را در عرصه عمل و كار ياد  بگيرند به عنوان مثال پســران در عرصه هايی 
همچون كشــاورزی، دامداری، تجارت و بــازار و دختران در قالی بافی، خياطی و 

طراحی دوخت لباس اسالمی ايرانی فعاليت می كنند

  اصل جامعيت در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل در برنامه درسی
مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

سند برنامه درســی ملی توجه به نيازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در 
سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی در كليه ساحت های تعليم و تربيت تحت 

عنوان جامعيت ذكر نموده است. 
طبق مصاحبــه با علمداران، از آنجايی كه مجموعــه حاضر به تازگی فعاليت 
خود را آغاز نموده اســت، در حال گسترش فعاليت ها در استان های مختلف ايران 
می باشــد و با توجه به شــرايط محيطی و اقتضای مســائل زندگی در هر استان 
برنامه ريزی متناســب با آن اســتان در اولويت فعاليت ها قرار گرفته است و سعی 
براين اســت تا نيازهای ملی و منطقه ای اســتان ها مورد توجه قرار گيرد و البته 
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فاصله بين وضع موجود تا وضع مطلوب دســتيابی بــه اين هدف زياد و نيازمند 
طرح ريزی است. 

 اصل توجه به تفاوت ها در سنـد بـرنامه درسی ملی چـه نسبتی بـا اين اصل 
در برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

تأكيد بر ويژگی های مشــترك، توجه به تفاوت های ناشــی از محيط زندگی 
)شهری، روستايی، عشايری، فرهنگی و جغرافيايی(، جنسيتی و فردی دانش آموزان 
)اســتعدادها، توانايی ها، نيازهــا و عاليق(، انعطاف پذيری از شــاخص های توجه 

تفاوت ها در سند برنامه درسی ملی است. به 
در اين مجموعه آموزشــی، تأكيد بر ارزش واال و حقيقی دختر و زن در نظام 
اجتماعی اســالم، رسالت های زن انقالبی، نقش قيمتی مادر و همسر در خانواده، 
وظايف و مســئوليت های مرد در خانواده و جامعه و نقش مرد در سازندگی كشور 
ازجمله مواردی است كه چه به صورت نظری و چه در مرحله عمل و كاركرد توجه 
زيادی به آن شده است و بر اساس ويژگی جغرافيايی و فرهنگی شهرهايی كه مكتب 
در آن فعاليت می كند، عرصه های عمل متفاوت و نوع فعاليت حكمت جويان تعريف 
می شود. و اين موضوع با اصل توجه به تفاوت ها در سند برنامه درسی مشابه می باشد. 
از سوی ديگر تأكيد بر گويش های محلی يكی از ضرورت هايی است كه مورد 
توجه قرار گرفته است، چرا كه معتقدند» با از بين رفتن گويش ها، زبان ها از بين 
می رود«. همچنين معتقدند: »تفصيالت هر شخصی با شخص ديگر متفاوت است 
و هر انســانی آن روح بلند و الهی اش را دارد و دارای كرامت است«، بنابراين افراد 
را در امور دنيايی مقايسه نمی كنند و بر اساس اين مقايسه تفكيک های ذهنی و 
خارجی به وجود نمی آورند و در تعليم و تربيت تفكيک سنی قائل نيستند، بلكه 
با انعطاف پذيری در برنامه ريزی، بر اساس استعداد و توانمندی و ظرفيت وجودی، 

حكمت جويان را در سطوح مختلف تعليم قرار می دهند.

 اصل تعادل در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل در برنامه درسی 
مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

در سند برنامه درسی ملی به رعايت تعادل و پرهيز از افراط و تفريط و رعايت 
تناسب و توازن در توجه به ساحت های تعليم و تربيت، هدف و محتوا و بهره گيری 
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از روش های متفاوت در طراحی، توليد، اجرا و ارزشــيابی از برنامه ها تأكيد شده 
است.

در اســناد نهاد مردمی فوق الذكر نيز، در راستای تأكيد به تناسب و توازن در 
توجه به ساحت های تعليم و تربيت آمده است: »برای رسيدن به تمدن اسالمی و 
جامعه توحيدی بايد طرحی جامع تدوين و محقق كرد. لذا بايد توجه داشــت كه 
مكتب اسالمی تک بعدی نيست و به مساله تعليم و تربيت به تنهايی نگاه نمی كند 
و نظام توحيد را در اقتصاد، ســبک زندگی و درمان و ... تا حد قابل توجهی پياده 
كرده و هنوز در مســير تحقق اين مهم هســت«. عالوه بر موارد مطرح در سند، 
تعادل بين نظر و عمل در برنامه ريزی ها با حضور در عرصه های واقعی و ســفر و 
تعادل بين نيازهای مادی و معنوی و رابطة دوسويه تربيت و تزكيه با تعليم كتاب 
و حكمت مورد توجه بوده و علم همراه با تربيت به عنوان ميزان و سعادت آور تلقی 

شده است.

 اصل یادگيری مادام العمر در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل در 
برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

طبق سند برنامه درســی ملی يادگيری مادام العمر به اين موضوع اشاره دارد 
كه برنامه های درســی و تربيتی بايد زمينه كسب شايستگی ها و مهارت های الزم 
برای استمرار و معنادار شــدن يادگيری و پيوستگی تجارب يادگيری در زندگی 
را برای دانش آموزان تأمين كند. با اين كه در مجموعه حاضر به اين نكته صراحتاً 
اشاره نشــده است ولی شواهد نشــان می دهد كه  اين امر با پرورش حكمت جو 
تحقق می يابد، چنانچه يكی از مصاحبه شوندگان اشاره می كند:»ما به بچه هايمان 
نمی گوييــم دانش آموز و يا حتی حكمت آموز، بلكه می گوييم حكمت جو. حكمت 
آن حلمی اســت كه بعد از علم می آيد و ثمره اش اين است كه اين انسان می داند 
كه كجا، جای چه چيزی اســت؟ چه كاری را چه زمانی و به چه دليلی انجام دهد؟ 
درواقع حكمت تحليل بعد از علم اســت و اگر ما بچه ها را به اين مرحله برسانيم 
درتمامی مراحل زندگی می توانند به درســتی تصميم بگيرند، اين امر مهم تر از 
حجم اطالعاتی اســت كه در مدرســه به بچه ها داده می شود و نيازمند صبوری 
اســت«. بر اين اساس در اسناد اين مجموعه بر تجربه عرصه های واقعی در برنامه 
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درسی تأكيد شده و به افراد قدرت كسب دانش،  ارزش ها،  مهارت ها و فهمي را 
مي دهند كه در سراسر زندگي به آن ها نياز خواهند داشت و با اطمينان و خالقيت 

و لذت بردن از كليه وظايف،  شرايط و محيط، آن را به كار خواهند برد.

 اصل جلب مشاركت و تعامل در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل 
در برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟ 

فراهم سازی زمينه مشــاركت و تعامل مؤثر معلمان، دانش آموزان، خانواده ها 
و ســايرگروه های ذينفع، ذيربط و ذی صالح در طراحی، توليد، اجرا و ارزشــيابی 

برنامه ها يكی ديگر از اصول مطرح در سند برنامه درسی ملی است.
در مجموعـــه ياد شده، بـــحث مشاركت اجتماعی و داشتن روحيـة جمعی 
درطراحی و اجرای برنامه ها مطرح می باشد، به ويژه همراهی و مشاركت خانواده ها 
در اين مهم ســتودنی است. همكاری و تعاون در مسائل تزكيه و تعليمی، رشد و 
ارتقاء در اين مسير، بررسی فعاليت های انجام شده و برنامه ريزی برای آينده، مسئله 
فرزندآوری و ازدواج آســان، عمليات های اقتصادی با محوريت توليد محصوالت 
طيب و ســالم از مهم ترين دســتور كارهای اين جمع است )گروهی از علمداران، 

.)1397
از سوی ديگر تعامالت اين نهاد مردمی با ساير نهادهای انقالبی و كسب مشورت 
و ياری جســتن از آن ها، حضور در حوزه های علميه، جلســات شهری، برقراری 
ارتباط با افراد دغدغه مند عرصه تعليم و تربيت در جهت شــناخت نيازهای اوليه 
كشور، راه حل تأمين و يا اصالح اين نيازها و آموزش های عملی و كاربردی موجب 
شكل گيری شبكه بزرگی از خانواده های توانمند و افراد دغدغه مند در اين عرصه ها 

شده است. 

 اصل یكپارچگی و فراگيری در سند برنامه درسی ملی چه نسبتی با اين اصل 
در برنامه درسی مكتب اسالمی سبزوار دارد؟

اين كه  منظور از يكپارچگی و فراگيری در سند برنامه درسی ملی اشاره دارد به 
برنامه های درســی و تربيتی بايد برای تمام دانش آمــوزان )دانش آموزان عادی، 
دانش آموزان با نيازهای ويژه و اســتعدادهای درخشــان( به صورت به هم پيوسته 
و يكپارچه طراحی و تدوين شــود و با رعايــت انعطاف پذيری، با نيازهای هريک 
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ازگروه های دانش آموزان با نيازها و اســتعدادهای خاص انطباق و سازگاری داده 
شود.

در مصاحبه انجام شده با يكی از علمداران مجموعه سبزوار اقدامات عملياتی 
مرتبط با اين اصل چنين مطرح شده است:

» مسير عمومی تعليم و تعلّم فاقد يک مسئله مهم و حياتی است و آن نداشتن 
نقشــه جامع در هر علم و رشــته است. به دســت آوردن اجمال متقن و صحيح، 
شــناخت كّل مسئله قبل از ورود به جزئيات، داشــتن نقشه جامع و كاربردی از 
علم، جزء مبانی تعليم و تعلّم در فعاليت های ما اســت كه ســيرة علمی اهل بيت 
كه خزينه های علم هستند نيز همين بوده وليكن با تأسف بسيار به خاطر سيطره 
تمّدن غرب بر روش تعليمی جهان، مسير كنونی تعليم و تعلّم، حركت از جزئيات 

بدون رسيدن به كّل و نقشه جامع است«.
همچنين مصاحبه شــونده ديگری در اين خصوص اذعان داشته اند: »تأكيد بر 
لزوم تفكيک بر اســاس ســّن و پاية تحصيلی و بی توجهی به ظرفيت های درونی 
افراد، يكی از خطاهای ســاختار تعليم و تربيت كنونی كشــور است و از آنجا كه 
منزلت، ميزان فهم و ظرفيت انســان ها امری است كه فقط خداوند متعال به آن 
عالم است، نمی توانيم به طور قطعی و جبری افراد را بر اساس سن و پاية تحصيلی 
طبقه بندی كنيم؛ لذا ســعی كرده ايم به افراد اجازه دهيم كه بر اساس خواست و 
اراده، ظرفيت و فهم خود در مقاطع و سطوح مختلف حضور داشته باشند و جبری 

بی پايه بر آن ها حاكم نباشد«.

بحث و  نتیجه گیری  .....................................................................................................
اين پژوهش با هدف بررســی تطبيقی اصول مطرح در ســند برنامه درســی ملی با 
اسناد موجود در مكتب اسالمی سبزوار انجام شد. بررسی نتايج به دست آمده با پيشينه 
پژوهشی نشــان می دهد، اصل تقويت هويت ملی در هيچ كدام از پژوهش ها مورد توجه 

قرار نگرفته است. 
اصل دين محوری از مهم ترين اصول مطرح در مجموعه يادشــده است و با يافته های 
پژوهش انجام شده در خصوص مدرسه كالواری در هلند جنوبی كه يک مدرسه خصوصی 
مســيحی اســت و به ارائه مباحث كتاب مقدس جهت پرورش حكمت در دانش آموزان 
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اهتمام می ورزد، همراستا می باشد.
بررسی تطبيقی اصل اعتبار نقش يادگيرنده و اعتبار نقش جامعيت معلم نشان داد كه 
در مجموعه حاضر  به جای دانش آموز از حكمت جو ياد می شود و به جای معلم از عنوان 
هادی استفاده می شود كه نقش هدايت گر و برداشتن مانع از سر راه دانش آموزان را دارد. 
همچنين علمداران نقش معاون، برنامه ريز و ترويج مكتب را بر عهده دارند. بررسی ساير 
پژوهش ها نشان می دهد كه تأكيد بر يادگيرنده و معلم در تمامی پژوهش های انجام شده 

مورد توجه قرار گرفته شده است. 
اصل اعتبار نقش خانواده از ديگر نتايجی اســت كــه در مجموعه حاضر مورد توجه 
جدی قرار گرفته و عالوه بر شــاخص های مطرح در سند برنامه درسی ملی، در مجموعه 
حاضر تحكيم مناسبات خانوادگی، تربيت و آموزش خانواده ها هم مورد توجه قرار گرفته 
است، نتايج ساير پژوهش ها نشان می دهد در مدرسه بين المللی حكمت، مدرسه كالواری 

و پژوهش های استنبرگ نيز به موضوع خانواده توجه شده است. 
در خصوص توجه به اصل جامعيت، نتايج نشان می دهد وضعيت موجود در مجموعه 
حاضــر فاصله زيادی با وضعيت مطلوب دارد و الزم اســت در اين خصوص تالش نمايد. 

اصل با نتايج پژوهش كاستنر، اشنايدر و هندرسون و استرنبرگ همسو می باشد.  اين 
اصل توجه به تفاوت ها از نظر عدم تفكيک سنی، تأكيد بر گويش های محلی، تناسب 
محتوای آموزشی با شرايط استانی، منطقه ای و محلی از موارد مورد توجه در نهاد مردمی 
فوق الذكر می باشــد كه با اصول مطرح در مدرســه كالواری و نتايج پژوهش استنبرگ 

همخوانی دارد. 
اصل تعادل و پرهيز از افراط و تفريط و رعايت تناسب و توازن در توجه به ساحت های 
تعليم و تربيت از ســاير موارد مطرح شده می باشد كه مورد توجه مكتب اسالمی سبزوار 
بــوده و عالوه بر نكات فوق به تعادل بين نظر و عمــل در برنامه ها توجه دارد و با نتايج 

پژوهش رولی همسو می باشد.
اصل يادگيــری مادام العمر در مجموعه حاضر با پــرورش حكمت جو تحقق می يابد 
و ثمره اش اين اســت كه اين انســان می داند كه كجا، جای چه چيزی اســت؛ چه كاری 
را چه زمانی و به چه دليلی بايد انجام دهد و نتايج آن همســو با بررســی های انجام شده 

درمدرسه كالواری و رولی است. 
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اصل جلب مشــاركت و تعامل نشان می دهد مجموعه حاضر عالوه بر تعامالت درون 
سازمانی، با ساير نهادهای مردمی و انقالبی در رسيدن به اهداف خود تعامل و مشاركت 
جدی دارد. اين مهم در نتايج پژوهش های كاســتنر، اشــنايدر و هندرسون؛ استنبرگ و 

آدامز مشاهده می شود.
اصل يكپارچگی و فراگيری از طريق طراحی نقشــه جامع علمی و حركت علمی از 
اجمال به تفصيل و كل به جزء در مجموعه حاضر در حال پياده سازی است و نتايج اين 

بررسی با فعاليت های مدرسه كالواری در هلند جنوبی همسو می باشد. 
پژوهش حاضر با توجه بر محدوديت های زمانی و مكانی و عدم وجود اســناد مكتوب 
مكفــی در هــر يک از مؤلفه های برنامه درســی و همچنين محدود شــدن پژوهش به 
روش تطبيقی و دشــواری تعميم پيشنهاد می كند، ساختار حاضر به صورت آزمايشی در 
برخی مدارس پياده ســازی شود و پس از بررسی دقيق نقاط قوت و ضعف و اصالح آن، 

به گسترده سازی ساختار اقدام شود.
 از ســوی ديگر پژوهش هايی به واكاوی چگونگی تجربه زيســته علمداران مجموعه 
پرداخته و با بررسی چرايی و داليل زيربنايی اقدامات حاضر، به مقايسه و طبقه بندی نقاط 
قوت و ضعف مديريت مجموعه و ارائه راهكارهای عملی پرداخته شود. همچنين با توجه به 
خروجی مقطع ابتدايی پژوهش هايی جهت بررسی وضعيت موجود دانش آموزان براساس 
مالك های مجموعه  و مقايسه ان با وضعيت مطلوب  طراحی و بر اساس آن چشم اندازی 

جهت ادامه صحيح اين مسير ترسيم گردد.

تشّکر و قدردانی
 از آنجایی که پژوهش حاضر در راستای طرح پژوهشی مجرا )مدارس جریان ساز( 

 صورت گرفته است، پژوهشگران این مقاله، بر خود الزم می دانند از مساعدت
  مدیران هسته پژوهشی مجرا، خانم دکتر شفیعی و خانم دکتر دیالمه 

تشّکر و قدردانی نمایند.
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