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چكيده

هـاي آسـمان در كـالس درس    هاي تدريس سنّتي هديهكارآمدي روشپژوهش حاضر، كوششي در جهت بهبودبخشي نا

-گو بـا دانـش  واز آنجايي كه محقق در طول تجربه كاري خود، متوجه اين امر گرديده، در گفت. پايه پنجم ابتدايي است

شـيوه  آموزان در صدد رفـع ايـن مشـكل بـه    و اولياي دانشهاي آموزشي كارشناس تكنولوژي و گروهآموزان، همكاران، 

مصـاحبه بـا   آوري اطالعات عالوه بر مشاهده امور از نزديك، از شيوهدر اين پژوهش براي جمع. پژوهي نموده استاقدام

پـس از  . آموزان بهره گرفته شـده اسـت  و اولياي دانشهاي آموزشي كارشناس تكنولوژي و گروهآموزان، همكاران، دانش

ها و عواقب، نتايجي حاصل شد؛ از جملـه اينكـه   ها، مشكلا و شناسايي ريشههآوري، تجزيه و تحليل و تفسير دادهجمع

يـادگيري اسـتفاده   -و نـوين يـاددهي  )active(هاي فعـال هاي آسمان از روشبايستي در تدريس مفاهيم ديني و هديه

فعاليـت  دهـي خوانـدن بـه سـوي     جهـت «هاي مختلف، روشي نو براي پرورش تفكر با عنـوان  پس از بررسي روش. شود

پس از اجرا، بـا ارزيـابي دوبـاره از افـراد مـذكور و گـردآوري       . انتخاب شده و در كالس درس محقق اجرا گرديد»ذهني

-منـدي دانـش  ها و نتايج ارزيابي، بهبود رضـايت يابي نموده و با مقايسه تطبيقي دادهاطالعات و شواهد ارزشيابي، اعتبار

هـاي  توان نتيجه گرفـت بكـارگيري روش  لذا مي. هاي آسمان حاصل شددرس هديهاز كالس ... آموزان، همكاران، اوليا و

. باشدهاي آسمان مفيد مييادگيري در آموزش مفاهيم ديني و تدريس هديه-نوين ياددهي

.DRTAهاي آسمان، يادگيري، هديه- دهيهاي نوين تدريس، فرآيند يادروش: هاي كليديواژه

ريزي درسيدانشجوي دكتري برنامه-1
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همقدم-1
كـودك،  . بـه رسـميت شـناخت   اي كه آن را بايـد مرحله. ها براي زيستن استها و تالشآغاز همه حركتكودكي، 

بـا ايـن همـه، كـودكي، مقدمـه جـواني و       . ترين خصوصـيات و احساسـات انسـاني   انساني است مستقل با بهترين و ناب
فيت نيز به چگونگي تعلـيم و تربيـت   اين كي. بزرگسالي است؛ اساس زندگي بزرگسالي، به كيفيت اين دوره بستگي دارد

بخصـوص رفتارهـاي   (در اين دوره است كه احساسات، عواطـف و رفتارهـاي كـودك   . در اين دوران، وابستگي كامل دارد
دليل نيست كه پيشوايان ديني بيش و پيش از هـر چيـز، بـه    بي. گيردبراثر ارتباط او با سايرين شكل مي) اجتماعي وي

:فرماينـد مـي السـالم عليهاميرمؤمنان كهچنان. اندهاي الزم را در اين باره ارائه كردهو راهنماييدوره كودكي توجه نموده
].1[».هركس در دوران كودكي تعليم نبيند، در بزرگسالي روي تكامل و پيشرفت را نخواهد ديد«

ه جلـوتر بـرويم از راه   شناسيم و چون نسبت به وي عقايـد باطـل داريـم هـر چـ     ما كودك را نمي«: گويدروسو مي
روي ايـن اصـل او   . هـاي طبيعـي آغـاز گـردد    او عقيده دارد بايد پرورش كودكان  براساس روش. شويمدرست دورتر مي

هـا را نـابود سـاخته و از بـين      نـه آنكـه آن  ،معتقد است كه بايد غرائز و ذوق و شوق طبيعي كودكان را راهنمـايي كـرد  
در بزرگسـالي يـا بـه    . كنـيم گيريم، هرگز فراموش نمـي خردسالي شعري را كه ياد ميدر«ن به گفته گلن دوم. ]2[»برد

كودكـان  «: جان مارو معتقد اسـت . ]3[»كنيمكردن، آن را فراموش ميكنيم و يا پس از حفظسختي شعري را حفظ مي
ـ  گيرند، بنـابراين چـرا خوانـدن، نوشـتن و حسـاب     از طريق بازي مطالب زيادي ياد مي ا روش بـازي بـه آنهـا    كـردن را ب

در ايـن  . باشـد توان گفت كه دوران كودكي، مهمترين دوره زندگي انسان بـه لحـاظ تربيتـي مـي    لذا مي]. 4[»نياموزيم؟
هاي آسمان بـا توجـه بـه    را كه در درس هديهفعالييهاپژوهش سعي شده است در مورد تربيت ديني كودكان و روش

-هاي نوين يـاددهي توان به كار گرفت، به بحث و بررسي پرداخته و روشگي ميعصر حاضر و مقتضيات اين دوره از زند
. يادگيري را در تربيت ديني كودكان بكار گيريم

مباني نظري و پيشينه پژوهش - 2
نماينـد و از زمـين و كـره    ها را شكافته از قعرآن معادن را استخراج ميطوركه اعماق اقيانوسامروزه در دنيا همان

تـرين  تـرين و ارزشـمند  كننـد عـالي  ها سعي ميگذارند، به موازات اين پيشرفتاوج گرفته به كرات ديگر قدم ميخاكي
تـر پـرورش   ترين اصول تربيتي، آنها را بهتر و كامـل تر شناسايي كرده با عاليذخاير جامعه يعني كودكان را بهتر و كامل

آنهـا  . هـاي ارزشـمند و برومنـد اسـت    پيشـرفت جامعـه مـديون انسـان    اند كه تكامل ودهند؛ زيرا آنان به خوبي دريافته
تـرين  بر همين اساس بهترين و زبده. هاي الهي استترين ذخائر و معادن، وجود كودكان و امانتاند كه ارزشمنددريافته

از آن نام و رسـمي  هاي خانه و مدرسه چيزي كه كمتردر محيط. نمايندافراد را براي تعليم و تربيت كودكان انتخاب مي
مدارس ما اگر نوعأ ابتكاري داشته باشـند، تنهـا در انحصـار امـور آموزشـي و      . وجود دارد مسائل تربيتي و پرورشي است

. ها استراندمان قبولي و پذيرش در دانشگاه
ن ارائـه  هاي يادگيري تربيت ديني كودكان، تنها كافي است تلقـي و تعريـف خـود را از آ   براي تبيين نقش فعاليت

ها، ها و پاسخاصطالحي است كه به كليه پرسش» يادگيري-هاي ياددهيفعاليت«در برنامه تعليم و تربيت ديني، . دهيم
گيرنـده بـراي   هـاي معلـم و يـاد   ها، كارهاي هنري، بازديدها، ارتباطات و در يـك كـالم، تمـام تـالش    وگوها، تمرينگفت

هاي او از لحظه ورود به كالس تا زمان خـروج،  نيز بايد بداند كه همه فعاليتمعلم . ]5[».شودآموختن دروس اطالق مي
هـاي  ها و همه كلمات او در يادگيري مفاهيم و نگـرش رفتار او در محيط مدرسه و حتي خارج از آن، حالت صورت، نگاه

دريس درسي معين، محدود گيري صرفأ به حوزه كالس و هنگام تهاي يادآموزان سهم مؤثري دارد و فعاليتديني دانش
.شوندنمي



هاي جامعه مـا جـاي خـود را بـاز نكـرده      بايد اعتراف كنيم كه مسأله پرورش و تربيت ديني در بسياري از خانواده
تـر از همـه مسـأله    بيشترين ابتكارات پدران و مادران صرف تغذيه و پوشاك و امور آموزشي است و حال آنكه مهم. است

هاي با فرهنگ و فرهيخته، برخوردارباشـد، لـذا   جامعه متعالي آن است كه از انسان. ودكان استپرورش و تربيت ديني ك
در دنيـاي تربيـت امـروز، بـه جـاي تهديـد و       .گذاري پدران و مادران در امر تربيت ديني بسيار كم و ناچيز استسرمايه

تغييـر و تبـديل علـل، رفتـار كودكـان را نيـز       ها پـي بـرده، بـا   شود به علل انحرافات و نامتعادليتوسل به زور، سعي مي
كه هنوز هم كه هنوز است، چه در محيط خانه و چه در مدرسه براي تغيير رفتار كودكـان بـه   دگرگون سازند و حال آن
يابند و در مواردي هم با دشنام و تحقير شخصيت كودكـان را از بـين بـرده، كودكـان را افـرادي      تهديد و زور توسل مي

بـدون ترديـد تسـاهل و تسـامح در امـر تربيـت فرزنـدان و كودكـان معصـوم گنـاهي           . آورنـد اي به بار ميقدهلجباز و ع
همـراه نباشـد، نهايتـاً    تربيت اسالميتعليم و و معيارهاي تربيت ديني كه با اصول بر اين اساس.نابخشودني خواهد بود
. مفيد واقع نخواهد شد

آموز بايـد فعـال بـوده و در    آموزان قايل است، دانشربيت ديني براي دانشمطابق نقشي كه برنامه جديد تعليم و ت
آموز در امـر يـادگيري و ايجـاد    هاي نو در تعليم و تربيت، بر افزايش مشاركت دانششيوه. مسير يادگيري مشاركت كند

ي و آموختن كودكـان  هاي گروهفعاليت. هاي يادگيري تأكيد داردهاي مناسب براي حضور فعال او در همه صحنهفرصت
هاي خود آموزان، ايجاد زمينه برقراري پيوند بين آموختهكردن امكان بروز خالقيت و ابتكار براي دانشاز يكديگر، فراهم

هـاي نگرشـي و عـاطفي    جنبهتالش براي تأكيد بر .]6[اند، از ديگر نكات مورد توجه در اين برنامه...در دروس مختلف و
. هاي مهم برنامه تعليم و تربيت ديني اسـت ظور فراهم ساختن مقدمات عمل به باورها، يكي از ويژگيتعاليم ديني، به من

اجتناب از به كاربردن زبان استداللي خشك و پرهيز از طرح صرف موضـوعات و مفـاهيم انتزاعـي و غيرملمـوس بـراي      
هاي برنامـه جديـد   از سويي ديگر، از ويژگيآموزان از طرفي و برقراري پيوند بين آموزش و زندگي روزمره كودكاندانش
هـاي ذهنـي،   هـا و خصوصـيت  يكي از اصول مهم حاكم بر سازماندهي محتواي برنامه، توجه كامل بـه توانـايي  .]7[است

هـاي  هاي رواني كودكان، از محسوسات و نمونـه در اين برنامه با توجه به ويژگي. عاطفي، اجتماعي و بدني كودكان است
.شودموقع مطالب انتزاعي، خشك و غيرملموس دوري ميپرورش تفكر كودكان استفاده شده و از طرح بيعيني براي 

-دهد تـا بـا بهـره   هاي درسي قرار ميريزان و مؤلفان كتاباي را در اختيار برنامههاي ارزندهادبيات كودكان، آموزه
مفـاهيم  . ]8[و كالم خود را به زبان آنان نزديك كننـد ها بتوانند به زبان كودكان بيش از پيش نزديك شوند گيري از آن

-هـاي نـوين يـاددهي   هاي آسمان تا حد ممكن، بر استعداد خيال در كودكان تأكيد دارد و نيز در روشمندرج در هديه
تفكـر  اي كه آرام آرام بتوانند به شود، اما به گونهيادگيري، بر به رسميت شناختن عناصر خيالي ذهن كودكان تأكيد مي

. و تعقل بپردازند و خويشتن را با عالم گسترده و زيباي تخيل دلخوش نكنند
-هاي ديگر در تربيـت دينـي مـي   آموز نيز از نكتهگيري و امكان تفكر و فعاليت بيشتر براي دانشايجاد فرصت ياد

تر و گيري، موجب عميقريان يادآموزان در جاول اين كه درگيري دانش: تواند مهم باشداين امر، از چند جنبه مي. باشد
گيري آنان، هم دهد تا براي ارزشيابي پيشرفت يادشود؛ دوم اين كه معلم را ياري ميهاي آنان ميپايدارتر شدن آموخته

-به فرآيند و هم به محصول توجه كند و به نتايج بهتري دست يابد؛ سوم اين كه به واسطه فعاليـت بيشـتر در امـر يـاد    
العـاده  هـاي آسـمان، فـوق   ويژه براي درس هديهكند كه بهآموزان احساس خوب و خوشايندي ايجاد ميشگيري، در دان

.   ]9[حائز اهميت است
هـاي آمـوزش و   والدين براي اينكه از همان ابتدا فرزندان خود را با مفاهيم ديني آشنا كنند، بهتر اسـت كـه روش  

اي انتخاب كنند كه آنها به طرز فعال و از روي ميل و اختيار خود به فلسفه، هاي برخورد خود را با فرزندان به گونهشيوه
هـاي دينـي بكـارگيري    ها براي دروني كـردن آداب و ارزش يكي از بهترين روش. شرايط و آداب مفاهيم ديني پي ببرند

كردن مفـاهيم و تكـوين   دهد تا آنها خود شخصاً در بنـا روش اكتسابي و فعال است كه به كودكان و نوجوانان فرصت مي



ها و انـدرزهاي تربيتـي،   در اين روش به جاي برخورد مستقيم و تحميل توصيه. هاي ديني شركت نمايندتدريجي ارزش
.  ]10[شود با طرح موضوع به شكل سئوالي پاسخ مناسب از طرف مخاطب داده شودسعي مي

هاي موردنظر خود دادن رفتار و ارزششكلدر روش فعال، مخاطب احساس دخالت در امور خويش و مشاركت در 
. گيـرد گيرد بهتر در ذهن و ساختار رفتاري او ريشـه مـي  كند و ياد ميكند و از اين طريق آنچه را كه خود كشف ميمي

هاي مستقيم بخواهند مفاهيم و تكاليف ديني را منتقـل كننـد بـا نـوعي مقاومـت از جانـب       اما اگر والدين صرفاً با روش
هاي اخالقـي و رفتـاري خـويش را براسـاس     شوند و نوجوانان دوست دارند كه ارزشبه ويژه نوجوانان مواجه ميفرزندان

سويه و تحميلي آنها را به انجـام ايـن   استدالل و عقالنيت خود انتخاب كنند و اگر احساس كنند كه والدين به شكل يك
گـري  گري و مقابلهشوند، بلكه ممكن است نوعي ستيزهاوت ميتفسازند نه تنها نسبت به آن تكاليف بيتكاليف وادار مي

. ]11[منفي نيز در برابر والدين پيش بگيرند
مي تـوان اذعـان كـرد كـه    . هاي آسمان جايگزين كتب تعليمات ديني شده استهاي هديهچند سالي است كتاب

بـه مراتـب   ... هـاي كودكـان و  نيازمنـدي هاي آسمان از لحاظ بيان مفاهيم، توجه به عواطف، احساسـات، عاليـق و  هديه
هـا نيسـتيم و تـاكنون تغييـرات     ها شاهد ايـن واقعيـت  ولي در كالس. هستندپيشينتر از كتب تعليمات دينيسودمند

-ها به حسـاب مـي  كردنيآموزان اين كتاب را همچون ساير حفظبخصوصي در اين وضعيت صورت نگرفته است و دانش
اي كه از تغيير كتـاب تعليمـات دينـي    اند و باالخره آن نتيجهسد كه معلمان خوب توجيه نشدهرچنان به نظر مي. آورند

نظر بود، حاصل نشده است و همين امر باعث كنجكاوي محقق گرديد تا با توسل بـه  هاي آسمان جديد مدقديم به هديه
-را موشكافي كرده و در صـورت امكـان راه  ، در حد توان خود اين مشكل )Action Research(پژوهيتحقيق به شيوه اقدام

.هاي جديد، عملي و كاربردي، هم براي خود و هم براي ساير همكاران ارايه دهدحل
:اهدافي را كه در اين پژوهش در پي آن هستيم

هاي جديد تعليم و تربيت ديني؛تبيين اهداف و برنامه-
هاي آسمان؛ تبيين راهبردهاي مناسب در تدريس هديه-
هاي آسمان؛فعال و سنّتي در تدريس هديههاي غيرشناسي روشآسيب-
.هاي آسمانيادگيري در تدريس هديه-هاي نوين ياددهيارائه روش-

)شواهد تشخيصي(هاگردآوري اطالعات و داده- 3
آموزانمصاحبه با دانش- 1- 3

هاي سال گذشته خـود  موز خواسته شد تا كتابآتحصيلي و قبل از شروع تدريس، از تعدادي دانشدر ابتداي سال
در جريان اين امر آنچه كه توجه محقق را بيش از همـه بـه خـود جلـب كـرد،      . را براي مرور و بررسي به كالس بياورند

آمـوزان  هاي آسمان پايـه چهـارم دانـش   وقتي كه كتاب هديه. كار اين درس بودهاي آسمان بويژه كتابهاي هديهكتاب
آميزي و نقاشـي  اند و فقط به رنگهاي كتاب كار پاسخ ندادهآموزان به فعاليتمشاهده گرديد كه اكثر دانشبررسي شد، 

انـد، سـئواالتي پرسـيده شـد كـه پاسـخ       آموزن آموختهها و آنچه كه دانشدر مورد برخي فعاليت. انداين كتاب پرداخته
تحصـيلي ايـن موضـوع بـه نحـوي ذهـن محقـق را        داي سالچنانكه سال گذشته هم، در ابت. هايشان در حد انتظار نبود
در ايـن  . دادنـد هاي آسمان نسبت به بقيه دروس عالقه كمي نشان مـي آموزان به درس هديهمغشوش كرده بود و دانش

هاي آسمان با آنهـا صـحبت بعمـل آمـد و     هديهدرسكالسهايفعاليتو شان ميان از نحوه تدريس معلم سال گذشته
.كردهاي تدريس سنّتي استفاده ميكه معلمشان بيشتر از روشمتوجه گرديد



گو با همكاران وگفت- 2- 3
در همان روزهاي آغازين، در جلسه شوراي معلمان مدرسه اين موضوع در ميان همكاران مطرح گرديد و نظر آنان 

هـايي  تمامي همكـاران در صـحبت  . شدخواستهكار اين درس هاي كتابهاي آسمان و نحوه انجام فعاليتدر مورد هديه
در كـالس درس فرصـت كـافي بـراي     . 1: بنـا بـه اظهـارات آنهـا    . القول بودندكه با ايشان شد، تقريباً در بياناتشان متفق

كـار  هاي كتاب درسـي و كتـاب  موضوعات و فعاليت. 2ها نيست؛ آموزان و نحوه انجام فعاليتكار دانشرسيدگي به كتاب
آمـوزان بيشـتر مشـتاقند    دانـش . 4اكثر همكاران داراي طرح درس روزانـه نيسـتند؛   . 3آموزان است؛ نشفراتر از توان دا

-هـاي نـوين يـاددهي   عـدم آشـنايي همكـاران بـا روش    . 5كـار؛  هاي كتابآميزي كنند تا انجام فعاليتكار را رنگكتاب
نظـر در  به شركت در جلسات بحـث و تبـادل  عالقه كم همكاران نسبت . 6هاي آسمان؛ يادگيري متناسب با كتاب هديه

... .گرديد وهاي آموزشي منطقه برگزار ميهاي آسمان كه از طرف گروهزمينه تدريس كتاب هديه

منطقهآموزشيهايكارشناس تكنولوژي و گروهگو با وگفت-3- 3
منطقـه صـوفيان نيـز    موزشـي هاي آكارشناس تكنولوژي و گروهآمد، با در طي بازديدهايي كه از مدرسه بعمل مي

ايشان تأكيد كردند كه اين مسئله مشكلي است كه در تمامي مدارس منطقـه مشـهود   . راجع اين موضوع صحبت گرديد
در ميان گذاشـته و ايشـان   ايشانمواردي را كه همكاران مطرح كرده بودند، با . بوده و نياز به بررسي و ارائه راهكار دارد

خواسـته شـد تـا در    هاي آموزشي كارشناس تكنولوژي و گروهاز . نظر دانستندل بررسي و اظهاربرخي موارد مذكور را قاب
هاي آسمان محقق حضور يافته و پس از تدريس به روش سنّتي يكي از دروس اين كتاب، بازخورد اين نـوع  كالس هديه

.تدريس را خودشان ارزيابي كنند

آموزانمصاحبه با اولياي دانش- 4- 3
كـار  هـاي كتـاب  آموزان بعمل آمد، از نحوه انجام فعاليـت تي كه با برخي از اولياي باسواد و فرهنگي دانشدر صحب

آموزان نيز به توجـه  اولياي دانش. آموزان به اين درس سئواالتي شدمندي دانشهاي آسمان در خانه و ميزان عالقههديه
هـا  د كرده و اعـالم نمودنـد كـه بـه محتـوا و مفـاهيم فعاليـت       كار تأكيآميزي و نقاشي كتابشان به رنگبيشتر كودكان

شـان در  كودكـان : گفتنـد كردند، زيرا مياوليا از نحوه تدريس برخي همكاران به نحوي انتقاد مي. شوداهميتي داده نمي
هـاي  عاليـت آسمان بعد از روخواني و اتمام درس، نحـوه انجـام ف  هايدارند كه معلم در كالس درس هديهخانه اظهار مي

طوري شده اسـت كـه كودكـان بـه     . دارندو هيچ راهنمايي در اين زمينه بيان نميكردهكتاب كار را به خود آنان محول 
-پس از شنيدن اظهارات اوليـاي دانـش  . دهنداي نشان نميهاي آسمان نسبت به دروس ديگر چندان عالقهدرس هديه

هـاي آسـمان و نحـوه انجـام     جاري، عملكرد فرزندشان را در مورد هديـه آموزان، از ايشان خواسته شد تا در طول هفته 
.كار مدنظر قرار داده و محقق را در جريان امر قرار دهندهاي كتابفعاليت

هاتجزيه و تحليل و تفسير داده-4
رشـناس  كاآمـوزان، همكـاران،   هاي صورت گرفتـه بـا دانـش   گووكردن اين مراحل و با توجه به گفتپس از سپري
آموزان و تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده، چنين نتيجه بعمل آمد كه و اولياي دانشهاي آموزشي تكنولوژي و گروه

-آموزان چندان رضايتي از تدريس هديهو اولياي دانشهاي آموزشي كارشناس تكنولوژي و گروهآموزان، همكاران، دانش
ها و عواقـب امـور را   ها، مشكلتوان ريشهشناسي موارد مذكور مير و آسيبهاي آسمان به روش سنّتي ندارند و با تفسي

:در قالب اين مدل مفهومي نشان داد



آموزان، همكاران،هاي حاصل از مصاحبه با دانشتجزيه و تحليل داده): 1(شكل شماره
آموزانو اولياي دانشهاي آموزشي كارشناس تكنولوژي و گروه



هاحليافتن راه-5
-يكي از مسائلي كه در تمام دنياي امروز مطرح است و براي انجام آن بيشترين و بهترين امكانات به كارگرفته مـي 

هاي آسمان به جهـت  شود، شيوه و روش آموزش است كه در تفهيم و موقعيت استاد، نقش بسزايي دارد و مفاهيم هديه
.روش بيان شود، تا جاذبه الزم براي فراگيران آن ايجاد شودترين اهميت خاصي كه دارد، بايد با بهترين و پيشرفته

هاي آسمـانهاي روش فعـال در هـديهويژگي-5-1
دهـد تـا آنهـا بـا     قدرت انتخاب به مخاطب مي-1:اي است كههاي آسمان به گونههاي روش فعال در هديهويژگي

يادگيري شخصي بجاي تحميل و انتقال يك سويه فرصت كشف و-2.موضوع يادگيري و آموزش موردنظر درگير شوند
يادگرفتن و يا چه انـدازه يـادگرفتن مهـم    » چه چيز«يادگيري مفاهيم ديني بيش از » چگونه«-3.شودبه فرد داده مي

هـاي فعـال، درك   در روش-5.گيـرد تعامل و ارتباط دو جانبه به جاي تحكم و ارتباط يـك سـويه انجـام مـي    -4.است
هـاي دينـي   آمـوزه -6.گيـرد نجام تكاليف ديني به صورت خود انگيخته و از طريق انضباط دروني انجـام مـي  مفاهيم و ا

سازي عـاطفي، ترغيـب و تشـويق    آماده-7.شودهاي ذهني ارائه ميها و ظرفيتبراساس مراحل تحول شناختي، قابليت
-8.شـود هاي فعـال محسـوب مـي   علم در روشاوليه براي پذيرش مفاهيم ديني قبل از هرگونه آموزش ديني يك اصل 

هـاي  درك متقابل، احترام متقابل و ارتباط دوسويه از جانب والدين بويژه براي فرزندان نوجوان در فرآيند تدريس هديـه 
.گيردآسمان مورد توجه قرار مي

]12[آسمانهايدر تدريس هديه)passive(فعالو غير)active(فعالهاي افتراقي روششاخص): 1(جدول شماره

روش غيرفعالروش فعال
و بـه تناسـب   شـود  آموزان توجه ميهاي فردي و نيازهاي رواني دانشبه تفاوت

از هـر گونـه   .دهدنيازهاي روان شناختي هر يك پاسخ متفاوت و مرتبطي را مي
ها در تعامل با دنيـاي  چه بسا پاسخ. كنداي و قالبي پرهيز ميگويي كليشهپاسخ
.شودبه خود داده ميآموز خوددانش

ر پـي  هـا و تمايزهـا باشـد، د   دادن بـه تفـاوت  كه در پـي افتـراق و اصـالت   بيش از آن
مربي در اين روش انتظار دارد كـه هـر مخـاطبي در    . همسازي و همنوايي افراد است

ايـن  . شده خود را منطبـق سـازد  دادههاي از قبلشده و پاسختعيينچارچوب از پيش
.   سازي و اطاعت محض همراه استهمسازي با نوعي رام

به اظهـار نظرهـا و   شود وآموز پيشرفته ميهاي دانشها و گرايشنيازها، نگرش
-ها در مباحث و ساير موقعيـت از آن. شودانتقادات و پيشنهادات گوش داده مي
.گرددهاي آموزشي و تربيتي استفاده مي

فرصـت كمـي بـراي    . شودآموز به ندرت ترغيب يا پذيرفته ميعقايد و نظريات دانش
شود، گوينـده سـعي   ميجانبه آغاز وقتي گفتگو يا بحث دو. نظر در برداردتبادلوبحث

. دادن تحليلي به آن استدر كنترل و جهت
آموز هاي بحث خود را در مدار تجربه دانشكند مصاديق و تمثيلمربي سعي مي

هاي انتزاعي و خودمدارانه هاي دنياي پيرامون او تنظيم كند و از بحثو واقعيت
.كنداجتناب مي

هاي ذهني و عـاطفي معمـولي   و درگيريهادر اين روش مربي بدون توجه به واقعيت
هاي شخصي و اختراعـي خـود   زندگي دانش آموز، خصوصاً براساس تجربيات و ادراك

.كندمباحث را تنظيم مي
شود كه بدون هيچ گونه ترس و هراس و يا خـود  آموزان اجازه داده ميبه دانش

نسـبت بـه   هـا و عقايـد خـود را   سانسوري به راحتي بتوانند احساسات، برداشت
. ترين مسايل ديني مطرح كنندترين و مقدسجدي

آموزان در يك محدوده كنترل شـده و در چـارچوب منطـق عرضـي و رسـمي      دانش
كنند تا احتمال هر گونه اي و عاطفه كارانه مطرح ميمباحث خود را به صورت كليشه

.ها نباشداي براي آناتهام و شبهه
رويي، سعه صدر، بردباري و خلقي، گشادهخوشزيباسازي فضاي گفتگو از طريق 

ترين شرايط تربيـت دينـي   آموزان از جمله مهمبيني مربي نسبت به دانشخوش
.مؤثّر و نافذ است

ايجاد محيط جدي و قاطع همراه با توسعه و گسـترش فاصـله كـاذبي بـين مربـي و      
.تحميل كندمداري و تحكم، نظرات خود را بر مخاطب متربي، بتواند با اقتدار

تـرين  تـرين و صـميمي  ترين، ارتجاليهاي تربيتي، ايجاد طبيعيبارورترين روش
.آموزان استها براي طرح مسايل در جمع دانشموقعيت

ترين زمان بتوان بيشترين مطالـب را در  هايي است كه در سريعهدف، ايجاد موقعيت
.ترين شرايط منتقل نمودرسمي

ه ظرفيت ذهني مخاطـب و مسـتعد كـردن او بـراي     هدف از تربيت ديني توسع
ورود به عرصه انديشه و نظر و مهارت تشخيص بين خير و شر در امـور زنـدگي   

.باشدمي

-هاي ذهني و اطالعات علمي و ديني به دانـش هدف از تريت ديني، افزايش اندوخته
همـان  آموز بايـد بـه   آموزان است و القاي آنچه كه به نظر مربي درست است و دانش

.القائات تمكين كند
آموز چيزي را با ميل و اختيار بشنود و ياد بگيرد، بيشتر از اهميت اين كه دانش

.اهميت مطالبي است كه بايد بياموزد
هايي است كه به نظر مربي درست است و اينكه مهم انتقال آن دسته از مطالب و پيام

.يا نكند فرع برآن استآموز با چه اعتقاد و تمايلي بدان توجه كند دانش
هاي غيركالمي مربي از جمله آهنگ گفتار فراز و فرود كلمات، صداقت در جنبه

آمـوز و حرمـت و   بيان مطالب، استحكام و انعطاف كالمي، كيفيت نگاه به دانـش 
. كرامت شنونده بيش از متن گفتار اهميت دارد

هـاي آن محـور اصـلي دل    هـا و پيرايـه  متن گفتار و نفس پيام بدون توجه بـه آرايـه  
.مشغولي بنيادي گوينده است

تـرين اركـان تربيـت    ابداع، خالقيت، ابتكار، نوانديشي، بازبيني و بازسنجي مهـم 
آمـوز اسـت تـا او بـا اعتمـاد بـه       فعال براي اهميت دادن به دانش و منش دانش

. نفس، حقايق امور را كشف كند

ترين اركان تبليغ غيرفعال است اقتباس، تقليد و نسخه برداري، انديشه آموزي از مهم
.پردازدكه فرد را به اتكاي پيروي از ديگران به كسب حقايق مي

هاي ترغيب و تشويق در تربيت ديني، دروني و فطري است كه با نـوعي  مكانيزم
. رضامندي عاطفي و رواني همراه است

يب و تشويق، بيروني و محيطي است كه بـا نـوعي ارضـاي كـاذب از     هاي ترغمكانيزم
.اي همراه استهاي مادي و جايزهطريق مشوق



-هـاي نـوين يـاددهي   وص انتخـاب روش هـاي محقـق در خصـ   پيرو مطالبي كه مطرح گرديد و با توجه به بررسي
دهـي خوانـدن بـه سـوي     جهـت «هاي آسمان، روشي نو براي پرورش تفكر كودكان با عنـوان  يادگيري متناسب با هديه

: شودانتخاب گرديد كه در ادامه به شرح آن پرداخته مي» فعاليت ذهني

روشي نـو براي پـرورش تفـكر-5-2
هنيجهت دهي خواندن به سوي فعاليت ذ

يكي از )(DRTA-Directed Reading Thinking Activity»دهي خواندن به سوي فعاليت ذهنيجهت«
در اين راهبرد، متني را به طور . دار بخواندآموزد، چگونه متن را دقيق و هدفآموز ميراهبردهايي است كه به دانش
گيري كند بيني كند، نتيجهي متن را پيشد، ادامهخواهنسپس از او مي. دهندآموز قرار ميبخش بخش در اختيار دانش

نوعي فرآيند در حال DRTA. و حتي ساختار و موضوع آن را به عنوان مالكي براي درك متن، مورد بررسي قرار دهد
خواند، كمك ي متني كه ميبيني كردن دربارهي شخصي خود براي پيشآموز از تجربهتكوين است كه در آن دانش

-مطرح شد كه مي)Russell.G.Stallffer(استافر. توسط راسل جي1969اين روش براي اولين بار در سال .گيردمي
- ساده: اند ازاين سه گام عبارت. ترغيب كند» فرآيند درك«خواست، خوانندگان را به طور فعال در پرداختن به سه گام 

معلم مباحث . هاي قبليبينيور تأييد با اصالح پيشسازي متن به منظبيني آن و سپس دوباره سادهسازي متن، پيش
ي متن هاي تصويري، اندازهدر اين راهبرد، استفاده از كتاب. بردهاي فعال پيش ميرا از طريق پرسشDRTAمربوط به 

.]13[داستاني يا نمايشي مؤثّر است
چگونه بايد از اين راهبرد استفاده كرد؟
كنيد داستاني با اين عنوان، فكر مي:پرسدها ميدهد و از آنآموزان نشان ميانشمعلم عنوان و جلد كتاب را به د

- ي داستان كتاب به ذهنتان ميبا ديدن تصوير روي جلد، چه چيزي دربارهي چه موضوعي باشد؟ممكن است درباره
- علم دو پاراگراف اول را ميسپس مكنيد؟طور فكر ميچرا اينافتد؟كنيد در اين داستان چه اتفاقي ميفكر ميرسد؟

از تصوير روي جلد ي چه موضوعي خواهد بود؟كنيد داستاني با اين عنوان دربارهفكر مي:پرسدخواند و دوباره مي
و با اين كنيد؟طور فكر ميچرا اينكنيد چه اتفاقي خواهد افتاد؟حاال فكر ميي داستان چه برداشتي داريد؟درباره

بيني شما تغيير كرد؟ اگر تغيير كرده است، بگوييد چرا؟آيا پيش:برداالت را به پايان ميئوسپرسش، اين دوره از 
نقطه توقفي كه معلم قبالً (تعيين شدهدهند تا به صفحهكنند و ادامه ميآموزان خواندن را شروع ميحال دانش
كنيد؟حاال چه طور فكر مي:دهندسخ ميها پاكنند و به اين پرسشحال مكث ميدر اين. برسند) تعيين كرده است

تان بينيآيا پيشطور اين موضوع را فهميديد؟چهكنيد؟طور فكر ميچرا اينكنيد چه اتفاقي خواهد افتاد؟حاال فكر مي
بعد از اين كه . يابدي اصلي ادامه مياين شيوه با توقف در چند نقطهتغيير كرد؟ اگر تغيير كرده است، بگوييد چرا؟

كردن درباره آموزان را به فكرمعلم دانش. كنندهايشان فكر ميبينيآموزان تمام كتاب را خواندند، روي پيشدانش
معلم ممكن . ي داستان بيان كنندكند تا شخصاً با آن ارتباط برقرار سازند و احساسشان را دربارهداستان ترغيب مي

اًبيني شما با آن چه كه واقعپيشچرا چنين فكري كرده بوديد؟د؟بيني شما چه بوپيش:االت را بپرسدئواست اين س
قدر مطابقت داشت؟اتفاق افتاد، چه

چه وقت از اين راهبرد استفاده كنيم؟
كند و طي فرآيند خواندن، آن را ادامه آموزان متن را بخوانند، شروع ميكه دانشمعلم اين فعاليت را قبل از اين

بيني كنند و به اين طريق، هدفي خواهد كه پيشآموزان مي، معلم با بيان عنوان متن از دانشقبل از خواندن. دهدمي



آموزان را به سمت كند كه دانشهايي را مطرح ميبعد از خواندن، معلم پرسش.كندبراي خواندن آن بخش تعيين مي
.كندبعدي هدايت ميبيني جديد براي بخشي پيشهايشان و نيز ارائهبينيتأييد يا تغيير پيش

- هايي را مطرح ميقبل از خواندن يك بخش، معلم پرسش: شودمعموالً در اين راهبرد دو نوع پرسش مطرح مي
بعد از خواندن كنيد؟طور فكر ميكنيد؟ چرا اينشما چه فكر مي: براي مثال. بيني نياز دارندو پيشكند كه به تفكر

طور چيز باعث شد شما اين طور فكر كنيد؟ چرا و چهچه: براي مثال. كنندها نتايج را تأييد الزم است، پرسش
فهميديد؟

شود؟چرا از اين راهبرد استفاده مي
-بنـابراين، دانـش  . كنـد ي آن ترغيب ميبيني دربارهي متن و پيشآموزان را به فكركردن دربارهاين راهبرد دانش

ايـن راهبـرد بـا    ؟ ها درست بوده است يا نهبيني آنهند تا ببيند، آيا پيشدخوانند يا گوش ميآموزان متن را با دقت مي
با وجـود بـيش از   . اي و قديمي، پذيرفته شده استهاي دورهالئوجاي سهاي پايه مطابقت دارد و بهي خواندنيمجموعه

كنند، زيرا اي استفاده ميتردهها، هنوز جوانان و خوانندگان پرتالش، از اين راهبرد به طور گسسال تغييرات و تعديل25
ايـن راهبـرد بـراي    . دار فراهم آوردبيني الزم را براي آموزش مستقيم و هدفسازد تا پيشچارچوب آن معلم را قادر مي

.شودجويي ميخواننده بسيار مؤثّر است و در نتيجه در وقت معلم صرفه
از چه طريق ديگري مي توان از اين راهبرد استفاده كرد؟

با اسـتفاده  ): Directed Listening Thinking Activity-DLTA(دادن در فعاليت ذهني خواندندهي گوشتجه
و بـه  كننـد بينـي مـي  دهند، آن را پيششود، گوش مياز اين راهبرد، خوانندگان مبتدي به داستاني كه بلند خوانده مي

دليل شهرت اين راهبرد آن است كه به خوانندگان .كنندشان را تأييد يا تصحيح بينيدهند تا پيشدادن ادامه ميگوش
.كند، در فهم داستان پيشرفت كنندپا كمك مينو

دهند، معلم تصوير كه به داستاني تصويري گوش ميترآموزان كم سنبه دانش):Pictur ewalk(حركت با تصوير
بينند و طور گروهي تصويرهاي داخل كتاب را ميبهآموزان گاه دانشآن. خوانددهد و عنوان را ميروي جلد را نشان مي

دهند و بعد سپس به داستان گوش مي. كنندبيني ميكنند در داستان اتفاق خواهد افتاد، پيشچه را كه فكر ميآن
. كنندفتاده است، بحث مياحد درست بوده و واقعاً چه اتفاقي شان تا چهبينيكه پيشي ايندرباره

دهي به سوي فعاليت ذهني، معموالً راهبرد جهت:)Guided Reading Groups(شده در خواندنهاي هدايتگروه
هـا از  هاي ديگري كه مشغول ساير فعاليـت زمان با گروهي خواندن را بر عهده دارند، همهاي كوچكي كه وظيفهدر گروه

شـده در خوانـدن، معلـم    ن با گـروه هـدايت  هنگام كاركرد.شودگرفته ميكارجمله نوشتن يا خواندن مستقل هستند، به
-بينـي ي پـيش ها را به بحث دربارهاي را بخوانند، آنخواهد كه قطعهآموزان ميكند، از دانشها را دريافت ميبينيپيش

.طور شفاهي بخوانندها، دوباره بهشدن پاسخخواهد، براي شفافكند و از هر كدام ميهايشان از آن مطلب ترغيب مي

آن انتخـاب طـرح جـديد و اجـراي -6
سازي تمهيدات در خصوص اجراي روش مذكور در كالس محقـق و  شده و آمادهتعيينهاي از پيشطبق هماهنگي

: به شرح ذيل اجرا گرديد» روشي نو براي پرورش تفكر«ديگر همكاران، روش تدريس 
)خورشيـد در چاه(اجرايي روش نو براي پرورش تفـكرنمونه-

پايه پنجم ابتدايي-هاي آسمانهديه:ماده درسي
خورشيد در چاه:عنوان درس

كنيد داسـتاني  فكر مي.پرسدها ميدهد و از آنميآموزان نشانمعلم ابتدا عنوان و صفحه اول داستان را به دانش
يـاران امـام   : روه دومگـ ؛ اعـراب و سـرزمين عربسـتان   : گـروه اول با اين عنوان ممكن است درباره چه موضـوعي باشـد؟  



نمـودن پاسـخ   سـازي و درسـت جلـوه   برجسته(گروهي كه به دنبال آب هستند:گروه سوم؛ در سرزمين كربال) ع(حسين
؛ ماجراي غديرخم: گروه چهارم.)گروهي كه به دنبال آب هستند

ماجراي غديرخم : رمرسد؟ گروه اول و چهاچيزي درباره داستان كتاب به ذهنتان ميبا ديدن تصوير روي جلد، چه
الوداع براي انجام رساندن رسالت خود مأمور شد كه جانشيني براي خود انتخاب كنـد و در كنـار   و اينكه پيامبر در حجه

هـا را تشـنه در آن   داسـتان شـهداي كـربال و اينكـه آن    : گـروه دوم . ها جمع شـوند يك چشمه آب دستور داد تا كاروان
كارواني كه به سمت مصر در حركت بودند و به بهانـه آب، بـه حضـرت    : گروه سوم.صحراي سوزان به شهادت رسانيدند

.يوسف در چاه برخوردند
را بـه  ) ع(پيـامبر در ايـن سـفر حضـرت علـي     : گـروه اول وسـوم  افتـد؟ كنيد در اين داستان چه اتفاقي ميفكر مي

سـپاهيان  : گـروه دوم .نيز مـوالي اوسـت  هر كس كه من موالي اويم، علي: فرمايدكنند و ميجانشيني خود انتخاب مي
ظلم و ستمگري به شهادت با ماندند و در نهايت آنها را بندند و كودكان تشنه ميمي) ع(يزيد آب را بر ياران امام حسين

برادران حضـرت يوسـف بـه    : گروه پنجم.افتدحضرت يوسف هنگام بازي با برادرانش به چاه مي: گروه چهارم.رسانندمي
بـرادران  : گـروه ششـم  .اندازنـد ن كه پدر او را بيشتر از ما دوست دارد و از روي حسادت و كينه او را به چاه مـي دليل اي

.اندازنددر چاه ميحضرت يوسف او را به دليل زيباييش و دشمني با او، حضرت يوسف را
جـايي كـه درخـت و آب    چون در غديرخم پيامبر در محل غديرخم: اول و سومگروه كنيد؟ چرا اين طور فكر مي
بصورت يك كاروان بودنـد و از صـحراي   ) ع(چون ياران امام حسين: دومگروه .ها جمع شوندداشت دستور داد تا كاروان

هيچ وقت برادر انسـان  : گروه چهارم.كنددر اين تصوير هم يك كارواني است كه از صحرا عبور مي. كردندكربال عبور مي
. كنـد خوب چـه فرقـي مـي   !نه: گروه پنجم. افتدشايد در حين بازي و دويدن يوسف در چاه مياندازد، او را در چاه نمي

چـون يوسـف قـرار بـود     : گـروه ششـم  .اندازندكنند و او را به چاه ميچون يوسف زيباست و برادرانش به او حسادت مي
ا بيشتر از مـا دوسـت دارد، او را بـه چـاه     پيامبر خدا بشود و برادرانش از روي حسادت و كينه و به اين بهانه كه پدر او ر

.انداختند
داستاني با اين عنوان دربـاره چـه موضـوعي خواهـد بـود؟      : پرسدخواند و دوباره ميسپس معلم دو پارگراف را مي

آموزان نيز فكر خـود  شوند و بقيه دانشآموزاني كه به داستان حضرت يوسف اشاره كرده بودند، خوشحال ميگروه دانش
كنند كه ماجراي اين تصوير مربوط به داستان حضرت يوسف اسـت و  و همه اذعان مي. كنندبه اين ماجرا معطوف ميرا 

در ايـن  . اندازنـد برادرانش به دليل حسادت و كينه نسبت به او و اينكه پدر او را بيشتر از ما دوست دارد او را در چاه مي
آمـوز بـه دو گـروه    ديگـر دانـش  (كنندآموزان ديگر را توجيح ميد و دانشكننميان تعدادي ديگر نيز از اين نظر دفاع مي

.)شوندتقسيم مي
ها پدر و مادر و اهالي روستا هسـتند كـه بـه    اين: از تصوير روي جلد درباره داستان چه برداشتي داريد؟ گروه اول

-حال فكر مي.ن چاه خواستند آب بردارندگذشت و به بهانه آب از آكارواني از راه مي: گروه دوم.گردنددنبال يوسف مي
زننـد و يوسـف نيـز در چـاه     ها پدر و مادر و اهالي روستا، يوسف را صدا مياين:  گروه اول؟كنيد چه اتفاقي خواهد افتاد

كاروان هنگـام خـارج كـردن آب از    : گروه دوم.آورندها را مي شنود و به اين ترتيب يوسف را از چاه بيرون ميصداي آن
.دهد كه مرا از چاه بيرون بياوريدزنند و يوسف جواب مياو را صدا مي. شوند فردي در درون چاه استچاه متوجه مي

شـوند و  طبيعي است چون فردي اگر در چاه بيفتد، پدر و مارش نگران مي:  گروه اول؟كنيدچرا اين طور فكر مي
ان او بودند و به دنبال او به صحرا و همه جا رفتند و او را در چـاه  پدر و مادر حضرت يوسف هم نگر،روندبه دنبال او مي

خير، همانطور كه در سريال يوسف پيامبر هـم ديـديم، بـرادران او بصـورت مخفـي او را در چـاه       : گروه دوم.پيدا كردند
.انداختند و اين كاروان سرراهي بود كه به بهانه بيرون آوردن آب يوسف را از چاه بيرون كشيدند



،بيني شـما تغييـر كـرد؟ اگـر تغييـر كـرده اسـت       آيا پيش: بردو با اين پرسش اين دوره از سؤاالت را به پايان مي
هايشان تغيير كرده اسـت و  بينيآموزاني كه در ابتدا به موضوع ديگري پي برده بودند پيشبگوييد چرا؟ تعدادي از دانش

بينـي جديـد در   ي برده و حال هر يك موضوع درس را با يـك پـيش  هايي كه در كالس شده پبه اين تغييرات با صحبت
.كننداما گروهي كه موضوع درس را از ابتدا درست حدس زده بودند، از پيش بيني خود دفاع مي. اندپيش گرفته

برادران يوسف از روي حسادت او(خوانند تا جايي كه معلم تعيين كرده استآموزان، بقيه داستان را ميحال دانش
شـود كـه فـردي در چـاه     گذشت، با بيرون آوردن آب از چاه متوجه مـي اند و كارواني كه از سه راه ميرا به چاه انداخته

-ديگـر تمـامي دانـش   ؟كنيـد حاال چه طور فكر مـي .دهندها پاسخ ميكنند و به اين پرسشدر اين جا مكث مي.)است
: گروه اول.دهنداند ولي براي ادامه هم نظرهاي مختلفي را ارائه ميردهآموزان به موضوع و وقايع داستان تا به اينجا پي ب

آنهـا يوسـف را از چـاه    :  گـروه دوم .آورنـد يم كاسه باشد، او را از چاه بيرون نمـي ناي زير آن كاروان از ترس اينكه كاسه
اه بيـرون آوردنـد، ديدنـد كـه خيلـي      كاروان كه او را از چ: گروه سوم.برندآورند و به پيش پدر و مادرشان ميبيرون مي

...زيباست به فكر فروش او افتادند و
كـاروان  : گروه دوم. شونددارند و رد ميها آب خود را برميآن:گروه اولكنيد چه اتفاقي خواهد افتاد؟حاال فكر مي

كننـد و نگرانـي آنهـا    مـي برند و مادر يوسـف از آنهـا تشـكر    كه يوسف را از چاه بيرون آوردند، پيش پدر و مادرشان مي
برند تا او را بفروشند و پول آورند و او را با خود به شهر ميكاروان يوسف را از چاه بيرون مي: گروه سوم.شودبرطرف مي

.هنگفتي را به دست آورند
و اي در كـار باشـد   شـايد حيلـه  . توان به هر چيـزي اعتمـاد كـرد   چون نمي: گروه اولكنيد؟چرا اين طور فكر مي

چون آدم بايد هميشه بدنبال كار خوب باشد و آنهـا بـا برگردانـدن يوسـف پـيش پـدر و       : گروه دوم. كاروان گرفتار شود
چون يوسف خيلي زيبا بود و كـاروان او را  : گروه سوم. آورندميمادرش او را نجات داده و پدر و مادرشان را از نگراني در

.شونددر انتظارشان است خوشحال ميخاطر پولي كهه برند و ببا خود به شهر مي
چون در فيلمي ديده بودم كه يك فردي خودش را به مردگي در وسـط  : ؟ گروه اولچطور اين موضوع را فهميدند

. نگريست و آن فرد با اسلحه بـه او شـليك كـرد و ماشـين را دزديـد     ،او را  وسط راه ديديماشينوقتي،خيابان زده بود
چـون در  : گـروه سـوم  .داستاني خوانده بودم كه هر كس كار خوبي كند، خدا او را دوسـت دارد چون در يك : گروه دوم

اين شيوه بـا توقـف در چنـد    . برندسريال يوسف پيامبر ديده بودم كه كاروان يوسف را با خود به شهر براي فروش او مي
معلـم  . كنندهايشان فكر ميدند، روي پيش بينيآموزان تمام داستان را خوانبعد از اينكه دانش. يابدنقطه اصلي ادامه مي

كند تا شخصـاً بـا آن ارتبـاط برقـرار سـازند و نظرشـان را دربـاره        آموزان را به فكركردن درباره داستان ترغيب ميدانش
.داستان بيان كنند

) شواهـد ارزشيـابي(هاگردآوري اطـالعات و داده-7
هاي ديگر نيز اجرا گرديد و براي كسب نتايج بعمـل  حقق، در كالسپس از اجراي نمونه روش تدريس در كالس م

هاي آموزشـي  كارشناس تكنولوژي و گروهآموزان، همكاران، مندي دانشآمده از تدريس به اين نوع روش، ميزان رضايت
.آموزان ارزيابي گرديد كه نشان از رضايت باال و مطلوب ايشان بودو اولياي دانش

اعتباريابي -8
-آموزان به درس هديـه هاي نوين، دانشهاي تطبيقي دو نوع روش برخورد، در تدريس به روشبا توجه به ارزيابي

-كار برايشان دشوار نبوده، تمايل دارنـد تمـام كـالس   هاي آسمان و كتابهاي آسمان عالقه زيادي داشته، مطالب هديه
همچنـين اوليـاي   . انـد ورت و همكـاري خـوبي پرداختـه   هاي آسمان بوده و در اين كالس به مشهايشان، همچون هديه



هاي آسمان دارند، خوشـحال بـوده، در انجـام    اند كه فرزاندانشان از اينكه در برنامه، هديهآموزان هم مشاهده كردهدانش
اط پردازنـد، از شـور و نشـ   آميـزي و نقاشـي آن نمـي   كار به مفاهيم كتاب بيشتر توجه كرده و صرفاً به رنـگ دادن كتاب

هـاي ديگـري هـم    كالسي و همكاري با دوستان راضي بوده، در ارتباط با موضـوعات مطروحـه در كـالس درس، كتـاب    
. شودهاي نوين موجب ارتباط بين آموزش و زندگي روزمره آنان مينمايد و نهايتاً تدريس به روشمطالعه مي

هـاي سـنّتي و نـوين    دريس بـه دو نـوع روش  مندي همكاران و محقق از تبر اساس ارزيابي تطبيقي ميزان رضايت
آمـوزان هـم   ي نوين، معلم در كالس شور و نشاط وافـري داشـته و دانـش   هارسد كه در تدريس به روشچنين بنظر مي

مند با يادگيري هستند، با يكديگر همكاري و مشورت نموده و به انتقادات و پيشنهادات يكديگر گـوش فـرا داده و   عالقه
از نگـاه  .دهنـد ها را با دقت و حوصله انجام ميهاي كتاب كار، فعاليتكنند و هنگام بررسي فعاليتظر مينبحث و تبادل

-هاي نوين، سـبب ايجـاد عالقـه   هاي آسمان به روشهم، تدريس هديههاي آموزشي منطقه كارشناس تكنولوژي و گروه
هـا و رفتارهـاي اجتمـاعي آنـان توجـه      يق، نگرشآموزان شده، به احساسات، عواطف، عالمندي و انگيزش الزم در دانش

دهد و ها را پرورش ميهاي مختلف كودك و آشنايي با تفكر خالق، قوه تخيل آنشود، با برقراري ارتباط بين آموختهمي
.شودموجب تعامل دو سويه بين معلم و شاگرد مي

گيري نتيجه- 9
تدايي، آنچه مسلم است، آن است كه بايستي در تدريس مفاهيم هاي آسمان به ويژه پايه پنجم ابدر تدريس هديه

زيـرا بكـارگيري ايـن    ؛هاي آسمان استفاده كرديادگيري متناسب با هديه-هاي نوين ياددهيهاي ديني از روشو آموزه
: شودها در تدريس موجب نتايج زير مينوع روش
توجه به رشد شناختي كودكان؛�
تفكر صحيح و خالق؛ساختن كودكان باآشنا�
؛  )پذيريسازش، سازگاري، مسئوليت(كردن كودكاناجتماعي�
ها و رفتارهاي كودك به خصوص رفتارهاي اجتماعي وي؛ توجه به احساسات، عواطف، عاليق، نگرش�
پرورش قوه تخيل؛�
فوظات ذهني؛سازي و انبار كردن مطالب و اصل قرار ندادن محواري، دروناجتناب از حفظ طوطي�
هاي مختلف كودك؛ ايجاد زمينه برقراري ارتباط بين آموخته�
هاي ذهني سازي مطالب جديد با ساختهاي قبلي كودكان و يكپارچهاستفاده از تجارب، اطالعات و آموخته�
آنها؛  

برقراري پيوند بين آموزش و زندگي روزمره كودكان؛�
و فعاليت بيشتر براي كودك؛ايجاد فرصت يادگيري و امكان تفكّر�
سويه مفاهيم به كودك؛اجتناب از تحميل و انتقال يك�
درك متقابل، احترام متقابل و ارتباط دو سويه از طرف والدين؛�
هاي فردي و نيازهاي رواني كودكان؛توجه به تفاوت�

- هاي نوينيد بر بكارگيري روشهاي آسمان با تأكدر تربيت ديني كودكان، آموزش مفاهيم ديني و تدريس هديه
:دهدتواند ما را در تسهيل اين فرآيند يارييادگيري، رعايت راهبردهاي زير، مي-ياددهي

هاي نمايشـي و سـاير كارهـاي    هاي آسمان از طريق داستان، شعر، سرود، نقاشي، بازيآموزش مفاهيم ديني و هديه�
ندي در كودكان به مفاهيم ديني با ارائه مطالبي كه كودكان بـدان نيـاز   مهنري مبتني بر تخيل و احساس و ايجاد عالقه

دارند؛



ملموس روح و خشك، مفاهيم انتزاعي و غيرآور، مباحث نظري و استداللي بياجتناب از طرح مسائل پيچيده و مالل�
فهم براي پرورش تفكر؛ه و قابلهاي قابل درك و ملموس، با زباني سادو ارائه مطالب و مفاهيم در قالب الگوها و نمونه

رسانيدن پيام و مفهوم در طول فعاليت كودك بر اساس تجربه و استنباط او و بيان مفاهيم به زبـان و ادبيـات خـود    �
كودك؛

سازي عاطفي، ترغيب و تشويق اوليه براي پذيرش مفاهيم ديني قبل از هر گونه آموزش ديني؛آماده�
انتقادات و پيشنهادات كودكان و بررسي نكات مثبت و منفي با اسـتفاده از آنهـا و ايجـاد    دادن به اظهارنظرها، گوش�

ها و عقايد خود؛احساس راحتي و عدم ترس و واهمه در كودكان در بيان برداشت
نظر دوجانبه بين كودكان؛و تبادلامكان فرصت بحث�
هاي تصويري؛ني كودك و استفاده از كتابدهي خواندن به سوي فعاليت ذهني با اتكا به تجربه ذهجهت�
يادگيري؛-بندي مفاهيم ديني از جمله احكام براي تسهيل فرايند ياددهيتنظيم و دسته�
پرهيز از بيان اصطالحات مشكل، نامأنوس و داليل فقهي احكام و مفاهيم ديني؛�
كـام موضـوعي، تصـويري و اسـتداللي،     هاي آسمان بصـورت طـرح سـئوال و مسـابقه، اح    بيان مفاهيم ديني و هديه�

، داستان، علمي و تجسمي، با ضميمه مباحث اخالقي و تركيبي؛)صداپانتوميم و بي(نمايشي
.بصري ديگر-استفاده از فيلم، اساليد، ويدئو، كامپيوتر و وسايل كمك آموزشي سمعي�
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