
برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مششاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

1 
 

 

 

 

 : پژوهی اقدام عنوان

آموزه های دینی را در دانش آموزان  توانستم چگونه

 ؟تقویت نمایم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مششاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

2 
 

 

 فهرست مطالب 

 3 ................................................................................................................................................................................................ چكيده

 4 ................................................................................................................................................................................................. مقدمه

 5 ........................................................................................................................................................................................ مساله انيب

 6 ................................................................................................................................................................ موجود وضعيت توصيف

 6 ......................................................................................................................................................................... 1شواهد آوري گرد

 7 ................................................................................................................................................................... پيشنهادي هاي حل راه

 8 ................................................................................................................................................ :موقت طور به دیجد راه انتخاب

 9 ........................................................................................................................................... :آن بر نظارت و دیجد طرح ياجرا

 16 .............................................................................................................................................( :2 شواهد) اطالعات يآور گرد

 17 ................................................................................................................. : آن اعتبار نييتع و دیجد اقدام ريتاث یابيارزش

 19 ................................................................................................................................................................................. :يريگ جهينت

 22 ..............................................................................................................................................................................ها راهكار دیگر

 22 ........................................................................................ مدرسه در آموزان دانش  یمذهب مشارکت يبرا ییراهكارها

 21 .................................................................................................................................... یتيترب يفضاساز يراهبردها        •

 23 ......................................................................................................... ینید يها آموزه تیتقو و قيتعم يبرا ییراهكارها

 25 ............................................................................................................................................................................................. : منابع

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مششاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

3 
 

 چكيده

 شدن صنعتی ، ارتباطات و فناوري سریع گسترش ، امروزي مفهوم به مدارس وایجاد توسعه کنونی دنياي در

 دانش هاي اندیشه و افكار بر مختلف عوامل گذاري تاثير دایره ، دانش انفجار عصر متنوع نيازهاي و جوامع

 آموزان نش دا دینی معلومات افزایش تنها دینی آموزش ازهدف  است کرده گذشته از تر گسترده را آموزان

 " اصلی هدف ، دیگر عبارت به. است والهی دینی تربيت به ونيل ایمان پرورش ، اصلی هدف بلكه ، نيست

 اصلی عنوان به ما مدارس هنوز که است این است مسلم آنچه..  است " تدین " بلكه نيست "آموزي دین

 و آموزش نظام اگر.  است نگرفته قرار وصریح دقيق ریزي برنامه و توجه مورد تربيتی هاي کانون ترین

 الزم کند، حرکت اجتماعی و ،اخالقی دینی تربيت سمت به صرف هاي آموزش مسير از بخواهد ما پرورش

 .دهد تغيير را روشها و اهداف از بسياري است

 ارتباط این ،اما دارد نزدیكی ارتباط ما قلبی ایمان نتيجه در و اعتقادات و باورها با ما هاي آموخته تردید بی

 در و دارند فراوان دانش که انسانهایی بسيارند زیرا.  نيست ضروري و قطعی رابطه یک ، ابتداتاانتها از

 تعلم.رندندا را آن با متناسب عمل نتيجه در و ایمان ولی ، اند رسيده نيز اعتقادي باور به اي نكته خصوص

 و دانش ایجاد مسير از صرفا ، تربيتی فرایند یک که معنا بدین ، است یادگيري مقوله از اساسا وتربيت

 این اما. کند می ایجاد بالقوه حتی یا بالفعل رفتار تغيير گيرنده بر در ، مثبت هاي نگرش ایجاد نيز و مهارت

 تغيير یا تقویت ، درایجاد را آن توان می صرفا بلكه ، نيست ایمان مبناي بر عمل معناي ضرورتابه رفتار تغيير

 وشناخت معرفت با همراه نگرش همان دینی یادگيري.  دانست موثر آدمی عمل نتيجه در و ایمان جهت

 دو عمل و ایمان. کند می تقویت ، ضرورتاآموزشی نه و درونی فرآیند یک رادر دینی عمل و ایمان که است

اینجانب        معاون پرورشی          در اقدام پژوهی فوق تصميم . است یآدم داري دین اصلی شاخصه

 .گرفتم راهكار هاي عالقه مند کردن دانش آموزان را به آموزه هاي دینی مورد بررسی قرار دهم
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  مقدمه  

 حتی و بيرونی درونی، مختلف عوامل تأثير تحت جدید، نسل ویژه به افراد شخصيت گيري  شكل و تربيت

 درجه داراي و مهم خود جاي در کدام هر تربيت، در مؤثر گوناگون عوامل. دارد قرار طبيعی فوق املعو

 دیگر به نسبت اي برجسته بسيار نقش مدرسه یا مكتب و خانواده عامل دو ميان این در. است تأثير از خاصی

 و تعليم محل نخستين وادهخان. دهند  می شكل را افراد شخصيت که هستند دو این واقع در و دارند عوامل

 هاي الگو و  شخصيت عالیق، و سالیق اعظم بخش که اینجاست. است افراد تمام براي آموزش   عرصه و تربيت

 و تعليم با همراه افراد آن در که است کانونی خانواده، مكمل عنوان به مدرسه. گيرد  می شكل افراد رفتاري

 قبيل از مؤثرند تربيت امر در که دارند وجود مختلفی عوامل يزن مدرسه در.شوند  می تربيت معلومات، کسب

 اندازه به اینها از یک هيچ ولی آن؛ آموزشی امكانات و مدرسه سازمان آموزشی، مواد درسی،  هاي  برنامه

  می جان عوامل آن  همه به که است معلم این زیرا ندارد، اهميت تربيتی چه و آموزشی لحاظ به چه معلم،

  می ارتباط همدیگر به را ها  نسل   که اوست همچنين. گرداند  می بخش  نتيجه و سودمند را آنها و بخشد

 دانش رفتار به بخشد،  می تكامل و دهد  می تغيير نياز صورت در و کند،  می حفظ را جامعه فرهنگ دهد،

 .کند  می تربيت را جامعه نياز مورد افراد و دهد می شكل آموز 

 است، نظر مورد تربيت از خاصی نوع جامعه، آن هاي  نگرش و ها  بينش به بسته اي  جامعه هر در که آنجا از

 یک ما کشور اینكه به توجه با. است تربيت امر متوليان جدي اهتمام مورد دینی تربيت دینی،  جامعه در

 وزارت هاي  بایسته از یكی جدید نسل دینیِ تربيت است، مسلمان آن جمعيت 99۹ و است اسالمی کشور

  .رود  می شمار به کشور، در تربيت و تعليم امر متكفل رسمیِ نهاد عنوان به معارف

 کرد پيدا آگاهی آن به نسبت و داشت نظر مد باید که چيزي اولين دانش آموزان به دین آموزش براي

 وجود هک داشت توجه باید.  آنهاست رشد مراحل شناخت همچنين و آنان ویژگيهاي و روحيات شناخت

 اسالم دین اساسی مفاهيم و دارند خداجوي سرشت آنها.  است انكار قابل غير دانش آموزان در دینی گرایش
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 کردن شكوفا تربيت و تعليم وظيفه و نيستند اکتسابی و بوده سازگاري آنان سرشت با که هستند اموري نيز

 . است فطري گرایشات این

 .پرداخت دین و تربيت معناي تبيين به باید نخست آورد دست به یدین تربيت از تعریفی بتوان که آن براي

 استعدادهاي ساختن شكوفا یا رساندن فعليت به عوامل و ها زمينه آوردن فراهم» از است عبارت تربيت

 « .مطلوب هاي هدف سوي به او اختياري تكامل و رشد جهت در شخص

» : از است عبارت اصطالح در پيروي و خضوع انقياد، عادت، غلبه، قهر، اطاعت، جزا، معناي به لغت در دین

 گرفته کار به آنها پرورش و انسانی جامعه امور ي اداره براي که ومقرراتی قوانين ، اخالق عقاید، ي مجموعه

 است فرایندي دینی تربيت گفت توان می آمده عمل به دین و تربيت از که تعریفی به عنایت با« . شود می

 دینی مقررات و ،قوانين عقاید ي مجموعه از گيري بهره با مربی آن ضمن که متربی و ربیم ميان سویه دو

 گام خود استعدادهاي شكوفایی و رشد جهت در آزادانه متربی که آورد فراهم شرایطی تا کند می تالش

 دمانن تربيت هاي جنبه سایر همچون دینی، تربيت. گردد رهنمون مطلوب هاي هدف سوي به ، برداشته

 تفاوت این با ، شود گرفته فرا و آموخته باید که سویه دو است فرایندي...و اخالقی ،ذهنی، جسمانی تربيت

 . شود انجام خاص ظرافت و دقت با باید و است تر مهم تربيت انواع سایر از تربيت نوع این که

 مساله بيان

 همه به نسبت را آن و نمود فرض وبخ تعليم و تربيت یک ي، مثابه به توان نمی را تعليمی و تربيت هر

 بدینسان،. بخشد الهی نيروي انسان به که است نظر مد پرورشی و آموزش دینی، نگاه در زیرا داد؛ تعميم

 تأمل جاي آنچه. نيست دليل ارایه به نيازمند که است روشن قدري به وحی مكتب در اسالمی تربيت جایگاه

 عدم خاطر به یا است عمدي محروميت این آیا. است؟ مانده زبا مطلوب تربيت از بشر چرا که این است

 عدم از سخن که نمود تفكيک شود می سؤال، این به پاسخ در است؟ آن منصوبين و اسالمی تربيت کارآیی

 بدست نكته چند دینی، هاي آموزه به نسبت بينانه واقع نگاه با. نيست بيش مدعایی اسالمی، تربيت کارآیی
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 مفيد و ارزشمند تربيت( ب شود؛ می روشن اسالمی، تربيت کارکرد و جایگاه اهميت، ورت،ضر( الف: آید می

 قدرت انسان به( ج گردد؛ واقع مؤثر انسان، هاي ساحت سازي تعدیل در که شود می گفته تربيت از نوع آن به

 و کمال به ییاب دست جهت در استعدادهایشان و نيروها تمام از تا دهد می را متعادل و مناسب بهروري

 انسان، براي جمعی و فردي زندگی فرآیند در تعليم از جداي تربيت( د نماید؛ استفاده خویش، مندي سعادت

  .داشت نخواهد مطلوبيتی

 توصيف وضعيت موجود

که در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم و هم اکنون در سمت  سال استمدت                اینجانب 

 تحصيلی وضعيت با ، آموزشگاه این آموزان دانش.در حال انجام وظيفه هستم      تمع در مجمعاون پرورشی 

 همه من و شد می دیده ازآنان زیادي مذهبی و اخالقی مشكالت متأسفانه اما. مشغولند تحصيل به خوب

 رعایت عدم ، ایشان اخالقی مشكالت ، آموزان دانش در مسائل دینیعدم توجه دقيق به  دیدن از روزه

 بردم می رنج 222و دروغگویی مذهبی، مراسم به توجهی بی ، جماعت نماز از استقبال عدم ، مذهبی مسائل

 آموزان دانش با که زمانی نماید، می ایجاد گفتگو براي بازي فضايکه  سمتم در این آموزشگاه واسطه به و

 شرعی مسائل رعایت ضرورت و دین قضيه با باالتفاق آنان همه که کردم می مشاهده پرداختم می بحث به

 2دهد می نشان را گفتارشان خالف رفتارشان کردم می مشاهده عمل در اما موافقند

 1شواهدگرد آوري 

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار این. شود می ميسر روش چهار طریق از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم که دارند هایی ویژگی و ها اربردک روش چهار این از یک هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 یا روشی چه که این. کنند کسب را کافی آشنایی ها روش این با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان

 آوري جمع که اطالعاتی همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگی دارد کاربرد پژوهی اقدام در فنونی

 شواهد با مترادف( اطالعات) ها داده دیگر بيان به. نيستند چيزي رد یا اثبات براي الزم شواهد شود می



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مششاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

7 
 

 داوري رخدادي یا چيزي تغييرات ي درباره توانيم می وسيله بدان که هستند هایی داده شواهد. نيستند

 .باشيم داشته قبول قابل شواهد باید چيزي رد یا اثبات براي پس کنيم

این اقدام پژوهی از روش هاي مصاحبه با دانش آموزان و دیگر همكاران و در       بنا بر این اینجانب 

 :همچنين مشاهده رفتار دانش آموزان بهره جستم و به جزئيات زیر رسيدم

 .نداشتند این مسئله از پروایی و کردند نمی رعایت را آموزه هاي دینی آموزان دانش. 1

 .بود ناچيز و کم بسيار جماعت نماز از استقبال. 2

                                       بشدت آموزان دانش بين غيبت و داشت وجود... و پایين نمرات و کاري کم توجيه براي دروغگویی. 3

 .بود رایج

 .کردند می استفاده نابجا هاي شوخی همچنين زشت، الفاظ از یكدیگر با کردن صحبت موقع در. 4

 .دادند نمی نشان خود از زندگی و دینیی مثل ها درس به اي عالقه آموزان دانش. 5

 پيشنهادي هاي حل راه

 همكاران با مشورت و آموزگاران شوراي برگزاري

 .آموزان دانش به نامه پرسش ي ارائه و تهيه 

 زمينه این در متخصص افراد با مشورت

 راه بهترین انتخاب و شده ارائه کارها راه بررسی 

 مختلف هاي سایت به سرکشی و موضوع با مرتبط هاي مهنا پایان مجالت، کتب، مطالعه 

 آموزان دانش رفتار مشاهده 
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 اندیشی هم جلسات برگزاري 

 

 :  موقت طور به جدید راه انتخاب

 آنجایی از اما. است بردباري و تمرین اندکی مستلزم ،مدرسه در جدید رویكرد یک شكوفایی که است بدیهی 

 شناختی و رفتارگرایی مكتب و عملی هاي تجربه و علمی هاي یافتهبر بخش اثر آموزشی راهبردهاي که

. کرد استفاده مفاهيم آموزش در بخش اطمينان و مناسب رویكردي عنوان به آن از توان می هستند، متكی

 هيچ آیا اما. هستيم خود هاي روش تغيير براي نو راهی دنبال به هميشه مدرسه در ما از بسياري بسا، چه

 استفاده مدرسه وضعيت بهبود جهت در را آن و کنيم ایجاد خودمان در را تغيير این ایم دهکر سعی وقت

 هاي حل راه از تعدادي تا کردم سعی کردم، تحليل و تجزیه را آورنده وجود به دالیل اینكه از بعد کنيم؟

 عادات شده ذکر دالیل از بعضی. کردم اشاره قبالً که طور همان البته. کنم اجرا درس کالس در را نظرم مورد

 توانستم می سختی به من و. بود یافته انتقال ایشان به خانواده بطن از و کودکی دوران از که بود اشتباهی

 می نوجوان و کودک رشد بر را تري عميق و پایدارتر اثرهاي خانوادگی هاي تفاوت که چرا دهم تغيير را آنها

 و محبت نبود نتيجه وراثت، از نظر صرف ، رفتاري هاي اختالل از بسياري دهند، می نشان ها تحقيق. گذارد

 از ناشی فشارهاي جمله از خانواده هر خاص شرایط دیگر، سوي از. است خانواده اعضاي بين صميمی ارتباط

دانش  و کودکان شخصيت گيري شكل بر مستقيم طور به خانوادگی مشكالت و فرهنگی ضعف فقر، بيكاري،

 سوق درست جهت در را تغييرات این خوب دوست یک مثل توانستم می من البته. ذاردگ می تاثير آموزان

 ومجتمع  محيط حول بيشتر را خود هاي حل راه کردم سعی. کنم بيشترجلوگيري مشكالت ایجاد از تا دهم

 خطا به کمتر و آورده دست به را بهتري نتایج تا دهم قرار مذهبی و دینی هاي آموزه بر تكيه و درس کالس

 اجراي در را من تا گرفتم می کمک نيز همكاران دیگر و آموزشگاه مدیر از باید حل راه انتخاب در البته. بروم

 به کمک همچنين و جا به و موقع به تنبيهات و تشویقها مورد در مدیرآموزشگاه. دهند یاري حلها راه صحيح



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مششاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

9 
 

 ها بچه خانوادگی محيط به مربوط که ائلیمس رفع مورد در آموزان دانش والدین با مكرر جلسات برگزاري

 حل راه انتخاب به بيشتر حوصله و صبر با توانستم می من حاال. دادند همكاري و مساعدت قول من به بود

 دروس وسرگروهاي مدرسه در همكاران دیگر با را خود پيشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشكالت بقيه براي

 همگی خوشبختانه و کردم نظرخواهی ایشان با آن مورد در و گذاشتم نميا در منطقه آموزشی هاي گروه در

 .کردند اعالم را خود مساعد نظر

 :   آن بر نظارت و جدید طرح اجراي  

 من به است، من نظر مورد که خاصی شرایط و سالم نوزاد دوجين یک»:گوید می( 1922) واتسون جان

 خاصی تخصص براي و انتخاب اتفاقی طور به را کدام هر که دهم می تضمين من. کنم بزرگ را آنها تا بدهيد

 استعداد، از نظر صرف با کنم تربيت گدایی، و دزدي حتی و بازاریابی هنرمندي، وکالت، پزشكی، مانند

 انسان ها آن که ميدهد نشان روشنی به جمالت این. «فرد آن فردي آمادگی و  دلخواه شغل ، توانایی تمایل،

 خواسته به بستگی گونه هر بدون ، خواسته این. دانند می بخواهند، گران آموزش چه هرآن هب تبدیل قابل را

 معلم که است سياهی جعبه چون انسان. است حصول قابل فرد براي ها پاسخ و محرک مدیریت راه از فرد،

 دهد انجام اهدخو می که کاري و مباحث به بایدمربی  پس. کند اجرا و طراحی او براي را آموزش جریان باید

 . باشد داشته کامل تسلط

 : آموزشگاه خوب آموزان دانش و خودم هاي رفتار دادن قرار الگو-1

 معلمان و مربيان والدین، مانند دارند، دخالت متعددي عوامل ها، انسان استعدادهاي شكوفایی و پرورش در 

 کریم قرآن در و ما دینی تربيت تعبير در که نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربيتی و آموزشی هاي برنامه ،

 شكوفایی و رشد و افراد شخصيت گيري شكل و ساختار در بسزایی تاثير است شده یاد اسوه نام به آن از

 نياز مشخصی نمونه و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي هنرمند که گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانایی

 و فكري اخالقی، ساختمان تا دارد احتياج الگو به خویش، شخصيت به دادن كلش براي نيز انسان. دارد
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 نياز این دانش آموزان بين ولی است، همگانی الگو و اسوه به نياز البته. بسازد آن مطابق را خویش شخصيتی

 عالقه بيشتر ترقی و کمال به و اندیشند می الگوها به دیگران از بيشتر آنها چون است، تر مهم و بيشتر

 «برتر هاي نمونه و  اسوه»سراغ باید خویش کمال براي انسان که دارد این بر تصریح نيز قرآنی تعابير. مندند

 و هنر دانش، و سواد ایمان، زیبایی، شجاعت، صميميت، به دانش آموزان غالب گرایش دوره این در. برود

 نشان مندي عالقه او به ببينند تر مشخص و بارز صورت به را صفات این کس هر در لذا. است فردي استقالل

 او به نتوان که باشد توهمی و خيالی شخصيتی نباید الگو که شد یادآور باید نيز را نكته این.  دهند می

 می فرا گيري اوج و صعود براي را روح که هستند رفيع و بلند هاي قله بسان مناسب الگوهاي بلكه رسيد،

 اولين نيز من  .کنند می متمرکز آن به یابی دست براي را دانش آموزان هانپن و  آشكار نيروهاي و خوانند

 ایشان براي خودم رفتارهاي دادن قرار الگو و آموزانم دانش با نزدیكی و صميمت ایجاد را طرح اجراي در قدم

 در ینرم ایشان، تربيت در خواري غم صدر، سعه صبوري، خودم، رفتارهاي در تا کردم سعی من. دادم قرار

 نكته این از را آنها و کنم رعایت را...  و احترام و ادب رعایت و خلق حسن خویش، گفتار به پایبندي سخن،

 و دوستانه اي رابطه ایشان با طرفی از. دارم اعتقاد کامالً زنم می که حرفهایی به من که سازم مطمئن

 کردم، می صحبت آنها با را تفریح يزنگها یا و کالس وقت از اي دقيقه چند هميشه. کردم ایجاد صميمی

 براي اخالقی کوتاه داستان یک بيان با یا و کرده تعریف خودم نوجوانی و کودکی و تحصيل زمان از خاطراتی

 از و هستم شما مثل یكی هم من که بودم فهمانده کامالً آنها به. کردم می ایجاد وجود ابراز انگيزه ایشان

 رفتارهاي دور چندان نه آینده در تا شماست به کمک فقط قصدم و دارم گاهیآ کامالً شما مشكالت و نيازها

 دو باشيدیكی فردا، براي آگاهی انسانهاي بتوانيد و باشد هایتان خانواده و خودتان من، سربلندي مایه شما

 شتنددا اي شایسته و خوب بسيار رفتارهاي که زدم مثال را آموزشگاه و خودشان کالس آموزان دانش از نفر

 گيري بهره با البته آنها خوب رفتارهاي از و دهند قرار الگو خود براي را ایشان رفتارهاي تا خواستم ها بچه از

 این در دانش آموزان چون البته. بگيرند ،بهره خود رفتارهاي تغيير جهت در خودشان اندیشه و فكر نيروي از

 بر عالوه و کند رخنه آنها در حس این که تداش وجود امكان این و هستند قوي حسادتی حس داراي سن
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 در مسابقه یک صورت به را عمل این. کند ایجاد خود در را کاذبی برتري احساس هم آموز دانش آن ، آن

 ادب رعایت و خوب کارهاي انجام در بتواند که گروهی هر گفتم ایشان بندي گروه از بعد و کردم اجرا کالس

 به دهد، افزایش را خود مثبت امتيازهاي تعداد و بگيرد پيشی گروهها قيهب از شایسته رفتارهاي انجام و

 .گرفت خواهد قرار تشویق مورد نهایت در و شد خواهد معرفی و انتخاب برتر گروه عنوان

 من»: اند فرموده( ع) صادق امام:  روایات و احادیث ، آیات به مراجعه و دینی هاي آموزه از استفاده    -2   

 که: فرماید می تبيين خوبی به شریف وجود آن«  دمه و بلحمد القرآن اختلط مومن شباب هو و آنالقر قرا

 تثبيت و نهادینه گونه آن گيرد، قرار نوجوان وجودي گوهر و ذات در جوانی در قرآنی و دینی هاي آموزه اگر

 در پایداري و دین در ثبات آن دنبال به که آميختگی گردد، می آميخته جوان خون و گوشت در که شود می

 یک عنوان به فرصت این از کنيم، درک را سنی مقطع این حساسيت ما اگر بنابراین. دارد دنبال به را ایمان

 فرد یک زندگی از سال 12 تقریباً.  بست خواهيم کار به را اي ویژه همت آن از گيري بهره در طالیی فرصت

 عمر۹ 18 یعنی( سال 65) ایرانی یک عمر متوسط شاخص با یعنی. شود می سپري مدرسه محيط در ایرانی

 آن انتقال هاي شيوه و مدارس در دینی هاي آموزه موضوع در آموزشی فرایندهاي به کوتاه نگاهی. مفيد

 ، ایم داده انجام اقداماتی اگر و ایم داشته مدارس به را توجه کمترین مبحث این در ما، که دهد می نشان

 و مشخص من کالس در کامالً آن نمود که اي مسئله متاسفانه است نبوده ساز نانسا و پاسخگو و کافی

 واجبات رعایت مثل ارزشی مسائل. بود سن این در کافی تربيتی و دینی اعتقادات وجود عدم بود چشمگير

 باعث حتی ها خانه بيشتر در اي ماهواره هاي شبكه وجود. بود شده توجهی کم آن به و خشكيده دینی

 ها بچه تا باشم قدم پيش نماز خواندن در کردم می سعی هميشه. بود شده ها مناسبت از بسياري شیفرامو

 نمازخانه آن معنویت کنيد باور. باشند داشته نماز خواندن براي اي انگيزه همكاران بقيه و من دیدن به

 . شدند می رحاض نماز در شرکت براي عالقه با ها بچه وقتی شد می بيشتر هم مسجد یک از کوچک
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 ها بچه از و کردم نصب ها کالس تخته کنار در را آن که درسهاي  کالس براي کوچک تابلوي یک تهيه -3

 و. بگيرد عهده بر آن روي را تربيتی آیه یا حدیث یک نوشتن مسئوليت نفر یک روزي ترتيب به تا خواستم

 کردند می حفظ را آنها که هم کسانی هب و خواندیم می را آیه یا  حدیث هم با درس شروع از قبل هميشه

 باعث داشت ایشان رفتار و اخالق بر که مثبتی تاثير بر عالوه موضوع همين. گرفت می تعلق اي ویژه امتياز

 کردند شرکت منطقه در حدیث و قرآن مسابقات در آنها بيشتر و شوند مند عالقه حدیث حفظ به ایشان شد

 امكان صورت در تا خواستم آموزشگاه مدیر از مسائل این کنار در .کردند کسب هم خوبی بسيار نتایج و

  ایشان به کمک و مراسمات اجراي جهت هم خودم و کند اجرا مدرسه محيط در را مذهبی مراسمات بيشتر

 و اعياد برگزاري صفر، و محرم ماههاي مراسمات. شدم قدم پيش وسایل خرید یا و محيط کردن آماده در

 . داشت ها بچه اخالق در خوبی بسيار تاثير و شد می برگزار ما کوچک آموزشگاه در. .. و ها عزاداري

 و راحتی یابد، آرامش کتاب با که کس آن هر: فرماید می( ع) علی حضرت: کالسی کتابخانه تهيه    -4  

 خصيتش زیربناي و اساس که معتقدند روانشناسان و دانشمندان از بسياري. گردد نمی سلب او از آسایش

 زندگی ي آینده بر عميقی تاثير دوران، این هاي آموخته و شود می گذاري پایه زندگی اول سالهاي در انسان

 سنين همان از آنها و گيرد قرار دانش آموزان اختيار در سازنده و مفيد خواندنی اگرمطلب بنابراین. دارد فرد

 هاي کتاب و ها داستان تاثير تحت و آموخت خواهند را زندگی رسم و راه کنند، عادت مطالعه به کودکی

. گرفت خواهند کمک کتاب از خود مشكالت حل براي نيز آینده در و رسيد خواهند تعالی و رشد به آموزنده،

 به که است کارهایی سلسله بگيرند یاد باید دانش آموزان که چيزي بهترین»: فرمایند می( ع) علی حضرت

 و بينش نيازمند سعادتمند، زندگی یک داشتن براي آدمی.  «بود خواهند نيازمند آن به بزرگسالی هنگام

 زندگی راه کودکان. است فرد زندگی براي اي مقدمه نوجوانی، و کودکی دوران هاي آموخته و است آگاهی

 دانش دیگر مشكل آنهاست راه فرا چون کتابخوانی مسير، این در و بياموزند باید امروز را فردا سعادتمندانه

 اهل اصالً آنها از کدام هيچ بنابراین. بود مفيد مطالعاتی منابع به ایشان دسترسی عدم کالس این موزانآ

 این: گفتم ها بچه به و بردم هاکالس به خودم با را اي جعبهها  کالس به ورود از بعد روز یک. نبودند مطالعه
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 انداختم جعبه داخل کتاب چند هداکنندها اولين عنوان به خودم و ماستش کالس کتابخانه بعد این از جعبه

 در هياهویی. کوچک کتابخانه این عضو هم و باشيد کتاب کننده اهدا هم توانيد می هم شما گفتم آنها به و

 تبدیل جعبه آن هفته، دو یكی از بعد. شد نمایان ایشان تک تک چشمان در شادي برق و شد ایجاد کالس

 یک از بعد و کرده تزئين زیبایی به را کالس از قسمتی ها بچه. ودب شده درس کالس در زیبا فضاي یک به

 می بخواهند وقت هر که بودم گفته آنها به من. بودند گذاشته آن داخل را ها کتاب مناسب بندي طبقه

 از یكی. کردند می اهدا کتابخانه این به را ها کتاب راحتی به آنها بنابراین. ببرند خود با را ها کتاب توانند

 به را کتابها بود، شده انجام ها بچه انتخاب با که کتابخانه مسئول عنوان به و بود کرده تهيه را دفتري ها بچه

 و کردم می استفاده فرصت این از هم من. برگردانند کتابخانه به را آن مطالعه از بعد تا داد می ها بچه

 از کتابخانه تهيه یعنی کار این. دادم می قرار استفاده جهت کتابخانه داخل را اخالقی و دینی مفيد کتابهاي

 به عادت: کرد کسب زیر شرح به را مثبتی نتایج تنهایی به خود که چرا بود شده انجام کارهاي بهترین

·        .   اخالقی غير هاي فيلم تماشاي جاي به فراغت اوقات در مفيد هاي کتاب از استفاده و مطالعه فرهنگ

 امانت و نظم رعایت به عادت·. کالس ي ها بچه بين بيشتر هاي کتاب خواندن در ندهساز و مفيد رقابت حس

·        .  زندگی در مثبت هاي الگوسازي و بزرگان و دین ائمه زندگی تجارب از استفاده·   .  ها بچه بين داري

 . درس کالس در پرخاشگرانه رفتارهاي از جلوگيري و روحی خالی فضاهاي کردن پر

 ي جنبه خانواده، به و نوجوانان کودکان ارتباط مسئله:  آموزان دانش والدین با مكرر جلسات برگزاري    -5 

 آورد می وجود به را تصوري چنين ساالن، هم گروه به گرایش. شود می محسوب آنها رشد موضوع از مهمی

 متعادل رشد براي واقع در اام. است تعارضی موضوعی «ساالن هم» یا «خانواده» با ارتباط بين انتخاب ، که

 کيفيت باید تعارض، بر تمرکز جاي به ترتيب، این به. است ضروري ارتباط دونوع هر اجتماعی، و روانی

 و گرایی هم. است مطرح هویت احساس ي بوته عنوان به خانواده. داد قرار تحليل مورد را خانواده با ارتباط

 صورت به است، برشمرده  نوجوانی کودکی و  مهم پيشرفت ترین مهم را آن اریكسون که شخص، یكپارچگی

 البته. بود ها بچه والدین با صحبت پروژهمهمترین بخش . دارد بستگی خانواده درون هاي تجربه به عمده
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 کردم، می برگزار را جلسات این گروهی بعد و نفري تک صورت به اول روزهاي در که جلسه چند از بعد

 بی هم نفر دو یكی مسلماً البته و هستند همكاري به مند عالقه بسيار نيز شانای والدین که شدم متوجه

 کاغذ روي را وظایف از سري یک. نشد من نااميدي باعث اما کرد می سخت مرا کار که داشت وجود انگيزه

 اتجلس طی را آن نتایج و کنند رعایت خانه محيط در را مسائل این تا خواستم ها بچه والدین از و نوشتم

        -: از بودند عبارت بودم کرده تعيين والدین براي من که را وظایفی مجموعه. دهند اطالع من به بعد

 و بحث از ها، بچه حضور در        -. کنيد تشویق خانه در نماز و قرآن خواندن به نسبت را خود فرزندان

 هاي شبكه هاي برنامه دیدن        -. دنمایي پرهيز ناروا و زشت حرفهاي آورن زبان بر و یكدیگر با جدل

 و ها مهمانی در را ها بچه        -. کنيد کنترل را نيست ها بچه سن مناسب که را تلویزیونی و اي ماهواره

 خود هاي بچه با اي دوستانه روابط        -. نبرید همراه باشد نمی ایشان سن مناسب که مكانهایی

 یک عنوان به فرزندتان شخصيت به        -. بگذارند باشمادرميان راحتی به را مشكالتشان تا برقرارکنيد

 .نمائئد خودداري جدا ها بچه بين وازتبعيض بگذارید احترام بالغ انسان

 بيان ابهام بدون و روشنی به را قوانينم باید: درسهاي  کالس در تربيتی قوانين سري یک تعيين    -6   

 دستورات بيان از باید ضمن در. دادم می ایشان به را هایم خواسته امانج براي کافی فرصت و کردم می

 مقررات که چرا کنم همراه دليل ذکر با را درخواستهایم کردم می سعی و کرده خودداري مستقيم و خشک

ضمنا از آموزگاران کالس ها خواستم تا با این موضوع .است آفرین ،دردسر برنامه و هدف بدون و خشک

 بی مورد را آنها و کرد استفاده کمتر تنبيه و سرزنش از باید مورد این در را داشته باشند همكاري الزم

 اول وهله در بنابراین. کردم می عمل احتياط با خيلی باید پس.  دادم نمی قرار اعتنایی بی و تبعيض مهري،

 به باید  سن این در. شمبا داشته ها بچه نيازهاي از روشنی درک و آورم یاد به را خودم کودکی کردم سعی

 حل راه به و پرداخته تفكر به خود رفتارهاي مورد در خودشان موارد از بسياري در دادم، می اجازه ها بچه

:  از بودند عبارت که کردم شروع ساده رفتارهاي و قوانين سري یک از بنابراین. کنند پيدا دست مناسب هاي

 خواهش متشكرم، شما،: مثل والدین و معلمان یكدیگر، با برخورد در محترمانه الفاظ و ها واژه از استفاده   -
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 کلمات بردن کار به از و کرده حفظ کامالً را احترام یكدیگر با کردن صحبت در   -... .  و بله ، لطفاً کنم، می

 و جدل و جنگ از        -. نكنند استفاده نيز یكدیگر با شوخی هنگام در حتی ناروا القاب و نامناسب و زشت

 و مراسمات به  -. نمایند خودداري آموزشگاه حياط و درس کالس در خندیدن بلند صداي با و پرخاشگري

 و نظم رعایت به توجه   -. کنند رفتار کدام هر با مناسب و گذاشته احترام ملی و مذهبی هاي مناسبت

 نظم زدن برهم عدم   -...  و معلم جلوي در شدن بلند گرفتن، اجازه: مثل مدرسه قوانين از اطاعت و ترتيب

 تشویق کارت تعدادي کنند، اطاعت قوانين این از خوبی به ها بچه اینكه براي. درس تدریس هنگام در کالس

 قرار هم با و دادم می اخالق کارت کردند می رعایت خوبی به را قوانين این که کسانی به و کردم تهيه

 اخالقی الگوي عنوان به باشد داشته را ها کارت این از بيشتري تعداد کس هر سال پایان در که گذاشتيم

 می تعلق  نفيسی هاي جایزه هم نفر 5به کردم اعالم بيشتر انگيزه ایجاد براي و. کنم می معرفیها  کالس

 هاکالس از جایی در و نوشته بزرگ مقواي یک روي را قوانين ها بچه کمک با بيشتر توجه جلب براي. گيرد

 همكاري  بامن نيزآموزگاران  سایر حل راه این دراجراي. چسباندیم دیوار روي بود ها بچه دید رضمع در که

 .   کردند

 آن ابتداي از و طرح اجراي هنگام در: داشتند پروژه اجراي در خوبی همكاري که آموزانی دانش از تشویق -7

 از تغييرات که طوري به.کردند می خود رفتارهاي تغيير در سعی و داشتند خوبی همكاري ها بچه بيشتر

 خود رفتارهاي با و دهم نشان را رضایتم تا کردم سعی نيز من. داشت نمود کامالً ها بعضی در ابتدا همان

 یا و آفرین یک مثل ساده جمالت و کلمات گفتن با اوقات گاهی. باشم رفتارها تداوم و انگيزه ایجاد موجب

 اهداي با گاهی و...  و دیگر آموزگاران حضور در سرصف، دیگر، هاي کالس در ایشان از تعریف لبخند، یک

 تشدید ها بچه در را مثبت رفتارهاي کردم می سعی مدت تمام در...  و تقدیر لوح و جایزه خرید و کارت

 . کنم
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 ( : 2 شواهد) اطالعات آوري گرد  

 و آموزان دانش مشكالت و ائلمس یافتن براي مناسبی منبع توانند می درس کالس آموزشی هاي فعاليت  

 ها ضعف بازخورد ارائه امكان ها، فعاليت این دقيق ارزیابی با معلم. باشد آنان تحصيلی پيشرفت چگونگی نيز

 بسيار هاي مولفه از یكی ،هاکالس روزانه سنجش. آورد می فراهم آموزان دانش و خود براي را ها قوت و

 دانش بسيار هاي فعاليت سنجش نوع این در. است زمينه این در نياز مورد اطالعات گردآوري براي اساسی

 آموزان دانش وضعيت آنها از حاصل نتایج تا گيرند می قرار معلم تحليل و ارزیابی مورد مداوم طور به آموزان

 در. هستند سنجش قابل گوناگونی هاي صورت به ها فعاليت این. سازد روشن آموزشی بعدي اقدامات براي

 کرده پيدا آشكار نمود کامالً آموزان دانش بين در تغييرات ماه اسفند اواخر در خصوص به و طرح اجراي طی

 هاي کالس در رفتار روي مثبتی تاثير ، آموزشگاه کوچک محيط در کالس این هاي بچه خوب رفتارها. بود

 تعجب موجب که داشتند مثبت تغيرات آنقدر رفتار، و اخالق لحاظ از آموزان دانش. بود گذاشته دیگر

 به احترام کردن، صحبت طرز. بود ،شده بود تر کم مدرسه در حضورشان مدت که همكاران از تعدادي

 فعاليت مراسمات برگزاري در. بود مشهود کامالً آنها بين در...  و نظم رعایت کارها، در همكاري یكدیگر،

 جویا را آنها نظرات و دادم قرار ها بچه ختيارا در و دیدم تدارک را هایی پاسخنامه. بود چمشگير بسيار ایشان

 موجب را آن و دارند رضایت کامالً طرح اجراي از ایشان که بود مشخص کامالً بندي جمع از بعد. شدم

 به مثبت راي همگی نيز والدین و همكاران و آموزشگاه مدیریت. دانند می خودشان رفتار در مثبت تغييرات

 . داشتند را آموزان دانش در رفتار تغيير

 :شد مشاهده شد داده آموزان دانش به که اي نامه پرسش نتایج استخراج با

       چشمگيري کاهش با نامحرم از پروا و حجاب رعایت عدم دروغگویی، غيبت، نماز، در سستی صفت. 1

 اند فتهیا دست آنها عواقب و گناهان مورد در زیادي اطالعات به آموزان دانش کثر ا و است شده روبرو

 .کردند می پيدا حضور آن از خارج و آموزشگاه در گذشته از تر محجبه ظاهري با آموزان دانش. 2
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 .یافت افزایش پرورشی هاي کالس به  آنان عالقمندي شدو بيشتر نمازجماعت از آموزان دانش استقبال. 3

 .بودند راضی بسيار طرح اجراي از پس خود فرزندان اخالقيات پيشرفت از والدین. 4

 .اند شده تر نزدیک خدا به کنند می احساس و خوشحالند بسيار این از که کردند می ابراز آموزان دانش. 5

 .شد اینجانب تحویل  که گناه ترک زمان از آموزان دانش خاطرات. 6

 :  آن اعتبار تعيين و جدید اقدام تاثير ارزشيابی

 همدلی ، ایشان به مناسب پاسخ دادن و آموزان انشد رفتار دليل از معلم درک به درس، کالس یک در  

. است بيشتر گذار تاثير صميمی فضاي یک ایجاد در وي موفقيت شانس آن، وجود با که شود می گفته

 باید معلم. شود آشكار افراد اعمال واقعی دالیل که کند می فراهم را امكان این همدلی، با همراه محيطی

 رفتار براي آموز دانش توجيه یا و دالیل با او که نيست الزم دهد، نشان نگران و مراقب ، مند عالقه را خود

 را او غلط یا ضعيف عملكرد واقعی دليل تا کند همدلی او با است کافی بلكه. کند موافقت خود، نامناسب

 پی یهای نگرش و احساسات به توان می اعتماد، و همدلی با داشت خواهم و داشته یاد به هميشه. کند درک

 خود پروژه انجام در را آن من که بود اعتباري ترین مهم اعتماد و همدلی. وجوددارد افراد پيام پشت که برد

 خوبی نتایج بود شده انتخاب شده مطالعه کامالً چون هم، کالس در شده ارائه هاي حل راه دیگر کردم کسب

 من روي آنها که بود شده باعث ها بچه با صميمت ایجاد و خودم رفتارهاي دادن قرار الگو. کرد کسب را

 یک مثل من و گذاشتند می ميان در من با را خود مشكالت ها وقت خيلی. کنند باز دیگري حساب

 مدیر با را آن نبود من توان در آن حل که هم موارد بعضی در و کردم می راهنمایی را آنها بزرگتربرادر

 در آنها حضور. بود گذار تاثير بسيار آنها روي هم قرآن و یدین هاي آموزه. گذاشتم می ميان در آموزشگاه

 این از هم من داشت، نمود بسيار طرح اجراي اواخر در بود رنگ کم بسيار اول ماههاي در که جماعت نماز

 بلكه. نبود خالی جعبه یک دیگر هم هاکالس کتابخانه. کردم می استفاده آنها با کردن صحبت براي فرصت

 تقریباً نيز ها بچه از خيلی بود رسيده هم دیگر مدارس به حتی آن آوازه که بود شده سيار خانهکتاب به تبدیل
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 در را آموزگاران شوراي جلسات از یكی مدرسه مدیر همكاري و کمک با. بودند کرده مطالعه را ها کتاب تمام

 نظرات اوري جمع و كارانهم از سنجی نظر یک از بعد و. دادیم اختصاص طرح بررسی به ماه فروردین اواخر

 ها بچه درسی نمرات رفتن باال در طرح این که شدیم متوجه داشتند مساعدي نظر همگی خوشبختانه که

 سر در جدل و جنگ و صدا و سر از دور به و کامل نظم ،با ها بچه که چرا. است داشته سزایی به تاثير نيز

 از رضایت گرفتن و معلمان توجه جلب براي و هداشت معطوف یادگيري به را خود توجه تمام درس  کالس

 در ایشان مستمر حضور و والدین همكاري با طرفی از. خوانند می قبل از بيشتر خيلی را درسهایشان ایشان

 که طوري به بود شده فراهم کامالً امكانات خانواده، و خانه محيط در شده مطرح نكات رعایت و آموزشگاه

 براي جو و جست و احادیث و آیات حفظ. بودند کرده خواندن درس به عطوفم را حواسشان بيشتر ایشان

 مسابقات در شرکت در ایشان انگيزه و عالقه ایجاد باعث هم هاکالس تابلوي روي بر روایات و حدیث نوشتن

 از بسياري در داشتند که پشتكاري با خوشبختانه که بود شده البالغه نهج و نماز انشاي قرآن، مثل فرهنگی

 می فكر تحصيلی سال شروع روزهاي به که کردندامروز کسب هم را خوبی خيلی هاي رتبه مسابقات این

 بچه بين تعارض و کشمكش از اثري. هستم راضی کامالً آموزشگاه وضعيت از چراکه شاکرم را خدا واقعاً کنم

 تا طرح اجراي شروع از کلی طور به. شوند می درگير هم با مسائل سر بر ندرت به و شود نمی مشاهده ها

 و مشكل شناسایی    -1: از عبارتند که آوردم در اجرا به آن از خارج و آموزشگاه در را زیر مراحل آن پایان

 منابع از اطالعات گردآوري    -2.  آموزان دانش بين تربيتی و اخالقی مشكالت آورنده وجود به عوامل

 و عوامل تحليل و تجزیه و نظر مورد کالس انتخاب    -3. شانای والدین و آموزان دانش خود جمله از متعدد

 در آنها اجراي و همكاران دیگر و مدیر، کمک با ها روش از تعدادي انتخاب    -4. گذار تاثير عوامل شناسایی

 هاي آموزه به تمسک و جماعت نماز در شرکت جهت آموزان دانش تشویق    -5. آن از خارج و درس کالس

 رفتارهاي تغيير براي انگيزه ایجاد و همكاري جهت آموزان دانش ترغيب و تشویق    -6. دیثاحا و دینی

 . ایشان تحصيلی وضعيت طبع به و آموزان دانش رفتارهاي در مثبت تغييرات ایجاد    -7. مثبت
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 :  گيري نتيجه 

 می دست به را خود هايمهارت ،چگونه برجسته و کارامد و معاونان معلمان اینكه درباره اوقات اغلب ما 

 آنها.برخوردارند نيز دیگري فراوان صفات ،از دارند تدریس در که مهارتهایی از غير آنها.کنيم نمی آورند،فكر

 بر. ورزند می عشق آنان به و برند می لذت آنها با کار ،از دارند زیادي اطالعات خود آموزان دانش درباره

 و ، سازند آسان را آنان دهند،رشد پرورش را آموزلن دانش تفكر قدرت قادرند خوب ،معلمان تحقيقات اساس

 وضعيت از خوبی ودرک گذارند می احترام آموزان دانش شخصيت به. دهند تطبيق متغير شرایط با را خود

 روحی وضعيت تاثير ،تحت آموز دانش شناختی کلی مهارت زیرا.دارند آنان خانوادگی و ،عاطفی روحی

 آزادي با آنها. سازند برقرار خود آموزان دانش با خوبی رابطه آغاز از توانند می. دارد قرار خانوادگی و ،عاطفی

 پایان تا نيز من دارند آموزان دانش انگيزه ارتقاي براي را الزم هاي ،مهارت کنند می برخورد آسانی به و

 از درستی ودرک بگذارم احترام آموزانم دانش شخصيت به که داشتم آن بر را خود سعی تمام پروژه اجراي

        -1: یافتم دست زیر شرح به نتایجی به پایان در.باشم داشته ایشان خانوادگی و ،عاطفی روحی وضعيت

 مثبت رفتارهاي تغيير  -2. مسائل حل در ایشان اعتماد جلب و آموزان دانش با صميمانه ارتباط برقراري

 و خانه محيط در و مدرسه از بيرون محيط در آموزان دانش مثبت رفتارهاي تغيير        -3. آموزان دانش

 خواندن به عالقه        -5. جماعت نماز خصوص به نماز و قرآن خواندن به ویژه توجه        -4. خانواده

 در رتبه کسب    -6. ایشان رفتارهاي در آن متقابل تاثير و آموزنده و مفيد کتابهاي از استفاده و کتاب

 مستمر حضور        -7. آموزشگاه محيط در مذهبی مراسمات و اعياد برگزاري و هنري – نگیفره مسابقات

 نظم برقراري        -8. فرزندشان تربيتی و درسی مسائل به ایشان بيشر توجه و آموزشگاه محيط در والدین

 امتحانات در زانآمو دانش درسی نمرات سطح افزایش        -9. آموزشگاه محيط و خودم درس کالسهاي در

  پایانی و مستمر
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 دیگر راهكار ها

 داشته گناهان ترک بر سعی روز چهل شوند می مقيد تعهدنامه امضاي با) معرفت اربعين طرح اجراي. 1

 (.باشند

 هاي پاسخ شما، هاي پرسش کتاب از استفاده با روحی، امراض درمان در مختلف اذکار آثار از استفاده. 2

 (ره)بهجت اهلل آیت

 روزانه منفی و مثبت اعمال ثبت و دفترچه تهيه با) نفس مراقبه و پيشوایان بر اعمال عرضه طرح اجراي. 3

 (.آن در

 (.آنها اخالق به شدن متخلق بر سعی و دینی الگوهاي از استفاده) خوبان با همسو طرح اجراي. 4

 مكروهات و بمستحا روانی و اجتماعی بهداشتی، آثار با آموزان دانش نمودن آشنا. 5

 نعمت برترین موضوع با ادبی ي مسابقه. 6

 ها وده اسالمی بزرگ اعياد در انضباطی دفتر از آنها حذف و آموزان دانش خطاهاي گرفتن نادیده. 7

 دیگر جانبی برنامه

 مدرسه در آموزان دانش  مذهبی مشارکت براي راهكارهایی

 در هماهنگ صورت به مدرسه بلندگوي از ظهر اذان شنيدن هنگام آموزان دانش سكوت و اذان پخش. 1

 .منطقه مدارس سطح

 توسط اقامه و اذان فواید اهميت و آموزش جهت مدارس در مربيان و اولياء جلسه یک دادن اختصاص. 2

 عنوان به آموزان دانش اولياي نمودن سهيم منظور به آموزان دانش اولياي از یكی توسط یا تربيتی مربيان

 .فرزندانشان ايبر نمو و الگو
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 مشارکت و درسالروزشان " حبشی بالل " توسط اسالم صدر اذان اولين ي خاطره و یاد داشت گرامی. 3

 .مراسم این برگزاري در آموزان دانش خود دادن

 مطرح مسایل انتقال و انجمن و آموزي دانش شوراي در تربيتی مسایل و اقامه و اذان تفسير و آموزش. 4

 . آموزان دانش ي کليه به شورا ینا اعضاي توسط شده

 مربيان و آموزان دانش توسط مدارس سطح در آموزان دانش هاي سازه دست و آثار از نمایشگاه برگزاري. 5

 .نماز و اقامه و اذان با ارتباط در تربيتی

 عهمطال به تشویق و آموزش جهت معلمين و آموزان دانش بين فرهنگی– دینی – علمی مسابقات برگزاري. 6

 .آنان بنيه تقویت و اطالعات شده روز به و یادآوري و

 ساعات در نماز ي درباره علمی – دینی هاي شخصيت زندگی از مذهبی و آموزنده هاي فيلم نمایش. 7

 ... و قرآن و پرورشی

 .مهاقا و اذان آموزش  با ارتباط در تربيتی امور و مدرسه مشاورین همكاري با بروشورهایی تنظيم و تهيه. 8

  تربيتی فضاسازي راهبردهاي        •

 سالم ارتباط عناصر به داشتن توجه. 1

 طرفين که معنا این به. است سالم ارتباط برقراري مهارت ، تربيت امر در معلمان و والدین اساسی نيازهاي از

 در و داشته هماهنگی دیگر یک با ، کرد مشارکت و مناسب فضایی در احساسات و اطالعات ي مبادله امر در

 بينش دو اساس بر دیگر یک با ها انسان ارتباط کلی طور به. کنند ارزشمندي احساس دو هر ارتباط این

 . شخصيت تحقير یا شخصيت تكریم اساس بر یا یعنی  " اهانت و کرامت":  شود می برقرار
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 استوار افراد متقابل تراماح و نفس عزت و شخصيت تكریم ي پایه بر که است سالم ارتباطی اسالم دیدگاه از 

 .باشد

 آن و داشته توجه سالم ارتباط عناصر به که است الزم مربيان و اوليا بر تربيتی فضاسازي ایجاد به کمک براي

 .دهند رشد خود در مهارت یک صورت به را

 و فروتنی و خضوع ها دست و ابروها حرکت ، چهره هاي حالت و ها نگاه ظاهري وضعيت قبيل از عناصري

 ، دادن گوش خوب ، بيان لحن و آهنگ ، جمالت و کلمات نوع ، مكان و زمان شرایط معنوي فضاي نيز

 هم نقش مناسب تربيتی فضاي ایجاد در که هستند سالم ارتباط در مهم عناصر جمله از گفتن خوب سخن

 .کنند می ایفا

  دانش آموزان و کودکان ادراک بردن باال و آگاهی هدف. 2

 تربيت و تعليم امر در کارآمد روهايني وجود. 3

 مایه. بسازد تو شخصيت روي از را خود شخصيت ، بدارد دوست  بپذیرد را تو فرزند که نافذ شخصيت(الف

 .محبت و صميميت ، صداقت:  از عبارتند نفوذ هاي

 تربيت و تعليم شناسی روان زبان به آشنایی:  تفهيم قدرت(ب

 سدر موضوع فهم ، کافی اطالعات( ج

 : امكانات سایر و فيزیكی مناسب فضاي. 4

 و ها رنگ نوع ، ها اتاق فضاي و حجم. است فضاسازي در موثر و مهم عوامل از جذاب و شاد و مناسب محيط

 .باشد هماهنگ شناسی روان و علمی هاي یافته با باید غيره و سرما و گرما و نور

 : مدرسه عوامل مشارکت و هماهنگی. 5
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 با آموز دانش که کند می ایجاد را فضایی ، مشاور و معاون و مدیر و  معلمان مشارکت و انیپشتيب ، همكاري

 عوامل بين چندگانگی و تضاد. بپردازد خوب رفتارهاي به ها درس اخذ به اطمينان و انگيزه  آرامش احساس

 .رود می   شمار به تربيت و تعليم نظام در خطرناک هاي آسيب از یكی مدرسه

 دینیآموزه هاي  تقویت و تعميق براي اییراهكاره 

 .  پژوهش کميته و نامه نمایش و دکلمه ، سرود ، تواشيح ، نماز کميته:  مانند مختلف هاي کميته تشكيل. 1

 ...( و هنر ، تاریخ ، اجتماعی علوم)  دروس تمام با دینی آموزش تلفيق. 2

 ، نيكو اخالق پرورش و نماز ، ها موفقيت و مذهبی يباورها ، نماز هاي خاطره موضوعات با مقاله فراخوان. 3

 . دین در بهداشت و یكتا خالق با گو و گفت

 بودن زیبا و تميز ، آن ساختن معطر چون ، مذهبی مراسم اجراي مكان یا نمازخانه نمودن جذاب

 . دیوار روي دینی هاي ارزش با مناسب هاي نقاشی سرما و گرما نظر از اعتدال. 4

 مراسم در شرکت ، جماعت هاي نماز برگزاري ، دینی هاي مراسم انجام در جمعی دسته ايه حرکت. 5

 .  ها مولودي و مذهبی هاي جشن و سوگواري ایام ، عاشورا زیارت

 غير اي مشاوره خدمات واقع در همگی شد ذکر که راهكارهایی و گردید مطرح که موضوعاتی جا این تا

 گام واقع در شود اجرا کامل طور به بنده زعم به اگر که است بوده کالس یا و مدرسه سطح در مستقيم

 . شد خواهد برداشته دینی باورهاي تقویت و تربيتی رویكردهاي بهبود جهت در اساسی

 و کالس در ناسازگاري با و داشته اخالقی مورد که آموزي دانش مثال  دارد وجود هم استثنایی موارد البته

 مواردي چنين یک که است ذکر شایان. کشاند می خود طرف به هم را دیگران و کرده سازي جریان مدرسه

 .شود می یافت وفور به دبيرستان و راهنمایی ي دوره آموزان دانش بين در ولی است نادر ها دبستانی بين در
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 ائمه به توسل و احدیت درگاه از  استعانت و شكيبایی و صبر اي قضيه چنين با برخورد در سالم و اساسی راه

 موشكافانه ابتدا بایست می   که آموز دانش دینی رشد و پرورش به کمک براي تالش ادامه در و( ع)اطهار ي

 کشف او در را دینی رشد موانع و علل و پرداخت مذهبی باورهاي و دین به وي ي عالقه عدم بررسی به

 سوق اخالقی تكامل جهت در را شخص بتوان ، او وضعيت و آینده به عالقه و محبت و دوستی با سپس. نمود

 .داد

 راهكارهاي و اصول ترین مهم از دبيرستان و راهنمایی دوره آموزان دانش بين در مودت و دوستی طرح

 .برند می بهره آن از سوز دل   معلمان که است طالیی

 است اهميت حائز دبستان آموزان دانش دینی باورهاي رشد و تقویت در بنده نظر به که دیگري مهم مطلب

 رابطه دینی باورهاي تقویت در اي مشاوره خدمات و روان بهداشت که چرا است آنان سالمت و روان بهداشت

 .دارند تنگاتنگ اي

 باور ، هوشی رشد در را خود طبيعی و عادي روال آموزان دانش باشد برقرار روان بهداشت این که مادامی

 .کند می طی...  و هيجانی رشد ، دینی

 

 

 

 

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مششاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

25 
 

 

 

 

 

 : منابع

  اميرکبير انتشارات ، تهران ، 8 جلد ، فارسی فرهنگ ،1371، محمد ، معين -1

 ، تهران ، کاردان محمد علی ترجمه ،2 جلد تربيتی، علوم حدود و معنی ،1375، گاستون ، مياالره -2

  تهران دانشگاه انتشارات

 معرفت انتشارات ، تهران ،1 جلد ، کودک شناسی روان ،1369 ، سيروس ، عظيمی -3

 دانش دینی هویت گيري شكل در او نقش و مطلوب دینی دبير هاي ویژگی ،1374 ، علی ، سادئی -4

 تربيت انتشارات ، تهران ،2 جلد ، آموزان

  صدرا انتشارات ، تهران ، بشر زندگی در غيبی امدادهاي ،1367، مرتضی ، مطهري -5

 و انسانی علوم پژوهشگاه ، تهران ،3 جلد تربيت، شناختی روان مبانی ،1375 ، اکبر علی ، نژاد شعاري -6

 فرهنگی مطالعات

 دانشگاه و حوزه پژوهشكده ، قم ،1 جلد ، دینی تربيت در معلم نقش ،1384 ، محمد ، داودي -7

 اسالمی فرهنگ انتشارات ، تهران ، چهارم چاپ ، نوجوانان شناسی روان ،1379 ، اسماعيل ، بيابانگرد -8

 42 صفحه  8 شماره ، یاس فرهنگی ماهنامه ، دینی تربيت روشهاي ،1382 ، عبدالكریم ، موگهی -9



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مششاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

26 
 

 روحانی انتشارات ، قم ، اسالم نظر از فرزند تربيت ،1378 ، حسين ، مظاهري -12

 

 

 

 


