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 چكیده

 صنعتی ، ارتباطات و فناوری سریع گسترش ، امروزی مفهوم هب مدارس وایجاد توسعه کنونی دنيای در   

 های اندیشه و افكار بر مختلف عوامل گذاری تاثير دایره ، دانش انفجار عصر متنوع نيازهای و جوامع شدن

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

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

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

 و آموزش امنظ اگر.  است نگرفته قرار وصریح دقيق ریزی برنامه و توجه مورد تربيتی های کانون ترین اصلی

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

 .دهد تغيير را روشها و اهداف از بسياری است

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

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

 تعلم.ندارند را آن با متناسب عمل نتيجه در و ایمان ولی ، اند رسيده نيز اعتقادی باور به ای نكته خصوص

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

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

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

 وشناخت معرفت با همراه نگرش همان دینی یادگيری.  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

این درس  را با تصميم دارم دبير دین و زندگی  .…...............اینجانب . است آدمی داری دین اصلی شاخصه

 آموزش داده و او را به این درس عالقه مند نمایم. .…جذاب به دانش آموزم نرگس  ییروشها
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  مقدمه

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

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

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

 دینی مقررات و ،قوانين عقاید ی مجموعه از گيری بهره با مربی آن ضمن که متربی و مربی ميان سویه دو

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

 مانند تربيت های جنبه سایر همچون دینی، تربيت. گردد رهنمون مطلوب های هدف سوی به ، برداشته

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

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

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

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

 وزارت های بایسته از یكی جدید نسل دینیِ تربيت است، مسلمان آن جمعيت %۹۹ و است اسالمی شورک

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

 قرار طبيعی فوق املعو حتی و بيرونی درونی، مختلف عوامل تأثير تحت جدید، نسل ویژه به افراد شخصيت

 این در. است تأثير از خاصی درجه دارای و مهم خود جای در کدام هر تربيت، در مؤثر گوناگون عوامل. دارد

 این واقع در و دارند عوامل دیگر به نسبت ای برجسته بسيار نقش مدرسه یا مكتب و خانواده عامل دو ميان

 برای آموزش عرصه و تربيت و تعليم محل نخستين وادهخان. دهند می شكل را افراد شخصيت که هستند دو

. گيرد می شكل افراد رفتاری هایالگو و شخصيت عالیق، و سالیق اعظم بخش که اینجاست. است افراد تمام

 می تربيت معلومات، کسب و تعليم با همراه افراد آن در که است کانونی خانواده، مكمل عنوان به مدرسه
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 مواد درسی، های برنامه قبيل از مؤثرند تربيت امر در که دارند وجود مختلفی عوامل يزن مدرسه در.شوند

 و آموزشی لحاظ به چه معلم، اندازه به اینها از یک هيچ ولی آن؛ آموزشی امكانات و مدرسه سازمان آموزشی،

 نتيجه و سودمند را آنها و بخشد می جان عوامل آن همه به که است معلم این زیرا ندارد، اهميت تربيتی چه

 می حفظ را جامعه فرهنگ دهد، می ارتباط همدیگر به را ها نسل   که اوست همچنين. گرداند می بخش

 نياز مورد افراد و دهد می شكل آموز دانش رفتار به بخشد، می تكامل و دهد می تغيير نياز صورت در و کند،

 .کند می تربيت را جامعه

 آن به نسبت و داشت نظر مد باید که چيزی اولين دانش آموزان بهو درس دین و زندگی  دین آموزش برای

 توجه باید.  آنهاست رشد مراحل شناخت همچنين و آنان ویژگيهای و روحيات شناخت کرد پيدا آگاهی

 ممفاهي و دارند خداجوی سرشت آنها.  است انكار قابل غير دانش آموزان در دینی گرایش وجود که داشت

 و تعليم وظيفه و نيستند اکتسابی و بوده سازگاری آنان سرشت با که هستند اموری نيز اسالم دین اساسی

 . است فطری گرایشات این کردن شكوفا تربيت

 اهداف کلی گزارش :

 خالقانه های روش با زندگی و دین درس به آموزان دانش از یكی نمودن مند عالقه - 1

 اهداف جزئی :

 ل بی عالقگی دانش آموز به درس دین و زندگیبررسی عل - 1

 روش های عالقمند کردن دانش آموز به درس دین و زندگی -2

 به سایر دانش آموزان عالقمند کردن دانش آموزان نسبت به درس دین و زندگی تعميم روش های  -3



 فایل برای مشاهده است .این 
نید .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه ک  

 

7 
 

 تشریح کلیات )بیان مساله ، گرداوری اطالعات (

 های هه د ر د ایران پرورش و آموزش مسأله انگيزترین بحث و ترین ییم قد عنوان به تحصيلی افت مسأله

 و معقول حد از آنها انتظار مورد وضعيت با فراگيران موجود علمی وضعيت بين فاصله که است ه بود اخير

 .است ه شد اجتماعی و روانی اقتصادی، های خسارت به منجر و است رفته فراتر آن مقبول

 از برخی گریبانگير و بوده پرحجم و زیاد تحصيلی شكست ما کشور ر د هد د می ننشا شده انجام تحقيقات

 جوامع سایر همانند نيز ایران در یده پد این که هند د می نشان آماری های تحليل.  شود می آموزان دانش

 ر د و یروستای و محروم مناطق ر د امر این.  نيستند مواجه آن با نسبت یک به طبقات همه و بوده گزینشی

 .است تر عميق بسيار شهرها نشينان حاشيه ميان

 آموزشی معضالت واقعی حجم و ميزان تا گيرد نمی صورت الزم قت د ارقام، و آمار ارائه در گاه گه متأسفانه

 ارائه رصد د ۳۲ تا ۲۲ از متفاوتی آمار ی سواد بی مسأله مانند ی موارد ر د وقتی.  شود مشخص فرهنگی و

 در این، از تر بد متأسفانه گيرد؟ صورت مورد این ر د رستی د ریزی برنامه اریم د انتظار ونهچگ ، شود می

. است تأمل قابل تحصيلی افت بحث ر د مسأله حل جای به مسأله، صورت ن کرد پاک تحصيلی افت بحث

 افت کاهش معنی به را متوالی های نوبت در امتحان تكرار اجازه ی، ید تجد و ی ود مرد جای به یعنی

 . کنند می بيان تحصيلی

 دیگر طرف از تربيت و تعليم نظام آموزشی و ساختاری علل و طرف یک از اجتماعی فردی، علل شناخت

 آموزش نوآوری و تغيير از توان می تحصيلی افت کاهش برای منظور بدین. است ه کرد تر ه پيچيد را مسائل

 مدارس مدیریت های سبک و اولياء، مشارکت ریس، تد های روش ارزشيابی، نظام هنر، تربيت عرصه در

 .کشور مدارس در تحصيلی افت کاهش اميد به.  کرد ه استفاد

دین  ساعات در نرگسخون به نام  آموزدانش رفتار ی مشاهده با ، شده یاد تحصيلی سال اوایل در ، اینجانب

دین و  درس به توجه ضرورت و هميتا خصوص در او با دوستانه و صميمی گفتگوی به پرداختن وو زندگی 
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 شدم متوجه ، او اوليای از برخی با گفتگو حتی و دیگر همكاران با نظر تبادل و مشورت چنين هم و زندگی

 بر! دهند نمی نشان خود از چندانی ی عالقه آن به مربوط های فعاليت و دین و زندگی درس به نسبت او که

 دین و زندگی معانی درک به نسبت که بود ساخته مشغول خود به مرا ذهن موضوع این همواره ، اساس این

 نرگس مندی عالقه سطح توانم می چگونه ، که بود این اساسی سؤال و مسأله واقع در! ؟است تفاوت بی ،

 ميزان توانم می هایی روش چه از استفاده با تر، روشن عبارت به بخشم؟ ارتقا دین و زندگی درس به  را خود

 تحقيق در ، بنابراین دهم؟ افزایش آن به مربوط های فعاليت و دین و زندگی درس به را او یمند عالقه

 استفاده با تا بود آن پی در پژوه اقدام. است بوده Action Research)) ) عمل در پژوهش نوع از که حاضر

 هدف با الزم Data and Information) ) اطالعات و ها داده آوری جمع به علمی معتبر های روش از

 به ، مناسب بخشی اعتبار و انتخاب از پس تا ، پرداخته مسأله حل برای نياز مورد های حل راه به یابی دست

 رهنمودهای از استفاده بر عالوه پژوهشگر ، تحقيق این در که است ذکر به الزم. بپردازد ها آن اجرای

 نظرات نقطه از ، گرامی همكاران دینقا و مشارکت چنين هم و فن اساتيد و نظران صاحب ارزشمند

 . است گردیده مند بهره نيز او اوليای حتی و کالس آموزاندانش

  مشكل توصیف

سال است که در آموزش و پرورش در حال  ..هستم و مدت  … …آموزشگاه  دین و زندگیدبير  .…اینجانب 

ر دانش آموز سر و کار داشتم که نف …این آموزشگاه با  …خدمت می باشم در سال تحصيلی اخير در کالس 

از این ميان عدم عالقه نرگس بی انگيزگی و بی حوصله بودن ،عدم عالقه به درس دن و زندگی و مسائل 

ماه دیر به مدرسه آمده بود و ضمنا یک  ..با توجه به اینكه دانش آموز مربوطه  دینی مرا بر آن واداشت. 

بود بعد از ورود به مدرسه نسبت به اکثر درس ها اظهار بی  سال هم در روند آموزش او وقفه ایجاد شده

 و او با مصاحبه انجام و  کتبی سنجی نظر چنينهم و و رفتار نامحسوس مشاهده ضمنعالقگی می کرد .

دین و  درس به او تر بيش مندی عالقه عدم متوجه ، کالس شاگردان با نظر تبادل و مربوطه اوليای حتی

 .است آمده موجود وضع کيفی های شاخص قالب در آن يفتوص که مگردیدزندگی 



 فایل برای مشاهده است .این 
نید .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه ک  

 

9 
 

 گردآوری اطالعات :

  موجود کیفی وضع های شاخص. الف 

 اجازه کالس از رفتن بيرون برای مورد بی یا و  کرد می صحبت بقيه با یا ،دین و زندگی  ساعات در نرگس.1

 . گرفت می

  کرد نمی خوانی هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در راقرآن  های آیه.2 

  داشت موجه غير ویا مورد بی های غيبت ،دین و زندگی  ساعات در. 3

 داد نمی نشان خود ازدین و زندگی  ساده مفاهيم و ها پيام ، ها عبارت دادن گوش به چندانی تمایل.4 

 علمی هایروش از فادهاست با اطالعات و ها داده آوری جمع به ، مسأله های حل راه به یابی دست منظور به

 :  باشد می شرح بدین آن توضيح کهم پرداخت

 ( Observation)  مشاهده. الف

:  1383 ، ساکی.) است درس کالس از اطّالعات آوری جمع هایروش ترینکاربردی و مؤثرترین از یكی 

 ی قوّه از ، ورام از بعضی علل کشف برای آن در پژوهشگر که است عملی مشاهده ، دیگر عبارت به( 206

 ارتباط و کالس در حضور لحاظ به ، رو این از( 121: 1384، اللهی سيف.) کند می استفاده خود دید

. مآورد دست به مشاهده طریق از را خود اطّالعات از برخی ، هاآن پيرامون محيط و آموزاندانش با مستقيم

 می یادداشت را کليدی نكات و کرده ادهاستف مشاهده برای ، سفيدی ی صفحه از گاهی که صورت این به

 نظر مورد اهداف به توجه با قبل از فرم این هایمالک. مکرد می استفاده مشاهده فرم از هم گاهی.منمود

 می گذاری نشانه را نظر مورد موارد ، آموزاندانش رفتار محسوس نا ی مشاهده هنگام و بود گردیده تنظيم

 . مکرد

 : مشاهده فرم نظردر مورد موارد نمونه
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 . دارد مشارکتفعاليت کالسی  در. 2. است نشاط بادین و زندگی  زنگ در. 1 

 برای مستقيم روش و پژوهش رایج های ابزار از یكی (Questionnaire) نامه پرسش نامه پرسش. ب

 دافاه و نياز به توجه با منظور همين به( 141: 1385 ، همكاران و سرمد. ) است تحقيق های داده کسب

 محترم همكاران از نفر 20 برای نامه پرسش این ،که. منمود تدوین را نامه پرسش تحقيق، این در نظر مورد

 لذّتدین و زندگی  خواندن از:  آموزاندانش ویژه ، پرسش نمونه بود شده تهيه گرامی اوليای تمامی و

 هایی روش چه از استفاده با شما ی دهعقي به: گرامی اوليای و محترم همكاران ویژه ، پرسش نمونه بری؟می

 آن به مربوط های فعاليت ودین و زندگی  درس به را مدرسه آموزاندانش مندی عالقه ميزان توان می

 داد؟ افزایش

 برقراری امكان که است اطالعات و ها داده آوری جمع ابزارهای از یكی ( Interview) مصاحبه. ج 

 ها درک تر عميق ارزیابی به توان می ابزار این کمک با و آورد می فراهم را شونده مصاحبه با مستقيم تماس

 رو، این از( 149: 1385 ، همكاران و سرمد.) پرداخت شوندگان مصاحبه آرزوهای و عالیق ، ها نگرش ،

 حتی و آموزاندانش اوليای اغلب چنين هم و آموزشگاه در حاضر همكاران از نفر چند با مصاحبه ضمن

 تر بيش مندی بهره منظور به و مپرداخت نظر مورد اطالعات و ها داده آوریجمع به ، کالس اگيرانفر تمامی

 مصاحبه در شده مطرح سؤاالت. گردید استفاده نيز صوت ضبط از ، وقت اتالف از جلوگيری و نظرات از

 : از بودند عبارت

 برای.2 نمود؟ نشاط با را آموزاندانشگی دین و زند زنگ توان می هایی روش چه از استفاده با شما نظر به.1

 شما نظر به.3 کنيد؟ می پيشنهاد را راهكارهایی چه ، آموزاندانشدین و زندگی  درس آموزش کردن جذاب

 مند عالقه ،دین و زندگی  مفاهيم درک به را مدرسه آموزاندانش توان می هایی روش چه از استفاده با

 ی ،کارنامه کار پوشه بررسی ، هایادداشت از استفاده با آموزانانشد تحصيلی های پرونده بررسی نمود؟
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 آموزاندانش مندی عالقه ميزان خصوص در را الزم اطّالعات و ها داده ، او غياب و حضور دفتر و تحصيلی

 . منمود آوری جمع مربوط های فعاليت ودین و زندگی  درس به کالس

 اطالعات گرد آوری شده تحلیل و تجزیه

 با نظر تبادل چنين هم و مربوطه اوليای حتی و او با مصاحبه و کالس در آموزدانش رفتار مشاهده از سپ 

 و تحليل و تجزیه و شده آوریجمع های نامه پرسش مطالب بررسی و کالس آموزاندانش  معاون مدیر،

 به گردیدکه(Recognition) شناسایی ، مسأله ایجاد در( factors Effective) مؤثر عوامل ، ها تفسيرآن

 : باشد می زیر شرح

 تشویق عدم·  ؛·  گذشته؛ در آموزاندانش به آموزش روش بودن سنتی·  ؛  کالس بودن روح بی و خشک

 و دینی های مناسبت و ها مراسم اجرای در آموزاندانش ندادن شرکت·  گذشته؛ هایسال در آموزاندانش

 به توجه با. دین و زندگی درس به آموزاندانش اوليای تیاهمي بی و توجه عدم·  ؛ آموزشگاه مذهبی

 برطرف ضمن ، گوناگون های روش از استفاده با تا مبود آن پی در ، مسأله ایجاد در مؤثر عوامل شناسایی

 و دین و زندگی درس به نرگس مندی عالقه ميزان افزایش جهت در ، مسأله کننده ایجاد عوامل کردن

 . مبردار مؤثری و بلند های گام نيز آن به مربوط های فعاليت

 موانع و مشكالت و نقاط ضعف تدریس دین و زندگی

زیرا یادگيری در تربيت دینی بيش از آنكه نظری  درس دینی سایر دروسی که نام بردیم بسيار متفاوت است.

مورد آموزش چندان در عرصة عملی مطرح نيستند. اگر چه در  1که سایر دروسباشد، عملی است. در حالی

خورد؛ اما عمل در این دروس همان مهارتی است که دروس آزمایشگاهی مفهوم آموزش عملی به چشم می

آموز وارد نخواهد ساخت؛ ای به شخصيت و ساختار وجودی دانشدست نياید، لطمهاگر در فرایند آموزش به

که هدف تربيت دینی ایجاد در حالیآموز. اند، نه خود دانشها خود محتوای دروسچراکه حوزة عمل در آن

آموز تأثيرگذار ها اساساً بر ساختار وجودی و شخصيت دانشکنش و رفتارهای خاصی است که بود و نبود آن

 است.
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تربيت یعنی استعدادهای درونی را، که بالقوه در یک شیء موجود است، به فعليت در آوردن و پروردن و  

 (57و  56یعنی گياه و حيوان و انسان صادق است.) مطهری، : لهذا تربيت فقط در مورد جاندارها

آموز را در جهت کمال انسانی وی در تقرب به خداوند، که های دانشبر آن است تا استعدادها و قابليت

 های خود بهره ببرد.سرچشمة کمال است، شكوفا کند و در این مسير از توانایی

دهندگان وی شناخته شده نباشد، تربيتی دش یا برای آموزشهای وجودی فرد برای خولذا چنانچه ارزش

گيرد، بيشتر شرطی شدن است تا پرورش و تغيير صورت نخواهد گرفت و آنچه در قالب تربيت صورت می

رفتار آگاهانه، که از مشخصات تربيت به معنای واقعی آن است. تفاوت معنای تربيت در مورد انسان و حيوان 

را به کودک بياموزیم، کافی « دست دادن»مثال، اگر بخواهيم رفتاری مؤدبانه مانند  نيز همين است. برای

کار مجاز است، تعليم دهيم و محدودة این رفتار را برای او های مختلفی که این است او را عمالً در موقعيت

 دهد.تدریج خواهد آموخت که کی، کجا و با چه کسانی دست بمشخص کنيم. به این ترتيب، او به

ای آسيب ببيند، بشكند یا به هر دليل دیگری نتواند حال اگر اتفاقاً دست این کودک یا نوجوان در حادثه

گيرد؛ دست خود را حرکت دهد، این رفتار مؤدبانه به شكلی دیگر، که جایگزین قبلی است، باز هم صورت می

توان به حيوانات نيز آموخت. ن را میکه همين دست دادمثالً تكان دادن یا خم کردن سر و... . در حالی

نيز مانند   هاشود و آنهای نمایشی توسط مربيان کارآزموده به شيرها آموزش داده میکه در سيرکچنان

ای که قادر به حرکت دادن دست خود نيست، دیدهدهند. اما هرگز شير آسيبها با مردم دست میانسان

ی او )دست دادن( آگاهانه و هدفمند نبوده بلكه تنها یک واکنش ناشی از رفتار جایگزین ندارد! زیرا رفتار قبل

 (211و  210شرطی شدن بوده است.) جعفری:

گيرد که هدف تأکيد بر جایگاه ویژة دروس قرآن و تعليمات دینی در نظام آموزشی از آن جهت صورت می

سازند و دامنة که قابل حصول و انسانهایی هاست. آموزهاصلی، یادگيری عملی و التزام به کاربرد آموخته

 گيرند.روند و تمام ارکان و شئون زندگی فرد را دربرمیها از حوزة نظری فراتر میآن

اساساً این نوع تربيت با تمامی واقعيات خارجی زندگی انسان و پيوند او با هستی ارتباط دارد. لذا جهت نيل 

هایی که مشتمل بر ریزی شود. برنامهن است، باید برنامهبه هدف و نقطة مشخصی که تربيت دینی در پی آ

ای بر پایة اصول مشخصی نحوة ارتباط فرد با خدا، مردم، طبيعت و خودش باشد. بدیهی است چنين برنامه

شود، تدوین خواهد خيزد و بر مبنای قواعدی که توسط مربيان لحاظ میکه از باید و نبایدهای معين برمی

 شد.

شود. در ترین مشكالت آموزش و یادگيری دروس دینی به مواد و محتوای آموزشی مربوط میهبرخی از عمد

ها تغيير کتب های اخير در جهت کيفيت بخشی به محتوا اقدامات مؤثری صورت گرفته که از جملة آنسال

و در دورة  «های آسمانهدیه»درسی و تأليف محتوای جدید است. این تغييرات در دورة ابتدایی به تأليف 
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قدم مثبتی « دین و زندگی»منجر شد و در دورة متوسطه نيز تأليف « های آسمانپيام»راهنمایی به تأليف 

 آموزان به یادگيری محتوای دینی برداشته شد.است که در جهت ترغيب دانش

رندگان هدف مشترک در این تغييرات، اجرای سياست خاصی است که در صدد ایجاد باورهای قلبی در فراگي

 (41) حدادعادل: هاست.های عقالنی خود آناز طریق اقدامات فكری و فعاليت

در شرایط کنونی، عموم مخاطبان شاید در بعد اعتقادی مشكلی نداشته باشند ولی هرچه به ابعاد عملی و 

 شود.تر میشویم، وضعيت، به نسبت، نامطلوبرفتاری نزدیک می

خصوص در آموزان، بهتلقی رسمی و فاقد بار تربيتی از سوی دانشجنبة رسمی داشتن نظام آموزشی و 

کار گرفته نشدن الگوهای مقاطع باالتر، نوع تحصيالت و مدرسه، نظام ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و به

نظران، در تقویت نشدن و توسعه نيافتن رفتار دینی مناسب و شایسته از مواردی هستند که از دیدگاه صاحب

 1های تربيت دینی و اخالقی موجود تأثير گذارند.نگرفتن آنان از انبوه فعاليت آموزان و بهرهدانشو اخالقی 

ویژه مهارت روخوانی قرآن به های قرآنی، بهدر حالی است که در نظام آموزشی تدریس مفاهيم و آموزه این

شوند که صيلی راهنمایی وارد میآموزان ابتدایی در شرایطی به دورة تحگيرد و دانشنحو مطلوب صورت نمی

دهد؛ زیرا زمانی خوانی و روخوانی قرآن نيستند. این امر مشكالت دبيران راهنمایی را افزایش میقادر به روان

کنند. این میرا که باید به آموزش مفاهيم قرآن اختصاص دهند، باالجبار صرف یاددهی دوبارة روخوانی قرآن 

ها تحصيل و آموزش این دروس، آموزی که پس از سالشویم دانشمتوجه می شود کهضعف زمانی آشكار می

در زمان پایان تحصيل خود هنوز به روخوانی قرآن در حد نسبی آشنا نشده و مفاهيم قرآن نيز در زندگی 

 وی عينيت نيافته است.

ای مناسب آشكار هکارگيری روشنماید و ضرورت بهترین مشكل در نظام آموزشی رخ میاینجاست که مهم

ای است که به تغيير رفتار گونهدهنده و ميزان مهارت وی در یاددهی مفاهيم دینی بهشود. مشكل آموزشمی

های گوناگونی در تدریس دروس دینی و قرآن مورد آموزان منجر گردد. در حال حاضر شيوهمطلوب در دانش

های قدیمی و ها بر پایة روشاست. غالب این شيوه های مختلف آموزشیاستفادة دبيران و آموزگاران در دوره

سنتی بوده است و گاهی بدون آموزش قبلی تنها به اتكای تجربة شخصی معلم توسط خود وی انتخاب 

گویی، تمثيل و نمایش و... عمدتاً در آموزش دروس دینی کاربرد هایی چون سخنرانی، داستانشود. شيوهمی

ها اکتفا توان به این شيوهحدی ضروری است. اما با توجه به محتوای دروس نمی ها تاکارگيری آندارند و به

ها نيز اگر با روش اصولی صورت نگيرد، فاقد کارایی الزم خواهد کارگيری همين شيوهنمود. عالوه بر این، به

ند و تأثير آور باشترین سخنوران نيز ممكن است ماللصحبتها و خوشترین داستانبود. زیرا حتی جذاب

تأثير شوند. پس صرف قدیمی و سنتی بودن شيوة دليل نقد آن الزم را بر مخاطب خود نگذارند و یا اساساً بی

 آفرین است.کارگيری آن در شرایط نامناسب مشكلنيست بلكه نحوة به
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رخی شویم و ضمن آن بهای سنتی رایج یادآور میکارگيری روشدر این نوشتار نقدهای زیر را در به

 کنيم.صورت پيشنهاد معرفی میگيرند، بهندرت مورد استفادة دبيران قرار میهای جایگزین را که بهروش

  

 یكنواختي و سكون

کند، برای توجه بيشتر الزم از آنجا که تغييرات محيط اطراف بيش از سكون آن توجه انسان را جلب می

گویی با یا قصه غييراتی ایجاد شود. بنابراین، سخنرانیآموزان تهای دیداری و شنيداری دانشاست در محرک

تنها تحرک ارائه شوند، نهصورت یكنواخت و بیتمام جذابيتی که ممكن است در محتوا داشته باشند اگر به

 آرام در خواب فرو خواهند برد.توفيقی در آموزش مباحث نظری نخواهند داشت بلكه مخاطبان را آرام

های معلم و وضع چهره با محتوای کالم تأثير آن را در مخاطب صدا، حرکات، ژست نبودن هماهنگی بين

اش وادار به فعاليت شود، دهد. جلب تنها حس شنيداری مخاطب، بدون اینكه حس دیداریبسيار کاهش می

كار خوبی آشاین روش، در مقایسه با تماشای فيلم، ضعف آن را به  بار چندان مثبتی نخواهد داشت. جذابيت

سازد؛ زیرا توجه مخاطبان به فيلم به واسطة فعال بودن دو حس دیداری و شنيداری بسيار بيشتر از توجه می

 2به سخنرانی است. 

 42)ساجدی،ش اند:کارگيری قوای دیداری و شنيداری سه دستهآموزان از نظر بهباید توجه داشت که دانش

 (8و  7: 

 آموزند.نگاه کردن مطلب را می هستند و با برخی دارای حافظة دیداری

 گيرند.اند و با گوش دادن مطالب را یاد میبرخی دارای حافظة شنيداری

پردازند. در صورتی که دبير بتواند از ابتدای سال استعداد کارگيری هردو قوه به یادگيری میبرخی نيز با به

یک قوه جای آنان را در کالس مشخص  آموزان را تعيين کند و بر حسب استفادة بيشتر ازهر یک از دانش

توان داستانی کوتاه و تخيلی را با کند، کمک بسيار مهمی به آنان کرده است. برای تعيين نوع استعداد، می

ها بخواهيم آن را بازگو کنند. کسانی که در ها و حرکات مهيج دست و صورت بيان کرد و سپس از آنژست

دهند، دارای استعداد دیداری، و آنان که مو به موی خود نشان می نقل داستان همان حرکات دبير را از

گویند، دارای استعداد شنيداری هستند. ميان این دو گروه داستان را بدون توجه به حرکات گوینده باز می

کنند و هم تا حدودی به حرکات گوینده توجه نشان ای هستند که هم داستان را کامل بيان مینيز دسته

ها مناسب دانست؛ مشروط به اینكه تنها گویی را برای شنيداریتوان روش سخنرانی و قصه. پس میدهندمی

 به این دو روش اکتفا نشود.

 غیرفعال بودن
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گيرد. در اند یا غير فعال. در روش فعال یادگيری با مشارکت یادگيرنده صورت میهای آموزشی یا فعالروش

طرفه آن را صورت کامالً یکآموز به مثابه ظرفی خالی است که معلم بههای غيرفعال دانشکه در روشحالی

کند. در شيوة فعال، مخاطب با تالش و تكاپوی خود، بيشتر با درس و محتوای آموزشی با آموزش خود پر می

که در روش غيرفعال ذهن مخاطب منفعل از آموزش معلم است. از مزایای روش شود. در حالیدرگير می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:فعال می

 های ادراکی مخاطبتقویت توانایی -

 بارورسازی قوای فهم و تجزیه و تحليل مخاطب -

 نفسرشد و افزایش اعتمادبه -

 وگوایجاد آمادگی برای شرکت فعال در بحث و گفت -

 ( 85ایجاد تمرین در تعامل با دیگران و تشخيص رفتار مناسب.) همان: -

جهت عكس موارد فوق، نتيجة رویكرد و روش غيرفعال خواهد بود. زیرا روش غيرفعال مخاطب را از یادگيری 

دست معلم است هرگز دارد. زیرا مخاطبی که همواره شاهد حل مسائل بهصورت رویارویی با مسائل بازمیبه

گيرد. لذا واجهه با مسائل فرا نمیتواند مستقل از معلم با مسائل مواجه شود و راهكار الزم را برای منمی

 چنين مخاطبی هنگام رویارویی با مشكالت دائماً دچار پریشانی و اضطراب خواهد بود.

زاست. زیرا هدف در خصوص در مسائلی چون تجزیه و تحليل باورهای دینی، بسيار آسيباین روش، به

یيد دین است و تجلی یافتن باورهای آموزش و تربيت دینی، رسيدن به رفتار مطلوب و ارزشمند مورد تأ

های غيرفعال رایج در نهایت که با روشهاست. در حالیمذهبی در عمل افراد، مستلزم تعميق باورها و ارزش

ها نيز، بعد از برگزاری امتحان و کسب نمره، به آید. همان آموختهدست نمیها بهای جز حفظ آموختهنتيجه

بازند و در زندگی عملی اند به سرعت رنگ میدرونی و نهادینه نشده شوند و چونفراموشی سپرده می

 مخاطب جایگاهی نخواهند داشت.

 .انتظار مورد اهداف تمام نگرقتن نظر در- 

 . آموزان دانش دینی و مذهبی درجات ارتقاء جهت الزم انگيزه وجود عدم-

 . معلم بودن وحده متكلم-

 . مطالب به نسبت معلم نبودن مسلط-
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 . فعال تدریس روشهای از ستفادها-

 .شود می مفهوم یک آموزش برای زمان دادن ازدست باعث آموزان دانش با صحيح غير برقرارکردن ارتباط-

 . آموزان دانش روحی و جسمی وضعيت به توجه عدم-

 . معلم توسط جدید درس و قبلی درس بين ارتباط برقرای عدم-

 . دبير توسط زمان از صحيح استفاده و مطالب بموقع هارائ عدم درنتيجه و درس طرح نداشتن-

 . شود می مشكل دچار منطبق خود ذهنی فعاليتهای با را کتاب محتوای اگرنتواند آموز دانش-

 درس؛ طرح ارزشيابی؛ نحوه روانشناسی؛ ؛ تدریس روشهای:  موضوعات با خدمت ضمن های دوره برگزاری-

 . کالس در آموزی دانش جمعيت حد از بيش تراکم-

 . شود می یادگيری کاهش باعث آموزان دانش نفس به اعتماد عدم و رقابت فضای نبود-

 . کالس در قرآن آیات نكردن قرائت-

 . وی اطالعات نبودن کافی و کتاب مطالب به معلم تسلط عدم-

 . آنها برای انگيزه ایجاد عدم و آموزان دانش سئواالت به توجهی بی-

 . وی اطراف ومحيط آموز دانش های آموخته ميان رابطه نشدن برقرار-

 ضميمه یادگيری برای آموزان دانش انگيزه سنت اهل ضميمه کتاب از کنكور سئوال نشدن طرح دليل به-

 . باشد می پایين مذکور

 . مطالب بيان برای کافی وقت نبود و تشيع اهل احكام مطالب زیاد حجم-
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 ارائه راهكارهای مناسب

 آوری جمع های داده چنين هم و گوناگون های کتاب ی مطالعه طریق از الزم اطالعات یآور گرد از پس

 و گفتگو و بحث آن بر عالوه و خود مشاهدات ، کالس آموزاندانش تحصيلی پرونده ، ها نامه پرسش از شده

 شده یاد موارد هارای به ، مصاحبه قالب در مراکز مربيان دیگر حتی و همكاران ،  معاون مدیر، با نظر تبادل

 : باشد می زیر(  Suggested Solutions) پيشنهادی های حل راه شامل کهم پرداخت

 ایجاد برای همكاران از یكی یتوصيه به مربوطه درسی ساعت دردین و زندگی  درس کالس مكان تغيير. 1 

 مدیر اجازه با شده نصب پوسترهای و آن تزئينات حفظ ودین و زندگی  درس کالس کردن جذاب و تنوع

 .شود دادهدین و زندگی  به اختصاص و شده مرتّب محترم

 ، همكاران از یكی پيشنهاد بهدین و زندگی  درس آموزش در پروژکشن ویدئو و رایانه سيستم از استفاده. 2 

 استفاده شده یاد وسایل از تدریس هنگام در توانمی ،دین و زندگی  بهتر آموزش و یادگيری افزایش برای

 .نمود

 کادو درسیدین و زندگی  هایکتاب ، گرامی اوليای پيشنهاد بهدین و زندگی  جشن مراسم برگزاری. 3 

 به درسیدین و زندگی  کتاب همراه به هدایا این ، جشن برگزاری روز در و شود تهيه هدایایی ، شده

 . گردد اهدا آموزاندانش

 به قاریان و حافظان به ویژه ی جایزه اهدا و آن معنی با همراهقرآن  قرائت و حفظ مسابقات برگزاری. 4

 هم و گرددمی آموزاندانش بين در صحيح رقابت ایجاد باعث هم مسابقات برگزاری همكاران از یكی توصيه

 .دهد می افزایش بهتر یادگيری برای را او ی انگيزه

 اوليه ساعت شروع در روزه مهه آموزاندانش توسط الكرسی آیه از بخشی و کوتاه های سوره قرائت. 5 

 10 مدت به روز هر ابتدای در الكرسی آیه و هاسوره خواندن ، محترم همكاران از برخی توصيه به کالس
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 نورانی آیات به روز آن در کالس شدن متبرّک موجب هم شودمی سوره حفظ و یادگيری باعث هم ، دقيقه

 . شودمی

  آموزاندانش تشویق برایندگی دین و ز آموزشی نمودار از استفاده. 6

 توصيه به آموزشگاه جماعت نماز برنامه در خود دبير با همراه آموزاندانش مشارکت امكان ساختن فراهم. 7

 برای او در تواندمی ،دبير همراه به جماعت نماز در آموزاندانش کردن شرکت ، آموزشگاه پرورشی معاون

 .ندک ایجاد تری بيش انگيزه نماز، خواندن

 جدید  انتخاب راه حل 

 اثربخشی توان و قدرت به بستگی ، شود می حاصل موجود وضعيت در که تغييری و موفقيت ميزان

(Effectiveness  )یک تدارک برای الزم جوانب به بستگی نيز، ها حل راه بخشی نتيجه و دارد ها حل راه 

 هوشمندی و مهارت ، درایت ، دقت مرهون ر،ام این و. دارد پژوهی اقدام اجرای در صحيح و منظم برنامه

 های روش ميان از حل راه چند انتخاب که حال( 132:  1384 ، اللهی سيف.)باشد می پژوه اقدام

 های حل راه ميان از خاص دقتی با ، رو این از. باشد می خاص درایت و دقت نيازمند ، گوناگون پيشنهادی

 :  از عبارتند که منمود انتخاب را او از برخی ، پيشنهادی

 به او ویژه اهتمام خصوص در تحصيلی سال ابتدای در نرگسبخصوص اوليای  آموزاندانش اوليای توجيه.1

 دین و زندگی درس

 نرگسبخصوص  آموزاندانش سوی ازدین و زندگی  به احترام اصول و آداب رعایت آموزش.2   

 آموزان؛دانش طتوس اسالمی احادیث ودین و زندگی  ی گنجينه ساخت. 3 

 ؛ آن معنی با همراه ها عبارت های کارت و تشویقی نمودار تهيه. 4 
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 اجرای راه حل جدید 

 های حل راه اجرای خصوص در بيشتر(  Confidence)  اطمينان و اعتبار کسب برای مرحله، ایندر

 مجرب اساتيد از ندچ تنی چنين هم و درآموزشگاه همكارانم دیگر و معاونين ، محترم مدیر با انتخابی،

 نامه پرسش و مصاحبه ابزار از استفاده با نيز آموزاندانش اوليای از برخی حتی ودین و زندگی  مكتب

 .است نموده نظر تبادل و مشورت

 :  است بوده زیر شرح به اجرای راه حل معیارهای مجموع در

 هایحل راه از بعضی بودن ابتكاری. * ها روش بودن انگيزشی. * انتخابی هایحل راه بودن اجرا قابل* 

 متناسب*  درس به مدرسه آموزاندانش ترغيب در انتخابی های روش بودن بخش اثر بينی پيش. * انتخابی

 باالیی ميزان به انتخابی های حل راه ، الهی لطف به. نظر مورد آموزاندانش سنی ی دوره با ها حل راه بودن

 با ، بنابراین. گرفت قرار ارجمند اوليای از برخی حتی و گرامی مكارانه و فن اساتيد تحسين و تایيد مورد

 اجرای واقع در ها حل راه اجرای. آورم در اجرا مرحله به را انتخابی های حل راه توانستم تری بيش اطمينان

 به بستگی پژوه اقدام زحمات و ها تالش ی همه. باشد می پژوهی اقدام یک بخش ترین مهم ، ها حل راه

 اقدام ، نشود ایجاد و ابداع ، مسأله حل برای مناسبی های روش اگر. دارد مؤثر حل راه چند یا یک اجرای

 در ، تحقيقات انواع سایر با تحقيق از نوع این اصلی تمایز وجه... رسيد نخواهد مطلوب نتيجه به پژوهی

 اجرای که حال( 144:  1384 ، اللهی سيف.)است موجود وضع تغييردر ایجاد منظور به ها حل راه اجرای

 راه تک تک ، فراوان نظر دقت با تا مشد آن بر ، است بسيار توجه نيازمند ، تحقيق از نوع این در ها حل راه

  . آورد در اجرا به را ها حل

 ارزیابی اقدامات انجام شده

 اجازه کالس از رفتن بيرون برای مورد بی و  کرد مین صحبتدیگران  با ،دین و زندگی  ساعات در نرگس. 1

  گرفت مین
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  کرد یم خوانی هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در رادین و زندگی قرآن  و  های آیه.2 

 داشتن موجه غير ویا مورد بی های غيبت ،دین و زندگی  ساعات در. 3

 در او  ایجاد شده بود.عالقه به دین و زندگی  ، ها عبارت دادن گوش به تمایل.4 

 ارزشیابی و تاثیر اقدام جدید 

عالقه مندان به  تعداد وقتی و آورد بعمل ارزشيابی آموز دانش ار تصادفی طور به بار چندین محترم مدیر

 روز به روز من کالس عالقه مندان تعداد که ميكرد مشاهده ميكرد بررسی را کالس هردین و زندگی درس 

  بود رسيده صد در صد به تعداد این جذاب و متنوع های شرو اجرای از بعد که بطوری یابد می افزایش

 مدرسه همكاران سایر مقابل بار چندین محترم مدیر کهخيلی بهتر از قبل شده بود  نرگسهمچنين وضعيت 

 .کرد تشكر و تقدیر

 قدر و تشكر و کردند می اعالم را خود رضایت احساس شفاهی بصورت یا نامه نوشتن با  نرگسپدر و مادر 

 اجرای حين در یعنی. نمودم می دقّت نيز ها آن درستی به ، ها حل راه اجرای در اینجانب.کردند می انید

 را کار پيشرفت که ای گونه به. بودم نيز امور مداوم کننده کنترل ، کامل نظارت بر عالوه ، انتخابی های روش

 مورد در ، خود منتقد همكاران از تنها نه ، اجرا فرایند در و نمودم می ثبت را وقایع پيوسته و داشته نظر زیر

 . نمودم می اعمال طرح اجرای در نيز را الزم تغييرات نياز، صورت در که گرفتم می کمک طرح پيشرفت

 :  گیری نتیجه 

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

 آنها.برخوردارند نيز دیگری 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 زیادی اطالعات خود آموزان دانش درباره

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

 آزادی 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 ارتقای برای را الزم های ،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 اجرای

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

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

 و خانه محيط در و مدرسه از بيرون محيط در آموزان دانش مثبت رفتارهای 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 رفتارهای در آن متقابل تاثير و آموزنده و مفيد کتابهای از استفاده و کتاب

 مستمر حضور        -7. آموزشگاه محيط در مذهبی تمراسما و اعياد برگزاری و هنری – فرهنگی مسابقات
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 پیشنهادات استفاده از روش های فعال تدریس در درس دین و زندگی و قرآن

های دینی مخاطبان را به فكر کردن پيرامون مفاهيم دینی اگر در کالس روش پرسش و پاسخ سقراطي:

تر و تشویق کنيم تا بتوانند با هدایت غيرمستقيم معلم از مجهول به معلوم برسند، یادگيری بسيار جذاب

زند و انگيزه و رتر صورت خواهد گرفت. در این شيوه ذهن فراگيرنده دست به خالقيت میماندگا

سوی ها با نظارت معلم بهدهد. با این روش، پرسشنفس او را برای مشارکت در بحث افزایش میاعتمادبه

 گرددبندی دیدگاه مخاطبان، پاسخ صحيح توسط وی تكميل، نهایی میشوند و با جمعپاسخ هدایت می

دهند اما برای های ورزشی و تفریحی گروه تشكيل میآموزان بيشتر در حوزهدانشفعالیت علمي گروهي:

شود. و تشویق و ترغيبی هم از سوی اوليای مدارس هایی دیده نمیهای دینی چنين گروهتقویت انگيزه

به عالیق مشترک  گيرد. معلمان باید با طرح موضوعات دینی مرتبط به درس و با توجهصورت نمی

 های دینی ترغيب کنند.بندی و سپس به انجام پژوهشها را گروهآموزان آندانش

آموزان در یک کالس، این روش برای کسانی ضروری است با توجه به تراکم دانش آموزش چهره به چهره:

ا پذیرش باورهای دهند یکه به دالیلی نسبت به دین و دیانت احساس تنفر دارند و به درس دینی دل نمی

پاسخ است. بدیهی است که معلم باید اختصاصاً از این روش ای از ابهامات بیدینی در آنان منوط به حل پاره

 برای افراد مشخصی استفاده کند.

ای از شود که معلم تنها پارهغفلت از نيازها و عالیق فراگيرندگان سبب می محوری:توجه به مخاطب

های متعدد تكرار کند و بدون در نظر گرفتن نيازها و شرایط درونی و را در کالس های فكری خوداندوخته

گویی به ابهامات و که مدرس دینی باید همواره آمادة پاسخداند بياموزد. در حالیبيرونی مخاطبان آنچه را می

 دهد. شبهات دینی فراگيرندگان باشد و با مطالعة مستمر، توانایی خود را در این جهت افزایش

شاید در برخی دروس فراگيری ذهنی به سرعت انجام شود اما در  تأكید و التزام بر تمرین مستمر:

های خورد. آموزشاند، ضرورت تمرین و ممارست بيشتر به چشم میآموزش دینی، که مفاهيم بيشتر انتزاعی
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چه بسا خشتی باشند که تا ثریا عملیِ مرتبط با مفاهيم دینی اگر بدون تأکيد بر تكرار و تمرین رها شوند، 

هایی خوانی قرآن و آدابی چون وضو، نماز، تيمم و... از این دست آموزشکج پيش خواهند رفت. صحيح

هستند که در همان مراحل اولية یادگيری باید مورد توجه و در صورت نياز مورد تصحيح و اصالح قرار 

ری غلط است که به مرور زمان اصالح آن دشوار یا شود یادگيصورت آنچه تثبيت میگيرند. در غير این

 گردد.ناممكن می

های دینی عامل مهمی در تحليل آموزه گیری از حكمت و تحلیل:پرهیز از تحكّم و تحمیل و بهره 

شود بسيار پایدارتر است از آنچه صرفاً درسی از تقویت خردورزی است. آنچه با خرد و برهان حاصل می

کارگيری قوای فكریِ مخاطب های دینی از طریق بهآن را باید فرا بگيرند. فهماندن آموزهدروس تلقی شود و 

به مراتب توفيق بيشتری در آموزش دینی دارد. معلم نباید با زبان تحكم و تحميل عقاید خود از مخاطب 

گی متفاوت، این بخواهد چشم بسته تعاليم وی را بپذیرد. شرایط کنونی جامعه و تأثير فضاهای فكری و فرهن

سازد که اگر مخاطب، متناسب با سن خود، تحليلی از موضوع دینی دریافت نكند، تأثير حقيقت را آشكار می

که اگر مخاطب مخاطب در مواجهه با موضوعات دینی تحليل درستی اندکی از آن خواهد پذیرفت. در حالی

تواند بازبينی مجددی در زندگی خود داشته ها میداشته باشد، احساس خواهد کرد که در پرتو این آموزه

 تعبير شده است:« بصيرت»باشد. در قرآن کریم از این روش به 

(بگو این راه من است که با بصيرت به سوی خدا 108)یوسف /« ةبَصيرَ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى قُلْ هذِهِ سَبيلی»

 کنم.دعوت می

های ور نسازد بلكه او را به رکود بكشاند، توفيقی در تبيين آموزهتنها اندیشة مخاطب را بارآموزشی که نه

ای نيست. لذا آسمانی نخواهد داشت. روشی کارآمد است که به اقناع مخاطب بينجامد. البته اقناع کار ساده

ای، عادات و برای کسب توفيق باید موقعيت مخاطب از نظر ساختار روحی، روانی، تعصبات قومی و قبيله

 های نادرست و... مورد توجه قرار گيردفرضهای غلط تثبيت شده، پيشرفتار
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ضرورت استفاده از این روش در دورة متوسطه، بيش از دو دورة شیوة مناظره و احترام به نظر مخالف:

گيری نسبی آموزان در این دوره و شكلدليل رشد عقلی و فكری بيشتر دانشخورد. بهدیگر، به چشم می

رو شود که دعاوی مخالف یا شبهات بهآموزانی روعقيدتی، ممكن است معلم دینی با دانش آنان از جهت

آموزان ندهد و یا بعد از طرح هر مسئله خاصی دارند. اگر معلم فرصت طرح آزادانة این مسائل را به دانش

م اعتبار خود را زیر گذارد و هآموز را زیر پا میپاسخ مناسبی به آن نداشته باشد، هم حق طرح مسئلة دانش

ترین عاملی که دبيران را به کشاند. مهمبرد و از نظر عاطفی فضای کالس را به حمایت از مخالف میسؤال می

سوادی خود اوست. ترس از ناتوانی در اطالعی معلم و کمکشاند، بیهای نامناسب میچنين واکنش

آموزان ساساً اجازة طرح شبهه یا نظر مخالف به دانشکشاند که اسو میگویی، معموالً معلم را به اینپاسخ

 ندهد.

: گاهی معلم در مقام اثبات عقيدة اجتناب از تحقیر نظر مخالف و تعصب نداشتن نسبت به نظر موافق

دهد نيز ممكن داری مخاطبان را در پذیرش آن عقيده از دست میکند که جانبخود چنان افراطی عمل می

محوری معلم آن است که عقيدة مخالف را اوالً به درستی و بدون نجامد. حقاست به لجاجت آنان بي

اساس اصول منطقی آن را نقض کند و صحت کاری در آن بيان کند و سپس با به چالش کشيدن آن، بردست

 ادعای خود را به اثبات برساند.

ات و نكات مربوط به آن نقد نظر مخالف چنانچه شامل تمامی جه نادیده گرفتن نكات مثبت نظر مخالف:

کند و نتيجه جهات منفی عقيدة دهد و نوعی حق برای مخالف ایجاد میانصاف نشان میباشد، معلم را بی

بينند، غالباً با ماند. معلمانی که هيچ نقطة روشنی در کالم مخالف خود نمیپاسخ باقی مینقد و بیمخالف بی

دون آنكه جهات خوب و بد آن را از یكدیگر تفكيک کنند. این کنند؛ بهای یک تفكر مخالفت میتمام جنبه

بينی وی گذاشته سو نگری و کوتهشود که نقد وی بر سخن مخالف به حساب یکنوع برخورد موجب می

 شود و فاقد اعتبار تلقی گردد.
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در سراسر  آموزان قرار گرفته است،آنچه در قالب محتوای آموزشی در اختيار دبيران و دانش سازی:بومي 

دهند. کنند و با آن امتحان میکشور یكسان است و همة اقوام و طوایف متن آموزشی واحدی را مطالعه می

های بومی حال اگر ایجاد و تثبيت رفتارهای مطلوب دینی را هدف اصلی تربيت دینی بدانيم، توجه به مؤلفه

کند که محتوا و متنوع در کشور ایجاب می های فرهنگی موجود ميان اقوام و طوایفیابد. تفاوتضرورت می

آموزان ساکن شهرهایی که های درسی دانشهای آموزشی نيز به تناسب، متفاوت باشند. مثالً در کتابشيوه

های انحرافی هستند، باید نحوة دفاع از مبانی تشيع و اسالم راستين جایگاه بيشتر در معرض تهاجم اندیشه

 ******ای داشته باشد.******ویژه

است، فراگيرنده را   تربيت دینیوکسی که در صدد تعليم های آموزش مستقیم:عدم اكتفا به روش

دهد. این روش برگرفته از قرآن است. در موارد متعددی از قرآن کریم، رسول مستقيماً مورد خطاب قرار نمی

ه او هستند. امام صادق)ع( که منظور، مؤمنان گرویده بمكرم)ص( مورد خطاب واقع شده است، در حالی

« گویم ولی همسایه، تو بشنوبه تو می»فرمایند: نَزَلَ الْقُرآنُ بِایّاکَ اَعنی وَ اسْمَعی یا جَارَه )قرآن به سبک می

الزم است گاهی قالب و عنوان «. گوید تا دیوار بشنودبه در می»المثل معروف نازل شده(، همان ضرب

وای دینی در ارتباط مستقيم نباشد. چه اشكالی دارد که تحت عنوان های تربيت دینی با محتکالس

های بهداشت و سالمتی، عبادات و تكاليفی چون وضو، غسل، روزه و... آموزش داده شود؟ حتی کالس

ای که عنوان دینی ندارند بسپاریم؛ مثالً معلم ریاضی، کامپيوتر، توان آموزش این امور را به افراد شایستهمی

 های اخالقی و دینی را به مخاطبان بياموزند.شناسی و... تا در خالل دروس خود آموزهزیست

تربيت اسالمی، نقش اساسی الگوها در تبعيت وترین اصول تعليمیكی از مهم برداری:ارائة نمونه و الگو

فراگيرندگان  های دینی بهفراگيرندگان از مربيان است. عامل بودن خود معلم به آنچه تحت عنوان آموزه

تر شود که آنان به سطوح باالی حيطة عاطفی و برانگيختگی لطافت احساس نزدیکآموزد، باعث میمی

 شوند. در این صورت آثار مثبت و سازندة عملكرد معلم در تبعيت فراگيرندگان قابل مشاهده خواهد بود.
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ناسد و راه درمان را از راه عمل در عرفان اسالمی، نقش استادی که متربی خویش و نقاط ضعف او را بش

ای است که زمينة گونهصحيح خود به او یادآور شود، مطلبی مورد اتفاق است. شرایط کنونی جامعه به

ها هم در این زمينه راحتی مهيا نيست. از طرف دیگر خانوادهآموختن صفات اخالقی و قرآنی در جامعه به

 های دینی ترغيب نمود.توان آنان را به ارزشی عملی میکنند و تنها به اتكای الگوهاضعيف عمل می

های خوبی بيانگر کارایی این شيوه است و غفلت از آن قطعاً آسيببررسی شيوة تبليغی معصومين)ع( به

خوانيم دنبال خواهد داشت. در تاریخ اسالم میخوبی قابل مشاهده است، بهناپذیری، که امروزه نيز بهجبران

رم اسالم)ص( حتی در نشست و برخاست معمولی با مردمان عصر خود، معلم اخالق بود و نحوة که پيامبر مك

طور عملی به آنان آموزش داری و قضاوت و... را بهخوردن و آشاميدن و رعایت نظافت شخصی و... تا حكومت

 داد.می

ری در محتوای درسی، های دینی، عالوه بر بازنگشود برای تأثيرگذاری هرچه بيشتر کالسپيشنهاد می

های های نوین و آسيبزمان با تدریس، با مزایای روشساعات مشخصی به دبيران اختصاص یابد تا هم

 های معمول بيشتر آشنا شوند و سطح آموزشی خود را ارتقا دهند.گوناگون روش

 مدرسه در آموزان دانش  مذهبی مشارکت برای راهكارهایی

 در هماهنگ صورت به مدرسه بلندگوی از ظهر اذان شنيدن هنگام زانآمو 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 اوليای نمودن سهيم منظور به آموزان دانش اوليای از یكی توسط یا تربيتی مربيان

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

 .مراسم این برگزاری در آموزان دانش خود دادن

 طرحم مسایل انتقال و انجمن و آموزی دانش شورای در تربيتی مسایل و اقامه و اذان تفسير و آموزش. 4

 . آموزان دانش ی کليه به شورا این اعضای توسط شده

 مربيان و آموزان دانش توسط مدارس سطح در آموزان دانش های سازه دست و آثار از نمایشگاه برگزاری. 5

 .نماز و اقامه و اذان با ارتباط در تربيتی

 به تشویق و موزشآ جهت معلمين و آموزان دانش بين فرهنگی– دینی – علمی مسابقات برگزاری. 6

 .آنان بنيه تقویت و اطالعات شده روز به و یادآوری و مطالعه

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

 ... و قرآن و پرورشی

 .اقامه و اذان آموزش  با ارتباط در تربيتی امور و مدرسه مشاورین همكاری با بروشورهایی تنظيم و تهيه. 8

  تربیتی فضاسازی راهبردهای        •

 سالم ارتباط عناصر به داشتن توجه. 1

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

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

 بينش دو اساس بر دیگر یک با ها انسان ارتباط کلی طور به. کنند ارزشمندی 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 احترام و نفس عزت و شخصيت تكریم ی پایه بر که است سالم ارتباطی اسالم دیدگاه از 

 داشته توجه سالم ارتباط عناصر به که است الزم مربيان و اوليا بر تربيتی فضاسازی ایجاد به کمک برای.باشد

 .دهند رشد خود در مهارت یک صورت به را آن و

 و فروتنی و خضوع ها تدس و ابروها حرکت ، چهره های حالت و ها نگاه ظاهری وضعيت قبيل از عناصری

 ، دادن گوش خوب ، بيان لحن و آهنگ ، جمالت و کلمات نوع ، مكان و زمان شرایط معنوی فضای نيز

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

 .کنند می ایفا

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

 تربيت و تعليم امر در کارآمد نيروهای وجود. 3

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

 .محبت و صميميت ، صداقت:  از عبارتند نفوذ های

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

 درس موضوع فهم ، کافی اطالعات( ج

 : امكانات سایر و فيزیكی مناسب فضای. 4

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

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

 : سهمدر 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 پشتيبانی ، همكاری

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

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

 دینیآموزه های  تقویت و تعمیق برای راهكارهایی 

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

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

 ، نيكو اخالق پرورش و نماز ، ها موفقيت و مذهبی باورهای ، نماز های هخاطر 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 اجرای مكان یا نمازخانه نمودن جذاب

 . دیوار یرو دینی های ارزش با مناسب های نقاشی سرما و گرما نظر از اعتدال. 4

 مراسم در شرکت ، جماعت های نماز برگزاری ، دینی های مراسم انجام در جمعی دسته های حرکت. 5

 .  ها مولودی و مذهبی های جشن و سوگواری ایام ، عاشورا زیارت

 غير ای 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 طحس در مستقيم

 . شد خواهد برداشته دینی باورهای تقویت و تربيتی رویكردهای بهبود جهت در اساسی

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

 مواردی چنين یک که است ذکر شایان. کشاند می خود طرف به هم را دیگران و کرده سازی جریان سهمدر

 .شود می یافت وفور به دبيرستان و راهنمایی ی 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 ای قضيه چنين با برخورد در سالم و اساسی راه

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

 کشف او در را دینی رشد موانع و علل و پرداخت مذهبی باورهای و دین به وی ی 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

 راهكارهای و اصول ترین مهم از دبيرستان و راهنمایی دوره آموزان دانش بين در مودت و دوستی طرح.داد

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

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

 رابطه دینی باورهای تقویت در ای مشاوره خدمات و روان بهداشت که چرا است آنان سالمت و روان بهداشت

 .دارند تنگاتنگ ای

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

 .کند می طی.. . و هيجانی رشد ، دینی

 : 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 گيری شكل در او نقش و مطلوب دینی دبير های ویژگی ،1374 ، علی ، سادئی -4

 تربيت انتشارات ، تهران ،2 جلد ، آموزان
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  صدرا انتشارات ، تهران ، بشر زندگی در غيبی امدادهای ،1367، مرتضی ، مطهری -5

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

 فرهنگی مطالعات

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

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

 42 صفحه  8 شماره ، یاس فرهنگی ماهنامه ، دینی تربيت روشهای ،1380 ، عبدالكریم ، موگهی -9

 روحانی انتشارات ، قم ، اسالم نظر از فرزند تربيت ،1378 ، حسين ، مظاهری -10

 

 


