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عنوان اقدام پژوهی :

چگونه توانستم حس خدا شناسی دانش آموزان
را تقویت کنم؟
نام و نام خانوادگی مولف اول/مجری اصلی :
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تشكر و قدرداني:

می
الزم می
خود الزم
رسيده بربر خود
اتمام رسيده
منان بهبه اتمام
ايزد منان
لطف ايزد
پژوهی بهبه لطف
اقدام پژوهی
اين اقدام
كه اين
اينك كه
اينك
مارا
خويش مارا
مساعدت خويش
راهنمايی وو مساعدت
پژوهش بابا راهنمايی
اين پژوهش
طی اين
كه طی
كسانی كه
همه كسانی
كه ازاز همه
دانيم كه
دانيم
در
كه در
وقتی كه
ان وو وقتی
ارزنده ششان
مفيد وو ارزنده
نظرات مفيد
ارائه نظرات
جهت ارائه
نماييم .وو جهت
تشكر نماييم.
اند تشكر
كرده اند
ياري كرده
ياري
متشكريم.
اند متشكريم.
داشته اند
پژوهش داشته
هدايت پژوهش
روند هدايت
روند
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چكیده
انسان شايستگی رسيدن به همه ي كماالت الهی را دارد و آفريده شده تا خليفهه ي خداونهد بهر روي زمهين
شود .براي رسيدن انسان به چنين مقامی نياز است تا در مسير دين قدم بردارد و در جهت آن رشد كند .در
اين راه افراد و گروه هاي مختلفی با انسان همراه هستند و می توانند به عنوان راهنمها او را در مسهير ديهن
تربيت كنند و به باال ببرند يا در مسير غير دينی او را از مقصد دور تر كنند.جامعه ي دينی نيهاز بهه تربيهت
دينی دارد تا افراد در آن استعدادهايشان را شكوفا سازند .شيوه ي تربيتی مدرسه بر شخصيت دانش آموزان
بسيار مؤثر است .تربيت در همه ي ابعاد اعتقادي عبادي و اخالقی با توجه به ابعاد وجودي انسان كار ساده
اي نيست .لذا الزم است همه ي عوامل مؤثر بر تربيت در مدرسه و خارج از آن به طور هماهنگ بهه تربيهت
افراد بپردازند.فلسفه بعثت انبيا به صراحت كتب آسمانی به ويهژه قهرآن كهريم سهعادت انسهان اسهت .در
اهميت تربيت دينی همين بس كه صد و بيست وچهار هزار پيامبر مبعوث شدند تا به ايهن مههم بپردازنهد.
همچنين پيامبر اسالم نيز از ميان افراد امی برگزيده شده است (جمعه )2/تا انسان ها به سعادت برسند .در
جامعه ي امروز مدرسه از جايگاه مهمی در تربيت دانش آموزان برخورداراست و می تواند فعاليت خهود را در
اين زمينه در جهت مثبت و يا منفی به انجام برساند .بنابراين ضروري به نظر می رسد كه چگهونگی تربيهت
دينی در مدرسه و آسيب هاي احتمالی آن مورد بررسی قرار گيرد.اهميت معلهم در اسهالم بيهانگر نقهش و
كاربرد او در جامعه است .اگر نقش معلم حياتی نبود اسالم تا اين حد به او بها نمهی داد .در اسهالم معلهم از
چنان ارزش و جايگاهی برخوردار است كه خداوند در نخستين آيات نازل شده بهر پيهامبر(ص) خهودش را
معلم معرفی می كند« :بخوان به نام پروردگارت كه جهانيان را آفريد .انسان را از خون بسته سرشت بخوان!
و پروردگارت كريم ترين است همان كه آموخت با قلم آموخت به انسان آنچه را كه نمهی دانسهت(» .عله،
۱ه .)۵پيامبر(ص)
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مقدمه
هدف از آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی حضور معنويات و مذهب در متن زندگی دانش آموزان
است .ما با تعليم مسائل دينی و با روش هاي مطلوب و خاص می توانيم در دانش آموزان درک و شعور دينی
ايجاد كنيم .اگر تالش همه ما بر اين باشد كه از طري ،روح حاكم بر تمامی برنامه هاي رسمی و غيررسمی
(فوق برنامه و مكمل) تربيت تزكيه و تأديب صورت گيرد و مفاهيم نظري به صورت «رفتار دينی» درآيد
می توانيم ادعا كنيم كه آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی تا حد زيادي تحق ،پيدا كرده است .آنچه
با توجه به مقتضيات زمان در آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی بايد مدنظر قرار گيرد اصالحات در
روش هاي آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی است .مديريت مراكز آموزش و پرورش ما با توجه به
تفاوت هاي فردي در دانش آموزان اصل زيبايی شناسی و ابزار هنر را بويژه در غنی سازي اوقات فراغت و
فوق برنامه بايد لحاظ كنند وحدت نداشتن در بينش و منش و همچنين وحدت نداشتن در هدف و خط
مشی از عوامل مهم آسيب شناسی آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی در جامعه ما به شمار می آيد.
فضا و آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی بين مراكز متولی آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی
مثل رسانه ها نهادهاي فرهنگی و هنري در جامعه موجب تضاد تربيت و سرگردانی نسل جوان ما در جامعه
شده است .اگر يكپارچگی به مفهوم واقعی كلمه در ساختار و تشكيالت با رويكرد تلفي ،فعاليت هاي آموزش
و پرورش شكل منسجم خود را پيدا نكند قطعاً آسيب پذيري نسل جوان ما در آينده بيشتر از گذشته
خواهد بود.در همين مسير بايد به جاذبه هاي دينی با توجه به استعداد جامعه و جايگاه دين در عرصه بين
المللی و بحث جهانی شدن توجهی دقي ،و زيركانه داشت.
اگر بحث آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی بر اين مبنا باشد كه دين به مفهوم جوهر زندگی تلقی
شود آنگاه لزوم آگاهی نسبت به اهميت ضرورت فوايد و نسبت دين با ديگر حوزه هاي معرفتی مشخص
خواهد شد .در دنياي كنونی توسعه و ايجاد مدارس به مفهوم امروزي گسترش سريع فناوري و ارتباطات
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صنعتی شدن جوامع و نيازهاي متنوع عصر انفجار دانش دايره تأثيرگذاري عوامل مختلف را بر افكار و
انديشه هاي دانش آموزان گسترده تر از گذشته كرده است .بنابراين سهم خانواده ها و حتی معلمان در
تكوين شخصيت دانش آموزان روزبه روز كمرنگ تر می شود .عوامل محيطی بويژه رسانه ها نقش عمده اي
را برعهده دارند و به صورت شبانه روزي در تغيير انديشه ها و افكار نقش تأثيرگذار و مهم خود را ايفا می
كنند .آنچه مسلم است اين كه هنوز مدارس ما به عنوان اصلی ترين كانون هاي تربيتی مورد توجه و برنامه
ريزي دقي ،و صريح قرار نگرفته اند .اگر نظام آموزش و پرورش ما بخواهد از مسير آموزش هاي صرف به
سمت آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی معنوي و اجتماعی حركت كند الزم است بسياري از اهداف
و روش ها را تغيير دهد .در محيط هاي آموزشی بايد به دانش آموز به تناسب عالقه و استعدادش آموزش
داده شود .بحث محوريت كتاب حذف شود و به جاي تكيه بر محفوظات روش كسب اطالعات و يادگيري
خالق محور كار باشد.ساختار و تشكيالت به گونه اي طراحی شود كه عالوه بر متوليان امور پرورشی در
مدارس بحث تلفي ،آموزش و پرورش و مشاركت همه عوامل دست اندركار در آموزش تفكر و تقويت حس
خدا شناسی به دست فراموشی سپرده نشود .در غير اين صورت اگر شرايط مذكور در مدارس ما حاكم
نباشد به هدف مطلوب در آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی دانش آموزان دست نخواهيم يافت.
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بیان مساله
اگر بحث آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی بر اين مبنا باشد كه دين به مفهوم جوهر زندگی تلقی
شود آنگاه لزوم آگاهی نسبت به اهميت ضرورت فوايد و نسبت دين با ديگر حوزه هاي معرفتی مشخص
خواهد شد .در دنياي كنونی توسعه و ايجاد مدارس به مفهوم امروزي گسترش سريع فناوري و ارتباطات
صنعتی شدن جوامع و نيازهاي متنوع عصر انفجار دانش دايره تأثيرگذاري عوامل مختلف را بر افكار و
انديشه هاي دانش آموزان گسترده تر از گذشته كرده است .بنابراين سهم خانواده ها و حتی معلمان در
تكوين شخصيت دانش آموزان روزبه روز كمرنگ تر می شود .عوامل محيطی بويژه رسانه ها نقش عمده اي
را برعهده دارند و به صورت شبانه روزي در تغيير انديشه ها و افكار نقش تأثيرگذار و مهم خود را ايفا می
كنند .آنچه مسلم است اين كه هنوز مدارس ما به عنوان اصلی ترين كانون هاي تربيتی مورد توجه و برنامه
ريزي دقي ،و صريح قرار نگرفته اند .اگر نظام آموزش و پرورش ما بخواهد از مسير آموزش هاي صرف به
سمت آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی معنوي و اجتماعی حركت كند الزم است بسياري از اهداف
و روش ها را تغيير دهد .در محيط هاي آموزشی بايد به دانش آموز به تناسب عالقه و استعدادش آموزش
داده شود .بحث محوريت كتاب حذف شود و به جاي تكيه بر محفوظات روش كسب اطالعات و يادگيري
خالق محور كار باشد.ساختار و تشكيالت به گونه اي طراحی شود كه عالوه بر متوليان امور پرورشی در
مدارس بحث تلفي ،آموزش و پرورش و مشاركت همه عوامل دست اندركار در آموزش تفكر و تقويت حس
خدا شناسی به دست فراموشی سپرده نشود .در غير اين صورت اگر شرايط مذكور در مدارس ما حاكم
نباشد به هدف مطلوب در آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی دانش آموزان دست نخواهيم يافت.
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توصیف وضعیت موجود
اينجانب ....................هستم.دانش آموزان اين آموزشگاه از قشر متوسط جامعه هستند..اما متأسفانه مشكالت
معنوي و دينی در تعدادي ازآنان ديده می شد و من همه روزه از ديدن عدم توجه دقي ،به مسائل دينی در
دانش آموزان مشكالت معنوي ايشان عدم رعايت مسائل دينی عدم استقبال از نماز جماعت بی
توجهی به مراسم دينی و 000رنج می برديم و به واسطه سمتمان در اين آموزشگاه كه فضاي بازي براي
گفتگو ايجاد می نمايد زمانی كه با دانش آموزان به بحث می پرداختيم مشاهده می كرديم كه همه آنان
باالتفاق با قضيه دين و ضرورت رعايت مسائل شرعی موافقند اما در عمل مشاهده می كرديم رفتارشان
خالف گفتارشان را نشان می دهد0
گرد آوری شواهد1
گردآوري اطالعات اغلب از طري ،چهار روش ميسر می شود .اين چهار روش عبارتند از :مصاحبه مشاهده
پرسش نامه و اسناد و ارقام .هر يك از اين چهار روش كاربرد ها و ويژگی هايی دارند كه الزم است اقدام
پژوهان پيش از آغاز و اقدام به پژوهش با اين روش ها آشنايی كافی را كسب كنند .اين كه چه روشی يا
فنونی در اقدام پژوهی كاربرد دارد بستگی به موضوع و هدف آن پژوهش دارد .همه اطالعاتی كه جمع آوري
می شود شواهد الزم براي اثبات يا رد چيزي نيستند .به بيان ديگر داده ها (اطالعات) مترادف با شواهد
نيستند .شواهد داده هايی هستند كه بدان وسيله می توانيم درباره ي تغييرات چيزي يا رخدادي داوري
كنيم پس براي اثبات يا رد چيزي بايد شواهد قابل قبول داشته باشيم.
بنا بر اين مادر اين اقدام پژوهی از روش هاي مصاحبه با دانش آموزان و ديگر همكاران و همچنين مشاهده
رفتار دانش آموزان بهره جستيم و به جزئيات زير رسيديم:
 .۱دانشآموزان آموزه هاي دينی را رعايت نمیكردند و پروايی از اين مسئله نداشتند.
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 .2استقبال از نماز جماعت بسيار كم و ناچيز بود.
 .3دروغگويی براي توجيه كم كاري و نمرات پايين و ...وجود داشت و غيبت بين دانشآموزان بشدت
رايج بود.
 .4در موقع صحبت كردن با يكديگر از شوخیهاي نابجا استفاده میكردند.
 .۵دانشآموزان عالقهاي به درس هايی مثل دين و زندگی از خود نشان نمیدادند.
راهحلهای پیشنهادی
شركت كردن و طرح اين موضوع در شوراي معلمان و مشورت با همكاران
تهيه و ارائهي پرسشنامه به دانشآموزان.
مشورت با افراد متخصص در اين زمينه
بررسی راهكارها ارائه شده و انتخاب بهترين راه
مطالعه كتب مجالت پاياننامههاي مرتبط با موضوع و سركشی به سايتهاي مختلف
مشاهده رفتار دانشآموزان
برگزاري جلسات همانديشی
انتخاب راه جدید به طور موقت:
بديهی است كه شكوفايی يك رويكرد جديد در مدرسه مستلزم اندكی تمرين و بردباري است .اما از آنجايی
كه راهبردهاي آموزشی اثر بخش بريافته هاي علمی و تجربه هاي عملی و مكتب رفتارگرايی و شناختی
متكی هستند می توان از آن به عنوان رويكردي مناسب و اطمينان بخش در آموزش مفاهيم استفاده كرد.
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چه بسا بسياري از ما در مدرسه هميشه به دنبال راهی نو براي تغيير روش هاي خود هستيم .اما آيا هيچ
وقت سعی كرده ايم اين تغيير را در خودمان ايجاد كنيم و آن را در جهت بهبود وضعيت مدرسه استفاده
كنيم؟ بعد از اينكه داليل به وجود آورنده را تجزيه و تحليل كرديم سعی كرديم تا تعدادي از راه حل هاي
مورد نظرمان را در كالس درس اجرا كنيم .البته همان طور كه قبالً اشاره كرديم .بعضی از داليل ذكر شده
عادات اشتباهی بود كه از دوران دانش آموزي و از بطن خانواده به ايشان انتقال يافته بود .و من به سختی
می توانستيم آنها را تغيير دهيم چرا كه تفاوت هاي خانوادگی اثرهاي پايدارتر و عمي ،تري را بر رشد دانش
آموز و نوجوان می گذارد .تحقي ،ها نشان می دهند بسياري از اختالل هاي رفتاري صرف نظر از وراثت
نتيجه نبود محبت و ارتباط صميمی بين اعضاي خانواده است .از سوي ديگر شرايط خاص هر خانواده از
جمله فشارهاي ناشی از بيكاري فقر ضعف فرهنگی و مشكالت خانوادگی به طور مستقيم بر شكل گيري
شخصيت دانش آموزان و دانش آموزان تاثير می گذارد .البته ما می توانستيم مثل يك دوست خوب اين
تغييرات را در جهت درست سوق دهيم تا از ايجاد مشكالت بيشترجلوگيري كنيم .سعی كرديم راه حل هاي
خود را بيشتر حول محيط آموزشگاه و كالس درس و تكيه بر آموزه هاي دينی و دينی قرار دهيم تا نتايج
بهتري را به دست آورده و كمتر به خطا برويم .البته در انتخاب راه حل بايد از مدير آموزشگاه و ديگر
همكاران نيز كمك می گرفتيم تا من را در اجراي صحيح راه حلها ياري دهند .مديرآموزشگاه در مورد
تشويقها و تنبيهات به موقع و به جا و همچنين كمك به برگزاري جلسات مكرر با والدين دانش آموزان در
مورد رفع مسائلی كه مربوط به محيط خانوادگی دانش آموزان بود به ما قول مساعدت و همكاري دادند .حاال
ما می توانستيم با صبر و حوصله بيشتر به انتخاب راه حل براي بقيه مشكالت بپردازيم .راه حل هاي
پيشنهادي خود را با ديگر همكاران در مدرسه وسرگروهاي دروس در گروه هاي آموزشی منطقه در ميان
گذاشتم و در مورد آن با ايشان نظرخواهی كردم و خوشبختانه همگی نظر مساعد خود را اعالم كردند.
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اجرای طرح جدید و نظارت بر آن:
جان واتسون ( )۱220می گويد«:يك دوجين نوزاد سالم و شرايط خاصی كه مورد نظر من است به من
بدهيد تا آنها را بزرگ كنم .من تضمين می دهم كه هر كدام را به طور اتفاقی انتخاب و براي تخصص خاصی
مانند پزشكی وكالت هنرمندي بازاريابی و حتی دزدي و گدايی تربيت كنم با صرف نظر از استعداد
تمايل توانايی شغل دلخواه و آمادگی فردي آن فرد» .اين جمالت به روشنی نشان ميدهد كه آن ها انسان
را قابل تبديل به هرآن چه آموزش گران بخواهند می دانند .اين خواسته بدون هر گونه بستگی به خواسته
فرد از راه مديريت محرک و پاسخ ها براي فرد قابل حصول است .انسان چون جعبه سياهی است كه معلم
بايد جريان آموزش را براي او طراحی و اجرا كند .پس مربی بايد به مباحث و كاري كه می خواهد انجام دهد
تسلط كامل داشته باشد.
-۱الگو قرار دادن رفتار هاي خودمان و دانش آموزان خوب آموزشگاه:
در پرورش و شكوفايی استعدادهاي انسان ها عوامل متعددي دخالت دارند مانند والدين مربيان و معلمان
برنامه هاي آموزشی و تربيتی و روش ها و الگوها الگو و نمونه كه در تعبير آموزش تفكر و تقويت حس
خدا شناسی ما و در قرآن كريم از آن به نام اسوه ياد شده است تاثير بسزايی در ساختار و شكل گيري
شخصيت افراد و رشد و شكوفايی توانايی هاي بالقوه آنها دارد .همان گونه كه هنرمند براي طرح و خل ،اثر
هنري به الگو و نمونه مشخصی نياز دارد .انسان نيز براي شكل دادن به شخصيت خويش به الگو احتياج
دارد تا ساختمان معنوي فكري و شخصيتی خويش را مطاب ،آن بسازد .البته نياز به اسوه و الگو همگانی
است ولی بين دانش آموزان اين نياز بيشتر و مهم تر است چون آنها بيشتر از ديگران به الگوها می انديشند
و به كمال و ترقی بيشتر عالقه مندند .تعابير قرآنی نيز تصريح بر اين دارد كه انسان براي كمال خويش بايد
سراغ«اسوه و نمونه هاي برتر» برود .در اين دوره گرايش غالب دانش آموزان به صميميت شجاعت زيبايی
حس خدا شناسی سواد و دانش هنر و استقالل فردي است .لذا در هر كس اين صفات را به صورت بارز و
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مشخص تر ببينند به او عالقه مندي نشان می دهند .اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه الگو نبايد شخصيتی
خيالی و توهمی باشد كه نتوان به او رسيد بلكه الگوهاي مناسب بسان قله هاي بلند و رفيع هستند كه روح
را براي صعود و اوج گيري فرا می خوانند و نيروهاي آشكار و پنهان دانش آموزان را براي دست يابی به آن
متمركز می كنند .من نيز اولين قدم در اجراي طرح را ايجاد صميمت و نزديكی با دانش آموزانم و الگو قرار
دادن رفتارهاي خودم براي ايشان قرار دادم .من سعی كردم تا در رفتارهاي خودم صبوري سعه صدر غم
خواري در تربيت ايشان نرمی در سخن پايبندي به گفتار خويش حسن خل ،و رعايت ادب و احترام و  ...را
رعايت كنم و آنها را از اين نكته مطمئن سازم كه من به حرفهايی كه می زنم كامالً اعتقاد دارم .از طرفی با
ايشان رابطه اي دوستانه و صميمی ايجاد كردم .هميشه چند دقيقه اي از وقت كالس و يا زنگهاي تفريح را
با آنها صحبت می كردم خاطراتی از زمان تحصيل و دانش آموزي و نوجوانی خودم تعريف كرده و يا با بيان
يك داستان كوتاه معنوي براي ايشان انگيزه ابراز وجود ايجاد می كردم .به آنها كامالً فهمانده بودم كه من
هم يكی مثل شما هستم و از نيازها و مشكالت شما كامالً آگاهی دارم و قصدم فقط كمك به شماست تا در
آينده نه چندان دور رفتارهاي شما مايه سربلندي من خودتان و خانواده هايتان باشد و بتوانيد انسانهاي
آگاهی براي فردا باشيديكی دو نفر از دانش آموزان كالس خودشان و آموزشگاه را مثال زدم كه رفتارهاي
بسيار خوب و شايسته اي داشتند از دانش آموزان خواستم تا رفتارهاي ايشان را براي خود الگو قرار دهند و
از رفتارهاي خوب آنها البته با بهره گيري از نيروي فكر و انديشه خودشان در جهت تغيير رفتارهاي خود
بهره بگيرند .البته چون دانش آموزان در اين سن داراي حس حسادتی قوي هستند و اين امكان وجود
داشت كه اين حس در آنها رخنه كند و عالوه بر آن آن دانش آموز هم احساس برتري كاذبی را در خود
ايجاد كند .اين عمل را به صورت يك مسابقه در كالس اجرا كردم و بعد از گروه بندي ايشان گفتم هر
گروهی كه بتواند در انجام كارهاي خوب و رعايت ادب و انجام رفتارهاي شايسته از بقيه گروهها پيشی بگيرد
و تعداد امتيازهاي مثبت خود را افزايش دهد به عنوان گروه برتر انتخاب و معرفی خواهد شد و در نهايت
مورد تشوي ،قرار خواهد گرفت.
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استفاده از آموزه هاي دينی و مراجعه به آيات احاديث و روايات  :امام صادق (ع) فرموده اند« :من

قرا القرآن و هو شباب مومن اختلط القرآن بلحمد و دمه » آن وجود شريف به خوبی تبيين می فرمايد :كه
اگر آموزه هاي دينی و قرآنی در جوانی در ذات و گوهر وجودي نوجوان قرار گيرد آن گونه نهادينه و تثبيت
می شود كه در گوشت و خون جوان آميخته می گردد آميختگی كه به دنبال آن ثبات در دين و پايداري در
حس خدا شناسی را به دنبال دارد .بنابراين اگر ما حساسيت اين مقطع سنی را درک كنيم از اين فرصت به
عنوان يك فرصت طاليی در بهره گيري از آن همت ويژه اي را به كار خواهيم بست  .تقريباً  ۱2سال از
زندگی يك فرد ايرانی در محيط مدرسه سپري می شود .يعنی با شاخص متوسط عمر يك ايرانی ( 5۵سال)
يعنی  %۱1عمر مفيد .نگاهی كوتاه به فرايندهاي آموزشی در موضوع آموزه هاي دينی در مدارس و شيوه
هاي انتقال آن نشان می دهد كه ما در اين مبحث كمترين توجه را به مدارس داشته ايم و اگر اقداماتی
انجام داده ايم كافی و پاسخگو و انسان ساز نبوده است متاسفانه مسئله اي كه نمود آن كامالً در كالس من
مشخص و چشمگير بود عدم وجود اعتقادات دينی و تربيتی كافی در اين سن بود .مسائل ارزشی مثل رعايت
واجبات دينی خشكيده و به آن كم توجهی شده بود .وجود شبكه هاي ماهواره اي در بيشتر خانه ها حتی
باعث فراموشی بسياري از مناسبت ها شده بود .هميشه سعی می كردم در خواندن نماز پيش قدم باشم تا
دانش آموزان به ديدن من و بقيه همكاران انگيزه اي براي خواندن نماز داشته باشند .باور كنيد معنويت آن
نمازخانه كوچك از يك مسجد هم بيشتر می شد وقتی دانش آموزان با عالقه براي شركت در نماز حاضر می
شدند.
 -3تهيه يك تابلوي كوچك براي كالس هاي درس كه آن را در كنار تخته كالس نصب كرديم و از دانش
آموزان خواستم تا به ترتيب روزي يك نفر مسئوليت نوشتن يك حديث يا آيه تربيتی را روي آن بر عهده
بگيرد .و هميشه قبل از شروع درس با هم حديث يا آيه را می خوانديم و به كسانی هم كه آنها را حفظ می
كردند امتياز ويژه اي تعل ،می گرفت .همين موضوع عالوه بر تاثير مثبتی كه بر اخالق و رفتار ايشان داشت
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باعث شد ايشان به حفظ حديث عالقه مند شوند و بيشتر آنها در مسابقات قرآن و حديث در منطقه شركت
كردند و نتايج بسيار خوبی هم كسب كردند .در كنار اين مسائل از مدير آموزشگاه خواستم تا در صورت
امكان بيشتر مراسمات دينی را در محيط مدرسه اجرا كند و خودم هم جهت اجراي مراسمات و كمك به
ايشان در آماده كردن محيط و يا خريد وسايل پيش قدم شدم .مراسمات ماههاي محرم و صفر برگزاري
اعياد و عزاداري ها و  ...در آموزشگاه ما برگزار می شد و تاثير بسيار خوبی در اخالق دانش آموزان داشت.
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تهيه كتابخانه كالسی :حضرت علی (ع) می فرمايد :هر آن كس كه با كتاب آرامش يابد راحتی و

آسايش از او سلب نمی گردد .بسياري از دانشمندان و روانشناسان معتقدند كه اساس و زيربناي شخصيت
انسان در سالهاي اول زندگی پايه گذاري می شود و آموخته هاي اين دوران تاثير عميقی بر آينده ي زندگی
فرد دارد .بنابراين اگرمطلب خواندنی مفيد و سازنده در اختيار دانش آموزان قرار گيرد راه و رسم زندگی را
خواهند آموخت و تحت تاثير داستان ها و كتاب هاي آموزنده به رشد و تعالی خواهند رسيد و در آينده نيز
براي حل مشكالت خود از كتاب كمك خواهند گرفت .حضرت علی (ع) می فرمايند« :بهترين چيزي كه
دانش آموزان بايد ياد بگيرند سلسله كارهايی است كه به هنگام بزرگسالی به آن نيازمند خواهند بود» .
آدمی براي داشتن يك زندگی سعادتمند نيازمند بينش و آگاهی است و آموخته هاي دوران دانش آموزي و
نوجوانی مقدمه اي براي زندگی فرد است .دانش آموزان راه زندگی سعادتمندانه فردا را امروز بايد بياموزند و
در اين مسير كتابخوانی چون فرا راه آنهاست مشكل ديگر دانش آموزان اين كالس عدم دسترسی ايشان به
منابع مطالعاتی مفيد بود .بنابراين هيچ كدام از آنها اصالً اهل مطالعه نبودند .يك روز بعد از ورود به كالس
ها جعبه اي را با خودم به كالسها بردم و به دانش آموزان گفتم :اين جعبه از اين بعد كتابخانه كالس
شماست و خودم به عنوان اولين اهداكننده چند كتاب داخل جعبه انداختم و به آنها گفتم شما هم می
توانيد هم اهدا كننده كتاب باشيد و هم عضو اين كتابخانه كوچك .هياهويی در كالس ايجاد شد و برق
شادي در چشمان تك تك ايشان نمايان شد .بعد از يكی دو هفته آن جعبه تبديل به يك فضاي زيبا در
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كالس درس شده بود .دانش آموزان قسمتی از كالس را به زيبايی تزئين كرده و بعد از يك طبقه بندي
مناسب كتاب ها را داخل آن گذاشته بودند .من به آنها گفته بودم كه هر وقت بخواهند می توانند كتاب ها را
با خود ببرند .بنابراين آنها به راحتی كتاب ها را به اين كتابخانه اهدا می كردند .يكی از دانش آموزان دفتري
را تهيه كرده بود و به عنوان مسئول كتابخانه كه با انتخاب دانش آموزان انجام شده بود كتابها را به دانش
آموزان می داد تا بعد از مطالعه آن را به كتابخانه برگردانند .من هم از اين فرصت استفاده می كردم و
كتابهاي مفيد دينی و معنوي را داخل كتابخانه جهت استفاده قرار می دادم .اين كار يعنی تهيه كتابخانه از
بهترين كارهاي انجام شده بود چرا كه خود به تنهايی نتايج مثبتی را به شرح زير كسب كرد :عادت به
فرهنگ مطالعه و استفاده از كتاب هاي مفيد در اوقات فراغت به جاي تماشاي فيلم هاي غير معنوي · .
حس رقابت مفيد و سازنده در خواندن كتاب هاي بيشتر بين دانش آموزان ي كالس· .عادت به رعايت نظم و
امانت داري بين دانش آموزان  · .استفاده از تجارب زندگی ائمه دين و بزرگان و الگوسازي هاي مثبت در
زندگی  · .پر كردن فضاهاي خالی روحی و جلوگيري از رفتارهاي پرخاشگرانه در كالس درس.
-۵

برگزاري جلسات مكرر با والدين دانش آموزان  :مسئله ارتباط دانش آموزان به خانواده جنبه ي

مهمی از موضوع رشد آنها محسوب می شود .گرايش به گروه هم ساالن چنين تصوري را به وجود می آورد
كه انتخاب بين ارتباط با «خانواده» يا «هم ساالن» موضوعی تعارضی است .اما در واقع براي رشد متعادل
روانی و اجتماعی هر دونوع ارتباط ضروري است .به اين ترتيب به جاي تمركز بر تعارض بايد كيفيت
ارتباط با خانواده را مورد تحليل قرار داد .خانواده به عنوان بوته ي احساس هويت مطرح است .هم گرايی و
يكپارچگی شخص كه اريكسون آن را مهم ترين پيشرفت مهم كودكی و نوجوانی برشمرده است به صورت
عمده به تجربه هاي درون خانواده بستگی دارد .مهمترين بخش پروژه صحبت با والدين دانش آموزان بود.
البته بعد از چند جلسه كه در روزهاي اول به صورت تك نفري و بعد گروهی اين جلسات را برگزار می
كردم متوجه شدم كه والدين ايشان نيز بسيار عالقه مند به همكاري هستند و البته مسلماً يكی دو نفر هم
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بی انگيزه وجود داشت كه كار مرا سخت می كرد اما باعث نااميدي من نشد .يك سري از وظايف را روي
كاغذ نوشتم و از والدين دانش آموزان خواستم تا اين مسائل را در محيط خانه رعايت كنند و نتايج آن را
طی جلسات بعد به من اطالع دهند .مجموعه وظايفی را كه من براي والدين تعيين كرده بودم عبارت بودند
فرزندان خود را نسبت به خواندن قرآن و نماز در خانه تشوي ،كنيد- .

از- :

در حضور دانش
ديدن برنامه

آموزان از بحث و جدل با يكديگر و بر زبان آورن حرفهاي زشت و ناروا پرهيز نماييد- .
هاي شبكه هاي ماهواره اي و تلويزيونی را كه مناسب سن دانش آموزان نيست را كنترل كنيد- .
آموزان را در مهمانی ها و مكانهايی كه مناسب سن ايشان نمی باشد همراه نبريد- .
با دانش آموزانی خود برقراركنيد تا مشكالتشان را به راحتی باشمادرميان بگذارند- .

دانش

روابط دوستانه اي
به شخصيت

فرزندتان به عنوان يك انسان بالغ احترام بگذاريد وازتبعيض بين دانش آموزان جدا خودداري نمائئد.
-5

تعيين يك سري قوانين تربيتی در كالس هاي درس :بايد قوانينم را به روشنی و بدون ابهام بيان

می كردم و فرصت كافی براي انجام خواسته هايم را به ايشان می دادم .در ضمن بايد از بيان دستورات
خشك و مستقيم خودداري كرده و سعی می كردم درخواستهايم را با ذكر دليل همراه كنم چرا كه مقررات
خشك و بدون هدف و برنامه دردسر آفرين است.ضمنا از معلمان كالس ها خواستم تا با اين موضوع
همكاري الزم را داشته باشند در اين مورد بايد از سرزنش و تنبيه كمتر استفاده كرد و آنها را مورد بی
مهري تبعيض و بی اعتنايی قرار نمی دادم  .پس بايد خيلی با احتياط عمل می كردم .بنابراين در وهله اول
سعی كردم خودم را به ياد آورم و درک روشنی از نيازهاي دانش آموزان داشته باشم .در اين سن بايد به
دانش آموزان اجازه می دادم در بسياري از موارد خودشان در مورد رفتارهاي خود به تفكر پرداخته و به راه
حل هاي مناسب دست پيدا كنند .بنابراين از يك سري قوانين و رفتارهاي ساده شروع كردم كه عبارت
بودند از - :

استفاده از واژه ها و الفاظ محترمانه در برخورد با يكديگر معلمان و والدين مثل :شما

متشكرم خواهش می كنم لطفاً بله و  - . ...در صحبت كردن با يكديگر احترام را كامالً حفظ كرده و از
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به كار بردن كلمات زشت و نامناسب و القاب ناروا حتی در هنگام شوخی با يكديگر نيز استفاده نكنند- .
از جنگ و جدل و پرخاشگري و با صداي بلند خنديدن در كالس درس و حياط آموزشگاه خودداري نمايند.
 به مراسمات و مناسبت هاي دينی و ملی احترام گذاشته و مناسب با هر كدام رفتار كنند - .توجه بهرعايت نظم و ترتيب و اطاعت از قوانين مدرسه مثل :اجازه گرفتن بلند شدن در جلوي معلم و  - ...عدم
برهم زدن نظم كالس در هنگام تدريس درس .براي اينكه دانش آموزان به خوبی از اين قوانين اطاعت كنند
تعدادي كارت تشوي ،تهيه كردم و به كسانی كه اين قوانين را به خوبی رعايت می كردند كارت اخالق می
دادم و با هم قرار گذاشتيم كه در پايان سال هر كس تعداد بيشتري از اين كارت ها را داشته باشد به عنوان
الگوي معنوي كالس ها معرفی می كنم .و براي ايجاد انگيزه بيشتر اعالم كردم به ۵نفر هم جايزه هاي
نفيسی تعل ،می گيرد .براي جلب توجه بيشتر با كمك دانش آموزان قوانين را روي يك مقواي بزرگ نوشته
و در جايی از كالسها كه در معرض ديد دانش آموزان بود روي ديوار چسبانديم .دراجراي اين راه حل ساير
معلمان نيز بامن همكاري كردند.
 -7تشوي ،از دانش آموزانی كه همكاري خوبی در اجراي پروژه داشتند :در هنگام اجراي طرح و از ابتداي آن
بيشتر دانش آموزان همكاري خوبی داشتند و سعی در تغيير رفتارهاي خود می كردند.به طوري كه تغييرات
از همان ابتدا در بعضی ها كامالً نمود داشت .من نيز سعی كردم تا رضايتم را نشان دهم و با رفتارهاي خود
موجب ايجاد انگيزه و تداوم رفتارها باشم .گاهی اوقات با گفتن كلمات و جمالت ساده مثل يك آفرين و يا
يك لبخند تعريف از ايشان در كالس هاي ديگر سرصف در حضور معلمان ديگر و  ...و گاهی با اهداي
كارت و خريد جايزه و لوح تقدير و  ...در تمام مدت سعی می كردم رفتارهاي مثبت را در دانش آموزان
تشديد كنم.
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گرد آوری اطالعات (شواهد : )2
فعاليت هاي آموزشی كالس درس می توانند منبع مناسبی براي يافتن مسائل و مشكالت دانش آموزان و
نيز چگونگی پيشرفت تحصيلی آنان باشد .معلم با ارزيابی دقي ،اين فعاليت ها امكان ارائه بازخورد ضعف ها
و قوت ها را براي خود و دانش آموزان فراهم می آورد .سنجش روزانه كالس يكی از مولفه هاي بسيار اساسی
براي گردآوري اطالعات مورد نياز در اين زمينه است .در اين نوع سنجش فعاليت هاي بسيار دانش آموزان
به طور مداوم مورد ارزيابی و تحليل معلم قرار می گيرند تا نتايج حاصل از آنها وضعيت دانش آموزان براي
اقدامات بعدي آموزشی روشن سازد .اين فعاليت ها به صورت هاي گوناگونی قابل سنجش هستند .در طی
اجراي طرح و به خصوص در اواخر اسفند ماه تغييرات در بين دانش آموزان كامالً نمود آشكار پيدا كرده بود.
رفتارها خوب دانش آموزانی اين كالس در محيط كوچك آموزشگاه تاثير مثبتی روي رفتار در كالس هاي
ديگر گذاشته بود .دانش آموزان از لحاظ اخالق و رفتار آنقدر تغيرات مثبت داشتند كه موجب تعجب
تعدادي از همكاران كه مدت حضورشان در مدرسه كم تر بود شده بود .طرز صحبت كردن احترام به
يكديگر همكاري در كارها رعايت نظم و  ...در بين آنها كامالً مشهود بود .در برگزاري مراسمات فعاليت
ايشان بسيار چمشگير بود .پاسخنامه هايی را تدارک ديدم و در اختيار دانش آموزان قرار دادم و نظرات آنها
را جويا شدم .بعد از جمع بندي كامالً مشخص بود كه ايشان از اجراي طرح كامالً رضايت دارند و آن را
موجب تغييرات مثبت در رفتار خودشان می دانند .مديريت آموزشگاه و همكاران و والدين نيز همگی راي
مثبت به تغيير رفتار در دانش آموزان را داشتند.
با استخراج نتايج پرسشنامهاي كه به دانشآموزان داده شد مشاهده شد:
 .۱صفت سستی در نماز غيبت دروغگويی عدم رعايت حجاب و پروا از نامحرم با كاهش چشمگيري
روبرو شده است و ا كثر دانشآموزان به اطالعات زيادي در مورد گناهان و عواقب آنها دست يافته اند
 .2دانشآموزان با ظاهري محجبهتر از گذشته در آموزشگاه و خارج از آن حضور پيدا میكردند.
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 .3استقبال دانشآموزان از نمازجماعت بيشتر شدو عالقمندي آنان به كالسهاي پرورشی افزايش يافت.
 .4والدين از پيشرفت اخالقيات فرزندان خود پس از اجراي طرح بسيار راضی بودند.
 .۵دانشآموزان ابراز میكردند كه از اين بسيار خوشحالند و احساس میكنند به خدا نزديكتر شدهاند.
 .5خاطرات دانشآموزان از زمان ترک گناه كه تحويل اينجانب شد.
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :
در يك كالس درس به درک معلم از دليل رفتار دانش آموزان و دادن پاسخ مناسب به ايشان همدلی
گفته می شود كه با وجود آن شانس موفقيت وي در ايجاد يك فضاي صميمی تاثير گذار بيشتر است.
محيطی همراه با همدلی اين امكان را فراهم می كند كه داليل واقعی اعمال افراد آشكار شود .معلم بايد
خود را عالقه مند مراقب و نگران نشان دهد الزم نيست كه او با داليل و يا توجيه دانش آموز براي رفتار
نامناسب خود موافقت كند .بلكه كافی است با او همدلی كند تا دليل واقعی عملكرد ضعيف يا غلط او را
درک كند .هميشه به ياد داشته و خواهم داشت با همدلی و اعتماد می توان به احساسات و نگرش هايی پی
برد كه پشت پيام افراد وجوددارد .همدلی و اعتماد مهم ترين اعتباري بود كه من آن را در انجام پروژه خود
كسب كردم ديگر راه حل هاي ارائه شده در كالس هم چون كامالً مطالعه شده انتخاب شده بود نتايج خوبی
را كسب كرد .الگو قرار دادن رفتارهاي خودم و ايجاد صميمت با دانش آموزان باعث شده بود كه آنها روي
من حساب ديگري باز كنند .خيلی وقت ها مشكالت خود را با من در ميان می گذاشتند و من مثل يك
برادربزرگتر آنها را راهنمايی می كردم و در بعضی موارد هم كه حل آن در توان من نبود آن را با مدير
آموزشگاه در ميان می گذاشتم .آموزه هاي دينی و قرآن هم روي آنها بسيار تاثير گذار بود .حضور آنها در
نماز جماعت كه در ماههاي اول بسيار كم رنگ بود در اواخر اجراي طرح بسيار نمود داشت من هم از اين
فرصت براي صحبت كردن با آنها استفاده می كردم .كتابخانه كالسها هم ديگر يك جعبه خالی نبود .بلكه
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تبديل به كتابخانه سيار شده بود كه آوازه آن حتی به مدارس ديگر هم رسيده بود خيلی از دانش آموزان نيز
تقريباً تمام كتاب ها را مطالعه كرده بودند .با كمك و همكاري مدير مدرسه يكی از جلسات شوراي معلمان
را در اواخر فروردين ماه به بررسی طرح اختصاص داديم .و بعد از يك نظر سنجی از همكاران و جمع اوري
نظرات كه خوشبختانه همگی نظر مساعدي داشتند متوجه شديم كه اين طرح در باال رفتن نمرات درسی
دانش آموزان نيز تاثير به سزايی داشته است .چرا كه دانش آموزان با نظم كامل و به دور از سر و صدا و
جنگ و جدل در سر كالس درس تمام توجه خود را به يادگيري معطوف داشته و براي جلب توجه معلمان
و گرفتن رضايت از ايشان درسهايشان را خيلی بيشتر از قبل می خوانند .از طرفی با همكاري والدين و
حضور مستمر ايشان در آموزشگاه و رعايت نكات مطرح شده در محيط خانه و خانواده امكانات كامالً فراهم
شده بود به طوري كه ايشان بيشتر حواسشان را معطوف به درس خواندن كرده بودند .حفظ آيات و احاديث
و جست و جو براي نوشتن حديث و روايات بر روي تابلوي كالسها هم باعث ايجاد عالقه و انگيزه ايشان در
شركت در مسابقات فرهنگی مثل قرآن انشاي نماز و نهج البالغه شده بود كه خوشبختانه با پشتكاري كه
داشتند در بسياري از اين مسابقات رتبه هاي خيلی خوبی را هم كسب كردندامروز كه به روزهاي شروع سال
تحصيلی فكر می كنم واقعاً خدا را شاكرم چراكه از وضعيت آموزشگاه كامالً راضی هستم .اثري از كشمكش و
تعارض بين دانش آموزان مشاهده نمی شود و به ندرت بر سر مسائل با هم درگير می شوند .به طور كلی از
شروع اجراي طرح تا پايان آن مراحل زير را در آموزشگاه و خارج از آن به اجرا در آوردم كه عبارتند از-۱ :
شناسايی مشكل و عوامل به وجود آورنده مشكالت معنوي و تربيتی بين دانش آموزان -2 .
اطالعات از منابع متعدد از جمله خود دانش آموزان و والدين ايشان-3 .
و تحليل عوامل و شناسايی عوامل تاثير گذار-4 .

گردآوري

انتخاب كالس مورد نظر و تجزيه

انتخاب تعدادي از روش ها با كمك مدير و ديگر

همكاران و اجراي آنها در كالس درس و خارج از آن-۵ .

تشوي ،دانش آموزان جهت شركت در نماز

جماعت و تمسك به آموزه هاي دينی و احاديث -5 .تشوي ،و ترغيب دانش آموزان جهت همكاري و ايجاد
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انگيزه براي تغيير رفتارهاي مثبت-7 .

ايجاد تغييرات مثبت در رفتارهاي دانش آموزان و به طبع وضعيت

تحصيلی ايشان.
نتیجه گیری:
ما اغلب اوقات درباره اينكه معلمان كارامد و برجسته چگونه مهارتهاي خود را به دست می آورند فكر نمی
كنيم.آنها غير از مهارتهايی كه در تدريس دارند از صفات فراوان ديگري نيز برخوردارند.آنها درباره دانش
آموزان خود اطالعات زيادي دارند از كار با آنها لذت می برند و به آنان عش ،می ورزند .بر اساس تحقيقات
معلمان خوب قادرند قدرت تفكر دانش آموزلن را پرورش دهند رشد آنان را آسان سازند و خود را با شرايط
متغير تطبي ،دهند .به شخصيت دانش آموزان احترام می گذارند ودرک خوبی از وضعيت روحی عاطفی و
خانوادگی آنان دارند.زيرا مهارت كلی شناختی دانش آموز تحت تاثير وضعيت روحی عاطفی و خانوادگی
قرار دارد .می توانند از آغاز رابطه خوبی با دانش آموزان خود برقرار سازند .آنها با آزادي و به آسانی برخورد
می كنند مهارت هاي الزم را براي ارتقاي انگيزه دانش آموزان دارند من نيز تا پايان اجراي پروژه تمام سعی
خود را بر آن داشتم كه به شخصيت دانش آموزانم احترام بگذارم ودرک درستی از وضعيت روحی عاطفی و
خانوادگی ايشان داشته باشم.در پايان به نتايجی به شرح زير دست يافتم-۱ :

برقراري ارتباط صميمانه

با دانش آموزان و جلب اعتماد ايشان در حل مسائل -2 .تغيير رفتارهاي مثبت دانش آموزان-3 .
تغيير رفتارهاي مثبت دانش آموزان در محيط بيرون از مدرسه و در محيط خانه و خانواده-4 .

توجه

ويژه به خواندن قرآن و نماز به خصوص نماز جماعت-۵ .

عالقه به خواندن كتاب و استفاده از كتابهاي

مفيد و آموزنده و تاثير متقابل آن در رفتارهاي ايشان-5 .

كسب رتبه در مسابقات فرهنگی – هنري و

برگزاري اعياد و مراسمات دينی در محيط آموزشگاه-7 .

حضور مستمر والدين در محيط آموزشگاه و

توجه بيشر ايشان به مسائل درسی و تربيتی فرزندشان-1 .
محيط آموزشگاه-2 .

برقراري نظم در كالسهاي درس خودم و

افزايش سطح نمرات درسی دانش آموزان در امتحانات مستمر و پايانی
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نقش معلم در آموزش تفكر و تقویت حس خدا شناسی
همانگونه كه قبال بيان شد در آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی به دنبال سه چيز هستيم:
دانشآموزان معارف دينی را درست و مستدل ياد بگيرند فراگرفتههاي ذهنیشان تبديل به باورهاي قلبی
شوند و در اخير هم رفتار و كردارشان در تمام زمينهها در چارچوب اين معارف باشند .به عبارت ديگر
آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی يعنی شناخت حس خدا شناسی و عمل .معلم در هر سه محور
نقشهاي مهمی میتواند ايفا كند .اينك هر كدام را به اجمال بررسی میكنيم.
 .۱نقش معلم در شناسايی معارف دين
معلم به جهت اينكه مستعدترين افراد به لحاظ ذهنی و پاکترين آنها به لحاظ قلبی و روحی و عاطفی را در
اختيار دارد؛ و همچنين به دليل اينكه بيشترين وقت دانش آموزان را در اختيار دارد و مهمتر از همه
عهدهدار آموزش و تعليم آنان است؛ میتواند نقش بسيار ممتازي در آموزش تفكر و تقويت حس خدا شناسی
آنها ايفا نمايد .او میتواند از فرصتهاي متعددي كه در حين درس دادن برايش فراهم میشود استفاده
كرده عقايد اسالمی را درست تبيين و باورهاي نادرست و خرافاتی را كه در اذهان دانش آموزان از طري،
خانواده يا محيط بيرون نقش بسته از اعتقادات اسالمی جدا كند.
شهيد مطهري در اين مورد میگويد« :افرادي مانند من كه با پرسشهاي مردم در بارهي مسائل دينی مواجه
هستيم كامال اين حقيقت را درک میكنيم كه بسياري از افراد تحت تلقينات پدران و مادران جاهل و
مبلغان بیسواد افكار غلطی در زمينهي مسائل دينی در ذهنشان رسوخ كرده است و همان افكار غلط اثر
سوء بخشيده و آنها را در بارهي حقيقت دين و مذهب دچار ترديد و احيانا انكار كرده است؛ ازاينرو كوشش
فراوانی الزم است صورت بگيرد كه اصول دينی به صورت صحيح و واقعی خود به افراد تعليم و القا شود» .از
نظر ايشان گرچه اسالم دينی حياتبخش است؛ اما آموزش گزارههاي مبتنی بر شناخت نادرست از دين
اين خاصيت را از آن گرفته و اسالم را به عاملی براي سكون و عدم تحرک و بیخبري تبديل كرده است.
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دانش آموزان به خاطر حس كنجكاوي پرسشهاي فراوانی راجع به مسائل مختلف از جمله مسائل دينی
دارند كه ممكن است به پاسخ قانع كنندهاي دست نيافته باشند و يا با پاسخهاي غلطی كه از والدين و يا
كسانی ديگر دريافت كردهاند عقايدي نادرستی پيدا كرده باشند.
 .2نقش معلم در حس خدا شناسیآفرينی
بعد از اينكه معلم موف ،شد به دانشآموزان شناخت درستی نسبت به معارف دينی بدهد نوبت تبديل اين
شناختهاي ذهنی به باورهاي قلبی فرا میرسد .در اين مرحله معلم بايد با شناسايی دقي ،موانع حس خدا
شناسی از يكطرف و درک روحيه دانشآموزان از سوي ديگر تمعلمهايی را براي از ميان برداشتن آن موانع
بينديشد و زيركانه و ماهرانه آنها را اجرايی نمايد .اين قسمت از كار بسيار مشكل است و معلمان میتوانند از
روش پيامبران و امامان براي موفقيت نسبی در اين وظيفهي سنگين و خطير و همچنين براي درک بهتر
روحيات دانشآموزان از دستاوردهاي روانشناسان كمك بگيرند .به طور مشخص اقدامات زير میتوانند براي
حس خدا شناسیآفرينی خيلی مؤثر باشند:
 .۱تقويت روحيهي ح،گرايی (بيدار كردن فطرت الهی) :انسان فطرتا ح،گراست و لذا قرآن كريم پذيرش
دين را الزمهي ح،گرايی میداند« :ح،گرايانه به دين رو آور كه مقتضاي فطرت الهی است كه خداوند مردم
را بر آن آفريده و در آفرينش خدا هيچ تغييري راه ندارد» (روم  .)30اين فطرت ح،گرايانهاي كه در انسان
وجود دارد گاهی نيازمند به فعليت رساندن است مانند فطرت انسان در دورهي دانش آموزي و نوجوانی و
احيانا جوانی؛ گاهی نيازمند احياء مجدد .دومی در مورد انسانهايی صادق است كه بر اثر برخی عوامل منفی
مانند وسوسههاي شيطانی فطرتشان زير انبوهی از گناهان مدفون شده است.
معلمان مكاتب با افرادي سروكار دارند كه فطرتشان پاک است منتهی به مرحلهي فعليت نرسيده است.
اين افراد چون تا هنوز فطرتشان تحت تأثير عوامل منفی قرار نگرفته يا كمتر قرار گرفته براي پذيرش ح،
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خيلی مستعدتر از افراد ميانسال و بزرگسال هستند .معلمان میتوانند با بيدار كردن اين فطرتهاي پاک و
مستعد و به فعليت رساندن آنها حس خدا شناسیآفرينی كنند.
اينكه چگونه میشود فطرت اين افراد را بيدار و به مرحله فعليت رساند به نظر میرسد بهترين روش آن
است كه خداوند در قرآن كريم به كار برده است .خداوند در قرآن براي تقويت روحيه ح،گرايی و جلوگيري
از تأثير عوامل منفی انسانها را از ماهيت روحيهي ح،گرايی و چگونگی تأثيرپذيري آن از شرايط بيرونی
آگاه كرده است .اين آگاهی از يكسو باعث میشود خود انسان در برابر عوامل منفی اعم از درونی و بيرونی
موضعگيري كند و مانع تأثير آنها شود .از سوي ديگر باعث میشود انسان در ارزيابی اعمال و رفتار خود به
اين موضوع توجه بيشتري نمايد.
همچنين روش انبياء به ويژه رفتار پيامبر بزرگوار اسالم(ص) و ائمه معصومين(ع) میتواند به معلمان دربيدار
كردن فطرت كمك نمايد چون اينها مؤثرترين روششان براي هدايت بيدار كردن و احياء مجدد فطرتها
بوده است.
 .2تقويت قدرت تفكر و تشخيص ح ،از باطل :يكی از مشكالتی كه بر سر راه كار معلمان در امر آموزش
تفكر و تقويت حس خدا شناسی دانشآموزان وجود دارد اين است كه ممكن است دانشآموزان در تعارض
ميان گفتههاي معلم وآنچه كه در محيط بيرون ازمدرسه به آنها القا میشود گرفتار شود .در اين وضعيت
اگر دانشآموز قدرت تحليل وتفكر داشته باشد به راحتی میتواند مسأله را تجزيه و تحليل كند و ح ،را از
باطل براساس آموختههايش تشخيص دهد .اما اگر فاقد چنين قدرتی باشد اين امكان وجود دارد كه تسليم
گفتههاي ديگران شود .اين ديگران میتوانند خانواده و بستگان او يا شبهه افكنان و مخالفان دين باشند و يا
رسانههاي صوتی و تصويري و مطبوعات .نمونهي اين را در قرآن داريم« :روزي كه چهرههايشان را در آتش
زيرورو میكنند میگويند :اي كاش از خدا و پيامبر پيروي كرده بوديم و میگويند :پروردگارا! بزرگان و
سروران خويش را پيروي كرديم و گمراهمان كردند .پروردگارا! آنان را دوچندان عذاب ده و لعنتشان كن
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لعنت بزرگ» (احزاب « .)51-55هرگاه به آنان گفته میشد از آنچه خداوند فرو فرستاده پيروي كنيد
میگفتند :نه از سنتهاي پدرانمان پيروي میكنيم؛ آيا حتی اگر پدرانشان تعقل نمیكردند و بر هدايت
نبودند (باز از آنها پيروي میكردند) » (بقره  .)۱20اگر اين افراد قدرت تفكر و تشخيص ح ،از باطل
داشتند از بزرگانشان پيروي كوركورانه نمیكردند تا دچار بدبختی شوند.
تحقيقات جديد نيز نشان داده يكی از عوامل مؤثر در همرنگی فرد با اكثريت عالقهي فرد به درست رفتار
كردن است .ازآنجا كه معموال جمع و اكثريت آگاهیهاي بيشتري دارند افراد میكوشند خود را با جمع
هماهنگ كنند؛ ازاينرو هرچه ميزان اعتماد فرد به درستی اطالعات نظريات و رفتارهاي جمع بيشتر باشد
خود را بيشتر با آنها هماهنگ میكند و اين هماهنگی تنها در سطح رفتار باقی نمیماند بلكه به باورها نيز
سرايت میكند.
اين مطلب در مورد پيروي مردم از افراد و طبقات متنفذ جامعه نيز صادق است؛ از آنجا كه اين افراد در
زمينههايی خاص از زندگی موفقيت را در آغوش گرفته و مقام و موقعيت اقتصادي و اجتماعی ممتازي به
دست آوردهاند ديگران میپندارند همهي بينشها نگرشها باورها و رفتارهاي آنان درست است؛ ازاينرو
میكوشند در تمام زمينهها از آنان پيروي كنند.
بنابراين در اينگونه موارد قدرت تعقل و تفكراست كه به كمك افراد میآيد و گرنه احتمال لغزش خيلی باال
میرود .شايد به همين دليل است كه قرآن مردم را دعوت به تعقل و تدبر و تفكرمیكند (بقره 75 73 44
242؛ آل عمران ۱۱1 5۵؛ و .)...
 .3مقبوليت و اعتبار معلم :معلم سعی كند با رفتار درست و مطاب ،گفتار اعتبار خود را نزد دانشآموزان باال
ببرد .اگر دانشآموز معلم را به عنوان يك شخصيت معتبر و مورد احترام بپذيرد سعی میكند كه گفتههاي
او را خوب گوش بدهد و بپذيرد و در رفتار وكردار خود عملی كند و حتی رفتار معلم را الگوي رفتار خويش
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قرار دهد .بديهی است كه عكس اين مطلب نتيجهي عكس خواهد داد .بهترين راه كسب اعتبار براي معلم
همان راهی است كه معلمان بزرگی مانند پيامبران الهی و پيشوايان دين از آن استفاده میكردند يعنی عمل
به گفتههاي خود يا پيروي از اصل كردار مطاب ،گفتار .از امام علی(ع) روايت شده« :كسی كه خود را
درجايگاه راهنما و معلم ديگران قرار میدهد بايد پيش از تعليم ديگران به تعليم خود بپردازد و در مقام
تربيت ديگران پيش از تربيت به زبان به تربيت با عمل همت گمارد.
 .4محبوبيت معلم :يافتههاي روانشناسان نشان میدهد كه «هرچه مخاطبان نگاه مثبتتري به گوينده
داشته باشند ارتباط را مثبتتر ارزيابی میكنند و احتمال بيشتري دارد كه نگرش خود را مطاب ،نظرگوينده
تغييردهند» ۱7.همچنين روانشناسان در تبيين رابطهي ميان محبوبيت و تأثيرگذاري میگويند« :ازآنجا كه
انسانها تالش میكنند شناختهايشان با احساساتشان هماهنگ باشد نگرش خود را به احتمال زياد
برحسب نگرشهاي كسانی كه دوست دارند تغييرمیدهند».
معلم میتواند با دينداري گشادهرويی وخوشرويی خل ،نيكو تواضع و احترام به دانشآموزان زهد و
بیرغبتی به دنيا و آراستگی و زيبايی ظاهري محبوبيت خود را نزد دانشآموزان افزايش دهد .معلم نبايد
هيچ وقت دانشآموز را مورد تحقير و توهين قرار دهد زيرا هر انسانی تمايل ذاتی به كسب احترام و ارزش و
قبول از طرف ديگران دارد .تحقير دانش آموز از سوي معلم ممكن است دانش آموز را فراري بدهد و نفرتی
در دل او نسبت به معلم ايجاد كند به گونهاي كه گفتار و كردار معلم براي او قابل قبول نباشد .خداوند به
پيامبر دستور میدهد كه با مردم مهربانانه برخورد كن تا از تو فراري نشوند« .به سبب رحمت خداست كه تو
با آنها اينچنين خوشخوي و مهربان هستی .اگر تندخو و سختدل میبودي از گرد تو پراكنده میشدند .پس
بر آنها ببخشاي و برايشان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كاري كنی بر خداي
توكل كن كه خدا توكل كنندگان را دوست دارد» (آل عمران  .)۱۵2معلم بايد حتی االمكان از تنبيه و
برخورد تند و خشونتآميز با دانشآموز اجتناب ورزد زيرا روانشناسی جديد بر اين عقيده است كه نوجوان
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در رشد و تكامل اجتماعی خود از چگونگی ارتباط و عالقهاش نسبت به معلمان و ميزان نفرت يا محبت
خود به آنها متأثر میشود .اين ارتباطها به اشكال و رنگهاي گوناگون در میآيند كه اساسشان به شخصيت
معلم ميزان حس خدا شناسيش به شغل خود مقدار فهمش نسبت به مرحله نوجوانی و طرق رعايت و حل
مشكالت آن بستگی دارد .چنانكه معلم مسلطی كه با امر و نهی تهديد و تعقيب و آزار و شكنجه بر كالس
حكم میكند دانشآموزان را از خود دور میكند ميان خود و آنها جدايی میاندازد و در نتيجه به هيچ وجه
مورد محبت آنان واقع نمیشود .بر عكس معلم دادگستري كه همواره با دانشآموزان خود همكار و دوست
صميمی است و هنگام استمداد از او هرگز به سرزنش آنان نمیپردازد محبت و اعتماد آنها را به خود جلب
میكند.
محبوبيت معلم دو كاركرد مهم دارد :نخست آنكه به معلم امكان میدهد در اليههاي درونی شخصيت
دانشآموزان نفوذ كند و دوم آنكه تأثيرگذاري تربيتی معلم را آسان مینمايد .تحقيقاتی كه در مورد ميزان
عالقهي دانشآموزان به درس دينی انجام شده ( )20نشان میدهد كه ميزان عالقهي دانشآموزان به معلم
دينی رابطهي مستقيم و مثبتی با ميزان عالقه آنان به اين درس دارد.
 .۵انتخاب شيوهي مناسب دربيان آموزههاي دينی :معلم بايد سعی كند آموزههاي دينی را ساده رسا و
جذاب براي دانشآموزان بيان كند به گونهاي كه اوال آنها بفهمند كه معلم چه میگويد و ثانيا از شنيدن آن
احساس خستگی نكنند .اگر معلم مثال در خداشناسی تنها به بيان داليل فلسفی اثبات وجود خدا و صفاتی
مانند توحيد و قدرت خدا بپردازد يقينا خسته كننده خواهد بود و دانشآموزان شايد براي گرفتن نمره اين
داليل را در حافظهي ذهنشان بسپارند ولی اين سپردهها هيچ وقت تبديل به حس خدا شناسی و اعتقاد
قلبی نمیشود چون از روي ميل و رغبت و شوق كسب نشدهاند .معلم بايد استداللهاي فلسفی را در قالب
مثالهاي ساده و همهكسفهم طوري بيان كند كه متعلم همانجا نه تنها كامال تفهيم شود بلكه پايههاي
اعتقادياش نسبت به آن موضوع نيز شكل بگيرد .همچنين معلم بايد از مطرح كردن مباحث پيچيده و دور
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از فهم دانشآموز اجتناب ورزد .در اين مورد نيز مطالعه سيرهي انبياء و معصومان میتواند براي معلمان
راهگشا باشد.
 .5پاسخ مناسب به پرسشها و شبههها :گاهی براي دانشآموزان پرسشها و شبهههايی مطرح میشوند و يا
كسانی ديگر در ذهن آنان شبهه ايجاد میكنند معلم بايد اوال اين فضا را ايجاد كند كه دانشآموزان به
راحتی بتوانند سئواالتشان را مطرح كنند و ثانيا پاسخ مناسب بدهد .پاسخ مناسب از دوحال خارج نيست:
يا معلم جواب آن پرسش را میداند در اين صورت بايد با متانت و بردباري پاسخ دهد؛ يا نمیداند كه در اين
صورت بايد اين شهامت را داشته باشد كه صراحتا بگويد نمیدانم و سعی میكنم با مطالعه يا پرسيدن از
ديگران بيابم و براي شما بيان كنم.
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