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 مقدمه

 ماازگفته مخاطبان که کنیم تعريف چنان خودراآن ونوشتاری گفتاری مفاهیم توانستیم مي کاش ای      

 مي که است همین شايدبرای! ماست مطلوب راکنندکه برداشت ما،همان های هاونوشته

 !گويندکردارگوياترازگفتاراست

 باشد مي ابتدايي دوره آموزان دانش اسالمي وتربیت تعلیم هدفش که آسمان، های هديه درس            

 برای باشدکه مي تحصیلي مختلف درسطوح تدريس مهم ازارکان گرديده،يكي ديني تعلیمات کتاب وجايگزين

 اندرکاران ودست معلمین  ازسوی خاصي  اهمیت  بـايدمورد  زمان هر آل ايده ی جامعه يک عالي اهداف به نیل

 رود مي انتظار ، درس اين دادن قرار شاخص وبا گیرد قرار تحصیلي هاومقاطع پايه درتمامي پرورش و آموزش

 بتوانندبه جوانان نكندبلكه برخورد مشكلي به وفرهنگي اخالقي ازنظرشئونات تنها نه آتي سالهای در ما جامعه

 بوده، عزيزمان وشهدای( ره) خمیني امام هدف که وهمانگونه. برآيند محوله مسئولیتهای انجام عهده از خوبي

 گريزی دين علل از خود تحقیق در خواهم مي کوتاه مقدمه اين با.گردد جهان مختلف ملل برای الگويي ما جامعه

 هدايت چگونگي ،همچنین آنان... و باختگي فرهنگ افزايش ودرنتیجه آبادان شهرستان پنجم پايه آموزان دانش

 اهمیت مورد امیدوارم.  بپردازم آسمان های هديه درس صحیح تدريس ازطريق ورفتاراسالمي اخالق سوی آنهابه

 .گیرد قرار
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 :مسئله بیان

 درسالهای. دارم اشتغال تدريس به آبادان درشهرستان ابتدايي دوره پنجم کالس در که است سال چندين       

 ورفتن نمره گرفتن رابرای ديني تعلیمات کتاب پنجم کالس آموزان دانش که ام بوده شاهدآن متاسفانه گذشته

 و است شده ديني تعلیمات جايگزين آسمان های هديه درس اخیرکه ودرسالهای کنند مي باالترمطالعه پايه به

 ازمحتوای بخشي که کارآن وکتاب آسمان های هديه درسي درکتاب ای بسیارمفیدوسازنده تغییرات باآنكه

 آموزان اکثردانش که کنیم مي امابازمشاهده.است ايجادگرديده است ابتدايي دوره ديني وتربیت تعلیم آموزشي

 ورغبت میل رفتاراسالمي و اخالق داشتن وبه کنند مي باالترمطالعه پايه به ورفتن نمره گرفتن رابرای درس اين

 آبادان شهرستان وجوانان ،نوجوانان کودکان باختگي ،فرهنگ هويتي گريزی،بي ودين دهند نمي نشان زيادی

 .است افزايش روبه

 شد،من پنجم پايه ديني تعلیمات جايگزين آسمان های هديه درس آبادان درشهرستان که1384سال از        

 نیز
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 مي استفاده همیاری های ازشیوه آسمان های هديه درس تدريس برای پنجم پايه ازآموزگاران مانندبسیاری

 خواستم مي دفتراسامي روی از نوبت ويابه گروهي صورت به يا آموزان دانش تک تک از تدريس، از پس. کردم

 طور به هم من و دادند مي انجام را کار اين هم آموزان دانش. دهند توضیح را جديد درس به مربوط مطالب

 مدرسه چند در که پژوهشي در. کردم مي منظور آنها برای ای نمره(کارگروهي) عملي جنبه از هم و نظری

 نتیجه اين به رساندم انجام به ، خودم کالس الخصوص علي ، آبادان درشهرستان پنجم کالس چندين و ابتدايي

 ومیل دهند راتوضیح آسمان های هديه درس خوبي به توانند مي آنكه با آموزاني تقريباًاکثردانش که ام رسیده

 ودين دهند نمي نشان زيادی ورغبت میل ورفتاراسالمي اخالق داشتن دارندامّابه درس اين داستانهای به زيادی

 و من برای چندان وضعیت اين مشاهده!است افزايش روبه هرسال پنجم کالس آموزان دانش درمیان گريزی

 آموزانم دانش رفتاری نامطلوب وضعیت دراين توانم مي که آنجا تا گرفتم تصمیم. نبود خوب آموزانم دانش برخي

 رااز وعلّت گذارم درمیان راباآنان موضوع نخست است بهتر کردم فكر کار اين برای کنم ايجاد تحولي و تغییر

 . بپرسم خودشان

 «دهم؟ پرورش آموزانم رادردانش اسالمي ورفتار اخالق توانم مي چگونه:» بودکه اين من مشكل بنابراين          

 بدون تفريح زنگ اينكه علت وچندنفرديگرنیزبه بود شده گم کالس آموزان ازدانش نفر يک پول که روز يک     

 بودند،تصمیم شاکي وضعیت ازاين! بودند کرده آنهااستفاده شخصي وسايل از ديگر آموزان دانش ها آن اجازه

 سكوت ای دقیقه چند ، ايستادم آنان روبه.  بگذارم میان در آنان خود با را موضوع وضعیتي چنین در گرفتم

 سكوت همه شد آرام کالس.  گذشت صورت اين به که دقیقه چند ؛ شدم رفتارشان و حرکات گر نظاره و کرده

 کنم مطرح خواستم مي که بحثي در و جمع را خود میز روی وسايل تمام خواستم آموزان دانش از. کردند
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 همانطورکه ها بچّه:  گفتم.شدند بحث در شرکت ی آماده و پذيرفته خاص عالقه با نیز ها بچه همه کنند، شرکت

 به زيادی ومیل دهید راتوضیح آسمان های هديه درس خوبي به توانید اکثرشمامي هستید شاهد هم شما خود

 روزمره درزندگي آموزان دانش بعضي چرا» بدانم خواهم داريد،امّامي آسمان های هديه درس داستانهای

 «کنند؟ نمي رارعايت ورفتاراسالمي خوداخالق

 نظرخودرا نوبت به توانید مي شما. شوم آگاه موضوع اين علت به شماراجع مختلف نظرهای از خواهم مي امروز  

 .                    جستند شرکت موضوع به راجع بحث در و پذيرفته خاص عالقه با نیز ها بچه ی همه.کنید بیان

 : است زير شرح به شد بیان آنچه ی خالصه. شد گفته بسیاری نظرات

 .اند نگرفته جدی را آسمان های هديه درس ما معلمان از بسیاری تاکنون ابتدايي اول از -1

 .خوانند مي نمره گرفتن رابرای آسمان های هديه درس آموزان دانش از بسیاری -1

 .ندارند راقبول کامل حجاب داشتن مثل  اسالمي ازدستورات بسیاری ها ازخانواده بعضي -3

 . است سخت خیلي اسالمي دستورات دادن انجام -4

 

 نكرده راآگاه ما آن اهمیت از و دهند نمي بها خود معلمان بايد که طور آن ورفتاراسالمي اخالق داشتن به -5

 .اند
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 اخالق دارند ازماتوقّع کنند،امّا نمي رعايت را ورفتاراسالمي اخالق خودشان ما وبزرگترهای ازمعلمان بسیاری -1

 .باشیم داشته ورفتاراسالمي

 مي هارامسخره دانندوآن مي افتاده عقب دهند مي راانجام اسالمي دستورات راکه کساني ازمردم بعضي -7

 .شوند نمي آنهادوست وبا.کنند

 .دانند رانمي ورفتاراسالمي اخالق آموزان ازدانش بعضي -8

 دانش رفتار بهبود نحوه باره در اوقات گاهي گذاشتم قرار آنان با. کردم يادداشت را شده گفته مطالب اکثر 

 آموزان

 خدادستورداده طورکه همان کامل، مسلمان يک بتوان آن رسدازطريق مي نظر به که را وراههايي کنیم صحبت

 .برسیم ای نتیجه به تا کنند بیان را.باشیم

 (1شواهد) اطالعات گردآوری های روش 

 گرفتم تصمیم آورم دست به تری دقیق اطالعات بودم کرده مطرح که پرسشي باره در بتوانم که اين برای         

 تفريح درزنگ. بگذارم میان در هستند نظر صاحب زمینه اين در که همكاراني با را موضوع آموزان دانش بر عالوه

 تر عالقمندتروآماده کردم مي احساس که کساني از و گذاشتم میان در همكارانم از بعضي با را موضوع اين

 علل»موضوع جلسه درآن. کنیم صحبت موضوع اين درباره کالس وقت پايان از پس روزی کردم تقاضا هستند

 را نظراتشان همكاران از يک هر. کردم مطرح را«ورفتاراسالمي اخالق به آموزان ازدانش بعضي نداشتن تمايل

 نظرات شبیه ازمطالب برخي.کردم مي برداری يادداشت همكارانم نظرات عمده نكات از نیز کردندمن اعالم

 دانشآموزان
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 .    بگذارم میان در مدرسه مدير با را پیشنهادم شد قرار رفته هم ،روی آن تراز اساسي ترو پخته نیز برخي. بود 

 بامربي را کردموضوع پیشنهاد  تر بیش مطالعه و کار ادامه به تشويق ضمن و پذيرفت پیشنهادمرا مدرسه مدير

 دانش والدين و( بود شده اعزام مدرسه به علمیه ازحوزه که ای طلبه) مدرسه جماعت وامام قرآن پرورشي،مربي

 اولیه مشاهدات. کردم يادداشت را صحبتها نتايج. دادم راانجام کار همین. بگذارم درمیان آموزان

 شرکت به تمايل)قوی درسطح(58/117/1)نفر8 بودکه نكته مؤيداين پنجم کالس آموزان نفردانش11رفتاروکردار

 ديگران، به وکمک ،احترام اسالمي حجاب مانندرعايت شعائراسالمي رعايت ، نماز وخواندن مدرسه درنمازجماعت

 مدرسه درنمازجماعت مدرسه وکادرآموزشي اجبارمعلم به)درحدمتوسط،(13/137/1) نفر11...(و راستگويي

.( دادند مي اجبارانجام رابه...و ديگران به اسالمي،احترام حجاب مانندرعايت شعائراسالمي کردند،و مي شرکت

 ارزيابي...(و مدرسه،پرخاشگری،تمسخرديگران درنمازجماعت نكردن شرکت) ضعیف درسطح(  1/1  13/1) نفر1و

 .شدند

 : اطالعات وتفسیر تحلیل تجزيه 

 گرفت، قرار تحلیل و تجزيه مورد فرايند اين از حاصل اطالعات ، بحثها و مدارك و اسناد مطالعه از پس            

 و اخالق تقويت برای مناسبي راههای. شد تعیین آسمان های هديه درس های کالس های وکاستي اشكاالت

 .شد برداری يادداشت و شد فهرست آموزان دردانش اسالمي رفتار

 :اولیه های يافته خالصه

 :زيراست شرح به ورفتاراسالمي اخالق داشتن به آموزان دانش تمايل عدم علل برخي            
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 های هديه تدريس روش)آسمان های هديه درس تدريس ونحوه فنون به معلمان از برخي نبودن آشنا-1 

 (آسمان

 .معلمان از برخي توسط ورفتاراسالمي اخالق نكردن رعايت-1

                .کند مي تدريس درس درکالس معلم باآنچه ها خانواده برخي وفرهنگي تضادعقیدتي -3

 . درس طرح نوشتن به معلمان برخي توجهي بي -4

 .آموزان دانش توسط آن تكالیف ندادن وانجام آسمان های کارهديه کتاب به معلم توجهي بي -5

 مخصوص آموزشي کمک وسايل از معلمان نكردن استفاده)آسمان های هديه درس تدريس نداشتن تنوع -1

 ( .آسمان های هديه درس تدريس وجذاب متنوع های شیوه و وروشها

 .      آنان نیک مذهبي،افرادنیكوکاروکارهای شخصیتهای  با آموزان دانش نبودن آشنا -7

 .آن واخروی دنیوی ونتايج روزمره درزندگي اسالمي اخالق اهمیت با آموزان دانش نكردن آشنا -8  

 .آسمان های هديه درس ارزشیابي در مشخص معیار نداشتن -1

                                              .ابتدايي دردوره آسمان های هديه درس اهداف و قلمرو ماندن ناشناخته -11

   

 های ويژگي شناخت و تربیتي شناسي روان به معلمان از برخي ناآشنايي -11

 ذهني،اخالقي،عاطفي،جسمي،رواني
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 .ابتدايي دوره کودکان واجتماعي

 .ابتدايي کودکان پاك فطرت پرورش راههای به معلمان توجهي بي -11

 .آسمان های هديه درس تدريس هنگام به آموزان دانش فكری توان و ها ،انگیزه عاليق به توجهي بي -13

 .ورفتاراسالمي بااخالق آموزان دانش والدين از برخي ناآشنايي -14

 :آسمان های هديه درس تدريس مباني و اصول

 :گرفت نظر در زيررا ويژه مباني و اصول بايد آسمان های هديه درس تدريس در

 مذهبي،شرکت مسابقات پردازی،اجرای نقش،بديعه ايفای:مانند وجذاب متنوع هاوالگوهای ازشیوه استفاده -1

 بااعیادمذهبي زمان هم جشن مدرسه،برگزاری...و امورانظباطي،رفاهي،بهداشتي دراداره آموزان دانش دادن

 . ومیالدمعصومین

 

 کردارهای روی ايرجوامع،باتاکیدغیرمستقیموهنرکشورياس دين،علم برجستگان بزرگداشت مراسم برگزاری-1

 .وخیرخواهي اغراق هرگونه ايشان،بدون خوب آموخته

 .آنها به دادن وپاداش کالس آموزان دانش خوب ی آموخته کردارهای وتشويق توصیف -3

 داانش توسط باآنان گزارش وتهیه ومصاحبه مدرسه وسايرمسئوالن معلمان خوب کردارهای کردن برجسته -4

 .هارايادبگیرند توانندآن مي هم ديگران که خوب ی آموخته کردارهای باتاکیدروی ؛البته آموزان
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 دارند، تعلق قشرخاصي اندوبه مشهورشده خوبشان ی کردارآموخته سبب به که ازتصاويراشخاصي استفاده-5

 .ديوارکالس روی

 .آموزان بادانش دوستانه رابطه وبرقراری ورفتاراسالمي اخالق داشتن واسطه ،به معلم الگوبودن-1

 ورفتاراسالمي اخالق داشتن به فرزندانشان تشويق برای آموزان دانش اولیا از خواستن کمک -7 

 اسالمي وظايف آموزان نیزدانش درخانه کالس بر عالوه درمنزل،تا والدين توسط رفتارکودکان نظرداشتن تحت-8

              .دهند انجام...و خانواده واعضای والدين به وکمک روزمره،احترام ديني،کارهای واجبات خودرادرانجام

 چهره بتوانند تاکودکان کرد استفاده درس اين درتدريس باهنر آسمان های هديه تلفیق شیوه از توان مي -1

                                                                                                   .کنند تجسم ديني ازالگوهای زيبايي

                                 

 همه ،مشارکت ياوران آموزان،مهدی دانش دربسیج نام دارالقران،ثبت درکالسهای آموزان دانش شرکت -11 

 در شرکت مدرسه، پرورشي درفعّالیّتهای زندگي،شرکت يامهارتهای کرامت طرح های دربرنامه آموزان دانش

 ...و مذهبي،،نمازجماعت،نمازجمعه مراسم

 با وهنرکشورياسايرجوامع، علم ديني،برجستگان باعلمای ومصاحبه ،پژوهش تحقیق به آموزان دانش تشويق -11

 

 . درس کالس به گزارش وارائه. ايشان خوب آموخته کردارهای روی تاکید
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 : ارزشیابي معیارهای

 :بگیريم نظر زيررادر ی ويژه مباني و اصول بايد آسمان های هديه درس به دادن نمره هنگام به   

 .کرد تعیین مشخص عملي و رفتاری معیارهای بايد آسمان های هديه درس ارزشیابي برای -1

 .معلم توسط تكالیف وبررسي آسمان های کارهديه کتاب تكالیف انجام به توجّه-1

 توسط ودرمنزل دبستان وکادرآموزشي معلم توسط درمدرسه آموزان دانش رفتارواعمال به دادن اهمیت-3

 .آموزان دانش والدين

 آنان روزمره بازندگي درسي مطالب دادن وارتباط تدريس هنگام  در آموزان دانش همه به معلم توجّه -4 

 .آموزان دانش از هريک  دادن وجواب کردن سوال گوناگون، ومثالهای داستان بیان ازطريق

 .آنها به دادن وپاداش کالس آموزان دانش خوب ی آموخته کردارهای وتشويق توصیف -5

 خودش آموزراباگذشته دانش هر ورفتار اخالق که نكته اين به وتوجّه آموزان دانش فردی تفاوتهای به توجّه-1

 .ديگر آموزان بادانش نه کنیم مقايسه

 .درس اين وارزشیابي درتدريس معلم مهارت و خالقیت-7 

 :                                                          مشكل حل برای پیشنهادی راههای 

 اصول به توجه با گرفتم ،تصمیم آنها تحلیل تجزيه و شده ارائه گـونـاگـون ،راههای شده آوری جمع اطالعات با 

 برطرف درس اين باتدريس آموزان دانش رفتاری مشكالت تاعلت بپردازيم موضوع اين به شده بیان مباني و

       .شود
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  : جديد راه اجرای چگونگي

 ارائه آموزان،فقدان دانش رفتاری اختالل ازداليل ويكي.است( برداشت) تجربه ياحاصل ،تجربه اخالق درواقع       

 .است آموزان دانش ورفتاراسالمي اخالق پرورش برای مناسب الگوهای

 مجالت ومطالعه ازاينترنت استفاده ازطريق وپژوهش تحقیق مصاحبه، نويسي راباگزارش ابتداآموزش      

 ، کردم شروع اند شده مطرح درجامعه خوبشان آموخته کردارهای سبب به که اشخاصي ها،درباره وروزنامه

 اکثربچه موردعالقه که آموزاني ودانش معلمان،سايرمسئوالن خوب کردارهای کردن برجسته برای همچنین

 خواستم توانندآنهارايادبگیرندازفراگیران مي هم ديگران افرادکه اين خوب آموخته کردارهای باتاکیدروی هابودند

 .کنند تهیه گزارش

 نحوه و مصاحبه اصول با را آموزان دانش آن شرايط و گزارش انواع به اشاره ضمن آموزش، آغاز در        

 تهیه از پس.نمود ارائه را خود گزارش هرکس درکالس ازآن پس کردم؛ آشنا مطالب کردن ياضبط يادداشت

 .گرفت قرار ارزيابي مورد مدرسه جماعت وامام قرآن پرورشي،مربي مربي توسط ها گزارش اين نهايي گزارش

 منتشر مدرسه ديواری  هارادرروزنامه ازآن  بـرخي  مـدرسه  ومسئوالن کالس آموزان دانش همكاری با

 استفاده.   خواندند رامي گزارشات اين مدرسه آموزان دانش همه تفريح های زنگ در  که کرديم

 دارند،درروزنامه تعلق قشرخاصي اندوبه مشهورشده خوبشان ی کردارآموخته سبب به که ازتصاويراشخاصي

 ديوار وروی ديواری
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 مفیدديني مطالب اينترنت موثق ازمنابع استفاده با همچنین.بود شده انجام ديگرازاقدامات يكي درس کالس

 ازآن.(است شده ضمیمه)«من ياردبستاني نشريه»عنوان تحت ای درنشريه کردم،که آوری جمع ای وآموزنده

 طريق ازاين درنتیجه.گرديد چاپ کالس آموزان تعداددانش به آموزانم اولیادانش شدوباهمكاری استفاده مطالب

 .هاقرارگرفت دراختیارخانواده ای آموزنده و موثق ديني مطالب

 رادراداره آنان گرفتم تصمیم شوم مطمئن آموزان دانش جديددرکردار طرح ازاثرگذاری آنكه برای ازآن پس        

 

 را آنان وتكالیف منظورابتداوظايف همین به دهم شرکت مدرسه تر پايین های پايه آموزان دانش امورانضباطي  

 خواندن  به فقط که آموزاني ازدانش دسته آن) «زمین روی فرشتگان» دوگروه رابه فراگیران سپس دادم شرح

 پرداخته نويسي وگزارش تحقیق،مصاحبه وانجام ورفتارخوب اخالق مدرسه،داشتن درنمازجماعت نماز،شرکت

 درنمازجماعت شرکت نماز، برخواندن عالوه که آموزاني ازدانش دسته آن)«درخشان ستارگان»و.(بودند

 مي شرکت دارالقران نويسي،درکالسهای تحقیق،مصاحبه،گزارش وانجام ورفتارخوب  اخالق مدرسه،داشتن

 اخالق بارعايت کردم،قرارشددرمدرسه تقسیم.(بودند شده مدرسه ياوران يامهدی آموزی دانش کردندوعضوبسیج

 تذکرات تر پايین های پايه آموزان دانش ورفتاری اخالقي ضعف نقاط کردن برطرف برای اسالمي ورفتارخوب

 خوب آموخته کردارهای وتشويق توصیف وبرای.باشند مدرسه آموزان دانش برای الگويي و بدهند آنان رابه الزم

 شده ضمیمه. )شد استفاده«نماز مبطالت »امتیاز تربودندازکارتهای وموفق تر فعال زمینه دراين که آموزاني دانش

 (.است
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 آنان حامي کنندمعلم احساس کودکان شوم موجب آموزانم بادانش دوستي رابطه بابرقراری کردم سعي همچنین

 .خودقراردهند رفتاری راالگوی ورفتارمعلم واخالق است

 وکاهش آموزان دانش روزمره بازندگي آن وارتباط آسمان های هديه بیشتردرس اثربخشي برای      

 بانمايش،بديعه درس ماننداجرای ومتنوع جذاب های ازشیوه گرفتم تصمیم آنان رفتارنامطلوب

 وتوضیحات واعیاداسالمي تكلیف سالروز ،جشن مذهبي مسابقات ،اجرای(فرشتگان همراه به سفرتخیلي)پردازی

 از موثقي داستانهای که ترتیب اين کنم،به باهنراستفاده آسمان های هديه درس وتلفیق مناسبتها اين برای الزم

 وفراگیران کردم مي مطرح داشتند کاربرد کودکان روزمره درزندگي که دين وبزرگان ،ائمه پیامبران زندگي

 عاطفي دروني،واکنشهای کردندوهیجانهای مي خودراتبادل دروني گروه،احساس باتشكیل

 به را آن سکردندسپ مي خودمقايسه زندگي های راباتجربه واقعه کردندو ابرازمي...و خودمانندترس،خشم،نفرت

 آسمان، های هديه های درس های ياعنوان کلیدی هايانكات هدف يابايادآوری.کردند اجرامي نمايش صورت

 پیامبران رفتاری های جنبه به درآن بنويسندکه کوتاهي ياداستان زيبايااشعارساده متن خواستم مي ازآنان

 درذهن ازدين زيبا شدتصويری باعث اقدامات اين.باشد درس يادگیری دهنده باشدونشان شده اشاره ومعصومین

 .ايجادگردد فراگیران

 راازطريق آسمان های هديه درس وعمده اصلي بتوانندمطالب پنجم کالس آموزان دانش آنكه برای همچنین      

 های هديه های دانستني آموزشي کمک گردونه»وانتشارانبوه ساخت به اقدام خاطربسپارند مرورکنندوبه بازی

 شده ضمیمه) .شد  مواجه آبادان مدارس بعضي آموزان ودانش آموزانم نظیردانش بي بااستقبال که نمودم«آسمان

 توسط روز درطول آموزان دانش ومنفي ورفتارمثبت اخالق يادداشت طرح دراين شده انجام ازاقدامات يكي.(است
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 های هديه زنگ بود،که«من کارهای دفترچه» نام به ای دردفترچه آنان درزيريادداشت وامضاوالدين خودشان

 بودکارت شان منفي بیشترازکارهای آنان خوب آموخته کردارهای که کساني وبه کردم مي آنهارابررسي آسمان

 ورودبه رمزهای)فرشتگان بربال کتابچه ازطرح استفاده بعدی ،اقدام دادم مي(نماز مبطالت کارتهای)امتیاز

 عملي های موردتوصیه ده ها بچه بايست مي هرماه درطول که ترتیب بدين.( است شده ضمیمه. )بود( بهشت

 آنهارادرکالس نوبت به هرماه کنندودرپايان خوديادداشت رادرکتابچه ورفتارپسنديده اخالق درباره اسالم

 مي  بودندجايزه کرده عمل بیشتری های توصیه به آموزان بانظروتايیداکثردانش که کساني به بخوانند،سپس

 دادم

 روی وهنر،باتاکیدغیرمستقیم ،دين علم برجستگان بزرگداشت مراسم برگزاری شده انجام ديگرازاقدامات يكي    

 که ترتیب بدين. دادم مي کاراختصاص اين رابه زنگ يک هرماه درپايان ايشان،بودکه خوب آموخته کردارهای

 خوب کردارهای به راجع آموزان دانش راکه مطالبي کالس سخنگوی عنوان به نفرازفراگیران يک هرماه درپايان

 کارهادرزندگي اين دادن انجام چگونگي درباره آموزان دانش بقیه خواندو بودندمي کرده آوری افرادجمع اين

 مدرسه به علمیه دخترازحوزه طالب دعوت.رسیدند مي کلي نتايج به کردندو نظرمي وتبادل خودبحث روزمره

 مذهبي های شخصیت به آموزان دانش درايجادعالقه ، ناهارباآنان هاوصرف بچه سواالت به وپاسخگويي

 .داشت سزايي به نقش آنان والگوقراردادن

 ( 2 شواهد)  اطالعات آوری گرد 

 گرفتم تصمیم نه يا است بوده موثر شده گرفته کار به روشهای که شود مشخص دقیقاً اينكه برای          

 اطالعات
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 : قراراست اين از آن نتايج که داديم تشكیل منظور اين برای را ای ،جلسه کنم آوری جمع موثق و عیني

   . آن از پس و آموزش از پیش آسمان، های هديه درس در آموزان دانش نمرات مقايسه -1

 بردن بین از برای شده گرفته کار به روش و موضوع اين ی باره در فن اهل و متخصص والدين از خواهي نظر -1

 .آموزان دانش رفتاری اختالالت

 نتايج و آسمان های هديه درس آموزش جديد روش تاثیر باره در ،والدين آموزان ازدانش کتبي خواهي نظر -3

 آن

                   شده بیني پیش معیارهای براساس آسمان های هديه درس از ارزشیابي -4

 اظهار آنها از آموزان دانش و است مناسب پیشنهادی  راه  4  هـر کـه داد  نشـان  شـده  آوری جمع شـواهد

 اجرای  از پس بودکه نكته مؤيداين کالس آموزان رفتاردانش تغییرات مشاهدات همچنین. کردند مي رضايت

 طرح

 نیزانگیزه مانده باقي(58/117/1)نفر8شدندو ورفتاراسالمي اخالق دارای کالس آموزان دانش(41/171/1)نفر11

 .داشتند ورفتارپسنديده اخالق اين داشتن برای قوی

 : آن بخشي اعتبار و گرفته انجام روشهای در نظر تجديد

  اظهـار  انتقادات  و نظرات به توجه با آن نتايج و اجرا چگونگي باره در الزم اطالعات آوری جمع از پس            

 تصمیم مدرسه جماعت وامام قرآن پرورشي،مربي ،مربي ازمعلمین بامديروبرخي گروهي جلسه يک ،در شـده

 .سازيم برطرف را خود عملي و نظری های کاستي توانیم مي که جايي تا گرفتیم
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 به آموزان دانش وعالقه ارتباط چه هر و است شده واقع موثر روش 4 هر که داد مي نشان هم شواهد            

 ، شود مي وهنربیشتر دين،علم ورفتاربرجستگان اخالق درباره اطالعات آوری وجمع مذهبي های شخصیت

 : شد حاصل زير نتايج و ، شود بیشترمي ورفتاراسالمي اخالق داشتن به نیز آنان انگیزه

 نتايج

 : کرد اشاره توان مي زير نتايج به گذشت چه آن از

 تقويت درآنان ورفتاراسالمي اخالق وانگیزه شوق مندترشدندو عالقه آسمان های هديه درس به آموزان دانش-1

 .شد

 .بیشترشد گروهي وکارهای درفعالیت آموزان دانش وهمكاری مشارکت-1

 دنیوی ونتايج روزمره زندگي در ديني دستورات وکاربرد آسمان های هديه درس اهمیت به آموزان دانش-3

      .يافت پرورش درآنان ورفتاراسالمي اخالق بردندو پي آن واخروی

     .کردند شرکت آموزی دانش وبسیج ياوران مهدی دارالقران،انجمن های کالس در آموزان اکثردانش-4

 .نشد گم چیزی کالس ودر رسید حداقل به آموزان دردانش رفتاری ناهنجاريهای -5

 .کردند ابرازرضايت آنان ورفتاراجتماعي خانواده اعضای به نسبت خود بهبودرفتارفرزندان از والدين-1

 .يافت گسترش آموزان دانش میان در پیش از بیش ومطالعه جستجو،تحقیق،بررسي به عادت -7
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 وديگر آموزان دانش - معلمان سوی از ابتدايي دوره آموزان دانش ورفتاراسالمي اخالق تقويت برای مشارکت -8

 .يافت افزايش مدرسه کادرآموزشي اعضای

 .ساخت فراهم را آموزان دانش اجتماعي رشد های زمینه طرح اين اجرای -1

 

 زيبا و روشن شدتصويری باعث مذهبي الگوهای وشناخت علمیه حوزه های آموزان،باطلبه دانش ارتباط -11

 .شود تقويت درفراگیران ورفتاراسالمي اخالق داشتن ايجادشودوانگیزه آموزان دانش درذهن ازافرادمذهبي

 .شدند آشنا جديد های وتجربه ،ديدگاهها مطالب با خود نیز معلمان ، آموزان دانش بر افزون -11

 درتدريس شودو تدريس خاص اهمیت با دروس ساير به نسبت آسمان های هديه درس شد گرفته تصمیم -11

 .شود تقويت ايمان تاريشه شود استفاده وجذاب متنوع های ازشیوه درس اين

 : گیری نتیجه

 جلوه انسان ودرکردارهای است عمل نیست،بلكه وخطابه ياوعظ خاص صرفاًدرس اخالق اينكه به باتوجّه          

 شودکه مي مشاهده آموزان دانش کردارهای دررشدوگسترش زماني اسالمي اخالق مطالب شودوتدريس مي گر

 دوره معلمان اگررابطه. باشند رويكردهايي چنین وعملي عیني ها،الگوهای خانواده ازايشان مديرومعلمان،وپیش

 اخالق آموزان دانش ورفتارخودعمالًبه توانندبااخالق باشد،مي وصمیمیت دوستي برپايه آموزان بادانش ابتدايي

 عیني ازاشخاص داستانهايي صورت به اخالقي شودمطالب ديگربايدسعي دهند،وازسوی راآموزش وکرداراسالمي

 افرادآن اين که خوبي هاکردارهای داستان گونه ودراين.شوند مطرح ونوجوانان کودکان زمان به معاصريانزديک
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 اين احتمال آموزان دانش صورت،برای درغیراين چون. باشند شودوحتماًازافرادعادی اندمطرح آموخته هارا

 «.نیست ساخته کس همه ازعهده کرداری چنین:»وجودداردکه برداشت

 سبب به که اشخاصي ها،درباره وروزنامه مجالت ومطالعه ازاينترنت استفاده مصاحبه، نويسي گزارش         

 موردعالقه که آموزاني دانش خوب کردارهای کردن برجسته اند، مشهورشده خوبشان آموخته کردارهای

 آموزان داانش توسط آنان درباره گزارش وتهیه ومصاحبه مدرسه وسايرمسئوالن هستند،معلمان آموزان اکثردانش

 درس وتدريس.هارايادبگیرند توانندآن مي هم ديگران که خوب ی آموخته کردارهای باتاکیدروی ؛البته

 

    ، مسابقات پردازی،اجرای نقش،بديعه باهنر،ايفای مانندتلفیق وجذاب متنوع های باروش آسمان های هديه

 ازحوزه ديني مبلغین اعزام ها،همچنین مناسبت اين برای الزم وتوضیحات اعیاداسالمي و تكلیف سالروز جشن

 شود مي باعث مذهبي الگوهای وشناخت ديني باطالب آموزان دانش نزديک ،ارتباط ،درنتیجه مدارس به علمیه

 .شود تقويت درآنان ورفتاراسالمي اخالق داشتن ايجادشودوانگیزه فراگیران درذهن ازدين زيبا تصويری

 دفترچه»،«آسمان های هديه های دانستني آموزشي کمک گردونه» آموزشي کمک ازوسیله استفاده       

 اساسي نقش«نماز امتیازمبطالت کارتهای» «من ياردبستاني نشريه»، «فرشتگان بربال کتابچه»،«من کارهای

 که طوری به.داشت رفتاراسالمي و اخالق به گرايش برای آموزان دردانش وايجادانگیزه دين ،احكام دين درمعرفي

 آسمان های هديه درس به مربوط مطالب پاسخگويي قادربه خوبي به آموزان دانش همه طرح اجرای درپايان

 بودندوهیچ
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 .نشد مشاهده آموزان دردانش رفتاری مشكالت گونه

 :پیشنهاد

 های ودرکالس ياچندباردرمدارس يک حداقل تحصیلي سال درطول بتوانند دين محترم وعلمای اگرروحانیون

 بتوانند ها بچه که طوری برقرارکنند،به دوستانه ارتباط آموزان بادانش باشندوازنزديک حضورداشته درس

 ورفتاراسالمي اخالق داشتن شوندوانگیزه ترآشنامي بیش مذهبي بپرسند،بالگوهای خودراشخصاًازايشان سواالت

 .شود مي بیشترتقويت آموزان دردانش

 

 

 

 

 :                        وماخذ منابع 

 ماهنامه يادگیری، درباره ابتدايي دوره ديني وتربیت جديدتعلیم برنامه ديدگاه ،(1383)فاطمه رمضاني -

 11 ،ص11 ،شماره هشتم ابتدايي،سال رشدآموزش

 ماهنامه ويادگیری درآموزش آسمان های کارهديه کتاب وجايگاه بانقش ،آشنايي(1383)فاطمه رمضاني -

 11 ،ص11 هشتم،شماره ابتدايي،سال رشدآموزش
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 ششتم ابتدايي،سال رشدآموزش ماهنامه گرا، بصیرت ديني وتربیت درتعلیم آغاز نقطه(1381)علیرضا، رحیمي -

 71 ،ص51،شماره

 آموزشي،ماهنامه کمک دفترانتشارات متون واخالقي،ترجمه شخصیتي پرورش(1381)هوئیت.دبلیو -

 18،ص    8شماره بیستم رشدمعلم،سال

 -ازراهبردياددهي استفاده) تفكر، برای فرصتي ،(1385)محمدرضا احمدی -محمدتقي تالوکي معتمدی -

 18 ،ص83 ،شماره دهم ابتدايي،دوره رشدآموزش ماهنامه ،(آسمان های هديه درتدريس پردازی بديعه يادگیری

 ابتدايي،دوره رشدآموزش محورماهنامه نتیجه ازارزشیابي رويگرداني برای راهكارهايي(1385)محمدرضا احمدی -

 11 ،ص83،شماره دهم

 های هديه درسي های درکتاب پیامبراعظم برموضوع مروری)باکودکان درمحضرپیامبرهمراه(1385)راصدسعید -

 18،ص83،شماره دهم ابتدايي،دوره رشدآموزش آسمان،ماهنامه

 شماره ، 11آموزشي،دوره تكنولوژی ماهنامه تدريس، برکیفیت شناختي روان تاثیرفنون(1385)فاطمه محمدی -

 4 ،صفحه8

 


