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 چکیده 
دین  و  »های فردی درس درسی مبتنی بر تفاوتی ها و موانع اجرای برنامهپژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش

در نظام آموزش و پرورش ایران انجام شده است. در ای  پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی و نمونه « زندگی
ی تربیت دینی با ابزار گیری هدفمند مالک محور، دیدگاه بیست و سه نفر از متخصصان و دست اندرکاران حوزه

گر آن است که اجرای ای  رویکرد با ر یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه بیانمصاحبه نیمه ساختا
های قبل از اجنرا ببارتنند از ضنعر در سیسنتو آموزشنی و      -هایی قبل و حی  اجرا مواجه استاست. چالشچالش
برخوردار از شایستگی های درسی دانشگاه فرهنگیان، ضعر سیستو تربیت معلو در جذب و تربیت معلمان برنامه
باملی برای یکسان سازی، انعطاف ناپذیری اهداف و بدم استقالل معلو در انطباق دادن اهداف « کنکور»ای، حرفه

آموزان، حاکمیت رویکرد موضوع محوری در طراحی برنامه درسی، تمرکز محوری در های فردی دانشبا تفاوت
آمنوزان، و  -اختی، بدم تناسب محتنوا بنا نیازهنای گونناگون داننش     های بوم شنتهیه محتوا و بدم توجه به مؤلفه

های حی  اجرا نیز ببارتند از محدودیت در استفاده از مواد یادگیری متنوع آموزشی، ضعر دانشی و بملنی  چالش
محیط ینادگیری، بندم اختصنام زمنان کنافی بنه       « جذابیت و برانگیزانندگی»های تدریس، بدم معلمان در شیوه

هنای ینادگیری بنرون    تعداد زیاد دانش آموزان در کنالس درس، بندم امکنان اسنتفاده کنافی از فر نت      معلمان، 
ای، ضعر ارتباط میان خانواده و مدرسه، محدودیت امکانات و تجهیزات آموزشی ف  آورانه و روزآمد و مدرسه

 مقتضی ارائه شده است. ها راهکارهایحاکمیت شیوه ارزشیابی شناخت محور. همچنی  جهت مقابله با ای  چالش
   .های فردی، متمایز سازی برنامه درسیبرنامه درسی، دی  و زندگی، تفاوت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

او میوا  ها و شوااه  زاوادو ودواد داکد حوک  واحت از و واا و واواوم حاهو  م   وکامروزه داده
؛ پازاس، 2014 1،و داگرا آمازا  است حک هک طاک م اوم نیز دک  ال افزااش است )داکسا   دانش

آمازا  از ن ور ملککورد، پینوی ک فره گوت، وردییوام اواد یرو، (. دانش2020 2،لتزل و اش اا ک
 هواو زاوادو داکنو ها، وااومو ساار واژ ت و  یلت هاو خادها، انگیزه، م حک، شااستگتوااناات

هواو (. نتواا  پوژوهش2016و داگورا   4؛ دااکسوترا 200۸؛ لواو، 2003و داگرا ، 3)وامکی سن
هواو مرهواط هوک هاو چ   انک، ن راکهاو ااد یرو، هاشهاو مرهاط هک سبکمروبط ها مغز، ن راک
هاو مت اا آمازشت، سبب  ردا ه اسوت ووا هرناموک دکسوت آمازا ، و استراوژونیاه ااد یرو دانش

شواد و وادووک هوواو فوردو هووک اکوت از مامووامام م وم میافوو  آمازشوت وبوو ا  مبت وت هوور واواوم
متلوااز سوازو  زاورا هوا ن را  و متخصصا  وعکیم و ورهیت سراسر دنیا کا هک خاد دکوب ح و . صا ب

  (.140ص، 2014)وامکی سن، اه اف وعکیم و ورهیت هینتر و ه تر میقق خااه  ش  5،هرنامک دکست
هرخواکد اکسوا  هوا ن را  هک نام  ازه هرنامک دکست، ها نگاهت انتقادو، ( از صا ب2002) 6آازنر

(، زاورا هلانگانوک 137۸ )م رمیلو و، هاو آمازشت کا مطرود خاان ه استدانش آمازا  دک سیستم
ادراو طرح هرنامک دکست هک صاکم اکسا  هراو هلک، مستکزم ح واک داکد ( هیا  مت19۸6) 7،حک آئاحت

دکسوت،  وواک زنو ه و هوا   ذاشتن فردات افراد است حک اان ناا دانستن و آ اهت ماکد ن ر دک هرنامک
 ح   چا  و  ا هک دنبال اهعاد فیزاکوت، مق نوت و شو اختت دانوش آموازا  اسوتنناط افراد کا نات مت

هوک فرداوت و هااوت  وادکآمازا  دک شرااطت هت( و ویصی  دانش247، ص 1392)فتیت واداک اه،
  هوک اواد یرو دک چ وین فوواات شاد وا مااها؛ م جر هک ااااو نقش غیر واحعت آن ا ش ه و سبب مت آ 

هواو مادواد دک دنیواو (. از طرف داگر، د ا شو   موا از هسویاکو از متغیور2014 8،)سیرک نباش  
هواو ویقیوق و وو کاب، هوک احو اماوت وصو عت، هاو ما دک  ازهشاد حک فعالیتآماز سبب متدانش

( و 255، ص 1392واداک واه،، نقو  از فتیوت 1991 9،ساختگت و ظاهر فراب مب ل  ردد )و  م ن
سبب شاد هرخت از دانش آمازا  مقب هلان  ، انگیوزه خادشوا  کا از دسوت ه ه و  و دک کسوی   هوک 

هاا  اان واحعیت کا هپذارام حوک  (. از اان کو،199۸ 10،و حکباکش )وامکی سن مافقیت شکست هخاکن 
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ظرفیوت ااووت ااد یرنو ه نیسوت  .  ده   و م یصورا دکماانع ااد یرو دک وعام  ها هرنامک دکست کخ مت
مان ، نک ااد یرن ه، هککک هرناموک دکسوت  متمقیم خاکد اا ه اهراان، زمانت حک وعکیم و ورهیت شکست مت

   (.2002 1،)کوس و مت ار هاا  مسئالیت انطباق دهت کا هر م  ه هگیرد
متعو دو مطورح هاو فوردو دک وعکویم و ورهیوت کواکردهوا و الگاهواو د ت وادک هک وااوم

اوا هرناموک  2واا  هوک الگواو آموازش متلواازوران آن ا متوران و ش اختک ش هان . از دلکک م م هش 
هواو ح   حک وااوم هر دو کحن استااک است: واژ تاشاکه حرد. وامکی سن است الل مت 3دکست متلااز

سوطاح آمواد ت، م اوق و واانو  هوراو پاسوه هوک حادحا  و هرنامک دکست. دک کحن اول، آمازش مت
سوازو واان  ها مت اسبآمازا  متلااز شاد، و دک کحن دوم متلااز سازو متهاو ااد یرو دانشسبک

آوکد اوااق هیات . هک مباکوت داگر، هرنامک دکست متلوااز شو ه هرنامک دکست دک میتاا، فراا   و دست
دهو . مقصواد از متلوااز حوراک موت آمازا  دک اک ح س کا ماکد وادوکنیازهاو متااوم هلک دانش

چیزو حک اوک هراو هلک دانش آمازا ،  صال اطلی ا  از اان امر است حک آ  4سازو هرنامک دکست
ده  ها هااش کا ننا  متاو حک او آماختک یرد و شیاه یرد، آ  طاکو حک او ااد متدانش آماز ااد مت

(. متلوااز سوازو 2014ز اک هاش )وامکی سن،سطح آماد ت، م اق، و شیاه وردییت ااد یرو او سا
آموازا  و داد  فرصوتت هوک آنوا  د وت کشو  هک دنبال ملککردو ها حیایت هاال هراو وک وک دانش

(. اان کواکردو ش اختک ش ه و اثبوام 24،ص2014هاو واژه خادشا  است)وامکی سن،واانل  و
 دهوو مووت ازا  پاسووهآمووشوو ه دک ملوو  اسووت حووک هووک طوواک موواثرو هووک نیازهوواو مت وواا دانووش

هواو مت وامت کا هوراو چ ین م اهع و استراوژوو هم 6(2017، حاهر ز و داگرا ، 52014،)وامیک سن
(. دک واحوع، 2009 7،ح   وا نیازهاو ااد یرو فردو آن ا کا هرآوکده ح   )هافیککآمازا  فراهم متدانش

آموازا  هوراو افوزااش مختکف دانش هاوهاو آمازشت مت اسب ها نیازها، م اق و واانااتاستراوژو
هاو انجوام (. شااه  وجرهت دک پژوهش2014شان  )وامکی سا ،  تمافقیت دانش آمازا  طرا ت م

هاات حک آمازش متلااز ادرا ش ه است ملککرد ه ترو آمازا  دک ح سده  حک دانشش ه ننا  مت
انو  و وویثیرام متبتوت هور دن ، داشوتکآمازانت حک اان ناا آمازش کا دکاافت نکرده هانسبت هک دانش

 (. 2011و داگرا ،  9؛ کااز2015 8،پینرفت آنا  داشتک است )ولیان ز
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2. Differentiated instruction (DI) 
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دک هرنامک دکست ورهیت دا ت و مع او حک دک ن ام آموازش و پوروش ااورا  داکاو اهلیوت حاهو  
ت )سعی و کمواان ده واد ت است و هخش م لت از اه اف ن ام آمازش و پروکش کا ونکی  مت

هوواو فووردو از اهلیووت موووامات هرخوواکداک اسووت. (، دک ن وور  وورفتن واوواوم1395 و داگوورا ،
ن را  ورهیت اس مت هر اساس هی نت حک مل وا مست   هوک کوااوام اسوت و نیوز هوک اوکواو صا ب

هواو مختکوف افوراد وجرهک فردو و وجاکب پژوهنت، هر فردو شو   آموازش هور اسواس ظرفیوت
حی  داکن ؛ زارا ورهیت دا ت و اخ حت هک ش م هک ظرفیت فکورو و دکونوت فورد واهسوتک   انا ا  وی

واانو  موانعت هوراو هاو ودادو مخاطبا  سروحاک داکد، حک اان خاد متاست و ها دکونت وران الاک
امکا  ورهیت دا ت و اخ حت افراد هسیاکو حک آماد ت کو ت و اه ت آن ا خاکج از الگاو اکائک ش ه 

  حک دک آاام و کوااام هسیاکو هر وااوم انسان ا از لیاظ پذارش مقکوت و نیوز از است، هاش . چ ا
  یث وککیف ال ت ویحی  ش ه است و  تت دک هرخت کوااام هک لزوم حتلا  مکم اشاکه شو ه اسوت

بَ  : »25(. هوک م واا  متوال سواکه نیو  آاوک 131،ص 13۸9)سعی و و هاغگکت، ِّک ََ  ِِ اْدُع إِِِل َسبِِل

ْکمَ  دک اا جا خ اون  دستاک هک دمام  روهت «: م ِِّبالَّتِی ِهَی َأْحَسنُ بَُسنَِة َوَجاِدلْ بَِة َواْلبَمْوِعَظِة اْْل ِِّباْْلِ
او داگور کا شااسوتک دو ال  دان ، و م ه ده ،  روه داگرو کا دک خاک مام ک نیکا متمت ها  کلت

ُُ اُُ : »2۸6ح  . ساکه هقوره آاوک  معرفت مت ا سن ب خ اونو  هویک حوب « َنْفسبا  إَِلَّ ُوْسبَهَااََل ُیَکلک
شواد، هوک م واا  اش. اان امور دک حو م ائلوک نیوز داو ه موتح   مگر هک ح ک واانااتنلت وککیف کا

ها مردم هک انو ازه مقکنوا  سوخن «: »کلم الناس علی قدر عقولهم»فرماا : مت صادق امام نلانک
 «.هگا

حی  اس اد فرادستت ن ام آمازش و  هاو فردو دککغم اهلیت هاالو وااوممکت هرنامک دکست و وی
حیو ام  پروکش حناک هلان   س   ویال ه یادان آمازش و پروکش و س   هرناموک دکسوت مکوت، و وی

آماز ، دک طال سالیا  متلوادو هاو فردو دانشو ورهیت دا ت هر لیاظ وااومن را   ازهصا ب
  ت دک آمازش و پروش حناک، اان اص  مواکد حوم طرا ت، و وان و ادراو هرنامک دکست دان و زن

هاو دا ت و اخ حت نک و  ا د بک فوردو نو اکد، او حک اح ا  آمازشواد ت واحع ش ه است. هک  انک
)سوعی و و هواغگکت،  هواو حنواک نیوز غاکوت وکزاو ه اسوتهککک  تت از وادک هک خرده فره و 

؛ 13۸0،13۸9)سووعی و، ن وو هوواو صوواکم  رفتووک دک ااوون  ووازه هلا(. پووژوهش132ص 13۸9
 و ؛ شلنوویرو1390و13۸۸؛ سوواد و، 132ص13۸9؛ سووعی و و هوواغگکت، 13۸7حنوواوکز،

، و ...( 1395؛ ک لووانت و میرشوواه دعاوورو،1394؛ هووت شووکن و سووعادول  ، 1390نووااکو،
انو  و هواو م وم ورهیوت دا وت هرشولردههاو فردو کا هک م اا  اکوت از آسویبواد ت هک وااوم هت

انو ، و د و و ماللانک هک آ  دک وعکیم و ورهیت دا ت هک واژه دکس دان و زن  ت شو ه خااستاک وادک
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  انوا ا  هواوو واانواات واحعوت نیازهاو هک وادک دا ت ه و  آمازش و کازوان  هرنامکویحی  حرده

م جور  زد وت آنوا هراو اواد یرو و دل دانش آمازا  دک انگیزش م م و سطیت آمازش مترهیا  هک
   .تش ه اس

ها و مواانعت ماادوک شواد. هرناموک او ملکن است ها چالشپر وامح است حک ادراو هر هرنامک
هواات کوهوک کو و مل  و ادرا ها چالشهاو فردو دانش آمازا  نیز دک مرصکدکست مبت ت هر وااوم

ماانوع ویقوق هرناموک هسوت    وها هک مع اشاد حک نیاز هک ش اساات و هرطرف ش   داکن . چالشمت
شان ؛ اما ( حک نسبت هک هرنامک دکست ماداد، نقاط معف میساب مت2020)مسکرو و داگرا ، 

هاو فردو دانش آمازا ، هک م زلک ماانع ویقوق هسوت  . ااون نسبت هک هرنامک دکست مبت ت هر وااوم
ن وا غکبوک نلواایم. هرخوت از ها  ذک نلواده و هور آخااهیم از اان چالشها وداد داکن  و متچالش
هواات هاو فردو دانش آمازا  دک پوژوهشهاو ادراو هرنامک دکست هر اساس وادک هک وااومچالش

( دک مطالعوک 2016) 1ان . هک م اا  متال، سوااام و ال تواکحک انجام ش ه است هرکست و ویکی  ش ه
ان، نباد زما  و حلباد م اهع خااش سک مامِ : پنتیبانت معیف اداکو و م اراتت،  لاات حم وال 

م اا  حردنو . هوم چ وین شورااا و  2هاو م م دک ادراو آمازش متلاازااد یرو کا هک م اا  چالش
هاو آمازش متلااز از زها  معکلا  کا هک ورویب اهلیت، شوش ( دک پژوهنت چالش2019داگرا  )

نت م ارات م کسوک، و  جوم ماماا اصکت و م م شام  زما ، م اهع، دانش، ان ازه ح س، پنتیبا
هواو آموازش متلوااز ( نیوز چوالش2020) 3و الوانیا و میل  نواکان . دک مطالعک حاکو هر شلرده

ورویب اولاات: حلباد اا م م دانش دکهواکه آموازش متلوااز، میو ودات زموانت، انو زه حو س  هک
، دانش آمازا ، نقص لیاظ وع اد دانش آماز(، م ارات م کسک/ امکانام م کسک، حلباد م اهع )هک

هاو شخصوت هاو شخصیتت، مقاا  و سبکدک دانش کوش ش است و کاب، هرنامک دکست، واژ ت
و کاب و طبیعت آمازش متلااز م اا  ش ه است. آن ا اان ماانع کا هوک دو دسوتک هیرونوت و دکونوت 

 دستک ه  و حردن  حک هر ح ام هک حاه  ح ترل و غیر حاه  ح ترل وقسیم ه  و ش ن .
و ش اساات ماامکت حک مانع از ادراات سازو کواکرد هرنامک دکست مبت وت هور واواوم دک  وازه

ورهیت دا ت هک طاک واژه دکس دان و زن  ت دک ن ام آمازش و پروکش حناک ش ه و کاه کا هراو کفتن 
ح    مسئکک م م و زار ه اات است حک هوک م واا  اولوین  وام ویقوق هخنوت ااون هک ساو آ  س  مت

کواکرد هاا  ماکد ح  وحاو و ویکی  حراک  یرن . دک هلین کاستا، پژوهش  امر هک دنبوال پاسوه هوک 
هاو ح انت ن ام آمازش و پروکش اارا  دک وران ماانع و چالشاان پرسش اساست استاست حک م م

                                                           
1. Siam & Al-Natour 
2. differentiated instruction(DI) 

3. Lavania &  Mohamad Nor 
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هاو فردو دانش آمازا  دک هرناموک دکسوت داون و زنو  ت حو ام هسوت   و چگانوک کاه لیاظ وااوم
 واا  از اان ماانع مباک حرد؟  تم

 

 روش پژوهش

هاو حیات است حک هک کوش پ ا اک ش اسوت پژوهش  امر از ن ر ه ف حاکهردو و از ناا پژوهش
ن ورا  داننوگاهت و ناور از متخصصوا  و صوا ب 23انجام ش ه است. دک اان پژوهش، داو  اه 

دک آمازش و پوروکش حنواک مواکد  ازوو و هم چ ین دست ان کحاکا  مروبط ها  ازه ورهیت دا ت 
کوش نلانک  یرو ماکد استااده دک پژوهش  امر ها وادک هک هو ف پوژوهش،  1.هرکست حراک  رفت

هاده اسوت. هوراو انجوام ااون پوژوهش و دسترسوت هوک  و م ک میاک 2از ناا نلانک  یرو ه فل  
دک شو ر و ورا  ها هک سک ش ر و ورا ، منو   و حوم مرادعوک شو . متخصصا  د ت  ردآوکو داده

و دک شو ر حوم « سوازما  پوژوهش و هرناموک کاوزو آمازشوت»، «شاکاو مالت آمازش و پوروکش»
)مرحوز ننور و  اوث آثواک صواائت  ماسسوک فره گوت لیکوک القو ک»و « پژوهنگاه  ازه و داننگاه»

و «  ازه مکلیک من  »، «داننگاه فردوست من  »؛ و دک ش ر من   « ازه مکلیک حم»، « ائرو(
هواو انو . پژوهنوگِر اول هوا هلواه گتهاو اصکت ماکد مرادعک هوادهاز سازما « سک م جتم ک»

هاو ماکد ن ور صاکم  رفتک حبکت و اط ا ماماا پژوهش هک مصا بک شان  ا  ها مرادعک هک می 
هک مصا بک  واکو ها متخصصا  پرداخت. م م زما  هر مصا بک هک طاک میانگین اوک سوامت 

هوا آوکو اط مام از مصا بک نیلک ساختاک اافتک استااده ش ه است. مصا بک هاده است. د ت دلع
واسط پژوهنگر اول مبط و سپب هک صاکم حام  هک ناشتاک دکآم  و ماکد ویکی  حراک  رفوت. هوراو 

هواو پوژوهش از استااد ش ه اسوت. امتبواک داده« ویکی  واسیرو»ها نیز از کوش وجزاک و ویکی  داده
هواو دلوع و هلچ ین د ت وکلی  و هرکسوت صویت اط موام داده 3هلکاک واسط طراق هازهی ت

 هاو هع و و ولاس ها مناکحت ح    ا  نیز فراهم ش .آوکو ش ه، امکا  پیگیرو
 

 های پژوهشیافته

هواو فوردو دانوش هاو ح انت ن ام آمازش و پروکش حناک دک کاه وادک هوک واواومماانع و چالش
دکست دان و زن  ت از دا  اه متخصصا  پژوهش  امور دک دو ول زاور م واا   آمازا  دک هرنامک

  ش ه است و هک صاکم واصیکت دک متن هک شرح هر ماکد نیز پرداختک ش ه است.
                                                           

 .انا میرد اشارل قرار گرفته« پیییم». م ارکم کنناگان پژوهش در 1
2. Purposed sampling 

3. Peer debriefing 
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 دانش آموزانهای فردی  ناپذیری اهداف برنامه درسی و عدم استقالل معلم در انطباق اهداف با تفاوت انعطاف
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 ضعف در سیستم آموزشی و برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان کشور

 یکسان سازی برنامه درسیبه عنوان عاملی برای « کنکور»

 های بوم شناختیتمرکز محوری و یکسان نگری در تهیه و تدوین محتوا و عدم توجه به مولفه

  حاکمیت رویکرد دیسیپلین محوری و بی توجهی به دانش آموز در طراحی برنامه درسی

 عدم تناسب محتوا با نیازهای گوناگون دانش آموزان
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 ضعف دانشی و عملی معلمان دین و زندگی در حیطه تدریس 

 یادگیری درس دین و زندگی -عدم جذابیت و برانگیزانندگی فضای یاددهی

 نبود زمان الزم و کافی برای معلمان)محدودیت زمان(

 اندازه کالس/ تعداد زیاد دانش آموزان در یک کالس درس

 محدودیت در منابع و مواد یادگیری متنوع آموزشی

 مدرسه ای های یادگیری برونعدم امکان استفاده کافی از فرصت

 ضعف و محدودیت امکانات و تجهیزات آموزشی فن آورانه و روزآمد

 حاکمیت شیوه ارزشیابی شناخت محور و نداشتن آزادی عمل معلمان در ارزشیابی

بی
شیا

ارز
 

 ضعف ارتباط میان مدرسه و خانواده دانش آموزان 

 ای معلمان و تربیت معلمان دارای شایستگی حرفه-ضعف سیستم تربیت معلم کشور در جذب دانشجو
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 های قبل از اجرا  چالش

هواو هاو حب  از ادراو هرنامک دکسوت مبت وت هور واواومدک اان هخش هک هک طاک واصیکت هک چالش
 شاد:فردو هرنامک دکست دان و زن  ت پرداختک مت

 
 سیاست گذاری

 ضعف در سیستم آموزشی و برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان کشور 
هواو فوردو مصا بک شان  ا  اکت از منک م ن ام آمازش و پروکش اارا  دک پرداختن هک وااوم

و آمازشت ن ام ورهیت معکم حناک م واا  حردنو . هوک امتقواد آنوا  دانش آمازا  کا معف دک شیاه
هواو معکلا  دک اان سیستم هک طاک صییح و هر اساس فواو واحعت مادواد دک حو س −داننجا 

آمازا  م یصر هک فرد آماده هی    و هراو مااد ک ها طیف وسیعت از دانشدکس م اکس، آمازش نلت
هاو ورهیوت معکوم و هاو وئاکاک دک آمازشو آمازشکو و غکبکشان . هک زمم آنا ، متن میانلت

م م دست وکزو و حاوکزو حاکآم  هراو معکلوا ، اکوت از معوو م ااون مسویر اسوت. اکوت از 
هاات حک دک ورهیت معکم هک داننجا معکلوا  دک  ال  امر آمازش»مصا بک شان  ا  اظ اک حرد: 

شاد و کوو هع  ف ت و هککک هینتر هر هع  دانش ویحی  متدهیم حاک اهت و م اکم زا نیست، اکائک مت
دک سیستم ورهیوت »مصا بک شان ه داگرو نیز دک اان هاکه  ات  1.(1) «ح یمملکت چ  ا  حاک نلت

آمازا  خالت است. هوا ودواد اا کوک از هاو فردو دانشمعکم ما ه از داو آمازش هر مب او وااوم
ح یم اما موعف رو  انا ا ، مطالعک ماکدو و ... صیبت متهاو ااد یهاو ااد یرو، سبکن راک

 یرن  حک ح یم. داننجا معکلا  ااد نلتح یم اما پیاده نلتما دک اان است حک و  ا از آن ا صیبت مت
هواو دکسوت دک چگانک اک وئاکو ااد یرو کا دک مل  پیاده ح  و ، هوراو هلوین دک ادوراو هرناموک

(. آن ا هم چ ین ویحی  حردن  حسانت حک دک ورهیت معکوم 2) «امم اکس هلچ ا  اکسا  سازو داک
ده   خادشا  نیوز هااو  از واانل و و و م واکم الزم دک ااون زمی وک هک داننجا معکلا  آمازش مت

ح م اک هوازنگرو دو و دک سیسوتم پین  اد مت»او هیا  داشت: هرخاکداک هاش  . مصا بک شان ه
معکم داشتک هاشیم چا  و  ا داات حک معکم دان و زنو  ت هااو  هاو دکست ورهیت آمازشت و هرنامک

هراو چ ین شرااط متکتر و مت امت آماده شاد، ورهیت معکم است زارا هک و  اات معکم خیکوت دشوااک 
  (.3« )واان  خاد کا هراو چ ین شرااطت دک صی ک مل  آماده ح  مت

                                                           

 کد مصاحبه شونده. 1
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 رخوردار از شایستگی حرفهضعف سیستم تربیت معلم کشور در جذب و تربیِت معلمان ب ای 
مناکحت ح    ا  پژوهش اظ اک داشت   افرادو حک هک م واا  معکلوا  دکس داون و زنو  ت دوذب 

ان . اکت از آنوا  ااون  انوک م   هک اان  یطک نبادهم   و م حکان ، افراد واانل  ، دغ غکسیستم ش ه
و داون و زنو  ت خاهت کا دک  وازههاو معیف هستیم و معکلا  متاساانک ما شاه  وکودو» ات 

او حک  اهت هرخت از آن ا  تت امتقادو هک مساا  دا وت ن اکنو  اموا معکوم اام، هک  انکدذب نکرده
ان ، صرفا هک دلی  اا کک شاغ  هاش  . ااون مامو  موانع م لوت دک وادوک هوک منوک م و دا ت ش ه

حیو  (. صا ب17) «شادمساا  دا ت فردو و دلعت دانش آمازا  دک م اکس مت ن را  پژوهش وی
او مت اسوب هوا ااون کواکورد هرخواکداک هواو  رفوکان  معکلا  ورهیت دا ت هاا  از شااستگتحرده

هاو فوردو نیازم و  ادوراو هاش  . از آنجاات حک ادراو هرنامک دکست دان و زن  ت مبت ت هر وااوم
شاد، از اان کو ا ر نتاانیم وداد متاست و اختیاکام زاادو هک معکم وا ذاک « معکم میاک»و شیاه

او کا وولین ح یم، دکص  ام لت از اان هرناموک ملکوت نخااهو  شو . معکم واد  ص  یت  رفک
هاا  هتاانیم واا  معکلا  کا ها و اکک آمازش واوژه و مت اسوب هوا »اکت از مصا بک شان  ا  افزود: 

 . (14« )هاو ملن خ مت افزااش دهیماان کواکرد دک آمازش
 
 «عاملی برای یکسان سازی « کنکور 

هاو آمازش و ااد یرو دکس دان و زن  ت واهعت هک زمم مصا بک شان  ا ، دک  ال  امر فعالیت
از ح کاک ش ه است و اان امر سبب ش ه است معکلا  آمازش خاد کا هر اساس ح کاک و  یم ح   . 

دانش آموازا  دوکه متاسوطک دوم هوراو ح کواک ها وادک هک اا کک »اکت از آن ا دک اان هاکه هیا  داشت 
و هااش کا هور شویاهشان  معکم دان و زن  ت ما هلان   داگر معکلا  مجباک است آمازشآماده مت

هاو فردو دانوش آموازا  هوراو هو اات او هراو وادک هک وااوماکزشیاهت ح کاک مبت ت ح   و هرنامک
فوواو ح کواک و کحاهوت از »داگرو نیز اظ اک حرد: (. مصا بک شان ه 4) «مت اسب ها هر فرد ن اکد

آموازا  و معکلوا  موا شو ه اسوت. زاورا  یر دانشهاو د و است حک  رابا منک م و دشااکو
ح   وا هک طرا ت وست هپردازن  و دانش آمازا  هم دک یر وست زنوت و اواد یرو معکلا  کا واداک مت

هاو فوردو د وت ورهیوت حک داگر وادک هک وااومشان ، اا جاست مبت ت هر مافقیت دک ح کاک مت
دهو  چوا  ح کواک و مت اسب و دکونت سازو میتاا دک اان  انک سیستم مع او خواد کا از دسوت موت

و متاسطک دوم ح کاک مامکت است حک هااو  حتواب وا و ، (. دک دوکه13) «مافقیت دک آ  م ک است
هوک مکوت ودواد ح کواک »از آن ا اا گانک  ات:  کوش وا  ، مااهیم و واژ ا  اکسا  اکائک دهیم. اکت

 یورد و دک نتیجوک وبو ا  معکم از طرف دانش آماز، خانااده و فواو آمازشوت ویوت فنواک حوراک موت
 .(7« )هاو د و ما دک اان مسیر استاز آسیب خااه  ، لذا اانشاد هک هلا  مطکاهت حک آن ا متمت
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 اهداف
 معلم در انطباق اهداف با تفاوت انعطاف ناپذیری اهداف و عدم استقاللهای فردی دانش آموزان 

وادوک هوک او هوتمصا بک شان  ا  اظ اک داشت   حک اه اف مرهاط هک دکس دان و زنو  ت هوک  انوک
هواو دانوش هوا و ظرفیوتهاو فردو دانش آمازا  و ه و  لیاظ سطاح و دکدام واانل  ووااوم

کود هلک دانش آمازا  هاا  هک او حک انت اک متان . هک  انکآمازا  م یصر هک فرد، وعیین و وجااز ش ه
هلک اه اف دک ن ر  رفتک ش ه هک اک میزا  دست پی ا ح   . اکت از مصا بک شان  ا  هیا  داشت: 

آمازا  دک ن ر هگیرام وا هلگا  هک اوک انو ازه نباا  اه اف و انت اکام اکسانت کا هراو هلک دانش»
ک م الت آ  است حک اه اف هر  سب هور دانوش آمواز فوردو کت نیست هکهک آ  هرس  ، اان م ال

( د وت هورو  کفوت از ااون 20) «شان  و مت اسب ها سطح و واانل  و هر دانش آماز وعیین شاد
ومعیت نیازم   امطاو کسلت اختیاکام هک معکم هک م اا  مجرو هرناموک دکسوت هسوتیم ووا هتاانو  

)از دلکک ظرفیت و حنش، دانش پینوین،    دک اهعاد مختکفآمازاهاو دانشملن وادک هک وااوم
 دکدام االانت، نیازها، و ...( اه اف کا مت اسب ها هر دانش آماز و  یم و دنبال نلاا .  

 
 طراحی

  حاکمیت رویکرد دیسیپلین محوری در طراحی برنامه درسی 
را ت هرنامک دکست دان هک زمم مصا بک شان  ا  هک دلی   احلیت کواکرد داسیپکین میاکو دک ط

ان  و طرا ت  وال  امور هوا میاکاوت و و زن  ت، دانش آماز و اختصاصام او نادا ه  رفتک ش ه
ولرحز هر دانش م و   ازه ورهیت دا ت انجام ش ه است. لذا هااو  از طرا وت هوک شوک  داسویپکین 

کا دک دستاک حاک حوراک میاکو ِصرف، م ول نلاایم و وکایقت از سک م بع دانش، دانش آماز و دامعک 
حیو  و ولرحوز »دهیم. دک اان کاستا اکت از مصا بک شان  ا  وامیح داد:  دک  ال  امر هک دلی  وی

هیش از    هر انتقال دانش و میتااو دا ت دک طرا ت هرنامک دکست، هعو  فوردو دانوش آموازا  دک 
سبب اناعوال و ااسوتاات طرا ت هرنامک دکست دان و زن  ت ماکد غاکت واحع ش ه است و اان خاد 

( دک واحع اان ناا طرح دانش آماز کا هک هرخواکد سوطیت و اناعوالت 16) «.هرنامک دکست ش ه است
هوا و وجرهوک  ذشوتک دانوش آمواز دک ح و . نیازهوا و م اوق، واانل و وها امر ااد یرو ورغیب موت

 هاو مرهاط هک طرا ت هاا  ماکد وادک حراک  یرد.  یرو وصلیم
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 تدوین
 تمرکز محوری و یکسان نگری در تهیه و تدوین محتوا و عدم توجه به مولفههای بوم شناختی 

هک زمم مصا بک شان  ا  از آنجاات حک ن ام آمازش و پروکش دک حناک ما ها میزا  هسیاک زاوادو از 
یوک و دک هاات ن یر والی  و و یک میتاا نیوز هوک طواک متلرحوز و شاد هک وبع آ  فعالیتولرحز اداکه مت

 یورد. والیو  میتوااو اکسوا ، پتانسوی  پاشوش اختیاک استان ا و م اکس هلک نقاط حناک حراک مت
و دانوش آموازا  سراسور حنواک کا نو اکد و ااون شویاه ها، م اق و وجاکب دامعک  سوتردهوااناات

ط و واان  ها وا ذاکو هرخوت اختیواکام والیو  و و یوک میتواا هوک م واطق خورد سواز اک هوا شوراامت
احتوائام، کاهت هراو حاهش ولرحز دک و یک م اهع و دک نتیجک م الت آمازشت هینتر هاشو . اکوت از 

دک حناک ما ااون امکوا  ودواد داکد حوک هوا هرناموک کاوزو دحیوق و »مناکحت ح    ا  هیا  داشت: 
کوف هاو نیروو انسانت متخصص  ازه ورهیت دا ت دک م اطق مختها و واانل  وش اساات پتانسی 

حناک، دک و یک م اهع ااد یرو از ولرحز فاصکک هگیرام و آ  کا هک سطاح خرد وا ذاک ح یم، چا  ااون 
امر سبب کش ، خ حیت، و اا هخنت و مطکاهیت میصاالم ااد یرو و دک نتیجوک پکوت هوک سواو 

 لرحوزو م م هک (. لذا واصیک21) «شادهرنامک دکست مبت ت هر دانش آماز دک  ازه دان و زن  ت مت

 هاوهتاان    زا ک حناک استان او کحاهت، ااجاد امکا  ها حک میتااست سازمان هت و انتخاب دک

آن ا هلچ ین اظ اک داشت   اا ک ما شاه  آ  هسوتیم حوک دک  .هاش   داشتک انتخاب هراو کا متع دو
دانش آمازا  هاو او و واژ تهاو دکست دان و زن  ت شرااط هامت، میکت و م طقکمیتااو حتاب

 سوترده، هتواانیم هوا شوااه  هواوها و  انا انتشاد، چک هسا ها لیاظ اان وااومدک ن ر  رفتک نلت
می ت و واحعت مرهاط هک م طقک دانش آمازا ، مااهیم دا ت کا ه تور هوک آن وا م تقو  و دکونوت سوازو 

هاو و وان میتاا هاا  وااومدک فراا   ویلیف و »او دک اان هاکه م اا  داشت: ح یم. مصا بک شان ه
ها و هامت لیاظ شان  چوا  دانوش آموازا  مسواا  مع واو و دا وت کا دک حالوب هوام خرده فره  

 «ح  و هاو فردو مختص خادشا  وجرهک موتش اخت و خرده فره   مرهاط هک خادشا  و وااوم
(10).  

 
 عدم تناسب محتوا با نیازهای گوناگون دانش آموزان 

هوا، شان  ا ، میتااو ح انت دکس دان و زن  ت هک هیک م اا  هوا نیازهوا، دغ غوکهک زمم مصا بک 
زد وت و ها و مختصام زن  ت دانش آمازا  امروزو هم خاانت ن اکد و اان مسوئکک سوبب دلشب ک

موتن »م حگت آنا  هک ااد یرو ش ه است. اکت از مصا بک شان  ا  دک اان کاستا اظ اک داشوت هت
هیتت هرخاداک نیست و هک صاکم حام  خنک و هت کوح و صاکم دل م  واه حتاب از هیک دذا
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آمواز آ  کا وادک هک سطح دانش آماز هیا  ش ه است و ه گامت حک دانشس گین و غیر حاه  ف م و هت
(. اکوت داگور از مصوا بک 11) «دهو هواو دا وت او پاسوه نلوتها و شب کح   هک سؤالمطالعک مت

هاات است آمازا  دک مساا  دا ت هرخت چالشهاو هرخت از دانشدغ غک»شان  ا  اظ اک داشت: 
خااه   هبی    از  ردد حک امروزه ها آ  ماادک هست   و متاو هر متحک هک مساا  فره گت و ادتلامت

د ت دا ت نسبت هک آن ا چک پاسخت هاا  ه ه  ، دک  الت حک حتواب داون و زنو  ت و چ واکچاب 
هاو امتقادو حک امروزه دک دغ غک»و داگرو نیز افزود: (. مصا بک شان ه6) «حکت آ  ح الت است

( هوک 5« )هاو دان و زن  ت   جانو ه شواد و دوااش خوالت اسوتدامعک وداد داکد هاا  دک حتاب
هاو فردو کا دک ن ر هگیورام میتواا هااو  هوک نیازهوا، امتقاد مصا بک شان  ا  ا ر هخااهیم وااوم

 آمازا   انا ا  ح س دکس پاسخگا هاش .هاو دانشدغ غکها و سااالم، شب ک
 

 های حین اجراچالش

هاو فردو دانوش هاات حک ه گام ادراو هرنامک دکست مرهاط هک دان و زن  ت مبت ت هر وااومچالش
 م مباکو   از: اشا تآمازا  ها آن ا ماادک م

 

 منابع و مواد یادگیری
 یادگیری متنوع آموزشی محدودیت در استفاده از منابع و مواد 

هوا، از اوک م بوع دک  ال  امر ن ام آمازش و پروکش حناک ما دک  ازه دا ت هلان   داگر  ازه
ح   و دانش آمازا  حتاهت ها هلوین م واا  کا منخص و وا  و هراو آمازش و ااد یرو استااده مت

هلین حتاب، ها دکدک هاالات از ح    و معکلا  نیز هر مب او هک م اا  م بع اصکت ااد یرو دکاافت مت
معکلوا  موا دک انتخواب و »پردازن . اکت از مناکحت ح    ا  هوک موا  اوت وفاداکو هک آمازش مت

هاو دانش آمازا  ح س دچاک می ودات هست   زارا و  وا معرفت م اهع مت اسب ها شرااط و واژ ت
حک خیکت از اوحام هراو هخش م بع کسلت و معتبر هراو ااد یرو اان دکس اک حتاب وا  و است 

دان و زن  ت ا تیواج داکنو   (. معکلا 1۸) «زاادو از دانش آمازا  نیز حاه  دکک و ااد یرو نیست
هم دک شک  و ناا اکائک میتاا و هم دک وع اد مااد اواد یرو، و واا و آزادو ملو  داشوتک هاشو   ووا 

. اکت داگر از مصا بک شوان  ا  اظ واک هتاان   هک نیازها و م اق دانش آمازا  هینترو پاسه ده  
اساسا و اا هخنت هک میتاا هاا  هک صاکم خیکت د و اوااق هیافتو . اع وت میتواا اصو  »داشت 

نباا  میتااو ثاهتت هاش ، هککک میتاا هاا  از  الت هستک هاد  خاکج شاد و دک چ   سطح مختکف 
کسان  هاا  مت اا هاشو ، او حک میتاا کا متکو یک اا   اح  معرفت شاد. م وه هر سطح، اهزاک و کسان
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از حبی  حتاب، صام، وصاار، ماحعیت، فعالیت و ...، دک واحوع آ  چیوزو حوک معکوم هوا آ  ماادوک 
و داگرو ه(. مناکحت ح   22« )ها هاش  نک حتاب وا   و اکسا او از  زا کشاد هاا  مجلامکمت

ش آمازا  میتاا هاا  هک صاکم سرفص  هوک معکلوا  هاو فردو دانهراو لیاظ وااوم»هیا  داشت: 
(. لذا نیازم   آ  هستیم حک م اهع و مااد ااد یرو مت امت کا دک اختیاک داشتک هاشیم ووا 2) «اکائک شاد

هاو مختکف و دذاب هراو ااد یرو دانش آمازا ، معکلوا  هور  سوب ملن فراهم آوکد  فرصت
ها آن ا هک اکائک و معرفت م اهع ااد یرو هپردازنو . ااون امور آمازا  داکن  مت اسب ش اختت حک از دانش

ملن نزداک ش   فراا   آمازشت هوک مو الت،  وق انتخواب و آزادو ملو  هوراو معکلوا  هوراو 
 مت اسب سازو و متلااز سازو دکست و واثیر  ذاک کا میسر مت ح  .

 
 روش، فضا و زمان   

 ضعف دانشی و عملی معلمان در شیوه یس برنامه درسی دین و زندگی  های تدر
هاو آموازش ح وانت دکس داون و زنو  ت دک ن وام آموازش و مصا بک شان  ا  اهراز داشت   کوش

ده . چورا حوک معلواال از هاو فردو دانش آمازا  کا پاشش نلتاو است حک وااومپروکش هک  انک
هوک سوبک سوخ رانت و انتقوال  شواد و غالبوا اکائوک دکسکوش اکسا  و ه و  انعطاف اسوتااده موت

ا ور هوک دانوش »هوا اظ واک حورد:  یرد. اکت از مصا بک شان هاط مام هک صاکم اه ت انجام مت
ده ، چا  او دنبال ااون آمازو حک م اکم وکز و دست وکز است آمازش اه ت ه هیم، دااب نلت

اسوت ا ور هگواایم هرد. هک اک دانش آماز ا ساست حک چیزو کا دکست ح  ، خکق ح   و لذم مت
خااه  ویرک داشتک هاشو ،  رحوت ح و ، هیجوانش کا اثر است، چا  او مته نین و  اش ه ه، هت

هاا  هک اان وادوک داشوتک »و داگرو نیز واحی  حرد: (. مصا بک شان ه2) «ننا  ده  و هک ود  هیاا 
شان . معکم هاا  هور متهاو مختکات هک فواو دا ت واکد آمازا  ها کواکردها و ساالهاشیم حک دانش

هوا  سب وااوم مخاطبانش س اکااهاو مختکات هراو شروا و ختم هیوث داشوتک هاشو . هعووت
ها هینوتر منوک م مواطات و کوانوت ان ، اا هعوتآش ا هک مذهبها ناان ، هعوتکمی ه از مذهب

هاو هوین دانوش مها هم منک م ش اختت داکن ، از اان کو هاا  هک اان نکام و وااوداکن ، هعوت
( هوک زموم مصوا بک 3«. )آمازا  وادک حرد و سپب آمازش کا مبت ت هر آ  نلاد ووا اثور  وذاک هاشو 

شان  ا ، معکم هاا  هک اان نکتک آ اهت داشتک هاش  حک مبا تت حوک هوک صواکم منوترک دک حو س 
 اشویک حوراک ح   ملکن است هراو هلک مای  نباش  و هرخوت از دانوش آموازا  دک دکس مطرح مت

انو  الزم و  یرن  لذا  اهت اوحام اکوباطام هیرو  از حو س هوراو دانوش آموازانت حوک دو ا افتواده
 شاد.مروکو مت
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  فضا و محیط یادگیری دین و زندگی « جذابیت و برانگیزانندگی»عدم 
ا، هاو فردو دانش آمازا  دک دان و زن  ت نیواز هوک میویط و فوواات مت واهراو پرداختن هک وااوم

آموازا  هواو دانوشاو حوک هتاانو  م اوق، کو یوام و واژ وتدذاب و هر انگیزان  ه داکام هک  انک
هوا  انا ا  کا پاشش ده  و ها آن ا ساز اک هاش . آمازش دان و زن  ت دک حو س و پنوت صو  لت

واان  هک افرادو دان داک و مامو  هوک مبا وث دا وت و امتقوادو م جور شواد. اکوت از مصوا بک نلت
هاو هیرو  از ساختاک و سوازما  آموازش هاا  هتاانیم از ظرفیت»شان  ا  دک اان کاهطک اظ اک حرد: 

کسلت هراو آمازش استااده ح یم، اع ت هیرو  آم   از فواو ح س و فواو م کسوک، چوا  و واا 
هم چ ین اکت داگر  .(6) «هاو ااد یرو دک اان دکس خیکت م م استها و ماحعیتداد  هک فرصت

هواو شوبیک ها  اصکک ننستن سر ح س و  اش حرد  هک هیثهعوت از هچک» از آن ا هیا  داشت: 
هواو دا وت کا دکک ح  و  و از آ  دان و زن  ت کا ن اکن . اما ا ور دک اوک فرصوتت هتاان و  ماحعیوت

 «ح    واان   ها اه اف دکس اکوباط هرحراکهاات داشتک هاش   و  اتگا نلاا  ، خیکت ه تر متهرداشت
(. هک امتقاد مصا بک شان  ا  ها وغییر داد  فواو اواد یرو از حو س دکس و و واا هخنوت و 10)

ها ها ن ر هک استع ادها و هاو هر انگیزان  ه د ت انتقال مااهیم دا ت و و  یم فرصتانتخاب مییط
ور مل  حورد و قواا  وا   ود زاادو دک ویقق اه اف دا ت مافها اا سطح ش اخت افراد متوااناات

 ها پرداخت. هک مت اسب سازو آمازش
 
  به معلمان دین و زندگی در مدارس« زمان الزم و کافی»عدم اختصاص 

مناکحت ح    ا  ن اشتن زما  و فرصت حافت هراو پرداختن هک هلک دانش آمازا  کا اکت از دالاو  
و داون و زنو  ت فوردو دک  وازههاو هاو دکست مبت ت هر وااومهاو  ین ادراو هرنامکو چالش

واا  هک هلک دانوش آموازا  وادوک حورد و چگانک مت»م اا  حردن . هک م اا  متال اکت از آن ا  ات 
آمازش کا مت اسب ها هلک دانش آمازا  حرد دک  الت حک معکم وحت حافت نو اکد، اح وا  دک حو س 

ا  هرسوان  و وحتوت هوراو ااون  انوک و  ا دغ غک و ماماکات او اان است حک هتاانو  حتواب کا هوک پااو
(. لذا، میزا  ساماوت حک دک طال هاتوک هوراو اکائوک ااون دکس دک ن ور 16) «ح  ها پی ا نلتفعالیت

ن ورا  پوژوهش شاد، ها اه اف و انت اکام اان دکس مت اسوب ناسوت. پینو  اد صوا ب رفتک مت
ا  دان و زن  ت حراک ده   وا هو و   امر آ  است حک زما  هینترو کا دک طال هاتک دک اختیاک معکل

شتاب و نگاه حلت هک انتقال دانش و اولام میتااو مصاب و آمازش سطیت، هوا دک اختیواک داشوتن 
زما  حافت هک ش اخت خاهت از دانش آمازا  دست ااه   و هوک آموازش واحعوت و حلوک هوک دانوش 

 آمازا  هپردازن .  
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 یاد دانش آموزان در یک  کالس درس اندازه کالس/تعداد ز
شواد معکوم وحوت حوافت هک زمم مصا بک شان  ا  وع اد زااد دانش آمازا  دک اک ح س سبب مت

هراو ش اساات و اکائک دکس هر مب او وااوم هاو فردو آنا  کا ن اشوتک هاشو . اکوت از آن وا اا گانوک 
صوتت دانش آماز وداد داشوتک هاشو ، معکوم فر 40اا  30دک اک ح س ملکن است »اظ اک حرد: 

ح و ، ها، دغ غک ها، مساا  و.. دانش آمازا  دک ح س پیو ا نلوتها، واانل  وهراو وادک هک واژ ت
واان  هک سلت مت اسب سوازو هرناموک دکسوت هور  سوب لذا  تت ا ر معکم هخااه ، دک مل  نلت

یورا  هاو فرا واان  فرصت وادک هک وااوم(. دک واحع دک صاکوت معکم مت1) «شا ردانش پیش هرود
کا داشتک هاش  حک دک پت ول ی اوت وع اد دانش آماز دک هر ح س کا حاهش دهیم ووا زموا  هینوترو 

وور و ور داشوتک هاشو  و دک نتیجوک آموازش واحعوتهراو پرداختن هک هلک دانش آمازا  هک طاک شااستک
دولتوت، ماثرور فراهم شاد. اح ا  دز دک هرخت م اکس غیر انتاامت و خصاصت، دک داگر مو اکس 

هواات شوکاو و پور وع اد فرا یرا  دک هر ح س از    استان اکد هواالور اسوت و معلواال هوا حو س
 دلعیت ماادک هستیم. 

 
 عدم امکان استفاده کافی از فرصتهای یادگیری برون مدرسه ای 

هواو او د وت ه وره  یورو از فوواها و فرصوتهاو م اکس هراو فوراهم آوکد  زمی وکمی ودات
هواو هیوا  شو ه واسوط او دک دکس داون و زنو  ت، از داگور چوالشغ ت هورو  م کسوک ااد یرو
هواو مط ور، هواو موذهبت و مع واو ن یور  ورمن را  پژوهش است. هک امتقاد آنا  مکا صا ب

هاات حک مروبط ها ماواهیم و ماموامام اواد یرو دکس ها، مساد ، و  تت فواها و مکا زادهامام
مذهبت، فواهاو ماداد  −هاو فره گته زاستت، خانک سالل  ا ، مییطدان و زن  ت است ن یر 

واان   واثیر هسیاک هینوترو از فوواو غیور م عطوف و دک طبیعت، اکدوها و سارهاو حاواه م م مت
هاو م کسک داشتک هاش . هک م اا  نلانک اکت از مصا بک شان  ا  اظ اک داشت: خستک ح   ه ح س

 یورد ن فرصت و امکانام خیکت حم دک اختیاک معکم دان و زن  ت حراک متامروزه دک م اکس ما، اا»
وا هتاان  از فواهاو مت اا آمازشت و مع واو دکو  دامعوک و زنو  ت واحعوت هوراو دانوش آموازا  

هواو غ وت دا وت و فره گوت استااده ح  . دک  الت حک هاا  اان فرصت فوراهم شواد ووا از ظرفیوت
ور و ناا  ش   وع اد هینترو از دانش آمازا  هک اه اف ماکد ن ر  مییطت د ت واثیر  ذاکو ملیق

ن را  مناکحت ح  و ه دک پوژوهش  امور موا نیازم و  آ  (. ه اهر دا  اه صا ب16) «استااده حرد
هستیم دک اان زمی ک اختیاکام و م اهعت کا هک م ارا  م اکس امطاء نلاایم وا هتاان   هراو اان م  واک 

 زن  ت  لاات الزم کا فراهم آوکن .از معکلا  دان و 
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 ضعف ارتباط میان خانواده دانشآموزان و مدرسه 
هاو مرهواط هوک هور دانوش پر وامح است حک هراو ش اخت ه تر و کسی   هک دکک دکستت از واژ ت

ها ه ست آماز نیازم   آ  هستیم حک هخش زاادو از اط مام کا از طراق هرحراکو اکوباط ها خانااده
هوا او میا  مو اکس و خواناادهمصا بک شان  ا  معتق  هادن  دک  ال  امر اکوباط سازن ه آوکام.

هواو وداد ن اکد و شکافت د و هین اان دو ن اد اثر ذاک وداد داکد. مکت اان امر کا هم هک حاستت
س م اا  ها دک هرحراکو اکوباط ها م اکها و هم م م ولاا  خاناادهم اکس دک اکوباط  یرو ها خانااده

معکلا  دان و زن  ت نیاز داکن  ووا از فوواو امتقوادو، »ن را  هیا  داشت: حردن . اکت از صا ب
هاو دانش آماز اط ا حسب ح  و  ووا مذهبت و فره گت و  تت سطح ادتلامت، احتصادو خانااده

هواو هاو م یصر هک فورد هور دانوش آمواز، کاهکاکهوا و کوشهتاان   ها ش اخت صییح پب زمی ک
از اان کو نیازم و  «. هاو ورهیت دا ت معکلا  ماثرور هاش  مت اسب ها آن ا کا هک حاک  یرن  وا فعالیت

وقاات اکوباط میا  ن اد خانااده و م کسک د ت حلک ه تر هوک دانوش آموازا  د وت دسوتیاهت هوک 
 هاشیم.نتیجک مطکاب دک اان  ازه مت

 
  فن آورانه و روزآمدضعف و محدودیت امکانات و تجهیزات آموزشی 

هاو فردو فرا یورا  هر اساس دا  اه مناکحت ح    ا ، اکت از م اصر م م آمازش مبت ت هر وااوم
آ  است حک هتاا  دک اکائک آمازش و میتااو ااد یرو هک صواکم مت واا ملو  حورد. اا وک موعف 

کسوت مبت وت هور هاات است حک ادراو هرنامک دسخت افزاکو و نرم افزاکو م اکس حناک، از چالش
آمازا  از دانیم سبک و شیاه ااد یرو دانشح  . زارا هلانطاک حک متها کا ها منک  ماادک متوااوم

هم داگر متااوم است. لذا زمانت حک معکم هک مکت نبواد امکانوام و وج یوزام آمازشوت مت واا و 
او دانش آمازانت حوک سوبک ح   و اهزاکهاو الزم هرکوزآم ، هک شیاه س تت و از سخ رانت استااده مت

ااد یرو آن ا دا اکو و فعاالنک و... است کا دک اختیاک ن اکد، امکا  ااد یرو مواثر و  وا هوراو وعو اد 
هواو هاشول  ، واو ئا شاد. ه واهراان، نبواد وج یزاووت ن یور وختوکمی ودو از فرا یرا  فراهم مت

د یرو مت واا هوراو دانوش آموازا  هاو اوادک م اکس، سبب سکب فرصت پروژحتاک، حامپیاور و ...
متاسواانک خیکوت از مو اکس حنواک ه واز هوک »شاد. اکت از مصا بک شان  ا   ات:  انا ا  مت

هاو حلک آمازشت د ا  حک ح کم واثیر  ذاکو هاالات هم داکن  و هوا م اوق و وج یزام و ف اوکو
و خواد ن مسوئکک هوک ناهوکنیازهاو نس  د ا  دانش آمازا  ساز اکن ، دسترست ن اکن  حک خب ااو

 (.22«. )مانعت دک و اا هخنی   هک آمازش است
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 ارزشیابی
 حاکمیت شیوه ارزشیابی شناخت محور و نداشتن آزادی عمل معلمان در ارزشیابی

مصا بک شان  ا  ااما  داشت   وا زمانت حک سیستم اکزشیاهت از دانش آماز دک دکس دان و زنو  ت 
و ک هلان   دکوس داگور هوک صواکم حکوم و حاغوذو اسوت و شویاهدک ن ام آمازش و پروکش حنا

واانیم امی و هک اکزشیاهت واحعت و مبت ت هور فورد اکزشیاهت حتبت اکدییت و ص  یت داکد، ما نلت
دک اکزشیاهت هاا  دسوت معکلوا  کا هواز  ذاشوت، »او اظ اک داشت: داشتک هاشیم. مصا بک شان ه

 ر  ب حکم و حاغذو هاش ؛ هککک هاا  هک صاکم کون و و س جشاکزشیاهت دان و زن  ت نباا  از د
آمازو هک دانوش افت  حک اان امر از دانشآماز اوااق متویاالوت هاش  حک هک مروک زما  دک هر دانش

اصو  »او داگر دک اان کاستا هیا  حورد: هم چ ین مصا بک شان ه .(14) «آماز داگر متااوم است
هگیرا . ه تران اکزاواهت دک دکس داون و زنو  ت داو   ااون نکتوک اسوت حوک نیازو نیست امتیا  

ح و ، هااش دک زن  ت و ادامک مسیرش چک وغییراوت کا املال موتها و نگرششخص دک ناا انتخاب
دک »هوک ااون نکتوک اشواکه حورد حوک:  ن ر داگرو نیز(. صا ب3) «هک ن رم اان ه تران اکزااهت است

عکم هااو  شورااط و احتووائام کا دک ن ور  یورد و هوک ااون وادوک ح و  حوک اکزشیاهت دان و زن  ت م
مصوا بک  .(13) «آماز اهت ا حجا هاد، چک ومعیتت داشت، و اآل  هک چک ومعیتت کسی ه است دانش

شان  ا  معتق  هادن  انت اک اکسا  از هلک دانش آمازا  و وعیین استان اکد هراو اکزشیاهت صوییح 
 ان   هک اک شک  دک آا   و سطح وااناات و ظرفیت هر فردو متااوم است.   وانیست، چا  هلک نلت

 
 نتیجه و بحث

هاو دکست انعطاف پذار و پاسخگا هوراو هلوک هاو فردو ااد یرن  ا  و اکائک هرنامکوادک هک وااوم
و وعکیم و ورهیت دک سراسور دنیوا اسوت. دک پوژوهش  امور، هرکسوت از مامامام اساست  ازه

داد ن ام آمازش و پروکش اارا  ننا  داد حک هوک حواک یرو و ملکیواوت سوازو کواکورد ومعیت ما
و ورهیت دا ت و هک طاک واژه دکس داون و زنو  ت هاو فردو دک  ازههرنامک دکست مبت ت هر وااوم

او دک حب  و  ین ادراو هرناموک دکسوت ماادوک اسوت. هوک مبواکوت، ااون ها و ماانع د وها چالش
هرنامک دکست ماداد دکس دان و زن  ت و شیاه ادراو آ  وداد داکد. اما هوا وادوک هوک ها دک چالش

هاات حک دک اان پژوهش هیا  شو ه ویحی  س   ویال ه یادان، هرنامک دکست مکت و هم چ ین مروکم
ها )چالش هواو پویش هاو فردو، اک مروکم است، از اان کو اان واحعیتاست، وادک هک وااوم

 هاا  هرطرف شان .  هاو فردو( هک م اا  ماانع ویققمک دکست مبت ت هر وااومکوو ویقق هرنا
ن را  پژوهش  امر، ن ام ورهیت معکم حناک وواح ا  دک ورهیوت هاو صا بهر اساس دا  اه
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و ورهیت دا ت هااژه دکس دان و زن  ت نتاانستک هک طاک شااسوتک معکلا  شااستک و واانل   دک  ازه
اه  وکود نیروو انسانت فاح  ص  یت الزم دک مو اکس هسوتیم حوک دک صوی ک مل  ح  . اح ا  ش

هواو دکس کا مل ، م اکم ماادک ش   ها خی  مت اا و متکتر و کوهک کش  دانش آمازا  دک حو س
ن اکن . مروکو است هراو پاشش دانش آمازا  حتیر ها سطاح متااووت از دان داکو، ف م موذهبت، 

 انا ا  و ناهلگن، معکم م وه هر هرخاداکو از دانش وئاکو، از م اکم  هاوها، ظرفیتواانل  و
ها نیز هرخاداک هاش . نقش معکم و مرهوت دک ورهیوت دا وت هسویاک و واانل  و ملکیاوت سازو دانش

و صییح و مت اسب ها دانش آماز  ائز اهلیت و  یاوت است، چک هسا معکلت ها هک حاک  یرو شیاه
وواد ت و مو م ا امتقادام و هاوکهاو م اسب دا ت وب ا  ح   و اا هرمکب ها هوتاو کا هک اک فردو ه

کسو  هاو دانش آماز او کا هک اک فرد م  دان وب ا  نلاا . لوذا هوک ن ور موتدکک ظرفیت و وااوم
ن ام ورهیت معکم حناک هاا  اک هازنگرو د و دک دذب، آمازش و ورهیت معکلوا  دا وت داشوتک 

 هاش . 

داگر، دک ن ام آمازش و پروکش حناک، وداد اه اِف ملکیاوِت غیر حاه  انعطاف سبب از طرف 
معکلا  اختیاک حافت و کسلت هراو مت اسب سازو اه اف هر  سب هر دانش آمواز کا ن اشوتک  ش ه

هاش   و هک ناچاک از هلک دانش آمازا  انت اک اکسا  داشتک هاش  . لذا هاا  مولن انعطواف پوذارو، 
الزم دک اان  ازه کا هک معکم وا ذاک ح یم وا او هتاان  مت اسب ها دانوش آموازا  حو س هوک اختیاکام 

وعیین ه ف و سطح انت اک هپردازد. هم چ ین هرنامک دکسوت داون و زنو  ت دک مو اکس هور اسواس 
مختصام آزما  ح کاک وا    هسیاک زاادو دچاک معف ش ه و از کسوالت خواد دوک شو ه اسوت. 

ااد یرو دان و زن  ت دوکه متاسطک دوم ویوت −هاو ااددهتاام   احم هر فعالیتاح ا  اصال و ح
و آزما  ح کاک حام  وغییر ماهیت داده، وست میاکو و  اف ک مو اکو دک مرحوز احو امام سیطره

هواو فوردو اواد یرو، واواوم−آمازشت حراک  رفتک است. پر وامح است حک دک اان شرااط ااددهت
و هاو ااون موادههاو دا ت از چرخک کسالتف م، ملککرد و ن ادا ک سازو آمازهاهلیتت ن اکن  زارا 

و مل   ذف و هک داو آ ، مافقیت دک ح کاک و  اوث ماشوی ت دکست هک طاک ناخااستک دک صی ک
 یرد. اان معوکت د و است حک ن ام آمازش و پروکش هااو  هوک مطالب، میاک و اولاات حراک مت

و او از اه اف اان مادهر اان صاکم هلچ ا  شاه  شکست هخش مل ه ال آ  فکرو ح   دک غی
 م م دکست هک مکت ح کاک دک م اکس خااهیم هاد.

دک  ازه طرا ت هرنامک دکست دان و زن  ت نیواز اسوت از کواکورد داسویپکین میواکِو صورف 
فاصکک  رفتک و هک سلت لیاظ اختصاصام فردو دانش آمازا  و کواکرد دانش آماز میاک  رحوت 
ح یم. هم چ وین موروکو اسوت از ولرحوز میواکو و اکسوا  نگورو دک و یوک و وو وان میتواا و 
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او و هوک ها و فاحتاکهاو هامت میکت، م طقوکهام ش اختت م ول نلاایم و مالاکهاو واد ت هک مالاکهت
طاک حکت سطح خرد کا ماکد وادک دحیق حراک دهیم، اان امور نیازم و  ااون اسوت حوک مولن ش اسواات 

ها و امکانام سطح خرد، هک آمازش و ورهیت نیروو انسانت ماکد نیاز دک م اطق هپردازام، زاورا ظرفیت
  داکد. دانیم اان پتانسی  اکزشل   دک م اطق مختکف حناک هک نیا ا سن ودادحک مت هلا   انک

م م و اسب میتاا ها نیازهاو  انا ا  دانش آمازا  هک م اا  اک چالش دک مسیر مت اسب سوازو 
هرنامک دکست دان و زن  ت ام م ش ه است. کفع اان مانع نیازم و  ش اسواات دحیوق نیازهوا، مسواا  و 

هاو دانش آمازا  و دک ن ر  ورفتن احتووائام دامعوک ح وانت اسوت. هوم چ وین هوا وادوک هوک دغ غک
)حتاب وا  ( نیازم   و یوک و والیو  موااد  می ودات دک زمی ک م اهع و مااد ااد یرو و وک م بعت هاد 

دانوش و  هاشیم و هاا  اان فرصت کا دک اختیاک معکلا هاو فردو متااد یرو مت اا و مت اسب ها وااوم
 هاش  .  آمازا  حراک دهیم وا  ق انتخاب و امکا  استااده از مااد ااد یرو مت اا و م اسب کا داشتک
هواو فوردو معکلا  از م اصر اصکت و میاکِو ادراو کواکرد هرنامک دکست مبت وت هور واواوم

هوواو هوواو ووو کاب و اسووتراوژوآمووازا  هسووت  ، از ااوون کو مووروکو اسووت دک شوویاهدانووش
هاو الزم کا حسب ح    و از طرفت نیز زما  الزم دک اختیاک ااد یرو نیز وااناات و شااستگت−ااددهت

معکلا  حراک داده شاد و هم چ ین وع اد هاالو دانش آمازا  دک ح س نیوز هااو  هوک  و  م اسوب و 
معقالت هرس  وا فرصت هینترو هراو پرداختن هک دانش آمازا  مختکف از ساو معکم فوراهم  وردد 

هواو کاوزو از سواو مو ارات م کسوک اسوت. د وت لیواظ واژ وتک اان امور نیازم و  هرناموکح
ااد یرن  ا  متااوم هم چ ین الزم است فوا و مییط ااد یرو از و اا و دوذاهیت الزم هرخواکداک 

آمازا  کا پاشش ده  حک اان واژ ت دک  ال  امر دک هاش  وا هتاان  نیاز و سکیقک و م حک هلک دانش
اش، و  ا مییط اواد یرو ها مختصام ح الت« ح س»ااد یرو دان و زن  ت وداد ن اکد و  مییط

هاو مت واا دا وت، موذهبت، فره گوت و ورهیتوت ها و ماحعیتواا  از فرصتاست، دک  الت حک مت
خاکج از م کسک د ت وقاات اان واژ ت استااده شاد حک نیازم   هلکاکو و هرنامک کازو از سواو 

 کسک و معکم است. م ارات م 
دک  ال  امر اکوباط مطکاهت میا  م کسک و خانااده ودواد نو اکد دک  والت حوک هوا هرحوراکو 

واا  هسیاکو از اط مام مای  و کاهگنا هک و دانش آمازا  متاکوباط سازن ه میا  م کسک و خانااده
آمواز کا حسوب اده دانشواژه دک زمی ک امتقادو، مذهبت، احتصادو، فره گت و ورهیتت مرهاط هک خان

نلاده و آن ا کا دک اختیاک معکم دان و زن  ت حراک داد وا هتاانو  هوا شو اخت صوییح و حوافت از هور 
او مت اسوب هوا او وو اکک هبی یو ، لوذا هااسوتک اسوت حوک ااون اکوبواط آماز و پینی ک او، هرنامکدانش

 واثیر ذاک، ها و اهیر واژه واسط م ارات م کسک افزااش ااه .
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استااده از اهزاکهاو کوزآم  و وج یزام آمازشت کوزآم  از داگر ماام  م لوت اسوت حوک دک ادوراو 
ح   دک  الت حوک هینوتر مو اکس هاو فردو فرا یرا  حلک حاه  واد ت متهرنامک دکست مبت ت هر وااوم

هوا و ااوتحناک اح ا  دک اان زمی ک دک سطح هسیاک معیات حراک داکن ، از ااون کو موروکو اسوت ووا وق
هواو حکوم آزموا  −هاو الزم دک اان خصاص انجام  یرد. هوم چ وین، اکزشویاهت کااو  ح وانتپنتیبانت

دک آمازش و پروکش از ماکادو است حک ها کواکرد ادوراو  −حاغذو و ش اخت میاک و اکسا  هراو هلک
هاو حسوب ص  یتهاو فردو فرا یرا  دک وواد است و حاهکیت س جش هرنامک دکست ها وادک هک وااوم

هواو ش ه دا ت دک دانش آمازا   انا ا  کا ن اکد لذا دک اان زمی ک نیازم   آ  هستیم حک هک سلت اکزشیاهت
  ر هی ش و مل  وااما  ها س جش دانش،  رحت ح یم.دانش آماز میاک، مت اا و س جش

وواا  دک کا موت هاو م واا  شو هو چالشهاو پژوهش  امر، کانکها نگاهت متیم نک هک اافتک
او اسوت حوک و کوح ولرحز هر واک و پاد ن ام آمازش و پروکش حناک دانست. اان غکبک هک  انکغکبک

هاو فردو متع  انک و مبتکرانک هرخت معکلا ، هراو لیاِظ وااوو او فوردو ویوت وواثیر  تت و ش
  دک نقواط مختکوف هاو هوت شولاک میوا  ااد یرنو  اواد ت هک وااوم یرد. دک صاکم هتحراک مت

)از  شولاکساز هروز و  ا ام هوتهاو هالقاه اکزشل  ، دک ن اات ناخااستک زمی کحناک، اان فرصت
هااتت، غرب  راات، پاچ ان انت و ...( و هک طواک خ صوک، دلکک م ات ها دان، دان  رازو، هت

د و اصو ح وموع م م وافیق دک ویقق اه اف دک اان  ازه از ورهیت خااه  شو . لوذا هوراو ه بوا
هاو دکست ماداد نیاز است ملن فاصکک  رفتن از واکر م اراتت ولرحز میاک، هک آزاد سازو هرنامک

وور هپوردازام و دک ح واک آ ، هوا پوروکش و وصلیلام آمازشت و وا ذاکو اختیاکام هک سطاح پوااین
هواو الزم اتهاو میاکو دک مجراا  و وصلیم  یرن  ا  هرنامک دکست سطح خرد،  لاشااستگت

ور ش   هک م الت آمازشت، هک ویقوق ه تور و هینوتر کا نیز فراهم آوکام وا ه ان وسیکک ملن نزداک
، نیاه اف ورهیتت و اخ حت هرنامک دکست دان و زن  ت ناا  آایم، هلا  کوشت حک ائلوک معصوام

  ان . حرآ  حرام و داگر م اهع دا ت و ورهیتت هر آ  واحی  فراوا  نلاده

 

 پیوست

از هلک افرادو حک ها سعک ص ک، مسام م و هک اشتراک  ذاشتن دانوش، وجرهوک و اختصواص وحوت 
 آا : ان ، حلال وق ار و ونکر هک مل  مت رانب او خااش ما کا دک انجام اان پژوهش ااکو کسان ه

میلاد امانت ط رانت، دهیرحو  شواکاو موالت دحتر  −تهران: شورای عالی آموزش و پرورش: −
هاو دکست و ورهیتوت شواکاو موالت دحتر مات هکاست، م ار حلیسیا  هرنامک −آمازش و پروکش، 
یززی آمو  آمازش و پروکش. دحتور  سون مککوت، معواو  وزاور  −زشزی: سازمان پژوهش و برنامه ر

https://www.medu.ir/fa/shora/part/user/view/user?ocode=1000000744&userID=249
https://www.medu.ir/fa/shora/part/user/view/user?ocode=1000000744&userID=249
https://www.medu.ir/fa/shora/part/user/view/user?ocode=1000000744&userID=249


      27 ...ایران پرورش و آموزش نظام در «زندگی و دین» درس فردی های تفاوت بر مبتنی درسی برنامه اجرای

 

دحتور حواکوش امیورو نیوا،  −آمازش و پروکش و کئیب سازما  پژوهش و هرنامک کاوزو آمازشوت، 
دحتور صو وحت،  −، وو متاسوطک ن ور تآموازش ملوام تدکسو وهواف حتوابیسرپرست دفتر ویل

  میلو  یدحتر س −، وو متاسطک ن ر تآمازش ملام تدکس وهاف حتابیسرپرست وحت دفتر ویل
اکش اس  روه حورآ  و معواکف ح، ترانکن شیاسادحتر  −، تب  روه حرآ  و معاکف اس میدلبرو، کئ

دحتور  −دوکه متاسوطک دوم،  تن و زنو  اوف دکس دیو ووال وزاوهرناموک ک وو مووا شواکا تاس م
و  امتصامت: موا  روه حرآ  و معاکف اس مت و موا شواکاو هرناموک کاوزو و ووالیف دکس داون

دحتر مواهرخ  سون زاد وا  کودسورو، مالوف حتواب طرا وت  − تهران:زن  ت دوکه متاسطک دوم. 
هاو ااد یرو هر اساس اا ا رام )ویپ ش است( دک دوکه اهت اات و حتاب اا ا رام: ویپ ش است فعالیت

قزم: داننوگاه فره گیوا  و ورا .  اوها، موا هیئوت مکلوت  وروه ورهیوت  رفوکنک  انک شخصیت
دحتر میل  داودو، م ار  روه و موا هیئت مکلت  روه مکام ورهیتوت،  گاه حوزه و دانشگاه:پژوهش

 جوت االسو م  −دحتر سی  مکت  سی ت زاده ده آهادو، موا هیئت مکلت  روه مکوام ورهیتوت،  −
دحتر مکت لطیات، موا هیئت مکلوت  وروه  −میل  ه نتت، موا هیئت مکلت  روه مکام ورهیتت،

 − های استاد صفائی حائری(:)مرکز نشر آثار و اندیشه قم: موسسه فرهنگی لیله القدرمکام ورهیتت . 
)شا رد مر ام   جت االس م غ او − جت االس م اسک  کو )شا رد مر ام صااات  ائرو(، 

مقوام مع وم کهبورو دک د واب لب وا  دک  )نلاا  ه  جت االس م کهانت نژاد قم: صااات  ائرو(،
نازده دوکه، امام دلعک ساهق شیعیا  استا  کحک ساکاک، نلاا و ه وبکیغوت سواهق دل واکو اسو مت 

دحتر مباس دااکشکیا ، داننویاک  وروه  −مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد: اارا  دک دانلاکک و ...(، 
اس مت و از مالاا  حتاب دکست دان  آمازشت فکساک و  کلت اس مت داننک ه ال یام و معاکف

دحتر ناهی  منائت، موا هیئت مکلت  روه آمازشت معاکف اس مت داننک ه ال یوام  −و زن  ت، 
دحتر سکی ک سکطانت حاهب انت، موا هیئت مکلت  روه کوانن است منواوکه و  −و معاکف اس مت، 

)موا هیئت مکلوت  دحتر سی  میسن اصغرو نکاح −ورهیتت، داننک ه مکام ورهیتت و کوانن است، 
 − حوزه علمیه مشزهد: روه کوانن است مناوکه و ورهیتت و م ار مرحز مناوکه آستا  ح س کماو(، 

 جت االس م مجتبت ال ت خراسانت، )استاد دکس خاکج فقک و مناوک اماک کاهبردو کئویب دفتور 
« واسعک و واانل  سازو مکوام اسو مت»وبکیغام اس مت خراسا  کماو و کااست میز وخصصت 

مکت شامکا، مناوک مذهبت و فعال دک زمی ک ورهیت دا وت  −.  دفتر وبکیغام اس مت(  ازه مکلیک حم
)از م اکس سرآم  و فعال دک  وازه مدرسه منجی  .هاو ورهیت اخ حت و دا تدانش آماز  و حتاب

و کو انت، از مالاا  سواهق و معکوم داون و آحا− :آمازا  دک من  (هاو فردو دانشوادک هک وااوم
  آحاو نافرستت دحترو م ارات آمازشت و معکم م کسک م جت. −23زن  ت، 
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