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�پیشگفتار

انقــاب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

گرچــه در تربیــت و تهذیــب طلبــه، عوامــل 
گوناگونــی ماننــد خانــواده، مقــررات و قوانیــن، 
محیــط  هم ســاالن،  و  دوســتان  کادر،  مدیــران، 
از  یکــی  ولــی  هســتند؛  مؤثــر  و...  مدرســه 
مهم تریــن عوامــل، اســتاد اســت کــه بیشــترین 
ــر را در  ــن اث ــه دارد و ماندگارتری ــا طلب ــاط را ب ارتب
ذهــن و دل طلبــه بــر جــای می گــذارد. نقــش 
اســتاد در شــکل دهی بــه اندیشــه و انگیــزه و رفتــار 
طلبــه بی همتاســت و بیشــترین رســیدگی در حــق 
طلبــه نیــز از اســتاد انتظــار مــی رود. ایــن ویژگــی 

ــت:  ــر اس ــل زی ــون عوام مره
نخســت: یکــی از بســترهای تربیــت و تحــول 

انســان ارتبــاط اســت و فرصت اســتاد بــرای ارتباط 
ــا  ــه ب ــا طلبــه از همــه بیشــتر اســت. اســتاد روزان ب
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طلبــه مرتبــط اســت و فرصــت تأثیرگــذاری طوالنی 
ــن فرصــت حــرف  ــد در ای ــار دارد. می توان در اختی
ــی کنــد،  ــزد، راهنمای ــورزد، برانگی ــد، عاطفــه ب بزن

هشــدار دهــد، بشــکند، بســازد و برافــروزد. 
ــه  ــتاد ب ــی اس ــام علم ــل مق ــه در مقاب دوم: طلب

نحــو طبیعــی کرنــش می کنــد و شــیفته جلوه گــری 
ــود را در  ــی خ ــه، کوچک ــردد. طلب ــی او می گ علم
مقابــل اســتاد بــه علــم حضــوری درمی یابــد و گارد 

ــر عظمــت او می گشــاید.  دفاعــی خــود را در براب
بــه  خودبه خــود  علمــی  اعتبــار  ایــن  گویــا 
بــه  و  می کنــد  ســرایت  نیــز  اســتاد  شــخصیت 
اعتبــار شــخصیتی تبدیــل می گــردد و اعتمــاد 
ــن ســرمایه در  می آفرینــد؛ اعتمــادی کــه بزرگ تری

اســت. تربیتــی  اثرگــذاری 
ســوم: اســتاد برخــاف مدیــر، معــاون آمــوزش، 

ــتاد  ــی اس ــی و حت ــنل اجرای ــب، پرس ــاون تهذی مع
اخــاق مدرســه بــا گــروه محدودتــر و جمعیــت 
آنــان  مشــکات  به تبــع  و  روبه روســت  کمتــری 
و  ســرعت  بــا  و  می بینــد  نزدیــک  نمــای  از  را 
شــناخت  امــکان  و  درمی یابــد  بیشــتری  دقــت 
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اســتعدادها و قــوت و ضعــف طلبــه را بیــش از همــه 
و پیــش از همــه دارد.

چهــارم: انــس و صمیمیــت اســتاد در ارتبــاط 

می شــود  بیشــتر  روزبــه روز  طلبــه  بــا  طوالنــی 
هموارتــر  او  نقش آفرینــی  و  اثرگــذاری  زمینــه  و 
ــه  ــت ک ــت اس ــس و صمیمی ــن ان ــردد. همی می گ
طلبــه را بــه درد دل بــا اســتاد و بیــان مســائل فردی 
ــنگ  ــر و س ــد و از او اذن خی ــویق می  کن ــود تش خ
ــی آورد. ــد م ــه پدی ــکات طلب ــرای مش ــوری ب صب

ــتاد  ــت. اس ــی اس ــه قطع ــتاد در طلب ــر اس تأثی
حتــی اگــر ندانــد و نخواهــد رنــگ شــخصیت خــود 
را بــه طلبــه انتقــال می دهــد و ناهشــیار بــر او 
ــد  ــد ناخــودآگاه را بای ــن فراین ــد. ای ــری می افکن اث
شــناخت و مدیریــت کــرد و از ظرفیــت آن بــه نفــع 
تربیــت بهــره گرفــت؛ تربیتــی پنهــان و نامرئــی 
کــه  کاســیک  ارتباطــات  و  آموزه هــا  از  فراتــر 
ــت.  ــه کارش گرف ــاخت و ب ــه اش س ــوان بهین می ت
البتــه توجــه داریــم کــه درجــه اثرگــذاری اســتاد 
و اثرپذیــری طلبــه از اســتاد بــه عوامــل گوناگونــی 
بســتگی دارد؛ بنابرایــن تأثیــر همــه اســاتید ماننــد 
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ــتاد در  ــک اس ــر ی ــه تأثی ــه ک ــت همان گون ــم نیس ه
همــۀ شــاگردان مشــابه نیســت.

نکتــۀ بعــدی این کــه در شــرایط فعلــی و بــا 
توجــه بــه انتظارهــا و مطالبه هــای فراوانــی کــه 
ــه  ــا اکتفــا ب از طلبــه معاصــر وجــود دارد، اســتاد ب
و  دغدغه مندی هــا  بــدون  و  معمولــی  تدریــس 
دلســوزی های الزم نمی توانــد نقــش مؤثــری در 
ــه  ــد، بلک ــته باش ــاگردان داش ــت ش ــم و تربی تعلی
ــد  ــیار بلن ــی بس ــادی و همت ــی جه ــد حرکت نیازمن

اســت تــا بتوانــد نقش آفریــن باشــد.
ــی  ــالت تربیت ــد رس ــتاد بتوان ــه اس ــرای این ک ب
خــود را در مدرســه به درســتی و بــه شــکل مطلوبــی 
بــه انجــام رســاند، بایــد از دانش هــا، مهارت هــا 
ویــژه ای  تربیتــی  و  اخاقــی  توانمندی هــای  و 
برخــوردار باشــد. طــرح حاضــر بــرای ارتقــای 
ــاتید  ــی اس ــی و تربیت ــای اخاق ــش و مهارت ه دان

ــت. ــده اس ــاده ش ــه آم ــدارس علمی م

مستندات قانونی 
1. بنــد5 شــرح وظایــف ابالغــی معاونــت تهذیــب 
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یــخ 1388/12/14:  و تربیــت، مصوبــه 658، تار

ارتقــای ســطح دانــش و  یــزی جهــت  »برنامه ر

مهارت هــای تربیتــی مدیــران و اســاتید به ویــژه 

ــاوران«؛ ــالق و مش ــاتید اخ اس

2. ســند چشــم انداز تهذیبــی حوزه هــای علمیــه 

ــوزه(،  ــی ح ــورای عال ــوب ش )مص

الــف( افــق2: »بهره منــد از اســاتید متعهــد بــه 
ایفــای نقــش تربیتــی و تهذیبــی در حــوزه«؛ 

ب(هــدف کان2: »ارتقــای ســطح دانــش و 
مهــارت اســاتید به ویــژه اخــاق و مشــاور، مدیــران 

و کارکنــان حوزه هــای علمیــه«.

ضرورت طرح 
ــای  ــزاری دوره ه ــل برگ ــوارد ذی ــه م ــه ب ــا توج ب
بــرای  خدمــت  ضمــن  و  کوتاه مــدت  آموزشــی 
نظــر  بــه  ضــروری  علمیــه  مــدارس  اســاتید 

: ســد می ر
1. مراجعـات مکـرر و انتظـارات طالب بـرای گرفتن 

زمینـه  در  مدرسـه  اسـاتید  از  مشـاوره  و  راهنمایـی 

مباحـث اخالقـی، تربیتـی، تحصیلـی و...؛
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2. لــزوم ایجــاد وحــدت رویــه میــان اســاتید در حــل 

ــی و  ــش های اخالق ــه پرس ــخ گویی ب ــائل و پاس مس

تربیتــی طــالب؛

ــای  ــزون نیازه ــی روزاف ــوع و فراوان ــتمرار، تن 3. اس

اخالقــی و تربیتــی طــالب و كمبــود اســاتید اخالق 

و مشــاور جهــت اعــزام بــه مــدارس؛

4. ضــرورت پیش گیــری از پیامدهــای نامطلــوب 

تربیتــی و اخالقــی اســاتید در برخــی مــدارس 

ــه؛ علمی

ــه  ــرد پیش گیران ــه رویک ــبت ب ــدی نس ــام ج 5. اهتم

ــه ارتبــاط  از آســیب های اخالقــی و تربیتــی ناظــر ب

ــی.  ــه اول تعامل ــاتید در الی ــا اس ــالب ب ــر ط نزدیک ت

اهداف طرح
1. دانش  افزایــی و مهارت افزایــی اســاتید مــدارس 

ــه در امــور تهذیبــی و تربیتــی طــالب؛ علمی

ــی و  ــل اخالق ــنت های اصی ــترش س ــا و گس 2. احی

ــه؛ ــای علمی ــی حوزه ه تربیت

3. ایجــاد مهارت هــای الزم جهــت مواجهــه بــا 

چالش هــا و مســائل تهذیبــی مــدارس علمیــه و 
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ــارۀ  ــب درب ــای مناس ــه راهکاره ــوان ارائ ــش ت افزای

ــالب. ــی ط ــی و اخالق ــکالت تربیت ــات و مش مطالب

مخاطبان طرح
 اساتید مدارس علمیه سراسر کشور.

 عناوین و سرفصل های
آموزشی و مهارتی

بــا توجــه بــه اهــداف طــرح، ســرفصل های 
آموزشــی در ســه بخــش تدویــن شــده اســت:

1. دانش ها و مهارت های اخالقی؛

2. دانش ها و مهارت های تربیتی و روان شناختی؛

و  )چالش هــا  طلبگــی  صنفــی  گاهی هــای  آ  .3

مســائل(.

اهدافدرسعنوانکارگاهردیف

1
اصولوفنونمشاورهو

راهنمایی

آشناییبااصول،فنون،روشهاوفرایندمشاورهوراهنماییبا

رویکرداسالمی

مدیریتتحصیلی2
آشناییبااصول،روشهاوفرایندهایمدیریتتحصیلیو

راهنماییتحصیلیبارویکرداسالمی

3
روانشناسیرشدنوجوانو

جوانبارویکرداسالمی

آشناییبامبانی،اصولومسائلرشدنوجوانوجوانباتأکیدبر

آموزههایاسالمیونیازشناسینوجوانوجوانونقشتربیتی

مدیرانومسئوالنتربیتیدرمدرسه
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4
اصولوروشهایتربیت

طلبه

آشناییبااصولوروشهایتربیتطلبه،فرصتهاوظرفیتهای

تربیتیدرمدرسهعلمیه،ایدهها،طرحها،برنامههاوراهبردهای

تربیتطلبهباتأکیدبرآیاتوروایاتوسیرهسلفصالح؛

موردکاویالگوهایموفقاساتید؛آشناییباشیوههایرسیدگی

بهطالب

مدیریتازدواجوخانواده5

آشناییبااصول،روشهاوفرآیندهایمدیریتوراهنماییدر

منابع انتخابهمسروامرازدواجومسائلخانوادهباتأکیدبر

اسالمی

6
مدیریتهیجانها،عواطف

وغرایز

آسیبهاوانحرافاتجنسی آشناییباراهکارهای�پیشگیریاز

طالب،ازدواجبهنگامطالب،مسئلهدوستیهایافراطی،ازدواج

موقت،�رخاشگریو...

مهارتهایارتباطمؤثر7
ایجادمهارتهایالزمجهتارتباطسازندهباطالب،کارکپنان،

مسئولین،مراکزونهادهایحوزویوغیرحوزوی

ایجادمهارتهاوروشهایحلمسئلهوتعارضمهارتحلمسئلهوتعارض8

9

روشهایاصالحوتربیت

دیدگاهقرآنو اخالقیاز

روایات

آشناییبااصولوفنونترکگپناهوروشهایتربیتیمتناسببا

نوعآسیباخالقی؛

آشناییباروشهایاصالحوتربیتنسبتبهمربی)مثل:اعطای

بینش،دعوتبهایمان،انذار،تبشیر،تشویقو...(ومتربی

)مثل:تحمیلبهنفس،ذکر،تغییرموقعیتو...(

11
آسیبشناسیاخالقیو

تربیتیطالب

افزایشآگاهینسبتبهآسیبهایاخالقی،تربیتیوروانی

شایعبینطالبومهارتهای�پیشگیریورفعآنها؛آشناییبا

روشهایآسیبشناسی

14
وظایفومسئولیتهای

تربیتیاساتید

آشناییباوظایفومسئولیتهایتربیتیاساتیددررابطهبا

شاگردان

15
طلبهوتحوالتاجتماعی

معاصر

طلبه؛فنآوریاطالعاتوفضایمجازی،سوادرسانهای،

روشهایمدیریتموبایلوفضایمجازیدرمدارسعلمیه،

شبکههایاجتماعیو... راهکارهایمصونیتبخشیطالبدر

هویتصنفیروحانیت16

آشناییبافلسفه�پیدایشورسالتروحانیت،شناختمسائل

طلبگی،انگیزهطلبگی،هویتطلبگی،نصابطلبگی،طلبة

مطلوب،مدرسهعلمیهمطلوب،آیندهطلبگی،طلبهوانقالب

اسالمیو...

تقــدم  بــاال،  جــدول  عناویــن  در   :1 تبصــره 
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پــس  امــر  ایــن  اســت.  نشــده  لحــاظ  تأخــر  و 
شــد.  خواهــد  مشــخص  ســرفصل نگاری  از 
ســرفصل نگاری نیــز پــس از تصویــب اصــل طــرح و 
عناویــن پیشــنهادی در شــورای تخصصــی تهذیــب 

می پذیــرد.  انجــام 
تبصــره 2: ایــن عناویــن آموزشــی و مهارتــی در دو 

ــرا  ــزی و اج ــی برنامه ری ــی و تکمیل ــطح مقدمات س
ــی  ــای اجرای ــات آن در آیین نامه ه ــود. جزئی می ش

طــرح بیــان خواهــد شــد.

سیاست های حاکم
ــود  ــوی خ ــی و معن ــای اخالق ــرای ارتق ــالش ب ● ت

ارائــه  و  دوره هــا  برگــزاری  ضمــن  در  اســاتید 

؛ موزش هــا آ

ایــن  كــه  مطلــب  ایــن  بــه  نســبت  مراقبــت   ●

یفاتی و امتیــازی بــه خــود  آموزش هــا حالــت تشــر

ــرد. نگی

 روش های ارائه آموزش ها
ــکل  ــه دو ش ــده ب ــی یادش ــرفصل های آموزش س
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خواهــد  ارائــه  قابــل  غیرحضــوری  و  حضــوری 
بــود؛ برخــی از ایــن ســرفصل ها امــکان ارائــه 
بــه صــورت ســیرهای مطالعاتــی، آموزش هــای 
مجــازی )آنایــن و آفایــن(، فیلــم، فایــل صوتــی، 
مطالعــه کتــاب، جــزوه و بروشــور و امثــال آن را 
دارد. امــا الزم اســت برخــی دیگــر از آموزش هــا 
ــورد  ــوند. در م ــه ش ــوری ارائ ــورت حض ــه ص ــز ب نی
قالب هــا و شــیوه های آمــوزش هــم می تــوان از 
ــی،  ــش و گردهمای ــزاری کاس، کارگاه، همای برگ
ــای کارورزی  ــس، دوره ه ــی، ویدئوکنفران هم اندیش

ــرد. ــتفاده ک ــال آن اس و امث
شــایان ذکــر اســت مســئولیت اجــرای طــرح و 
ارائــه ایــن آموزش هــا بــا معاونــت تهذیــب و تربیــت 
حوزه هــای علمیــه اســت و بــه تناســب ســرفصل ها 
ــا و  ــزاری دوره ه ــت، در برگ ــن معاون ــخیص ای و تش
از ظرفیــت ســایر مجموعه هــا  آموزش هــا  ارائــه 
ــانی  ــع انس ــت مناب ــوزش، معاون ــت آم ــل معاون مث
و  مهارتــی  آموزش هــای  مرکــز  پشــتیبانی،  و 
کاربــردی و مرکــز تربیــت مــدرس اســتفاده خواهــد 

شــد.
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اقدامات عملی
ــرح الزم  ــردن ط ــرای اجرایی ک ــه ب ــی ک اقدامات

اســت، عبارت انــد از:
شناســایی  موجــود،  وضعیــت  بررســی  الــف( 

نظــر  از  مــدارس  اســاتید  رتبه بنــدی  و  کامــل 
تربیتــی:1 اخاقــی-  توانمندی هــای 

ــدی  ــت و کارآم ــاظ موفقی ــی از لح ــاتید فعل اس
ــیم  ــل تقس ــته  قاب ــه دس ــه س ــی، ب ــی تربیت اخاق

ــتند:  هس
1. اســاتید دغدغه منــد، مســئولیت پذیر و دلســوز 

ــالب؛ ــی ط ــی تربیت ــث اخالق در مباح

2. اســاتید میانــه و دارای عملکــرد متوســط كــه 

ــی  ــی و تربیت ــور اخالق ــه ام ــبت ب ــدودی نس ــا ح ت

طــالب حساســیت نشــان می دهنــد؛

3. اســاتید بــا عملکــرد ضعیــف تربیتــی كــه تنهــا بــه 

ــه و  ــد و دغدغ ــالب می پردازن ــی ط ــه آموزش جنب

1 . 46 شــاخص  تهذیبــی و تربیتــی اســاتید در چهــار دســته شــاخص های 
معنــوی و اخاقــی، شــناختی ـ معرفتــی، انگیزشــی و رفتــاری در شــورای 
ــاغ  ــوزه اب ــرم ح ــر محت ــوی مدی ــب و از س ــت تصوی ــب و تربی ــی تهذی تخصص

شــده اســت. )مــورخ 1397/7/30 نامــه شــماره  32755/11(
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انگیــزه ورود بــه مباحــث اخالقــی و تربیتــی آن هــا 

ــد.  را ندارن

ــه  ــن س ــرای ای ــطح ب ــه س ــزی در س ب( برنامه ری
ــاتید:1 ــروه از اس گ

ج( برگــزاری دوره هــای آموزشــی در ضمــن ارائــه 

ســرفصل های آموزشــی و مهارتــی؛
د( ارزیابــی و بازخوردگیــری )در هــر نیم ســال 

یــک مرتبــه(.
تبصــره: درصورتی کــه شناســایی و رتبه بنــدی 

خاطــر  بــه  و  فعلــی  شــرایط  در  اســاتید 
نبــود،  امکان پذیــر  موجــود  حساســیت های 
پیشــنهاد ایــن اســت کــه عناویــن و ســرفصل های 
آموزشــی- مهارتــی یادشــده بــه همــراه تبییــن 
ضــرورت و اهمیــت آن هــا، از ســوی مدیــر محتــرم 
مدیــران  بــه  نامــه ای  طــی  علمیــه  حوزه هــای 
ــا  ــا ب ــود ت ــته ش ــا خواس ــام و از آن ه ــتانی اع اس
مشــورت بــا مدیــران و اســاتید مــدارس علمیــه 
ــاتید را  ــی اس ــی ـ مهارت ــای آموزش ــتان، نیازه اس
ــه ســتاد اجرایــی طــرح، مســتقر در  شناســایی و ب
1 . بدیهــی اســت نیازهــای آموزشــی ـ مهارتــی ایــن ســه ســطح از اســاتید بــا هــم 

متفــاوت و بــرای اســاتید موفــق کمتــر و اســاتید ضعیــف بیشــتر خواهــد بــود.
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معاونــت تهذیــب و تربیــت، ارســال نماینــد.
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به گونــه ای  مــدارس  تبصــره: مدیــران محتــرم 

در  ســاعت  دو  حداقــل  کــه  کننــد  برنامه ریــزی 
هفتــه  بــه دانش افزایــی و مهارت افزایــی اخاقــی و 
تربیتــی اســاتید اختصــاص یابــد و نیــز زمینه هــای 
الزم را فراهــم نماینــد و اســاتید را تشــویق نماینــد تا 
بــه تناســب نیــاز مدرســه در کارگاه هــا و دوره هــای 
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ــب و تربیــت  ــت تهذی مختلفــی کــه از ســوی معاون
ــد. ــرکت کنن ــود، ش ــزار می ش برگ

در   1397/7/23 یــخ  تار در  طــرح  ایــن 

جلســه هشــتم شــورای تهذیــب و تربیــت بــا 

ــرم  ــر محت ــی، مدی ــه اعراف ــور آیت الل حض

حوزه هــای علمیــه و ســایر اعضــای محتــرم 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــی و ب بررس



بخش دوم

دوره های آموزشی مهارتی
ضمن خدمت با رویکرد تهذیبی

ویژه مدیران مدارس علمیه 
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مقدمه 

گرچــه در تربیــت و تهذیــب طلبــه، عوامــل 
گوناگونــی مانند خانواده، اســاتید، کادر، دوســتان 
ــه  ــط مدرس ــررات، محی ــن و مق ــاالن، قوانی و هم س
مهم تریــن  می توانــد  ولــی  هســتند؛  مؤثــر  و... 
عامــل، مدیــر مدرســه باشــد کــه مســئولیت اصلــی 
امــر تعلیــم و تربیــت طــاب در مدرســه متوجــه وی 
ــای  ــات و ظرفیت ه ــه امکان ــد هم ــت و می توان اس

مدرســه را بــرای تهذیــب طــاب بســیج کنــد.
و  مســتقیم  دوگانــۀ  نقــش  مدرســه،  مدیــر 
مدیربــودن  لحــاظ  از  او  دارد.  غیرمســتقیم 
از  مدرســه  در  مناســب  زمینه ســازی های  بــا 
و  درســت  ســازمان دهی  و  برنامه ریــزی  قبیــل 
اســاتید  از  دعــوت  وســیله  بــه  انگیزه بخشــی 
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مهــذب و توانمنــد، اهمیــت دادن بــه رشــد معنــوی 
ــه ســمت گرایش هــای معنــوی،  ــه ب و تشــویق طلب
انجــام عبــادات و نیــز توجــه بــه نیازهــای عاطفــی، 
اجتماعــی طلبــه، می توانــد  و  معنــوی  روانــی، 
ــه را  ــاب مدرس ــی ط ــد اخاق ــب رش ــه مناس زمین
فراهــم ســازد و بــه صــورت غیرمســتقیم تأثیرگــذار 
باشــد. نیــز بــه جهــت جایــگاه مدیریتــی و رهبــری 
عنــوان  بــه  خواه ناخــواه  دارد،  مدرســه  در  کــه 
ــاب از او  ــود و ط ــته می ش ــی نگریس ــوی عمل الگ

بــه صــورت مســتقیم تأثیــر می پذیرنــد.  
ــه برنامه هــای  ــر ب ــت  دادن مدی همچنیــن، اولوی
اخاقــی و عبــادی، ســایر برنامه هــا را تحــت تأثیــر 
ــا  قــرار داده و عوامــل دیگــر مدرســه نیــز خــود را ب

ایــن اولویت هــا هماهنــگ می ســازند.
بــرای این کــه مدیــر بتوانــد رســالت تربیتــی 
خــود را در مدرســه به درســتی و بــه شــکل مطلوبــی 
ــا و  ــا، مهارت ه ــد از دانش ه ــاند، بای ــام رس ــه انج ب
توانمندی هــای مدیریتــی و اخاقــی و تربیتــی 
خاصــی برخــوردار باشــد. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان 
شــد و اعــام نیــاز مکــرر و اشــتیاق فــراوان مدیــران 
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مــدارس علمیه سراســر کشــور، دوره های آموزشــی 
– مهارتــی ضمــن خدمــت مدیــران مــدارس علمیــه 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــی( ب ــی و تهذیب ــرد تربیت ــا رویک )ب

آمــاده شــده اســت.

مستندات قانونی 
معاونــت  اباغــی  وظایــف  شــرح  بنــد5   .1
تاریــخ   ،658 مصوبــه  تربیــت،  و  تهذیــب 
ارتقــای  جهــت  »برنامه ریــزی   :1388/12/14
ســطح دانــش و مهارت هــای تربیتــی مدیــران و 
مشــاوران«؛ و  اخــاق  اســاتید  به ویــژه  اســاتید 
ــه،  ــای علمی ــرم حوزه ه ــر محت ــه مدی 2. مطالب
آیت اللــه اعرافــی در جلســه اول شــورای تخصصــی 

تهذیــب، تاریــخ 1396/06/12.

ضرورت طرح 
ــای  ــزاری دوره ه ــل برگ ــوارد ذی ــه م ــه ب ــا توج ب
آموزشــی کوتاه مــدت و ضمــن خدمــت جهــت 
ــه نظــر  ــران مــدارس علمیــه امــری ضــروری ب مدی

می رســد:
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1. مراجعــات مکــرر و انتظــارات طــالب بــرای 

ــه در  ــر مدرس ــاوره از مدی ــی و مش ــن راهنمای گرفت

ــی...؛ ــی و تحصیل ــی، تربیت ــث اخالق ــه مباح زمین

2. لــزوم ایجــاد وحــدت رویــه بیــن مدیــران در حــل 

ــی و  ــش های اخالق ــه پرس ــخ گویی ب ــائل و پاس مس

تربیتــی طــالب؛

3. اســتمرار، تنــوع و گســتردگی روزافــزون نیازهــای 

اخالقــی و تربیتــی طــالب و كمبــود اســاتید اخالق 

و مشــاور جهــت اعــزام بــه مــدارس؛

ــا  ــف ی ــای ضع ــگیری از پیامده ــرورت پیش 4. ض

یتــی مدیــران در برخــی مدارس  ســوء عملکــرد مدیر

ــی. ــون تهذیب ــای گوناگ ــه در عرصه ه علمی

اهداف طرح
ــران  ــی مدی یت ــی مدیر ــی و مهارت افزای 1. دانش  افزای

یــت مدرســه  مــدارس علمیــه بــا رویکــرد مدیر

ــه؛ علمی

2. دانش  افزایــی و مهارت افزایــی مدیــران در امــور 

ــی مدرســه؛ ــی و تربیت تهذیب

3. ایجــاد مهارت هــای الزم جهــت مواجهــه بــا 
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چالش هــا و مســائل جــاری مــدارس علمیــه و 

ــه راهکارهــای مناســب پیرامــون  ــوان ارائ افزایــش ت

ــالب؛ ــی ط ــی و اخالق ــکالت تربیت ــات و مش مطالب

ــی و  ــل اخالق ــنت های اصی ــترش س ــا و گس 4. احی

ــه؛ ــای علمی ــی حوزه ه تربیت

مخاطبان طرح:
مدیران مدارس علمیه سراسر کشور.

 عناوین و سرفصل های
آموزشی و مهارتی

بــا توجــه بــه اهــداف طــرح، ســرفصل های 
آموزشــی در ســه بخــش تدویــن شــده اســت:

یتی؛ 1. دانش ها و مهارت های مدیر

2. دانش ها و مهارت های تربیتی و اخالقی؛

و  )چالش هــا  طلبگــی  صنفــی  گاهی هــای  آ  .3

مســائل(.
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اهدافدرسعنوانکارگاهردیف

1
روشهایاصالحوتربیت

دیدگاهقرآنوروایات اخالقیاز

آشناییبااصولوفنونترکگپناهوروشهایتربیتیمتناسب

بانوعآسیباخالقی؛

آشناییباروشهایاصالحوتربیتنسبتبهمربی)مثل:

اعطایبینش،دعوتبهایمان،انذار،تبشیر،تشویقو...(و

متربی)مثل:تحمیلبهنفس،ذکر،تغییرموقعیتو...(

2
روانشناسیرشدنوجوان

وجوان

آشناییبامبانی،اصولومسائلرشدنوجوانوجوانباتأکید

آموزههایاسالمیونیازشناسینوجوانوجوانونقش بر

تربیتیمدیرانومسئوالنتربیتیدرمدرسه

3
اصولوفنونمشاورهو

راهنمایی

آشناییبااصول،فنون،روشهاوفرآیندمشاورهوراهنمایی

بارویکرد

راهنماییتحصیلی4
آشناییبااصول،روشهاوفرآیندهایراهنماییتحصیلیبا

رویکرداسالمی

5
مدیریتوراهنماییازدواج

وخانواده

آشناییبااصول،روشهاوفرآیندهایمدیریتوراهنمایی

درانتخابهمسروامرازدواجومسائلخانوادهباتأکیدبر

منابعاسالمی

اصولوروشهایتربیتطلبه6

آشناییباضرورت،اهمیت،اهداف،مبانی،اصول،ساحتها،

مراحلوروشهایتربیتطلبه،فرصتهاوظرفیتهایتربیتی

مدرسهعلمیه،آسیبهاوموانعتربیت،ایدهها،طرحها، در

برنامههاوراهبردهایتربیتطلبه

مدیریتعواطفوغرایز7

آسیبهاوانحرافاتجنسی آشناییباراهکارهای�پیشگیریاز

طالب،ازدواجبهنگامطالب،مسئلهدوستیهایافراطی،

ازدواجموقتو...

مهارتهایارتباطمؤثر8
آشناییبامهارتهایالزمجهتارتباطسازندهباطالب،کارکپنان،

مسئولین،مراکزونهادهایحوزویوغیرحوزوی

9
آسیبشناسیاخالقیوتربیتی

طالب

افزایشآگاهینسبتبهآسیبهایاخالقی،تربیتیوروانی

شایعبینطالبومهارتهای�پیشگیریورفعآنها

11
مدیریتمعنویوتعمیق

باورهایدینی

12
طلبه؛فنآوریاطالعاتو

فضایمجازی

افزایشسوادرسانهایمخاطبانوآموزشروشهایمدیریت

موبایلوفضایمجازیدرمدارسعلمیهوراهکارهای

شبکههایاجتماعی مصونیتبخشیطالبدر
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آگاهیهایصنفیطلبگی13

آشناییبافلسفه�پیدایشورسالتروحانیت،شناختمسائل

طلبگی،انگیزهطلبگی،هویتطلبگی،نصابطلبگی،طلبة

مطلوب،مدرسهعلمیهمطلوب،آیندهطلبگی،طلبهوانقالب

اسالمیو...

14
موردکاویالگوهایموفق

مدیریتتربیتیمدارسعلمیه

آشناییبااصولمدیریتیوروشهایتربیتیمدیرانموفقو

شاخصمدارسعلمیه

آشناییباتجاربوسنتهایاصیلاخالقیوتربیتیدر

حوزههایعلمیه

مدیریتفرهنگی–تربیتی15

آشناییبامبانی،اصولوروشهایبرنامهریزیواجرای

فعالیتهایفرهنگیـتربیتیدرمدارسعلمیه)فعالیتهای

قرآنی،هیئت،نشریات،همایش،اردو،مسابقات،فعالیتهای

ورزشیوتفریحیو...(

16

مدیریتمنابعانسانیورفتار

سازمانیباتأکیدبرمنابع

اسالمی

آشناییبابرنامهریزی،آموزش،بهبودتواناییهاوافزایش

کارایینیرویانسانیدرسازمان

17
کاربرددانشمدیریتدرادارة

مدارسعلمیه

آشناییبااصولوروشهایمدیریتبهینةابعادسازمانیو

اداریمدارسعلمیه)تشکیالتوسازماندهی،ارزیابیعملکرد،

برنامهریزیو...(،مدیریتآسیبزاو...

18
نظامجامعتهذیبیوفلسفه

حوزههایعلمیه تربیتدر

آشناییبانظامجامعتهذیبیوفلسفهتربیتدرحوزههای

علمیه

آشناییبامتونکهناخالقیوتربیتیمتونکهناخالقیوتربیتی19

و  تقــدم  بــاال،  جــدول  عناویــن  در   :1 تبصــره 

از  ایــن امــر پــس  تأخــر لحــاظ نشــده اســت. 
شــد.  خواهــد  مشــخص  ســرفصل نگاری 

ــده  ــی یادش ــی و مهارت ــن آموزش ــره 2: عناوی تبص

ــزی و  ــی برنامه ری ــی و تکمیل ــطح مقدمات در دو س
آیین نامه هــای  در  آن  جزئیــات  می شــود.  اجــرا 

ــد. ــان خواهــد ش ــرح بی ــی ط اجرای
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سیاست های حاکم
ــران  ــرای ارتقــای اخالقــی و معنــوی مدی ● تــالش ب

ــا؛ ــزاری آموزش ه ــن برگ در ضم

ایــن  كــه  مطلــب  ایــن  بــه  نســبت  مراقبــت   ●

یفاتی و امتیــازی بــه خــود  آموزش هــا حالــت تشــر

ــرد. نگی

روش های ارائه آموزش ها
و  حضــوری  شــکل  دو  بــه  آموزش هــا 
ــن  ــی از ای ــد؛ برخ ــد ش ــه خواه ــوری ارائ غیرحض
ســرفصل ها امــکان ارائــه بــه صــورت ســیرهای 
و  )آنایــن  مجــازی  آموزش هــای  مطالعاتــی، 
آفایــن(، فیلــم، فایــل صوتــی، کتــاب، جــزوه، 
ــر از  ــی دیگ ــا برخ ــال آن را دارد. ام ــور و امث بروش
ــه  می شــوند.  ــه صــورت حضــوری ارائ آموزش هــا ب
هــم  آمــوزش  شــیوه های  و  قالب هــا  مــورد  در 
همایــش  کارگاه،  کاس،  برگــزاری  از  می تــوان 
کنفرانــس،  ویدئــو  هم اندیشــی،  گردهمایــی،  و 
دوره هــای کارورزی و امثــال آن اســتفاده کــرد.
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شــایان ذکــر اســت بــه تناســب ســرفصل ها 
در  تربیــت،  و  تهذیــب  معاونــت  تشــخیص  و 
برگــزاری دوره هــا و ارائــه آموزش هــا از ظرفیــت 
ــای  ــز آموزش ه ــد مرک ــو مانن ــای همس مجموعه ه
ــز و  ــا و مراک ــایر معاونت ه ــردی و س ــی و کارب مهارت

مؤسســات تخصصــی اســتفاده خواهــد شــد.

اقدامات عملی
اقداماتــی کــه جهــت اجرایی کــردن طــرح الزم 

ــد از: ــت، عبارت ان اس
شناســایی  موجــود،  وضعیــت  بررســی  الــف( 

از حیــث  رتبه بنــدی مدیــران مــدارس  و  کامــل 
تربیتــی:1 ـ  تهذیبــی  توانمندی هــای 

ــدی  ــت و کارآم ــاظ موفقی ــی از لح ــران فعل مدی
تهذیبــی و مدیریتــی، بــه ســه دســته  قابــل تقســیم 

هســتند: 
1. مدیران موفق و کارآمد؛

1 . شــاخص های تهذیبــی و تربیتــی مدیــران در چهــار دســته شــاخص های 
معنــوی و اخاقــی، شــناختی- معرفتــی، انگیزشــی- عاطفــی و مهارتــی-
رفتــاری )مجموعــًا 57 شــاخص( در جلســه چهــارم شــورای تخصصــی تهذیب و 
تربیــت مــورخ 96/8/7، بــا حضــور آیت اللــه اعرافــی مدیــر محتــرم حوزه هــای 

علمیــه، بررســی و بــه تصویــب رســیده  اســت.
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2. مدیــران میانــه و دارای عملکــرد متوســط کــه ظرفیت 

ــد دارند؛ رش

3. مدیران ضعیف و ناکارآمد.

ــه  ــن س ــرای ای ــطح ب ــه س ــزی در س ب( برنامه ری
ــران؛1 گــروه از مدی

ج( برگزاری سرفصل های آموزشی و مهارتی؛

د( ارزیابــی و بازخوردگیــری )در هــر نیم ســال 

یــک مرتبــه(.
تبصــره: درصورتی کــه شناســایی و رتبه بنــدی 

خاطــر  بــه  و  فعلــی  شــرایط  در  مدیــران 
نبــود،  امکان پذیــر  موجــود  حساســیت های 
پیشــنهاد ایــن اســت کــه عناویــن و ســرفصل های 
آموزشــی- مهارتــی یادشــده بــه همــراه تبییــن 
ضــرورت و اهمیــت آن هــا، از ســوی مدیــر محتــرم 
مدیــران  بــه  نامــه ای  طــی  علمیــه  حوزه هــای 
ــا  ــا ب ــود ت ــته ش ــا خواس ــام و از آن ه ــتانی اع اس
مشــورت بــا مدیــران مــدارس علمیــه اســتان، 
نیازهــای آموزشــی ـ مهارتــی مدیــران را شناســایی 

1 . بدیهــی اســت نیازهــای آموزشــی ـ مهارتــی ایــن ســه ســطح از مدیــران بــا هــم 
متفــاوت و بــرای مدیــران موفــق کمتــر و بــرای مدیــران ضعیــف بیشــتر خواهــد 

. د بو
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ــت  ــتقر در معاون ــرح، مس ــی ط ــتاد اجرای ــه س و ب
تهذیــب و تربیــت، ارســال نماینــد.
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تبصــره: اگــر بتــوان مدیــران مــدارس را ملــزم 

کــرد کــه یــک روز در هفتــه  یــا دو روز در مــاه را بــه 
دانش افزایــی و مهارت افزایــی اختصــاص دهنــد و 
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نیــز در دوره هــای تابســتانی )یــک تــا دو هفتــه ای( 
آموزش هــا  ایــن  مــدت  طــول  کننــد،  شــرکت 

ــد. ــد ش ــر خواه کوتاه ت
یــخ 1397/02/03  طــرح حاضــر در تار

در شــورای تهذیــب و تربیــت حوزه هــای 

آیت اللــه  حضــرت  حضــور  بــا  علمیــه 

ــه  ــی و ب ــا، بررس ــت اعض ی ــی و اكثر اعراف

ــید. ــب رس تصوی


