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 چكیده

 تبدیل دین، هاي آموزه شناخت یعنی شئونات اسالمی و اخالق حسنهآموزش ند نمودن به اسالم و عالقه م

 در افراد نتيجه، در. اجتماعی و فردي رفتارهاي در باورها این کاربستن به و قلبی باورهاي به ها شناخت این

 به نسبت شان هاي گرایش در که شوند می تربيت اي گونه به ،آموزش اخالق و رفتار اسالمی و تعليم فرایند

. کنند احساس را الهی هاي ارزش حاکميت همواره امور، تمام با برخورد در و شان هاي تصميم و اعمال زندگی،

 براي صرفا را دانش که شوند می تربيت اي گونه به آموزان دانش ذهنی، نظم ایجاد بر عالوه نظامی چنين در

 آوردن فراهم و آیند می بار متقی و منطقی بلكه کنند، نمی کسب يدنيو منافع یا فكري هاي کنجكاوي ارضاي

. دهند می قرار خویش همت ي وجهه را دیگران و خود ملت، خانواده، اخالقی و معنوي مادي، رفاه موجبات

 وجودي ابعاد ي همه موزون شكوفایی و رشد بلكه نيست، معرفت کسب تنها هدف تربيت، از نوع این در

 معلم نقش اگر. است جامعه در او کاربرد و نقش بيانگر اسالم، در معلم اهميت.دارد قرار هتوج مورد انسان

 که است برخوردار جایگاهی و ارزش چنان از معلم اسالم در. داد نمی بها او به حد این تا اسالم نبود حياتی

 پروردگارت نام به بخوان: »کند می معرفی معلم را خودش ،(ص)پيامبر بر شده نازل آیات نخستين در خداوند

 آموخت که همان است، ترین کریم پروردگارت و! بخوان سرشت، بسته خون از را انسان. آفرید را جهانيان که

 (ص)پيامبر(. 5ـ1 علق،. «)دانست نمی که را آنچه انسان به آموخت قلم، با

 بلند مقام از هایی نشانه نيز انمسلمان غير هاي گفته در. ندارد اسالم به اختصاص معلم رفيع جایگاه و ارزش

 بار را آنان که افرادي از بيش باید کنند می تربيت را کودکان که کسانی: »گوید می ارسطو. شود می دیده معلم

 بهتر هنر معلمان که حالی در بخشند، می زندگی کودک به تنها اینان زیرا گيرند، قرار احترام مورد آورند می

 . «ندده می یاد او به را زیستن

از اسالم ........... شهرستان ........... در اقدام پژوهی فوق الذکر تصميم گرفتم آموزش  ......اینجانب .............

 گریزي دانش آموزانم جلوگيري نمایم.
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  مقدمه 

 در( ع)معصومين سيره و قرآن حضور ،آموزش اخالق و رفتار اسالمی پيشگيري از اسالم گریزي و از هدف

دانش  در توانيم می خاص و مطلوب هاي روش با و دینی مسائل تعليم با ما. است دانش آموزان ندگیز متن

 برنامه تمامی بر حاکم روح طریق از که باشد این بر ما همه تالش اگر. کنيم ایجاد دینی شعور و درک آموزان

 صورت به نظري مفاهيم و گيرد صورت تأدیب و تزکيه تربيت،( مكمل و برنامه فوق) غيررسمی و رسمی هاي

 کرده پيدا تحقق زیادي حد تا آموزش اخالق و رفتار اسالمی که کنيم ادعا توانيم می درآید، «دینی رفتار»

 در اصالحات گيرد، قرار مدنظر باید آموزش اخالق و رفتار اسالمی در زمان مقتضيات به توجه با آنچه. است

 هاي تفاوت به توجه با ما پرورش و آموزش مراکز مدیریت .است آموزش اخالق و رفتار اسالمی هاي روش

 برنامه فوق و فراغت اوقات سازي، غنی در بویژه را هنر ابزار و شناسی زیبایی اصل ،دانش آموزان در فردي

 عوامل از مشی، خط و هدف در نداشتن وحدت همچنين و منش و بينش در نداشتن وحدت کنند لحاظ باید

آموزش اخالق و رفتار  و فضا. آید می شمار به ما جامعه در ش اخالق و رفتار اسالمیآموز شناسی آسيب مهم

 جامعه در هنري و فرهنگی نهادهاي ها، رسانه مثل آموزش اخالق و رفتار اسالمی متولی مراکز بين اسالمی

 در کلمه واقعی مفهوم به یكپارچگی اگر. است شده جامعه در ما جوان نسل سرگردانی و تربيت تضاد موجب

 قطعاً نكند، پيدا را خود منسجم شكل پرورش و آموزش هاي فعاليت تلفيق رویكرد با تشكيالت، و ساختار

 با دینی هاي جاذبه به باید مسير همين در.بود خواهد گذشته از بيشتر آینده در ما جوان نسل پذیري آسيب

 زیرکانه و دقيق توجهی شدن جهانی ثبح و المللی بين عرصه در دین جایگاه و جامعه استعداد به توجه

 .داشت

 آنگاه شود، تلقی زندگی جوهر مفهوم به دین که باشد مبنا این بر آموزش اخالق و رفتار اسالمی بحث اگر

. شد خواهد مشخص معرفتی هاي حوزه دیگر با دین نسبت و فواید ضرورت، اهميت، به نسبت آگاهی لزوم

 شدن صنعتی ارتباطات، و فناوري سریع گسترش امروزي، مفهوم به سمدار ایجاد و توسعه کنونی دنياي در

دانش  هاي اندیشه و افكار بر را مختلف عوامل تأثيرگذاري دایره دانش، انفجار عصر متنوع نيازهاي و جوامع
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دانش  شخصيت تكوین در معلمان حتی و ها خانواده سهم بنابراین. است کرده گذشته از تر گسترده آموزان

 به و دارند برعهده را اي عمده نقش ها رسانه بویژه محيطی عوامل. شود می تر کمرنگ روز روزبه ،آموزان

 است مسلم آنچه. کنند می ایفا را خود مهم و تأثيرگذار نقش افكار و ها اندیشه تغيير در روزي شبانه صورت

 قرار صریح و دقيق ریزي برنامه و توجه مورد تربيتی هاي کانون ترین اصلی عنوان به ما مدارس هنوز که این

آموزش اخالق و رفتار  سمت به صرف هاي آموزش مسير از بخواهد ما پرورش و آموزش نظام اگر. اند نگرفته

 هاي محيط در. دهد تغيير را ها روش و اهداف از بسياري است الزم کند حرکت اجتماعی و اخالقی ،اسالمی

 شود حذف کتاب محوریت بحث. شود داده آموزش استعدادش و عالقه تناسب به آموز دانش به باید آموزشی

 به تشكيالت و ساختار.باشد کار محور خالق یادگيري و اطالعات کسب روش محفوظات، بر تكيه جاي به و

 مشارکت و پرورش و آموزش تلفيق بحث مدارس در پرورشی امور متوليان بر عالوه که شود طراحی اي گونه

 این غير در. نشود سپرده فراموشی دست به آموزش اخالق و رفتار اسالمی در اندرکار دست عوامل همه

 آموزش اخالق و رفتار اسالمی در مطلوب هدف به نباشد، حاکم ما مدارس در مذکور شرایط اگر صورت

 .یافت نخواهيم دست دانش آموزان

 مساله بیان

 و ها اندیشه تغيير در روزي شبانه صورت هب و دارند برعهده را اي عمده نقش ها رسانه بویژه محيطی عوامل

 اصلی عنوان به ما مدارس هنوز که این است مسلم آنچه. کنند می ایفا را خود مهم و تأثيرگذار نقش افكار

 پرورش و آموزش نظام اگر. اند نگرفته قرار صریح و دقيق ریزي برنامه و توجه مورد تربيتی هاي کانون ترین

 حرکت اجتماعی و اخالقی ،آموزش اخالق و رفتار اسالمی سمت به صرف هاي آموزش مسير از بخواهد ما

 به آموز دانش به باید آموزشی هاي محيط در. دهد تغيير را ها روش و اهداف از بسياري است الزم کند

 محفوظات، بر تكيه جاي به و شود حذف کتاب محوریت بحث. شود داده آموزش استعدادش و عالقه تناسب

 عالوه که شود طراحی اي گونه به تشكيالت و ساختار.باشد کار محور خالق یادگيري و طالعاتا کسب روش

 در اندرکار دست عوامل همه مشارکت و پرورش و آموزش تلفيق بحث مدارس در پرورشی امور متوليان بر
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 در ورمذک شرایط اگر صورت این غير در. نشود سپرده فراموشی دست به آموزش اخالق و رفتار اسالمی

 نخواهيم دست دانش آموزان آموزش اخالق و رفتار اسالمی در مطلوب هدف به نباشد، حاکم ما مدارس

 .یافت

 توصیف وضعیت موجود

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

 وضعيت با ، آموزشگاه این دانش آموزاندر حال انجام وظيفه هستم. ........شهرستان  ..........آموزشگاهدر  ......

 در تعدادي  مذهبی و اخالقی مشكالتاسالم گيریزي  و  متأسفانه اما. مشغولند تحصيل به خوب تحصيلی

 مشكالت ، دانش آموزان در مسائل دینیعدم توجه دقيق به  دیدن از روزه همه من و شد می دیده ازآنان

 مذهبی، مراسم به توجهی بی ، جماعت نماز از استقبال عدم ، مذهبی مسائل رعایت عدم ، ایشان یاخالق

 زمانی نماید، می ایجاد گفتگو براي بازي فضايکه  آموزشگاهسمتم در این  واسطه به و بردم می رنج 222و

 ضرورت و دین قضيه با باالتفاق آنان همه که کردم می مشاهده پرداختم می بحث به دانش آموزان با که

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

 1شواهدگرد آوری 

 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 کاربرد 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

 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
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و دیگر همكاران و  دانش آموزاندر این اقدام پژوهی از روش هاي مصاحبه با  ............. بنا بر این اینجانب

 بهره جستم و به جزئيات زیر رسيدم: دانش آموزانهمچنين مشاهده رفتار 

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

 .بود ناچيز و کم ياربس 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 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

 پیشنهادی های حل راه

 همكاران با مشورت و انمعلم شوراي شرکت کردن و طرح این موضوع در 

 .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 نامه پایان مجالت، تب،ک مطالعه 

 آموزان دانش رفتار مشاهده 

 اندیشی هم جلسات برگزاري 
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 :  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 بریافته 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 کرده 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 شارها 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

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

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

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

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

 تا گرفتم می کمک نيز همكاران دیگر و آموزشگاه مدیر از باید حل راه انتخاب در البته. بروم خطا به کمتر

 و جا به و موقع به تنبيهات و تشویقها مورد در آموزشگاهمدیر. دهند یاري حلها راه صحيح اجراي در را من

 محيط به مربوط که مسائلی رفع مورد در دانش آموزان والدین با مكرر جلسات برگزاري به کمک همچنين

 حوصله و صبر با توانستم می من حاال. دادند همكاري و مساعدت قول من به بود دانش آموزان خانوادگی

 در همكاران دیگر با را خود پيشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشكالت بقيه براي حل راه انتخاب به بيشتر
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 نظرخواهی ایشان با آن مورد در و گذاشتم ميان در منطقه آموزشی هاي گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه

 .کردند اعالم را خود مساعد نظر همگی خوشبختانه و کردم

 :   آن بر نظارت و جدید طرح اجرای  

 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 اآنه 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 به 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 خواهد می که کاري و مباحث به بایدی مرب پس. کند اجرا و طراحی او براي را آموزش جریان باید

 . باشد داشته کامل تسلط

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

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

 آموزش اخالق و رفتار اسالمی تعبير در که نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربيتی و آموزشی هاي برنامه ،

 و افراد شخصيت گيري شكل و ساختار در بسزایی تاثير است شده یاد اسوه نام به آن از کریم قرآن در و ما

 و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي هنرمند که گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانایی شكوفایی و رشد

 ساختمان تا دارد احتياج الگو به خویش، شخصيت به دادن شكل براي نيز انسان. دارد نياز مشخصی نمونه

 بين ولی است، همگانی الگو و اسوه به نياز البته. بسازد آن مطابق را خویش شخصيتی و فكري اخالقی،

 و کمال به و اندیشند می الگوها به اندیگر از بيشتر آنها چون است، تر مهم و بيشتر نياز این دانش آموزان

  اسوه»سراغ باید خویش کمال براي انسان که دارد این بر تصریح نيز قرآنی تعابير. مندند عالقه بيشتر ترقی
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 سواد ایمان، زیبایی، شجاعت، صميميت، به دانش آموزان غالب گرایش دوره این در. برود «برتر هاي نمونه و

 او به ببينند تر مشخص و بارز صورت به را صفات این کس هر در لذا. است ديفر استقالل و هنر دانش، و

 باشد توهمی و خيالی شخصيتی نباید الگو که شد یادآور باید نيز را نكته این.  دهند می نشان مندي عالقه

 اوج و صعود براي را روح که هستند رفيع و بلند هاي قله بسان مناسب الگوهاي بلكه رسيد، او به نتوان که

  .کنند می متمرکز آن به یابی دست براي را دانش آموزان پنهان و  آشكار نيروهاي و خوانند می فرا گيري

 رفتارهاي دادن قرار الگو و مدانش آموزان با نزدیكی و صميمت ایجاد را طرح اجراي در قدم اولين نيز من

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

 و کنم رعایت را...  و احترام و ادب رعایت و خلق حسن خویش، گفتار به پایبندي سخن، در نرمی ایشان،

 رابطه ایشان با طرفی از. دارم اعتقاد کامالً زنم می که حرفهایی به من که سازم مطمئن نكته این از را آنها

 صحبت آنها با را تفریح زنگهاي یا و کالس وقت از اي دقيقه چند هميشه. کردم ایجاد صميمی و دوستانه اي

 کوتاه داستان یک بيان با یا و کرده تعریف خودم نوجوانی و کودکی و تحصيل زمان از خاطراتی کردم، می

 شما مثل یكی هم من که بودم فهمانده کامالً آنها به. کردم می ایجاد وجود ابراز انگيزه ایشان براي اخالقی

 چندان نه آینده در تا شماست به کمک فقط قصدم و دارم آگاهی کامالً شما مشكالت و نيازها از و هستم

 فردا، براي آگاهی انسانهاي بتوانيد و باشد هایتان خانواده و خودتان من، سربلندي مایه شما رفتارهاي دور

 و خوب بسيار رفتارهاي که زدم مثال ار آموزشگاه و خودشان کالس دانش آموزان از نفر دو باشيدیكی

 رفتارهاي از و دهند قرار الگو خود براي را ایشان رفتارهاي تا خواستم دانش آموزان از داشتند اي شایسته

. بگيرند ،بهره خود رفتارهاي تغيير جهت در خودشان اندیشه و فكر نيروي از گيري بهره با البته آنها خوب

 این که داشت وجود امكان این و هستند قوي حسادتی حس داراي سن ینا در دانش آموزان چون البته

 این. کند ایجاد خود در را کاذبی برتري احساس هم آموز دانش آن ، آن بر عالوه و کند رخنه آنها در حس

 در بتواند که گروهی هر گفتم ایشان بندي گروه از بعد و کردم اجرا کالس در مسابقه یک صورت به را عمل

 امتيازهاي تعداد و بگيرد پيشی گروهها بقيه از شایسته رفتارهاي انجام و ادب رعایت و خوب کارهاي انجام
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 قرار تشویق مورد نهایت در و شد خواهد معرفی و انتخاب برتر گروه عنوان به دهد، افزایش را خود مثبت

 .گرفت خواهد

 من: »اند فرموده( ع) صادق امام:  روایات و یثاحاد ، 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 القرآن 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 گیزند از سال 12 تقریباً.  بست خواهيم کار به را اي ویژه همت آن از گيري بهره در طالیی فرصت

 عمر% 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 انسان 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

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

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

 می حاضر نماز در شرکت براي عالقه با دانش آموزان وقتی شد می بيشتر هم مسجد یک از کوچک نمازخانه

 . شدند

دانش  از و کردم نصب  کالس تخته کنار در را آن که درسهاي  کالس براي کوچک تابلوي یک تهيه -3

 عهده بر آن روي را تربيتی آیه یا حدیث یک نوشتن مسئوليت نفر یک روزي ترتيب به تا خواستم آموزان
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 می حفظ را آنها که هم کسانی به و خواندیم می را آیه یا  حدیث هم با درس شروع از قبل هميشه و. يردبگ

 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 باعث

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

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

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

 . داشت دانش آموزان اخالق در خوبی بسيار تاثير و شد می برگزار ما آموزشگاه در...  و ها عزاداري و اعياد

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

 شخصيت زیربناي و اساس که معتقدند روانشناسان و دانشمندان از بسياري. رددگ 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

 را زندگی رسم و راه ، گيرد قرار دانش آموزان اختيار در سازنده و مفيد خواندنی اگرمطلب بنابراین. دارد فرد

 نيز آینده در و رسيد خواهند تعالی و رشد به آموزنده، هاي کتاب و ها داستان تاثير تحت و آموخت خواهند

 که چيزي بهترین: »فرمایند می( ع) علی حضرت. گرفت خواهند کمک کتاب از خود مشكالت حل براي

.  «بود خواهند نيازمند آن به گسالیبزر هنگام به که است کارهایی سلسله بگيرند یاد باید دانش آموزان

 و کودکی دوران هاي آموخته و است آگاهی و بينش نيازمند سعادتمند، زندگی یک داشتن براي آدمی

 و بياموزند باید امروز را فردا سعادتمندانه زندگی راه دانش آموزان. است فرد زندگی براي اي مقدمه نوجوانی،

 به ایشان دسترسی عدم کالس این دانش آموزان دیگر مشكل آنهاست هرا فرا چون کتابخوانی مسير، این در

 کالس به ورود از بعد روز یک. نبودند مطالعه اهل اصالً آنها از کدام هيچ بنابراین. بود مفيد مطالعاتی منابع

 کالس کتابخانه بعد این از جعبه این: گفتم دانش آموزان به و بردم هاکالس به خودم با را اي جعبهها 

 می هم شما گفتم آنها به و انداختم جعبه داخل کتاب چند اهداکننده اولين عنوان به خودم و ماستش

 برق و شد ایجاد کالس در هياهویی. کوچک کتابخانه این عضو هم و باشيد کتاب کننده اهدا هم توانيد



خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

13 
 

 در زیبا فضاي یک به تبدیل جعبه آن هفته، دو یكی از بعد. شد نمایان ایشان تک تک چشمان در شادي

 بندي طبقه یک از بعد و کرده تزئين زیبایی به را کالس از قسمتی دانش آموزان. بود شده درس کالس

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

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

دانش  به را کتابها بود، شده انجام دانش آموزان انتخاب با که کتابخانه مسئول عنوان به و بود کرده تهيه را

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

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

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

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

 و نظم رعایت به عادت. ·کالس ي دانش آموزان بين بيشتر هاي کتاب خواندن در سازنده و مفيد رقابت حس

 در مثبت هاي الگوسازي و بزرگان و دین ائمه زندگی تجارب از استفاده. ·    دانش آموزان بين داري امانت

 . درس کالس در پرخاشگرانه رفتارهاي از جلوگيري و روحی یخال فضاهاي کردن پر. ·         زندگی

 ي جنبه خانواده، به دانش آموزان ارتباط مسئله:  دانش آموزان 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 اما. است تعارضی موضوعی «ساالن هم» یا «خانواده» با رتباطا بين انتخاب ، که

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

 و گرایی هم. تاس 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

. بود دانش آموزان والدین با صحبت پروژهمهمترین بخش . دارد بستگی خانواده درون هاي تجربه به عمده

 می برگزار را جلسات این گروهی دبع و نفري تک صورت به اول روزهاي در که جلسه چند از بعد البته

 هم نفر دو یكی مسلماً البته و هستند همكاري به مند عالقه بسيار نيز ایشان والدین که شدم متوجه کردم،
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 روي را وظایف از سري یک. نشد من نااميدي باعث اما کرد می سخت مرا کار که داشت وجود انگيزه بی

 را آن نتایج و کنند رعایت خانه محيط در را مسائل این تا ستمخوا دانش آموزان والدین از و نوشتم کاغذ

 بودند عبارت بودم کرده تعيين والدین براي من که را وظایفی مجموعه. دهند اطالع من به بعد جلسات طی

دانش  حضور در        -. کنيد تشویق خانه در نماز و قرآن خواندن به نسبت را خود فرزندان        -: از

 برنامه دیدن        -. نمایيد پرهيز ناروا و زشت حرفهاي آورن زبان بر و یكدیگر با جدل و بحث از ،آموزان

دانش         -. کنيد کنترل را نيست دانش آموزان سن مناسب که را تلویزیونی و اي ماهواره هاي شبكه هاي

 اي دوستانه روابط        -. نبرید همراه باشد نمی ایشان سن مناسب که مكانهایی و ها مهمانی در را آموزان

 شخصيت به        -. بگذارند باشمادرميان راحتی به را مشكالتشان تا برقرارکنيد خود یدانش آموزان با

 .نمائئد خودداري جدا دانش آموزان بين وازتبعيض بگذارید احترام بالغ انسان یک عنوان به فرزندتان

 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 انجام 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

ان کالس ها خواستم تا با این موضوع معلمضمنا از .است آفرین ،دردسر برنامه و دفه بدون و خشک

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

 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. باشم داشته دانش آموزان نيازهاي از روشنی درک و آورم یاد به را خودم کردم سعی

 راه به و پرداخته تفكر به خود رفتارهاي مورد در خودشان موارد از بسياري در دادم، می اجازه دانش آموزان

 عبارت که کردم شروع ساده رفتارهاي و انينقو سري یک از بنابراین. کنند پيدا دست مناسب هاي حل

 شما،: مثل والدین و معلمان یكدیگر، با برخورد در محترمانه الفاظ و ها واژه از استفاده   -:  از بودند

 از و کرده حفظ کامالً را احترام یكدیگر با کردن صحبت در   -... .  و بله ، لطفاً کنم، می خواهش متشكرم،

        -. نكنند استفاده نيز یكدیگر با شوخی هنگام در حتی ناروا القاب و نامناسب و زشت کلمات بردن کار به
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. نمایند خودداري آموزشگاه حياط و درس کالس در خندیدن بلند صداي با و پرخاشگري و جدل و جنگ از

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

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

 کنند، اطاعت قوانين این از خوبی به دانش آموزان اینكه براي. درس تدریس هنگام در کالس نظم زدن برهم

 می اخالق کارت کردند می رعایت خوبی به را نقواني این که کسانی به و کردم تهيه تشویق کارت تعدادي

 عنوان به باشد داشته را ها کارت این از بيشتري تعداد کس هر سال پایان در که گذاشتيم قرار هم با و دادم

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

 نوشته بزرگ مقواي یک روي را قوانين دانش آموزان کمک با بيشتر توجه جلب رايب. گيرد می تعلق  نفيسی

 سایر حل راه این دراجراي. چسباندیم دیوار روي بود دانش آموزان دید معرض در که هاکالس از جایی در و

 .   کردند همكاري  بامن نيزان معلم

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

 تغييرات که طوري به.کردند می خود رفتارهاي تغيير در سعی و داشتند خوبی همكاري دانش آموزان بيشتر

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

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

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

 دانش آموزان در را مثبت رفتارهاي کردم می سعی مدت تمام در...  و تقدیر لوح و جایزه خرید و کارت

 . کنم تشدید

 ( : 2 شواهد) اطالعات آوری گرد  

 و دانش آموزان مشكالت و مسائل 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
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 اساسی بسيار هاي مولفه از یكی کالس روزانه سنجش. آورد می فراهم دانش آموزان و خود براي را ها قوت و

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

 براي موزاندانش آ وضعيت آنها از حاصل نتایج تا گيرند می قرار معلم تحليل و ارزیابی مورد مداوم طور به

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

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

 هاي کالس در رفتار روي مثبتی تاثير ، آموزشگاه کوچک محيط در کالس این یدانش آموزان خوب رفتارها

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

 آنها نظرات و دادم قرار دانش آموزان اختيار در و دیدم تدارک را هایی پاسخنامه. بود چمشگير بسيار ایشان

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

 راي همگی نيز والدین و همكاران و آموزشگاه مدیریت. دانند می خودشان رفتار در مثبت اتتغيير موجب

 . داشتند را دانش آموزان در رفتار تغيير به مثبت

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

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

 اند یافته 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

 .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
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 .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 هگنا ترک زمان از آموزان دانش خاطرات. 6

 :  آن اعتبار تعیین و جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

 همدلی ، ایشان به مناسب پاسخ دادن و دانش آموزان 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 مراهه 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 یواقع دليل تا کند همدلی او با است کافی بلكه. کند موافقت خود، نامناسب

 پی هایی 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 رد شده ارائه هاي حل راه دیگر کردم کسب

 روي آنها که بود شده باعث دانش آموزان 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 من

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

 در آنها حضور. بود گذار تاثير بسيار آنها روي هم قرآن و دینی 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

 نيز دانش آموزان از خيلی بود رسيده هم دیگر مدارس به حتی آن آوازه که بود شده سيار کتابخانه به تبدیل

 انمعلم شوراي جلسات از یكی مدرسه مدیر همكاري و کمک با. بودند کرده مطالعه را ها کتاب تمام تقریباً

 اوري جمع و همكاران از سنجی نظر یک از بعد و. دادیم اختصاص طرح بررسی به ماه فروردین اواخر در را
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 درسی نمرات رفتن باال در طرح این که شدیم متوجه داشتند مساعدي نظر همگی خوشبختانه که نظرات

 و صدا و سر از دور به و کامل نظم ،با دانش آموزان که چرا. است داشته ییسزا به تاثير نيز دانش آموزان

 معلمان توجه جلب براي و داشته معطوف یادگيري به را خود توجه تمام درس  کالس سر در جدل و جنگ

 و والدین همكاري با طرفی از. خوانند می قبل از بيشتر خيلی را درسهایشان ایشان از رضایت گرفتن و

 فراهم کامالً امكانات خانواده، و خانه محيط در شده مطرح نكات رعایت و آموزشگاه در ایشان ستمرم حضور

 احادیث و آیات حفظ. بودند کرده خواندن درس به معطوف را حواسشان بيشتر ایشان که طوري به بود شده

 در ایشان انگيزه و قهعال ایجاد باعث هم هاکالس تابلوي روي بر روایات و حدیث نوشتن براي جو و جست و

 که پشتكاري با خوشبختانه که بود شده البالغه نهج و نماز انشاي قرآن، مثل فرهنگی مسابقات در شرکت

 سال شروع روزهاي به که کردندامروز کسب هم را خوبی خيلی هاي رتبه مسابقات این از بسياري در داشتند

 و کشمكش از اثري. هستم راضی کامالً آموزشگاه ضعيتو از چراکه شاکرم را خدا واقعاً کنم می فكر تحصيلی

 از کلی طور به. شوند می درگير هم با مسائل سر بر ندرت به و شود نمی مشاهده دانش آموزان بين تعارض

    -1: از عبارتند که آوردم در اجرا به آن از خارج و آموزشگاه در را زیر مراحل آن پایان تا طرح اجراي شروع

 گردآوري    -2.  دانش آموزان بين تربيتی و اخالقی مشكالت آورنده وجود به عوامل و لمشك شناسایی

 تجزیه و نظر مورد کالس انتخاب    -3. ایشان والدین و دانش آموزان خود جمله از متعدد منابع از اطالعات

 دیگر و مدیر، کمک با ها روش از تعدادي انتخاب    -4. گذار تاثير عوامل شناسایی و عوامل تحليل و

 نماز در شرکت جهت دانش آموزان تشویق    -5. آن از خارج و درس کالس در آنها اجراي و همكاران

 ایجاد و همكاري جهت دانش آموزان ترغيب و تشویق    -6. احادیث و دینی هاي آموزه به تمسک و جماعت

 وضعيت طبع به و دانش آموزان فتارهاير در مثبت تغييرات ایجاد    -7. مثبت رفتارهاي تغيير براي انگيزه

 . ایشان تحصيلی
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 :  گیری نتیجه 

 نمی آورند،فكر می دست به را خود مهارتهاي ،چگونه برجسته و کارامد معلمان اینكه درباره اوقات اغلب ما 

دانش  درباره آنها.برخوردارند نيز دیگري فراوان صفات ،از دارند تدریس در که مهارتهایی از غير آنها.کنيم

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

 شرایط با را خود و ، سازند آسان را آنان دهند،رشد پرورش را آموزلن دانش تفكر قدرت قادرند خوب ،معلمان

 و ،عاطفی روحی وضعيت از خوبی ودرک ندگذار می احترام دانش آموزان شخصيت به. دهند تطبيق متغير

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

 برخورد آسانی به و آزادي با آنها. سازند برقرار خود دانش آموزان با خوبی رابطه آغاز از توانند می. دارد قرار

 سعی تمام پروژه اجراي پایان تا نيز من دارند دانش آموزان انگيزه ارتقاي براي را الزم هاي ،مهارت کنند می

 و ،عاطفی روحی وضعيت از درستی ودرک بگذارم احترام مدانش آموزان شخصيت به که داشتم آن بر را خود

 صميمانه رتباطا برقراري        -1: یافتم دست زیر شرح به نتایجی به پایان در.باشم داشته ایشان خانوادگی

        -3. دانش آموزان مثبت رفتارهاي تغيير  -2. مسائل حل در ایشان اعتماد جلب و دانش آموزان با

 توجه        -4. خانواده و خانه محيط در و مدرسه از بيرون محيط در دانش آموزان مثبت رفتارهاي تغيير

 کتابهاي از استفاده و کتاب خواندن به عالقه        -5. جماعت نماز خصوص به نماز و قرآن خواندن به ویژه

 و هنري – فرهنگی مسابقات در رتبه کسب    -6. ایشان رفتارهاي در آن متقابل تاثير و آموزنده و مفيد

 و آموزشگاه محيط در والدین مستمر حضور        -7. آموزشگاه محيط در مذهبی مراسمات و اعياد برگزاري

 و خودم درس کالسهاي در نظم برقراري        -8. فرزندشان تربيتی و درسی سائلم به ایشان بيشر توجه

  پایانی و مستمر امتحانات در دانش آموزان درسی نمرات سطح افزایش        -9. آموزشگاه محيط
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 آموزش اخالق و رفتار اسالمی در معلم نقش

 معارف آموزان دانش: هستيم چيز سه دنبال به آموزش اخالق و رفتار اسالمی در شد، بيان قبال که گونه همان

 هم اخير در و شوند قلبی باورهاي به تبدیل شان ذهنی هاي فراگرفته بگيرند، یاد مستدل و درست را دینی

آموزش اخالق و رفتار  دیگر عبارت به. باشند معارف این چارچوب در ها زمينه تمام در کردارشان و رفتار

 کدام هر اینک. کند ایفا تواند می مهمی هاي نقش محور سه هر در معلم. عمل و ایمان شناخت، یعنی اسالمی

 .کنيم می بررسی اجمال به را

 دین معارف شناسایی در معلم نقش. 1

 در را عاطفی و روحی و قلبی لحاظ به آنها ترین پاک و ذهنی لحاظ به افراد ترین مستعد اینكه جهت به معلم

 همه از مهمتر و دارد اختيار در را دانش آموزان وقت بيشترین اینكه دليل به چنين هم و دارد؛ اختيار

 ایفا آنها آموزش اخالق و رفتار اسالمی در ممتازي بسيار نقش تواند می است؛ آنان تعليم و آموزش دار عهده

 عقاید کرده استفاده شود، می فراهم برایش دادن درس حين در که متعددي هاي فرصت از تواند می او. نماید

 یا خانواده، طریق از دانش آموزان اذهان در که را خرافاتی و نادرست باورهاي و تبيين درست را اسالمی

 .کند جدا اسالمی اعتقادات از بسته، نقش بيرون محيط

 مذهبی مسائل ي باره در مردم هاي پرسش با که من مانند افرادي: »گوید می مورد این در مطهري شهيد

 و جاهل مادران و پدران تلقينات تحت افراد از بسياري که کنيم می درک را حقيقت این امالک هستيم، مواجه

 اثر غلط افكار همان و است کرده رسوخ شان ذهن در مذهبی مسائل ي زمينه در غلطی افكار سواد بی مبلغان

 کوشش ازاینرو، است؛ کرده انكار احيانا و تردید دچار مذهب و دین حقيقت ي باره در را آنها و بخشيده سوء

. «شود القا و تعليم افراد به خود واقعی و صحيح صورت به مذهبی اصول که بگيرد صورت است الزم فراوانی

 دین، از نادرست شناخت بر مبتنی هاي گزاره آموزش اما است؛ بخش حيات دینی اسالم گرچه ایشان، نظر از

 . است کرده تبدیل خبري بی و تحرک عدم و سكون ايبر عاملی به را اسالم و گرفته آن از را خاصيت این
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 که دارند دینی مسائل جمله از مختلف مسائل به راجع فراوانی هاي پرسش کنجكاوي حس خاطر به کودکان

 دیگر کسانی یا و والدین از که غلطی هاي پاسخ با یا و باشند نيافته دست اي کننده قانع پاسخ به است ممكن

 . باشند کرده پيدا نادرستی ایديعق اند، کرده  دریافت

 آفرینی ایمان در معلم نقش. 2

 این تبدیل نوبت بدهد، دینی معارف به نسبت درستی شناخت آموزان دانش به شد موفق معلم اینكه از بعد

 از ایمان موانع دقيق شناسایی با باید معلم مرحله این در. رسد می فرا قلبی باورهاي به ذهنی هاي شناخت

 و بيندیشد موانع آن برداشتن ميان از براي را هاییمعلمت دیگر، سوي از آموزان دانش روحيه درک و یكطرف

 روش از توانند می معلمان و است مشكل بسيار کار از قسمت این. نماید اجرایی را آنها ماهرانه و زیرکانه

 روحيات بهتر درک براي نينچ هم و خطير، و سنگين ي وظيفه این در نسبی موفقيت براي امامان و پيامبران

 براي توانند می زیر اقدامات مشخص طور به. بگيرند کمک شناسان، روان دستاوردهاي از آموزان دانش

 :باشند مؤثر خيلی آفرینی ایمان

 پذیرش کریم قرآن لذا و گراست حق فطرتا انسان(: الهی فطرت کردن بيدار) گرایی حق ي روحيه تقویت. 1

 مردم خداوند که است الهی فطرت مقتضاي که آور رو دین به گرایانه حق: »داند می گرایی حق ي الزمه را دین

 انسان در که اي گرایانه حق فطرت این(. 32 روم،) «ندارد راه تغييري هيچ خدا آفرینش در و آفریده آن بر را

 احيانا و نوجوانی و یکودک ي دوره در انسان فطرت مانند است، رساندن فعليت به نيازمند گاهی دارد، وجود

 مانند منفی عوامل برخی اثر بر که است صادق هایی انسان مورد در دومی. مجدد احياء نيازمند گاهی جوانی؛

 .است شده مدفون گناهان از انبوهی زیر شان فطرت شيطانی هاي وسوسه

. است نرسيده ليتفع ي مرحله به منتهی است، پاک شان فطرت که دارند سروکار افرادي با مكاتب معلمان

 حق پذیرش براي گرفته، قرار کمتر یا نگرفته قرار منفی عوامل تأثير تحت شان فطرت هنوز تا چون افراد این
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 و پاک هاي فطرت این کردن بيدار با توانند می معلمان. هستند سال بزرگ و سال ميان افراد از مستعدتر خيلی

 .نندک آفرینی ایمان آنها رساندن فعليت به و مستعد

 آن روش بهترین رسد می نظر به رساند، فعليت مرحله به و بيدار را افراد این فطرت شود می چگونه اینكه

 جلوگيري و گرایی حق روحيه تقویت براي قرآن در خداوند. است برده کار به کریم قرآن در خداوند که است

 بيرونی شرایط از آن تأثيرپذیري چگونگی و گرایی حق ي روحيه ماهيت از را ها انسان منفی، عوامل تأثير از

 بيرونی، و درونی از اعم منفی، عوامل برابر در انسان خود شود می باعث سو، یک از آگاهی این. است کرده آگاه

 به خود رفتار و اعمال ارزیابی در انسان شود می باعث دیگر، سوي از. شود آنها تأثير مانع و کند گيري موضع

 . نماید تريبيش توجه موضوع این

 دربيدار معلمان به تواند می( ع)معصومين ائمه و( ص)اسالم بزرگوار پيامبر رفتار ویژه به انبياء روش چنين هم

 ها فطرت مجدد احياء و کردن بيدار هدایت، براي شان روش مؤثرترین اینها چون نماید، کمک فطرت کردن

 .است بوده

آموزش  امر در معلمان کار راه سر بر که مشكالتی از كیی: باطل از حق تشخيص و تفكر قدرت تقویت. 2

 ميان تعارض در آموزان دانش است، ممكن که است این دارد وجود آموزان دانش اخالق و رفتار اسالمی

 اگر وضعيت این در. شود گرفتار شود، می القا آنها به ازمدرسه بيرون محيط در که وآنچه معلم هاي گفته

 باطل از را حق و کند تحليل و تجزیه را مسأله تواند می راحتی به باشد، داشته وتفكر تحليل قدرت آموز دانش

 تسليم که دارد وجود امكان این باشد، قدرتی چنين فاقد اگر اما. دهد تشخيص هایش آموخته براساس

 یا و باشند دین مخالفان و افكنان شبهه یا او بستگان و خانواده توانند می دیگران این. شود دیگران هاي گفته

 آتش در را شان هاي چهره که روزي: »داریم قرآن در را این ي نمونه. مطبوعات و تصویري و صوتی هاي رسانه

 و بزرگان! پروردگارا: گویند می و بودیم کرده پيروي پيامبر و خدا از کاش اي: گویند می کنند، می زیرورو

 کن شان لعنت و ده عذاب دوچندان را آنان! پروردگارا. کردند مان گمراه و کردیم پيروي را خویش سروران
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 کنيد، پيروي فرستاده فرو خداوند آنچه از شد می گفته آنان به هرگاه(. »68-66 احزاب،) «بزرگ لعنت

 هدایت بر و کردند نمی تعقل شان پدران اگر حتی آیا کنيم؛ می پيروي مان پدران هاي سنت از نه،: گفتند می

 باطل از حق تشخيص و تفكر قدرت افراد این اگر(. 122 بقره،( « )کردند می پيروي هاآن از باز) نبودند

 .شوند بدبختی دچار تا کردند نمی کورکورانه پيروي شان بزرگان از داشتند،

 رفتار درست به فرد ي عالقه اکثریت با فرد همرنگی در مؤثر عوامل از یكی داده نشان نيز جدید تحقيقات

 جمع با را خود کوشند می افراد دارند، بيشتري هاي آگاهی اکثریت و جمع معموال که اازآنج. است کردن

 باشد، بيشتر جمع رفتارهاي و نظریات اطالعات، درستی به فرد اعتماد ميزان هرچه ازاینرو، کنند؛ هماهنگ

 نيز باورها به بلكه ماند، نمی باقی رفتار سطح در تنها هماهنگی این و کند می هماهنگ آنها با بيشتر را خود

 . کند می سرایت

 در افراد این که آنجا از است؛ صادق نيز جامعه متنفذ طبقات و افراد از مردم پيروي مورد در مطلب این

 به ممتازي اجتماعی و اقتصادي موقعيت و مقام و گرفته آغوش در را موفقيت زندگی، از خاص هایی زمينه

 ازاینرو، است؛ درست آنان رفتارهاي و باورها ها، نگرش ها، بينش ي مهه پندارند می دیگران اند، آورده دست

 . کنند پيروي آنان از ها زمينه تمام در کوشند می

 باال خيلی لغزش احتمال گرنه و آید می افراد کمک به که تفكراست و تعقل قدرت موارد اینگونه در بنابراین،

 ،76 ،73 ،44 بقره،) کند تفكرمی و تدبر و تعقل به دعوت را مردم قرآن که است دليل همين به شاید. رود می

 ...(. و ؛118 ،65 عمران، آل ؛242

 باال آموزان دانش نزد را خود اعتبار گفتار، مطابق و درست رفتار با کند سعی معلم: معلم اعتبار و مقبوليت. 3

 هاي گفته که کند می سعی ذیرد،بپ احترام مورد و معتبر شخصيت یک عنوان به را معلم آموز دانش اگر. ببرد

 خویش رفتار الگوي را معلم رفتار حتی و کند عملی خود وکردار رفتار در و بپذیرد و بدهد گوش خوب را او

 معلم، براي اعتبار کسب راه بهترین. داد خواهد عكس ي نتيجه مطلب این عكس که است بدیهی. دهد قرار
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 عمل یعنی کردند، می استفاده آن از دین پيشوایان و الهی مبرانپيا مانند بزرگی معلمان که است راهی همان

 را خود که کسی: »شده روایت( ع)علی امام از. گفتار مطابق کردار اصل از پيروي یا خود هاي گفته به

 مقام در و بپردازد خود تعليم به دیگران تعليم از پيش باید دهد، می قرار دیگران معلم و راهنما درجایگاه

 . گمارد همت عمل با تربيت به زبان به تربيت از پيش دیگران، تربيت

 گوینده به تري مثبت نگاه مخاطبان هرچه» که دهد می نشان شناسان روان هاي یافته: معلم محبوبيت. 4

 نظرگوینده مطابق را خود نگرش که دارد بيشتري احتمال و کنند می ارزیابی تر مثبت را ارتباط باشند، داشته

 که ازآنجا: »گویند می تأثيرگذاري و محبوبيت ميان ي رابطه تبيين در شناسان روان چنين هم 17.«دتغييردهن

 زیاد احتمال به را خود نگرش باشد، هماهنگ شان احساسات با شان هاي شناخت کنند می تالش ها انسان

 .«دهند تغييرمی دارند، دوست که کسانی هاي نگرش برحسب

 و زهد آموزان، دانش به احترام و تواضع نيكو، خلق رویی، وخوش رویی گشاده ي،دار دین با تواند می معلم

 نباید معلم. دهد افزایش آموزان دانش نزد را خود محبوبيت ظاهري زیبایی و آراستگی و دنيا به رغبتی بی

 و ارزش و ماحترا کسب به ذاتی تمایل انسانی هر زیرا دهد، قرار توهين و تحقير مورد را آموز دانش وقت هيچ

 او دل در نفرتی و بدهد فراري را کودک است ممكن معلم سوي از کودک تحقير. دارد دیگران طرف از قبول

 پيامبر به خداوند. نباشد قبول قابل او براي معلم کردار و گفتار که اي گونه به کند ایجاد معلم به نسبت

 آنها با تو که خداست رحمت سبب به. »نشوند راريف تو از تا کن برخورد مهربانانه مردم با که دهد می دستور

 آنها بر پس. شدند می پراکنده تو گرد از بودي می دل سخت و تندخو اگر. هستی مهربان و خوشخوي اینچنين

 توکل خداي بر کنی کاري قصد چون و کن مشورت ایشان با کارها در و بخواه آمرزش شان براي و ببخشاي

 برخورد و تنبيه از االمكان حتی باید معلم(. 159 عمران، آل) «دارد دوست ار کنندگان توکل خدا که کن،

 رشد در نوجوان که است عقيده این بر جدید شناسی روان زیرا ورزد، اجتناب آموز دانش با آميز خشونت و تند

 آنها به خود محبت یا نفرت ميزان و معلمان به نسبت اش عالقه و ارتباط چگونگی از خود، اجتماعی تكامل و
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 معلم، شخصيت به شان اساس که آیند می در گوناگون هاي رنگ و اشكال به ها ارتباط این. شود می متأثر

 آن مشكالت حل و رعایت طرق و نوجوانی مرحله به نسبت فهمش مقدار خود، شغل به ایمانش ميزان

 کند می حكم کالس بر شكنجه و آزار و تعقيب و تهدید نهی، و امر با که مسلطی معلم چنانكه. دارد بستگی

 محبت مورد وجه هيچ به نتيجه، در و اندازد می جدایی آنها و خود ميان کند، می دور خود از را آموزان دانش

 است صميمی دوست و همكار خود آموزان دانش با همواره که دادگستري معلم عكس، بر. شود نمی واقع آنان

 . کند می جلب خود به را آنها اعتماد و محبت پردازد، نمی نانآ سرزنش به هرگز او، از استمداد هنگام و

 شخصيت درونی هاي الیه در دهد می امكان معلم به آنكه نخست: دارد مهم کارکرد دو معلم محبوبيت

 ميزان مورد در که تحقيقاتی. نماید می آسان را معلم تربيتی تأثيرگذاري آنكه دوم و کند، نفوذ آموزان دانش

 معلم به آموزان دانش ي عالقه ميزان که دهد می نشان( 22) شده انجام دینی درس به آموزان نشدا ي عالقه

 . دارد درس این به آنان  عالقه ميزان با مثبتی و مستقيم ي رابطه دینی

 و رسا ، ساده را دینی هاي آموزه کند سعی باید معلم: دینی هاي آموزه دربيان مناسب ي شيوه انتخاب. 5

 آن شنيدن از ثانيا و گوید می چه معلم که بفهمند آنها اوال که اي گونه به کند بيان آموزان دانش يبرا جذاب

 صفاتی و خدا وجود اثبات فلسفی دالیل بيان به تنها خداشناسی در مثال معلم اگر. نكنند خستگی احساس

 این نمره، گرفتن براي شاید انآموز دانش و بود خواهد کننده خسته یقينا بپردازد، خدا قدرت و توحيد مانند

 شود، نمی قلبی اعتقاد و ایمان به تبدیل وقت هيچ ها سپرده این ولی بسپارند شان ذهن ي حافظه در را دالیل

 ساده هاي مثال قالب در را فلسفی هاي استدالل باید معلم. اند نشده کسب شوق و رغبت و ميل روي از چون

 نسبت اش اعتقادي هاي پایه بلكه شود، تفهيم کامال تنها نه همانجا لممتع که کند بيان طوري فهم کس همه و

 آموز دانش فهم از دور و پيچيده مباحث کردن مطرح از باید معلم چنين هم. بگيرد شكل نيز موضوع آن به

 .باشد راهگشا معلمان براي تواند می معصومان و انبياء ي سيره  مطالعه نيز مورد این در. ورزد اجتناب
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 یا و شوند می مطرح هایی شبهه و ها پرسش آموزان دانش براي گاهی: ها شبهه و ها پرسش به مناسب پاسخ .6

 به آموزان دانش که کند ایجاد را فضا این اوال باید معلم کنند، می ایجاد شبهه آنان ذهن در دیگر کسانی

: نيست خارج دوحال از مناسب اسخپ. بدهد مناسب پاسخ ثانيا و کنند مطرح را شان سئواالت بتوانند راحتی

 این در که داند نمی یا دهد؛ پاسخ بردباري و متانت با باید صورت این در داند، می را پرسش آن جواب معلم یا

 از پرسيدن یا مطالعه با کنم می سعی و دانم نمی بگوید صراحتا که باشد داشته را شهامت این باید صورت

 .نمک بيان شما براي و بيابم دیگران
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