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تاملي در آيات قرآن كريم

8،  آيه التكاثرسوره

ثُمَّ لَُتْسلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ 

پرسهيهه وواهيهه [ روى زمهين]سپس در همان روز است كهه از ععمهت 

(8)شه 

18، آيه سوره النحل

َ لَ  ِ الَ تُْحُصوَها إِنَّ اّلله وْا عِْعَمَة اّلله َغُفوٌر رَِّحيٌم َوإِن تَُعهُّ

ا تواعيهه شمهماريه ق عهوها را شماره كنيه آن را عمى[ هاى]و اگر ععمت

( 18)وها آمرزعهه مهرشان است 

7، آيه سوره إشراهيم 

ِهيٌه  َولَئِن َكَفْرتُْم إِنَّ َعَذاشِي لَمَ َوإِْذ تَأَذََّن َرشُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيَهعَُّكمْ 

و آعگههاه كههه پروردگارتههان اعههه  كههرد كههه اگههر واقعهها سپاسههگ ارى كنيههه 

شما را اف ون وواهم كرد و اگر عاسپاسى عماييه ق عها عهذا [ ععمت]

( 7)وواهه شود من سخت



تاملي در آيات قرآن كريم

8و 7آيه ، سوره كهف

عَّها َوُهْم أَيُُّههْم أَْحَسهُن َعَمههَّ َوإِ إِعَّا َجَعْلَنا َمها َعلَهى اأْلَْر ِ ِزيَنهةَّ لََّهها لَِنْ لُه

ا ُجُرزَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَْيَها َصِعيهَّ

ا در حقيقت ما آعچه را كه شر زمين است زيورى شراى آن قرار داديهم ته

و مها آعچهه را ( 7)آعان را شيازماييم كه كها  يك از ايمهان عيكوكارترعهه 

( 8)گياه وواهيم كرد كه شر آن است ق عا شياشاعى شى

2آيه ، سوره الملك

ََ اْلَمهْوَت َواْلَحيَهاَل لِيَْ لُهَوُكْم أَيُّ  ُ  ُكهْم أَْحَسهُن َعَمههَّ َوُههَو اْلَعِ يهالَِّذي َولَه

اْلَغُفورُ 

ه ازمايهه كهيهماعكه مرگ و زعهگى را پهيه آورد تا شما را ش

(2)كهامتان عيكوكارتريه



هاي حمايت آموزش و پرورش از برگزاري چنين نشست: در نتيجه
علمي و پژوهشي و بهره مندي از يافته ها و دستاوردهاي علمي و

كاربردي آنها

:بهره وري و آموزش و پرورش
بهره وري در سازمان آموزش و پرورش. از ساازمان = 1

مركزي تا مدرسه
آمااوزش و پاارورش بااراي بهااره وري. كاااركرد = 2

اجتماااعي آمااوزش و پاارورش در -فرهنگااي
نهادينه سازي فرهنگ بهره وري در جامعه 



گفتمان غالب آموزش و پرورش، گفتمان تحا. ول 1
خواهي و تحول آفريني در آموزش و پارورش 

.است
سند تحول بنيادين آموزش وپرورش در پاس. خ به 2

نياز جامعاه و رارايف فرهنگاي، اجتمااعي و 
.تاريخي كشور تدوين و تصويب رده است

تحول بنيادين به مفهوم تحول عميق و ريش. ه اي، 3
بار همه جانبه، نظام مند، آينده پژوهانه مبتني
.آموزه هاي وحياني و معارف اسالمي است



:داليل ضرورت و چرايي تحول بنيادين
اسالميعدم ابتناء بر فلسفه تعليم و تربيت-1
كندي در همپايي با تحوالت محيطي-2
ه و كاستي در پاسخگويي به نيازهاي جامعا-3

بازاركار
پائين بودن نرخ بهره وري-4
راز كاستي در تربيت نيروي انسااني در  ا-5

اهداف انقالب اسالمي



:تعاريف بهره وري

ده مقايسه كليه ارزش هاي ايجاد را: از منظر فلسفي-1
ه با كليه ارزش هاي به كار گرفتا(مادي و غيرمادي)

رده در گستره زمان
انجاام درسات كارهااي درسات : از منظر علماي-2

(كارآيي به همراه اثربخشي)
مقايسه ستانده بر نهاده: از منظر عملياتي-3
يك رويكرد فرهنگاي اسات كاه: از منظر فرهنگي -4

باه براي دستيابيهمواره سعي در بهبود وضع موجود
.وضع مطلوب دارد



:مالحظات فرهنگي در بهره وري

يعني مجموعاه اي از باورهاا، . بهره وري، يك فرهنگ است-1
ارزش ها، گرايش ها، رفتارها كه در فرد، خانواده و جامعاه 

.نهادينه رده است
ايج مفهوم بهره وري غالباً نوعي الزام اخالقي براي كسب نتا-2

تر مطلوب تر با استفاده از منابع و امكاناات كمتار و محادود
.است

ه وري و در ارزيابي بهر( نه صفر و يكي)بهره وري  يفي است -3
.بايد به ررايف فرهنگي و اجتماعي توجه رود

ود بهره وري با تغيير و تحول همراه است، تغييار وضاع موجا-4
ابعبراي استفاده بهينه و دستيابي به وضع مطلوب از من



نگاه سيستمي به بهره وري

دانش آموز

برنامه و كتاب

معلم

قوانين و مقررات

فضا وامکانات
مالیمنابع
•

•
•

مديريت-

انسانیمناسبات-

مشاركت-

هاخانوادهباارتباط-

معلمانارزيابی-

یتربيت–فرهنگیجو-

پژوهشیهایبرنامه-

•

•

•

گانتربيت يافت

درون داد
فرایندها

برون داد



:نكته

بيات تبيين دقيق و عملياتي ويژگاي هااي تر: نقطه عزيمت -1
يافتگان 
درصد قبولي دانش آموزان= اهداف سنجش پذير: الف
ارتقاي صداقت دانش آموزان= اهداف سنجش ناپذير: ب

تأكيد بر بهبود و بهينگي فرايندها-2
تربيتي-حاكميت رويكرد فرهنگي-3
 وليمطالعهنگرش درازمدت و -4
ر رفتارهاتأكيد بر اصالح باورها و نگرش به جاي اصرار بر تغيي-5
وليت تقويت نظم و انضباط ، روحيه كار جمعي و گروهي، مسئ-6

پذيري



بهره وري در سند تحول بنيادين

بيانيه مأموريت-3
ي وزارت آموزش و پرورش مهم ترين نهاد تعليم وتربيات رسام

عليم و عمومي، متولي فرايند تعليم و تربيت در همه ساحت هاي ت
المي تربيت، قوام بخش فرهنگ عمومي و تعالي بخش جامعه اس

بر اساس نظام معيار اسالمي، باا مشااركت خاانواده ،نهاد هاا 
ارد با اين نهاد ماموريت د. وسازمانهاي دولتي و غير دولتي است

ماوزان در تاكيد بر رايستگي هاي پايه، زمينه دستيابي دانش آ
( چهار دوره تحصيلي سه سااله)پايه 12سنين الزم التعليم  ي 

دگي ، تحصيلي به مراتبي از حيات  يبه در ابعاد فردي، خاانوا
اجتماعي و جهاني را به صورت نظام مند، همگااني، عادالناه و

ن انجام اي. الزامي در ساختاري كارآمد و اثر بخش فراهم سازد
مي مهم نقش زيرساختي در نظام تعليم و تربيات رسامي عماو

.خواهد دارت



بهره وري در سند تحول بنيادين

هدف هاي كالن-4
برقراري نظام اثربخش و كارآمد.4

بار مديريت و مديريت منابع انساني
اساس نظام معيار اسالمى

ارتقاي اثار بخشاي و افازايش . 7
سمي كارايي در نظام تعليم و تربيت ر

عمومي



بهره وري در سند تحول بنيادين

راهبرد هاي كالن-5
ازي باراي استقرار نظام مديريت اثربخش، كارآمد، مسئوليت پذير و پاسخگو و بستر سا.9

 هاي هادف)استقرار نظام كارآمد منابع و مصارف در نظام تعليم و تربيت رسمي عماومي
(7و 4،2،1كالن 

دالناه آن ساماندهي و بكارگيري بهينه و اثربخش منابع انساني و توزيع عا. 5-8راهكار 
در سراسر كشور

ماومي بهينه سازى سياست ها و برنامه هاى نظام تعليم و تربيت رسامي ع.11-12راهكار 
داول براى افزايش كارآيى و اثربخشى مدارس خارج از كشور با تأكيد بار باازنگرى جا
تناساب آموزرى و محتواى كتب درسى، به كارگيرى نيروهاى متعهد، توانمند و مجرب و م

سازى فضاى فيزيكى اين مدارس
زش تأمين تسهيالت و امكانات و ايجاد سازوكارهاي كارا و اثربخش در آمو.18-2راهكار 

هاي ضمن خدمت معلمان و تقويت انگيزه و مهارت حرفه اي براي يادگيري مداوم
اصالح ساختار اجرايي و كاهش تعاداد واحادهاي اداري، متناساب باا .22-5راهكار 

مديريت كارآمد و اثربخش



سلسله اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

چشم انداز

، با اتكاء به قدرت اليزال الهي، مبتناي 1404نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در افق•

ايراني و قوام بخش آ نهاا و زميناه سااز -بر نظام معيار اسالمي، فرهنگ و تمدن اسالمي

در  اراز هاي تربيتاي ممتاازو برخوردار از توانمندي(عج)جامعه جهاني عدل مهدوي

نظامجمهوري اسالمي ايران در سطح منطقه، الهام بخش و داراي تعامل سازنده و مؤثر با

طارت ساازي باراي راكوفايي فسطح جهان، توانمند در زميناههاي تعليم و تربيتي در

ايراني دانش آموزان با توجاه -واستعدادها و ركل گيري هويت يكپارچه اسالمي، انقالبي

و، به هويت اختصاصي آنان؛ كارآمد، اثر بخش، يادگيرنده، عدالت محور و مشااركت جا

صالح، مديران مومن آراسته به فضائل اخالق اسالمي، عامل به عملبرخوردار از مربيان و

 .ناستعالي جو و تحول آفرين، انقالبي، آينده نگر، عاقل، متعهد، امين، بصير، حق ر



سلسله اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

هدف كالن

رابار خادا، تربيت انساني موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آرنا و متعهد به مسئوليتها و وظاايف در ب•

و خود، ديگران و  بيعت، حقيقت جو و عاقل، عدالت خواه وصلح جو، ظلم ساتيز، جهاادگر، راجا 

ت ايثارگر و و ن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهاني انديش، واليت مدار و منتظر و تالراگر در جها

، توانااتحقق حكومت عدل جهاني، با اراده و اميدوار، خودباور و داراي عزت نفس، امانتدار، داناا و

د و مااهر، پاكدامن و با حيا، انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخالق اسالمي خالق و كارآفرين و مقتص

اجتماعي به زندگي رايسته فردي، خانوادگي وورودآمادهسالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذير و

.بر اساس نظام معيار اسالمي



نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیسلسه اهداف 

هدف عملیاتی

:هكپرورش تربيت يافتگاني•

بي به مرتبه اي خود و دست ياي دين اسالم را حق دانسته  و آن را به عنوان نظام معيار مي رناسند و به آن باور دارند و آگاهانه و آزادانه براي تكوين و تعالي اخالق•

.از حيات  يبه، ازآن تبعيت مي نمايند و به رعايت احكام دين و موازين اخالقي مقيد هستند

ت خداوناد در عليفاهاي پايه و عمومي سازگار با نظام معيار اسالمي ، هم چنين از توان تفكر، درک و كشف پديده ها و رويدادها  به عنوان آيات الهي و تجلياز دانش•

.  علمي و خالق با مسائل فردي و خانوادگي و اجتماعي برخوردارندخلقت و نيز، دانش، بينش و مهارت ها و روحيه ي مواجهه ي

ي را كساب ورزي در آن ها، رايستگي رويارويي مسئوالنه و خردمندانه با تحاوالت اجتمااعي و سياساو انديشه"احترام به قانون"درک مفاهيم اجتماعي و سياسي و •

رتباا ي، ز مهارت  هاي ار امي كنند و با رعايت وحدت و تفاهم ملي، در دفا  از عزت و اقتدار ملي مي كورند و با روحيه ي مسئوليت پذيري و تعالي خواهي  و برخوردا

.با رعايت اصول بر گرفته از نظام معيار اسالمي، مشاركت مؤثر دارند( در سطوح محلي تا جهاني)در حيات  خانوادگي واجتماعي 

ف بهيناه و ي، مصارماالبا درک مفاهيم اقتصادي در چارچوب نظام معيار اسالمي ، از  ريق كار و تالش و روحيه ي  انقالبي و جهادي ،كارآفريني، قناعت و انضاباط •

نمايندبا رعايت وجدان، عدالت و انصاف در روابف با ديگران در فعاليت هاي اقتصادي در مقياس خانوادگي، ملي و جهاني مشاركت ميدوري از اسراف و تبذير  و

ين زندگي خاود و تأميي داراي حداقل يك مهارت مفيد براي تأمين معاش حالل بارند به گونه اي كه در صورت جدايي از نظام تعليم و تربيت رسمي در هر مرحله توانا•

.  اداره خانواده را دارته بارند

رات محيطاي را اهدبا درک مفاهيم بهدارت فردي و اجتماعي و مسائل زيست بوم  بيعي و رهري، به منزله ي امانات الهي رايستگي حفظ و ارتقاي سالمت فردي و ب•

.سخ مي دهندبر اساس اصول برگرفته از نظام معيار اسالمي، پاكسب مي كنند و با ورزش و تفريحات سالم فردي و گروهي، به نيازهاي جسمي و رواني خود و جامعه

خيل، مهارتهاي اولياه و بهره گيري از قدرت تبا قدر رناسي و درک زيبا رناسانه ي آفرينش الهي و مصنوعات هنرمندانه ي بشري، درک مفاهيم فرهنگي و ميان فرهنگي•

مي اسااليااردر خلق آثار فرهنگي و هنري را به دست مي آورند و براي حفظ و تعالي ميراث فرهنگي، تمدني و هنري در سطح ملاي و جهااني  براسااس نظاام مع

.  كورندمي



:راهکارها

  توجه شه این مهم در  ساحت های شمگاعه ترشيت  (

...(علمی فناوراعه و-اقتصادی حرفه ای

همسوآموزشیموادودرسیهایکتا اويردههدر

محيطواعسان–واعوادهمهیریت-ایرساعهسواد)سازی

ناداسشا(..زعهگیس کوتفکروپژوهشوزیست،تفکر

تحولی

وکارداعشهایرشتهتوسعهومهارتایرانطرح

مختلفهایدستگاهشاهماهنگی



:راهکارها

مهرسهویژهشرعامهشسترازاستفاده

محلهترشيتیکاعونمهرسهطرح

روش)عوینهایفناوریازاستفادهتوسعه

(...وترکي یهایآموزش

کيفيتتضمينوارزشياشیعظا طراحی

تاليفیچنهسياستتوسعه

دشستاعیپيشدورهتوسعه



 انشاتمکر از ص ر و حوصله شما ع ی


