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 چکیده 

 حتی و بیرونی درونی، مختلف عوامل تأثیر تحت جديد، نسل ويژه به افراد شخصیت گیري  شکل و تربیت

 درجه داراي و مهم خود جاي در کدام هر ربیت،ت در مؤثر گوناگون عوامل. دارد قرار طبیعی فوق عوامل

 عوامل ديگر به نسبت اي برجسته بسیار نقش مدرسه و خانواده عامل دو میان اين در. است تأثیر از خاصی

 و تربیت و تعلیم محل نخستین خانواده. دهند  می شکل را افراد شخصیت که هستند دو اين واقع در و دارند

 رفتاري هاي الگو و  شخصیت عاليق، و ساليق اعظم بخش که اينجاست. است فرادا تمام براي آموزش   عرصه

 کسب و تعلیم با همراه افراد آن در که است کانونی خانواده، مکمل عنوان به مدرسه. گیرد  می شکل افراد

  برنامه لقبی از مؤثرند تربیت امر در که دارند وجود مختلفی عوامل نیز مدرسه در.شوند  می تربیت معلومات،

 چه معلم، اندازه به اينها از يك هیچ ولی آن؛ آموزشی امکانات و مدرسه سازمان آموزشی، مواد درسی،  هاي

 آنها و بخشد  می جان عوامل آن  همه به که است معلم اين زيرا ندارد، اهمیت تربیتی چه و آموزشی لحاظ به

 فرهنگ دهد،  می ارتباط همديگر به را ها  نسل   که اوست همچنین. گرداند  می بخش  نتیجه و سودمند را

 می شکل آموز  دانش رفتار به بخشد،  می تکامل و دهد  می تغییر نیاز صورت در و کند،  می حفظ را جامعه

 .کند  می تربیت را جامعه نیاز مورد افراد و دهد

 است، نظر مورد تربیت از خاصی نوع جامعه، آن هاي  نگرش و ها  بینش به بسته اي  جامعه هر در که آنجا از

 يك ما کشور اينکه به توجه با. است تربیت امر متولیان جدي اهتمام مورد دينی تربیت دينی،  جامعه در

 وزارت هاي  بايسته از يکی جديد نسل دينیِ تربیت است، مسلمان آن جمعیت 99۹ و است اسالمی کشور

 .رود  می شمار به کشور، در ربیتت و تعلیم امر متکفل رسمیِ نهاد عنوان به معارف
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در اين اقدام پژوهی تصمیم دارم به بررسی نقش تربیت دينی در دانش آموزان و  …بنا بر اين اينجانب 

امید است پژوهش فوق مورد قبول اصحاب علم و دانش قرار . جلوگیري از انحرافات آنها در آينده بپردازم

 .بگیرد

 

 مقدمه

 شناخت کرد پیدا آگاهی آن به نسبت و داشت نظر مد بايد که چیزي اولین کودکان به دين آموزش براي

 گرايش وجود که داشت توجه بايد.  آنهاست رشد مراحل شناخت همچنین و کودکان ويژگیهاي و روحیات

 اموري نیز اسالم دين اساسی مفاهیم و دارند خداجوي سرشت آنها.  است انکار قابل غیر کودکان در دينی

 اين کردن شکوفا تربیت و تعلیم وظیفه و نیستند اکتسابی و بوده سازگاري کودک سرشت با که هستند

 نیز کودکان فردي تفاوتهاي به بايد و است کننده کمك کودک فطري تمايالت پس 0.است فطري گرايشات

 فمختل نیز کودکان تفکر سطح و کندتر برخی و بوده تر سريع مطالب يادگیري در برخی که داشت توجه

 دارند قرار عینی عملیات سطح در برخی و گردند برمی شهودي تفکر به سئوالی به پاسخ در برخی ، است

 سرمايه آنان انحراف براي و اند گرفته هدف را کشور نوجوانان و انکودک اسالمی تمدن و فرهنگ دشمنان

 اين. برسند اهداف ديگر به سانیآ به جامعه، تواناي قشر اين کردن منحرف با بتوانند اگر تا اند کرده گذاري

 از نفر میلیون بیست به نزديك. 0 زيرا است؛ برابر چندين و اسالمی ايران مورد در دغدغه و حساسیت

 استکبار هاي تجاوزگري و ها سیاست با که است کشوري ايران. 1. هستند نوجوانو  کودک کشور، جمعیّت

 تربیت براي و دشمن فرهنگی شبیخون از اننوجوان اشتند حذر بر براي. است مخالف خواران جهان و جهانی

 با بايد منظور اين بر و کرد هدايت را آنان بايد غیرت، با و انديشه و فکر با نوآور، توانا، برومند، انینوجوان

 . کرد جو و جست را او با مناسب ارتباطی زبان و شد آشنا او روانی و عاطفی نیازهاي و نوجوان روحیه
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   همسئل بیان

 تربیت که دهد می نشان شده انجام تحقیقات. برخورداراست رفیعی جايگاه از دينی تربیت ، اخالقی تربیت

 اين مؤيد ها پژوهش همچنین.دارد اجتماعی سازگاري و روان سامت در اساسی نقش ها خانواده توسط دينی

 اين در و دهد افزايش تاس تربیت در اساسی عنصر که را داري خويشتن تواند می مذهب که است مطلب

 تربیت از هدف. شود تلقی دينی تربیت عنصر ترين اساسی و ترين اصلی عنوان به تواند می خانواده میان

 جالل به نسبت را کودک فطري شوق و شور والدين مقام در چه و معلم مقام در چه مربی که است آن دينی

 . سازد مبدل اخالقی ملکات به را اخالقی فضايل ان رهگذر از و دهد پرورش الهی جمال و

 شناخت کرد پیدا آگاهی آن به نسبت و داشت نظر مد بايد که چیزي اولین کودکان به دين آموزش براي  

 گرايش وجود که داشت توجه بايد.  آنهاست رشد مراحل شناخت همچنین و کودکان ويژگیهاي و روحیات

 اموري نیز اسالم دين اساسی مفاهیم و دارند خداجوي سرشت آنها.  است انکار قابل غیر کودکان در دينی

 اين کردن شکوفا تربیت و تعلیم وظیفه و نیستند اکتسابی و بوده سازگاري کودک سرشت با که هستند

 است فطري گرايشات

 استعدادهاي ساختن شکوفا يا رساندن فعلیت به عوامل و ها زمینه آوردن فراهم» از است عبارت تربیت

 « .مطلوب هاي هدف سوي به او اختیاري تکامل و رشد جهت در شخص

» : از است عبارت اصطالح در پیروي و خضوع انقیاد، عادت، غلبه، قهر، اطاعت، جزا، معناي به لغت در دين

 گرفته کار به آنها پرورش و انسانی جامعه امور ي اداره براي که ومقرراتی قوانین ، اخالق عقايد، ي مجموعه

 است فرايندي دينی تربیت گفت توان می آمده عمل به دين و تربیت از که تعريفی به عنايت با« . شود می

 دينی مقررات و ،قوانین عقايد ي مجموعه از گیري بهره با مربی آن ضمن که متربی و مربی میان سويه دو

 گام خود ياستعدادها شکوفايی و رشد جهت در آزادانه متربی که آورد فراهم شرايطی تا کند می تالش

 مانند تربیت هاي جنبه ساير همچون دينی، تربیت. گردد رهنمون مطلوب هاي هدف سوي به ، برداشته



قابل  ورد برای خرید فایل. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

7 
 

 تفاوت اين با ، شود گرفته فرا و آموخته بايد که سويه دو است فرايندي...و اخالقی ،ذهنی، جسمانی تربیت

 شود انجام خاص ظرافت و دقت با بايد و است تر مهم تربیت انواع ساير از تربیت نوع اين که

 اهمیت پژوهش

 نیز تربیت علم است، اثر کم يا اثر بی علم آن در ورود آن بدون که است اصولی داراي علمی مطلب هر

 :  اند جمله آن از زير موارد که دارد اصولی

 آسان که چرا نمود پرهیز بايد کودک به نسبت خشونت و گیري سخت از اصل اين طبق:  سهولت اصل ـ0

 .کند می بدبین دين اصل به را او گیري سخت و مند عالقه را کودک گیري

 نیز کودکان به آموزش در فرموده نازل تدريجا را احکام و آيات نیز خداوند که طور همان:  تدريج اصل ـ1

 . کند درک را مطالب استعدادش شکوفايی و رشد با متناسب کودک تا شود رعايت بايد تدريج اصل

 سويی از کودک به آموزش اهمیت.  است مداوم و مستمر امري اسالم در آموزش: استمرار و ومتمدا اصل ـ3

 طلبد می را آموزش در مداومت و استمرار ديگر سوي از کودکی روانی و ذهنی ساختار دوره بودن طوالنی و

 فشار و شتاب از و داد انتقال وي به را اعتقادي مفاهیم کودک روانی تحول و عقلی رشد موازات به بايد و

 . نمود پرهیز

 فعالیت و تفکر براساس که باشد آموز دانش يادگیري و فکري رشد بايد تعلیم هدف:  بخشی آگاهی اصل ـ4

 . است آن مرور و تکرار از سودمندتر ، فکري

 ايويژگیه با متناسب بايد و کرد عمل يکسان طور به توان نمی کودکان آموزش در:  فردي تفاوتهاي اصل ـ5

 بعضی شعر، با برخی ، کرد استفاده موثر و گوناگون روشهاي از خانوادگی سوابق و انگیزش ، عاطفی شناختی

 تفاوتهاي بايد پس.  ديرتر بعضی و زودتر برخی ، کنند می درک بهتر پاسخ و پرسش با برخی و داستان با

 .داشت نظر در را فردي
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 توصیف وضع موجود

سال است که در آموزش و پرورش در  …بنده در حدود . می باشم …رستانشه …آموزشگاه  .. …اينجانب 

نفر دانش …و هم اکنون در آموزشگاه فوق الذکر با . لیسانس دارم................بنده در رشته . حال خدمت هستم

ان انتظار داشت، دانش آموز ..…در آموزشگاه من آنچنان که می بايست از يك مدرسه. آموز سر و کار دارم

عالقه اي به فراگرفتن فرايض دينی از خود نشان نمی دادند و با اينکه نسبت به دانش آموزان ديگر مدارس 

بازيگوشی می کردند و در هنگام ارئه مطالب آموزشی از وضعیت اخالقی خوبی برخوردار بودند ، باز هم 

پیدا کرده بودم که تعداد اندکی از آنها در از آنجا که اطالع .تمر کز افکار نداشتند... تربیتی در زمینه احکام و

استفاده می کنند ، تصمیم گرفتم قبل از ... خانه از ماهواره و شبکه هاي اجتماعی مثل وايبر ، واتساپ و

اينکه زمینه براي انحراف اين کودکان معصوم بیشتر محیا شود، آنها را بیشتر با احکام دين و تربیت دينی 

 .آشنا نمايم

 (:یك شواهد) عاتاطال ارائه

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود می میسر روش چهار طريق از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم که دارند هايی ويژگی و ها کاربرد روش چهار اين از يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشی چه که اين. کنند کسب را کافی نايیآش ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پیش 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 ديگر بیان به. نیستند چیزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود می

 داوري رخدادي يا چیزي تغییرات ي درباره توانیم می وسیله بدان که تندهس هايی داده شواهد. نیستند

 .باشیم داشته قبول قابل شواهد بايد چیزي رد يا اثبات براي پس کنیم

بنا بر اين در اين قسمت تصمیم گرفتم با ديگر همکاران ،دانش آموزان و اولیاي آنها مصاحبه هايی داشته 

مودم و آن را در اختیار تنی چند از اولیا و همکاران قرار دادم تا از نظرات همچنین پرسشنامه اي تهیه ن.باشم
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خودم نیز به جستجو در بین کتاب هاي مرجع و همچنین مقاالت و گزارشات علوم . آنها استفاده نمايم

زانم تربیتی و مديريت آموزشی پرداختم تا با ارائه راهکار هاي مناسب اين مسئله بغرنج را در بین دانش آمو

 .از بین ببرم

 : دینی تربیت بر موثر عوامل

 به کودک.  باشد می آنها روح غذاي و کودکان اساسی نیاز که است محبت ، تربیت بر موثر عوامل از:  محبت

 به( ره) امام حضرت.  دارد شنوي حرف او از و ساخته وي شبیه را خود شده مند عالقه کننده محبت

 بچه» :  فرمودند می و « تريند پاکیزه و ترند نزديك خدا به ها بچه» :  نمودند می محبت بسیار کودکان

 «.تر نزديك مبدأ به و است ملکوتی و العهد جديد

 براي او جذب اصلی عامل دو و دارد او از بسیار پذيري تأثیر کودک که است کسانی جمله از معلم: معلم

  نمود مطلوب استفاده انتو می عنصر دو اين از که است محبوبیت و مقبولیت کودک

 مراحل نمودن طی با و اصولی بايد يك هر که مؤثرند نیز تنبیه و تشويق چون ديگري عوامل: تنبیه و تشويق

 .  گیرد قرار استفاده مورد آن مخصوص

 سرنوشت بر گذار تأثیر بسیار عوامل از دهی شیر و بارداري هنگام مادر مراقبات:  مادر و پدر مراقبتهاي

 ساز زمینه عوامل از تواند می...  و مادر کردن غیبت يا حرام غذاي ؛ گذارد می اثر بچه بر گناه.  ستا کودک

 فرزند سعادت ساز زمینه ، دادن شیر وضو با ، شیردهی دوران در مادر تقواي باشد آينده در کودک شقاوت

 شما بحث اين بودن ستردهگ علت به که دارند فرزند دينی تربیت در مهمی نقش پدر و مادر.  باشند می

 . دهیم می ارجاع ، است فايده مفید بسیار که قائمی علی دکتر کتاب دو به را عزيز خوانندگان
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 : دینی تربیت اصول

 نیز تربیت علم است، اثر کم يا اثر بی علم آن در ورود آن بدون که است اصولی داراي علمی مطلب هر

 : اند جمله آن از زير موارد که دارد اصولی

 آسان که چرا نمود پرهیز بايد کودک به نسبت خشونت و گیري سخت از اصل اين طبق:  سهولت اصل ـ0

 . کند می بدبین دين اصل به را او گیري سخت و مند عالقه را کودک گیري

 نیز کودکان به آموزش در فرموده نازل تدريجا را احکام و آيات نیز خداوند که طور همان:  تدريج اصل ـ1

 . کند درک را مطالب استعدادش شکوفايی و رشد با متناسب کودک تا شود رعايت بايد تدريج اصل

 سويی از کودک به آموزش اهمیت.  است مداوم و مستمر امري اسالم در آموزش: استمرار و مداومت اصل ـ3

 طلبد می را شآموز در مداومت و استمرار ديگر سوي از کودکی روانی و ذهنی ساختار دوره بودن طوالنی و

 فشار و شتاب از و داد انتقال وي به را اعتقادي مفاهیم کودک روانی تحول و عقلی رشد موازات به بايد و

 . نمود پرهیز

 فعالیت و تفکر براساس که باشد آموز دانش يادگیري و فکري رشد بايد تعلیم هدف:  بخشی آگاهی اصل ـ4

 . است آن مرور و تکرار از سودمندتر ، فکري

 ويژگیهاي با متناسب بايد و کرد عمل يکسان طور به توان نمی کودکان آموزش در:  فردي تفاوتهاي اصل ـ5

 بعضی شعر، با برخی ، کرد استفاده موثر و گوناگون روشهاي از خانوادگی سوابق و انگیزش ، عاطفی شناختی

 تفاوتهاي بايد پس.  ديرتر عضیب و زودتر برخی ، کنند می درک بهتر پاسخ و پرسش با برخی و داستان با

 داشت نظر در را فردي

 :پیشنهادی های حل راه

 .آموزان دانش به نامه پرسش ي ارائه و تهیه
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 زمینه اين در متخصص افراد با مشورت

 راه بهترين انتخاب و شده ارائه کارها راه بررسی 

 مختلف هاي تساي به سرکشی و موضوع با مرتبط هاي نامه پايان مجالت، کتب، مطالعه 

 آموزان دانش رفتار مشاهده 

 آموزشگاه در  انديشی هم جلسات برگزاري 

 

 

 

 

 

 راهکار های موثر در تربیت دینی دانش آموزان

 مستقیم غیر روش ـ0

 تذکرات مسقیم روش در که چرا است مستقیم روش از تر مفید بسیار مستقیم غیر روشهاي از استفاده نتايج

 جريحه را کودک احساسات.  نصايح و ايرادات بیان و شود می منفی مقاومت و جتلجا سبب متوالی و زياد

 مقاومت سبب خطا پذيرش از ناشی خفت احساس و خودخواهی ، غرور احساس اين بر عالوه.  کند می دار

 از نمايشی ، الهی نعمات يادآوري ، گويی قصه ، مثال از استفاده روش ، الگويی روش. شود می فراگیر روحی

 ديده بسیار مستقیم غیر روش نیز بهجت... ا آيت چون بزرگانی سیره در. هستند مستقیم غیر روشهاي جمله
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 ضمن در بلکه. نه يا بکن را کار اين فرمايند نمی شخص به مستقیم طور به گاه هیچ ايشان.  شود می

 .نمايند می گوشزد را اطرافیان اشتباه و قصور حديثی يا داستان

 فعال روشهاي زا استفاده ـ1

 ، ها بچه گروهی فعالیت ، است آن عمقی تأثیر آن مزيت و است نظر مد کودکان مشارکت روش اين در

 موارد از خاطی افراد مورد در قضاوتشان و نظارت و آنها توسط قوانین وضع ، ايشان به مسئولیت واگذاري

 .است موثر و مهم

 تلقینی تربیت روش ـ3

(  ره) خمینی امام حضرت ، است اسالمی تربیت در استفاده مورد روشهاي از رانديگ و خود به مثبت تلقین

 بايد که مطلبی يك...  است تلقین است مفید انسان براي که چیزهايی از يکی» :  فرمايند می مورد اين در

 اگر هتج همین به کند می پیدا نقش انسان نفس در بیشتر تکرارها و تلقینات با بکند تاثیر انسان نفس در

 و آگاهانه ، مثبت شیوه به بلکه نباشد تحمیل و منفی صورت به تربیت و تعلم در تلقین روش از استفاده

 .بود خواهد موثر و مطلوب بسیار پذيرد انجام آزادانه

 

 : دینی مفاهیم برخی آموزش شیوه

 در کودکان زيرا کرد اجتناب بايد دين واژه مفهوم و معنا به پرداختن از دبستان اول سالهاي در:  دين مفهوم

 .  کرد بسنده اي ساده تعريف به بايد فقط و ندارند مباحث اين طرح به اي عالقه دوره اين

 کودک درک حوزه و سن با متناسب بايد دعاها:  داشت نظر در را نکته چند بايد دعا مورد در:  دعا مفهوم

 کودکان روح در که مناجات و سرود مثل جمعی دسته و کوتاه دعاهاي همچون.  ببرد بیشتري لذت تا باشد
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 بايد ضمن در. باشند داشته تأثیر و تازگی تا شوند عوض يکبار وقت چند هر دعاها اينکه ديگر.  است موثر

 شود نمی مستجاب دعايشان چرا که نشود ايجاد شبهه تا کرد بیان کودکان براي را دعا استجابت عدم عوامل

 از.  کنیم باور را آن بايد و است موجود آنها سلیم فطرت و کودکان پاک روح در نماز زمینه:  نماز مفهوم.

 ترغیب و تشويق نماز گزاردن به را آنها و کرد آشنا نماز با تدريج به را کودکان بايد دبستان نخست سنین

.  بداند نیز را خواندن نماز علت و باشد شده تبیین کودک براي دعا و خدا مفهوم بايد تعلیم از قبل.  نمود

 دينی مفاهیم از ديگر برخی آموزش به پرداختن البته کرد استفاده ساده آموزشهاي از توان می کار اين براي

 اي ساده داليل و دين اصول آموزش. باشند برخوردار خاصی نظم از بايد که دارند را خود خاص هاي شیوه

 عالقه مهم مسائل از آن به انسان نیاز و ،نبوت آن ضرورت و ،وقوع خداشناسی،معاد به آنها،پرداختن براي

 .است امامان و پیامبران و خدا به کودک کردن مند

 ويژگیهاي با دارند عهده بر را کودک تربیت از قسمتی يا تربیت که مربی يا معلم ، والدين چه هر:  نتیجه

 بايد آموزش هاي شیوه.  تراند موفق آموزش امر در باشند آشناتر آنان تربیتی و روانشناسی نکات ، کودکان

 در را آنها و شناخت را گذار تأثیر عوامل بايد دينی مفاهیم آموزش در.  باشند کاربردي علمی و اصولی

 اگر که چرا ؛ جست بهره ـ السالم علیهم ـ معصومین سخنان از و داد جهت آموزش امر شدن بهتر راستاي

 بسیار يا نبوده پذير امکان او تربیت ديگر و گردد می سخت و شده ديگر چیزهاي به مشغول او قلب شود دير

 را دينی و اخالقی مسائل خودشان اول درجه در بايد کودک رفتاري الگوهاي.  شد خواهد اثر کم و مشکل

 در.  گیرند می الگو خود مادر و پدر از معموال و هستند خوبی پذيران الگو کودکان که چرا کنند رعايت

 همچنین و نشود کودک در روحی مقاومت موجب تا کرد استفاده مستقیم غیر روشهاي از بايد بیشتر آموزش

 .  هستند موثر بسیار فعال روشهاي
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 :  موقت طور به جدید راه انتخاب

 که آنجايی از اما. است بردباري و تمرين اندکی مستلزم ، جديد رويکرد يك شکوفايی که است بديهی 

 متکی شناختی و رفتارگرايی مکتب و عملی هاي تجربه و علمی هاي يافتهبر بخش اثر آموزشی راهبردهاي

 چه. کرد استفاده مفاهیم آموزش در بخش اطمینان و مناسب رويکردي عنوان به آن از توان می هستند،

 وقت هیچ آيا اما. هستیم خود هاي روش تغییر براي نو راهی دنبال به همیشه مدرسه در ما از بسیاري بسا،

 کنیم؟ استفاده مدرسه وضعیت بهبود جهت در را آن و کنیم ايجاد خودمان در را تغییر اين ايم دهکر سعی

 نظرم مورد هاي حل راه از تعدادي تا کردم سعی کردم، تحلیل و تجزيه را آورنده وجود به داليل اينکه از بعد

 و دينی هاي آموزه بر یهتک و آموزشگاه محیط حول بیشتر را خود هاي حل راه کردم سعی .کنم اجرا را

 ديگر از بايد حل راه انتخاب در البته. بروم خطا به کمتر و آورده دست به را بهتري نتايج تا دهم قرار مذهبی

 و صبر با توانستم می من حاال. دهند ياري حلها راه صحیح اجراي در را من تا گرفتم می کمك نیز همکاران

 ديگر با را خود پیشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشکالت قیهب براي حل راه انتخاب به بیشتر حوصله

 با آن مورد در و گذاشتم میان در منطقه آموزشی هاي گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه در همکاران

 .کردند اعالم را خود مساعد نظر همگی خوشبختانه و کردم نظرخواهی ايشان

 :ها حل راه اجرای

 و( ره)امام حضرت خاصه ، تقلید مراجع نظرات از متاثرفرهنگ اسالمی و  حجاب از مثبت ديدگاهی ارائه

 پوشش عنوان با تحقیق و مطالعه ، کتابخوانی مسابقات قالب در فعالیت اين مطهري اهلل آيت مقام واال  شهید

  ارتقا و داده قرار تاثیر تحت را آموزان دانش هاي دانسته و آگاهی تواندب تا گرديد ارائه  آموزشگاهدر  برتر

 و گرائی مد داليل ، حجاب فلسفه ، گرديد می برگزار آموزشگاه در که پاسخ و پرسش درجلسات.  دهد

 دانش شبهات و شد می داده توضیح پوشش وچگونگی پوشش فلسفه ، مد اهمیت ، مد ايجاد چگونگی

 می داده پاسخ یمیصم و عاطفی محیطی در آنان سئواالت به و گرفت می قرار اصالح و توجه مورد آموزان

 برخورد گونه هر بدون تبعیت می نمودند  رذايل اخالقیدر مورد دانش آموزان که از فرهنگ بیگانه و  شد
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 در.میگرديد ساعدتم درخواست طرح اين ياوران بعنوان آنان از و شد می داده تذکر زننده و منفی

 ، خود ناقص پوشش نامناسب تاثیرات و رفتار چرائی به صمیمی و امن محیطی در ، نیز فردي برخوردهاي

 برنامه با توجیهات و تذکرات اين البته.  آمدند می ما مدد به فرهنگ اين گسترش براي و شدند می واقف

 .گرفت می صورت عاطفی تعامالت و صمیمیت ايجاد از پس و قبلی ريزي

 من به است، من نظر مورد که خاصی شرايط و سالم نوزاد دوجین يك»:گويد می( 0911) واتسون جان

 خاصی تخصص براي و انتخاب اتفاقی طور به را کدام هر که دهم می تضمین من. کنم بزرگ را آنها تا بدهید

 استعداد، از نظر صرف با کنم تربیت گدايی، و دزدي حتی و بازاريابی هنرمندي، وکالت، پزشکی، مانند

 انسان ها آن که میدهد نشان روشنی به جمالت اين .«فرد آن فردي آمادگی و  دلخواه شغل ، توانايی تمايل،

 خواسته به بستگی گونه هر بدون ، خواسته اين. دانند می بخواهند، گران آموزش چه هرآن به تبديل قابل را

 معلم که است سیاهی جعبه چون انسان. است حصول قابل فرد براي ها پاسخ و محرک مديريت راه از فرد،

 دهد انجام خواهد می که کاري و مباحث به بايدمربی  پس. کند اجرا و طراحی او ايبر را آموزش جريان بايد

 . باشد داشته کامل تسلط

 :  آموزشگاهدر  خوب آموزان دانش و خودم های رفتار دادن قرار الگو-1

 مانمعل و مربیان والدين، مانند دارند، دخالت متعددي عوامل ها، انسان استعدادهاي شکوفايی و پرورش در 

 کريم قرآن در و ما دينی تربیت تعبیر در که نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربیتی و آموزشی هاي برنامه ،

 شکوفايی و رشد و افراد شخصیت گیري شکل و ساختار در بسزايی تاثیر است شده ياد اسوه نام به آن از

 نیاز مشخصی نمونه و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي هنرمند که گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانايی

 و فکري اخالقی، ساختمان تا دارد احتیاج الگو به خويش، شخصیت به دادن شکل براي نیز انسان. دارد

 نیاز اين دانش آموزان بین ولی است، همگانی الگو و اسوه به نیاز البته. بسازد آن مطابق را خويش شخصیتی

 عالقه بیشتر ترقی و کمال به و انديشند می الگوها به ديگران از بیشتر آنها چون است، تر مهم و بیشتر
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 «برتر هاي نمونه و  اسوه»سراغ بايد خويش کمال براي انسان که دارد اين بر تصريح نیز قرآنی تعابیر. مندند

 و هنر ،دانش و سواد ايمان، زيبايی، شجاعت، صمیمیت، به دانش آموزان غالب گرايش دوره اين در. برود

 نشان مندي عالقه او به ببینند تر مشخص و بارز صورت به را صفات اين کس هر در لذا. است فردي استقالل

 او به نتوان که باشد توهمی و خیالی شخصیتی نبايد الگو که شد يادآور بايد نیز را نکته اين.  دهند می

 می فرا گیري اوج و صعود براي را روح که هستند رفیع و بلند هاي قله بسان مناسب الگوهاي بلکه رسید،

 اولین نیز من  .کنند می متمرکز آن به يابی دست براي را دانش آموزان پنهان و  آشکار نیروهاي و خوانند

 ايشان براي خودم رفتارهاي دادن قرار الگو و آموزانم دانش با نزديکی و صمیمت ايجاد را طرح اجراي در قدم

 در نرمی ايشان، تربیت در خواري غم صدر، سعه صبوري، خودم، رفتارهاي در تا کردم سعی من. دادم قرار

 نکته اين از را آنها و کنم رعايت را...  و احترام و ادب رعايت و خلق حسن خويش، گفتار به پايبندي سخن،

 و تانهدوس اي رابطه ايشان با طرفی از. دارم اعتقاد کامالً زنم می که حرفهايی به من که سازم مطمئن

 کودکی و تحصیل زمان از خاطراتی کردم، می صحبت آنها با را اي دقیقه چند همیشه. کردم ايجاد صمیمی

 می ايجاد وجود ابراز انگیزه ايشان براي اخالقی کوتاه داستان يك بیان با يا و کرده تعريف خودم یکودک و

 آگاهی کامالً شما مشکالت و نیازها از و هستم شما مثل يکی هم من که بودم فهمانده کامالً آنها به. کردم

 و خودتان من، سربلندي مايه شما رفتارهاي دور چندان نه آينده در تا شماست به کمك فقط قصدم و دارم

 مثال را آموزشگاه آموزان دانش از نفر دو باشیديکی فردا، براي آگاهی مادران بتوانید و باشد هايتان خانواده

 الگو خود براي را ايشان رفتارهاي تا خواستم ها بچه از داشتند اي شايسته و خوب بسیار رفتارهاي که زدم

 تغییر جهت در خودشان انديشه و فکر نیروي از گیري بهره با البته آنها خوب رفتارهاي از و دهند قرار

 مکانا اين و هستند قوي حسادتی حس داراي سن اين در دختران چون البته. بگیرند ،بهره خود رفتارهاي

 در را کاذبی برتري احساس هم آموز دانش آن ، آن بر عالوه و کند رخنه آنها در حس اين که داشت وجود

 هر گفتم ايشان بندي گروه از بعد و کردم اجرا کالس در مسابقه يك صورت به را عمل اين. کند ايجاد خود

 بگیرد پیشی گروهها بقیه از شايسته يرفتارها انجام و ادب رعايت و خوب کارهاي انجام در بتواند که گروهی
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 نهايت در و شد خواهد معرفی و انتخاب برتر گروه عنوان به دهد، افزايش را خود مثبت امتیازهاي تعداد و

 .گرفت خواهد قرار تشويق مورد

 :  روایات و احادیث ، آیات به مراجعه و دینی های آموزه از استفاده    -2   

 شريف وجود آن«  دمه و بلحمد القرآن اختلط مومن شباب هو و القرآن قرا من»: اند فرموده( ع) صادق امام

 قرار کودک وجودي گوهر و ذات در ینوجوان در قرآنی و دينی هاي آموزه اگر که: فرمايد می تبیین خوبی به

 به که آمیختگی گردد، می آمیخته نوجوان خون و گوشت در که شود می تثبیت و نهادينه گونه آن گیرد،

 را سنی مقطع اين حساسیت ما اگر بنابراين. دارد دنبال به را ايمان در پايداري و دين در ثبات آن دنبال

 خواهیم کار به را اي ويژه همت آن از گیري بهره در طاليی فرصت يك عنوان به فرصت اين از کنیم، درک

 متوسط شاخص با يعنی. شود می سپري مدرسه محیط در ايرانی فرد يك زندگی از سال 01 تقريباً.  بست

 هاي آموزه موضوع در آموزشی فرايندهاي به کوتاه نگاهی. مفید عمر۹ 08 يعنی( سال 65) ايرانی يك عمر

 مدارس به را توجه کمترين مبحث اين در ما، که دهد می نشان آن انتقال هاي شیوه و مدارس در دينی

 که اي مسئله متاسفانه است نبوده ساز انسان و پاسخگو و کافی ، ايم داده انجام اقداماتی اگر و ايم داشته

 سن اين در کافی تربیتی و دينی اعتقادات وجود عدم بود چشمگیر و مشخص من کالس در کامالً آن نمود

 هاي شبکه وجود. بود شده توجهی کم آن به و خشکیده دينی واجبات رعايت مثل ارزشی مسائل. بود

 کردم می سعی همیشه. بود شده ها مناسبت از بسیاري فراموشی باعث حتی اه خانه بیشتر در اي ماهواره

 داشته نماز خواندن براي اي انگیزه همکاران بقیه و من ديدن به ها بچه تا باشم قدم پیش نماز خواندن در

 براي عالقه با ها بچه وقتی چون خودم همواره با بچه ها نماز می خواندم خیلی خوشحال می شدم . باشند

 . شدند می حاضر نماز در شرکت

 ها بچه از و کردم نصب  کالس تخته کنار در را آن که هاکالس براي كوچك تابلوی یك تهیه -3

 و. بگیرد عهده بر آن روي را تربیتی آيه يا حديث يك نوشتن مسئولیت نفر يك روزي ترتیب به تا خواستم
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 کردند می حفظ را آنها که هم کسانی به و انديمخو می را آيه يا  حديث هم با درس شروع از قبل همیشه

 باعث داشت ايشان رفتار و اخالق بر که مثبتی تاثیر بر عالوه موضوع همین. گرفت می تعلق اي ويژه امتیاز

 صورت در تا خواستم آموزشگاه مدير از مسائل اين کنار در   شوند مند عالقه حديث حفظ به ايشان شد

 به کمك و مراسمات اجراي جهت هم خودم و کند اجرا مدرسه محیط در را یمذهب مراسمات بیشتر امکان

 برگزاري صفر، و محرم ماههاي مراسمات. شدم قدم پیش وسايل خريد يا و محیط کردن آماده در  ايشان

 . داشت ها بچه اخالق در خوبی بسیار تاثیر و شد می برگزار ما   آموزشگاه در...  و ها عزاداري و اعیاد

 تهاجم فرهنگی و رضايئل اخالقیپیشگیري از  در خوبی همکاري که آموزانی دانش از تشویق -4  

 رفتارهاي تغییر در سعی و داشتند خوبی همکاري ها بچه بیشتر آن ابتداي از و طرح اجراي هنگام درداشتند

 تا کردم سعی یزن من. داشت نمود کامالً ها بعضی در ابتدا همان از تغییرات که طوري به.کردند می خود

 . باشم رفتارها تداوم و انگیزه ايجاد موجب خود رفتارهاي با و دهم نشان را رضايتم

 (:دو شواهد) اطالعات گرد آوری

 به  آموزان دانش اکثر اذان صداي باشنیدن شده بیشتر آموزه هاي دينی به آموزان دانش دقت و توجه

 نماز زنگ از قبل و دادند می نشان زيادي اشتیاق فريضه اين انجام براي گاهی حتی و رفتند می نمازخانه

 تغییر به که آموزانی دانش تعداد آموزشگاه در حضور   اواخر در. خواستند می اجازه فريضه اين مقدمات براي

 عنوان به مدرسه طرف از که اي ساده هاي بند هد از بیشتر و بود شده کمتر کردند می فکر خود ظاهر در

 اسالمی اخالقیات  و شئونات رعايت نیز مدرسه از خارج در. کردند می استفاده بودند، ردهک دريافت هديه

 .شد می ديده کمتر جلف رفتارهاي و رسید می نظر به بیشتر آموزان دانش بین
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 دینی باورهای تقویت و تعمیق برای راهکارهایی

 پژوهش کمیته و نامه نمايش و دکلمه ، سرود ، تواشیح ، نماز کمیته:  مانند مختلف هاي کمیته تشکیل -0

 ...( و هنر ، تاريخ ، اجتماعی علوم)  دروس تمام با دينی آموزش تلفیق -1. 

 ، نیکو اخالق پرورش و نماز ، ها موفقیت و مذهبی باورهاي ، نماز هاي خاطره موضوعات با مقاله فراخوان -3

 . دين در بهداشت و يکتا خالق با گو و گفت

 بودن زيبا و تمیز ، آن ساختن معطر چون ، مذهبی مراسم اجراي مکان يا ازخانهنم نمودن جذاب

 . ديوار روي دينی هاي ارزش با مناسب هاي نقاشی سرما و گرما نظر از اعتدال -4

 مراسم در شرکت ، جماعت هاي نماز برگزاري ، دينی هاي مراسم انجام در جمعی دسته هاي حرکت -5

 .  ها مولودي و مذهبی هاي جشن و واريسوگ ايام ، عاشورا زيارت

   مدرسه در آموزان دانش  مذهبی مشاركت برای راهکارهایی

 در هماهنگ صورت به مدرسه بلندگوي از ظهر اذان شنیدن هنگام آموزان دانش سکوت و اذان پخش -0

 .منطقه مدارس سطح

 توسط اقامه و اذان فوايد یتاهم و آموزش جهت مدارس در مربیان و اولیاء جلسه يك دادن اختصاص -1

 عنوان به آموزان دانش اولیاي نمودن سهیم منظور به آموزان دانش اولیاي از يکی توسط يا تربیتی مربیان

 .فرزندانشان براي نمو و الگو

 مشارکت و درسالروزشان " حبشی بالل " توسط اسالم صدر اذان اولین ي خاطره و ياد داشت گرامی -3

 .مراسم اين برگزاري در وزانآم دانش خود دادن



قابل  ورد برای خرید فایل. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

21 
 

 مطرح مسايل انتقال و انجمن و آموزي دانش شوراي در تربیتی مسايل و اقامه و اذان تفسیر و آموزش -4

 . آموزان دانش ي کلیه به شورا اين اعضاي توسط شده

 ربیانم و آموزان دانش توسط مدارس سطح در آموزان دانش هاي سازه دست و آثار از نمايشگاه برگزاري -5

 .نماز و اقامه و اذان با ارتباط در تربیتی

 به تشويق و آموزش جهت معلمین و آموزان دانش بین فرهنگی– دينی – علمی مسابقات برگزاري -6

 .آنان بنیه تقويت و اطالعات شده روز به و يادآوري و مطالعه

 ساعات در نماز ي بارهدر علمی – دينی هاي شخصیت زندگی از مذهبی و آموزنده هاي فیلم نمايش -7

 ... و قرآن و پرورشی

 .اقامه و اذان آموزش  با ارتباط در تربیتی امور و مدرسه مشاورين همکاري با بروشورهايی تنظیم و تهیه -8

 بحث و نتیجه گیری

 و فرايض ياددادن دانش آموزان  براي اولیا و آموزگاران و عوامل اجرايی مدرسه مهم بسیار وظايف از يکی

 همین گیرد صورت منطقی و اصولی بصورت کار اين اگر است....و روزه – نماز قبیل از دينی باتواج

 کامآل عاطفی و اخالقی انحرافات از او بازدارندگی و ممانعت در موثر و مثبت عامل عنوان به دينی دستورات

 می عالی شخصیت با نیانسا و متدين فردي وارد اجتماع بزرگتر شد زمانیکه و داشت خواهد بسزايی تاثیر

 والدين. يابد می پرورش و رشد ها آن در کودک که هستد مهمی بسیار کانون دو مدرسه و خانه . شود

 را فرزند و نمايند می ايفا را فرزندان به مذهبی هويت ريزي پی در اي سازنده و کلیدي نقش خانه در گرامی

 خود وجود در که دارد اولیاء نگرش نوع به بسته اين و زنند می  قالب خواهی دل شکل هر به مومی همچون

 کسب در فرزندشان يابی راه به تمايلی آيا و شده تقويت و گرفته شکل مذهبی و دينی مسايل حد چه تا آنان
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 قطور و تنومند کم کم خانه در انسان وجودي درخت نهال که دانند می و دارند؟ مذهبی و دينی هاي آمیزه

   کرد؟ شروع را پرورش خانواده از بايد جامعه  سالمت و ساختن براي گرددو می

 پیش و باشند داشته آنان با اصولی و صحیح هاي خورد بر کودکان زندگی نخست هی سال در ها خانواده اگر

 را بسیاري مشکالت کنند فراهم مدرسه محیط با کودک آشنايی براي را الزم هاي زمینه مدرسه به ورود از

 . کنند می ايجاد کودک براي اعتمادي قابل و مستحکم بناي زير و برداشته علمانم و مربیان دوش از

 دينی فرايض انجام در  آموزان دانش پرورش و آموزش بر عالوه خود بايد محترم مربیان نیز مدرسه در اما

 مسايل شاموز هاي مسیر و باشند نداشته ابايی آموزان دانش منظر در مذهبی مسايل انجام از و باشند الگو

 براي خوبی گر هدايت و نمايند روبی الي آموزان دانش سرگردان و بحرانی و زده طوفان کشتی براي را دينی

 . باشند شیاطین دست از آنان گريز

 

 جایگاه تربیت دینی در مدارس

 جامعه ساز دوران و مهم روز، به موضوعات جمله از پرورش و آموزش نظام ساختار در دينی تربیت جايگاه

 اين در روشن نتیجه يك به رسیدن ضرورت و سو، يك از بحث بودن ذوابعاد و بودن پیچیده ماست، اسالمی

 . باشد می مسأله تر عمیق بررسی مستلزم ديگر، سوي از زمینه

 هاي مجموعه بزرگِ و کوچك جمع هر و انسانی جامعه هر جامعه هر در خاص هاي ارزش وجود. اول اصل

 جامعه آن يکپارچگی و وحدت مبناي که است اي پیچیده يا و ساده هاي ارزش پاره و ها ارزش داراي بشري

 ابعاد در که ها، ارزش اين. باشد می خاص جامعه آن حیات ادامه و وجود عامل تر، دقیق عبارت به و است

 ند،ک می بروز آن امثال و سیاسی تاريخی، دينی، ملی، قومی، اشکال در و رفتاري، و گرايشی، شناختی،

 که هايی ارزش همان جز نیست چیزي هرجامعه فرهنگ رو، اين از. دهد می شکل را جامعه آن فرهنگ
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 آمده گردهم خاصی منطقه در مردم اين چه است، شده جامعه آن شکل در مردم از اي عده همگرايی موجب

 .کنند زندگی مختلف جغرافیايی مناطق در يا و باشند

 باشد منفی ديگر جامعه نظر در جامعه يك مثبت ارزش است ممکن. ندارد وجود ارزش بدون جامعه و انسان

 جامعه که نیست چنین اما شود، ديگرگون گوناگون عوامل پی در و زمان گذشت با جوامع هاي ارزش يا و

 نیست اين و شود خاصی هاي ارزش به معتقد ديگري زمان در و نباشد ارزشی هیچ داراي زمان يك در اي

 .ندارد وجود ارزش بدون انسان و است انسان تابع جامعه که اين دلیل به مگر

 از ها، ارزش نسبیت به بودن قايل و فردگرايی آزادگرايی، ظاهر رغم علی نیز، لیبرال تفکر پیرو جوامع حتی

 رفتاري و عاطفی شناختی، مختلف ابعاد در اجتماعی هاي ارزش سري يك از و نبوده مستثنی قانون اين

 عنوان به رفتارها از ديگري بخش حل براي زمان هم و دانسته هنجار را امور از بخشی ند؛برخوردارا

 جامعه هاي مشخصه که فرديت، نسبیت، آزادي، عناوين هرگز. کنند می جويی چاره اجتماعی ناهنجارهاي

 تحقق سااسا. شوند تلقی( خود مبانی بر بنا) ارزش فاقد جوامع آن که شود نمی موجب است، غرب لیبرالی

 خرد هاي ارزش از اي مجموعه در اشتراک با جز يکديگر کنار در زندگی براي افراد شدن راضی و جامعه يك

 يك جامعه حیات ادامه يا و اولیه تحقق براي ها ارزش در اختالف. نیست ممکن ها آن بر تسالم و کالن و

 وجود نفی آن تبع به و ارزش در يیفردگرا و آزادي چون اصولی به تمسك بنابراين،. است تهديد و مانع

 جامعه همچون اي جامعه به رسد چه نمايد، نمی منطقی لیبرال جوامع در حتی اجتماعی، هاي ارزش

 همین براساس نیز، اسالمی جوامع. باشد می دينی هاي ارزش گسترش و حفظ آن اصلی شعار که اسالمی

 حول جامعه افراد و دهند می شکل را جامعه آن هويت که هستند دينی مقبول هاي ارزش داراي قانون،

 .آيند می گردهم ها ارزش آن محور

 است، برخوردار ها ارزش از اي مجموعه از که اين بر عالوه اي جامعه ارزشهر آموزش ضرورت. دوم اصل

 حیات و کند حفظ را مزبور هاي ارزش بعد، هاي نسل به مفاهیم انتقال و آموزش طريق از تا کند می سعی
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 هنجار جامعه افراد ديد از مشخصی هاي ارزش وقتی که است اين هم آن ساده استدالل. بخشد ادامه را آن

 صحیح را آن بر مبتنی رفتار و داشته اعتقاد ها ارزش آن به جامعه افراد که است آن معناي به شود، تلقی

 باورهاي و ها برداشت با که آورند می حساب به ناهنجاري و ضدارزش را آن خالف رفتار چنانچه شمارند، می

 .شود مقابله آن با بايد و ندارد، همخوانی جامعه آن

 باشد داشته ضعف و شدت و بوده تشکیکی مراتب داراي اصطالح، به جامعه، هاي ارزش است ممکن هرچند

 گانهم اما( 1)باشد، هايی تفاوت مختلف هاي ديدگاه بین آتی هاي نسل به مفاهیم انتقال چگونگی در يا و

 بین تعارض ارزشو آموزش بحث در. ورزند می اصرار عمل يا کالم در بعد، هاي نسل به مفاهیم انتقال اصل بر

 بر که هستند پروري منش ديدگاه پیروان اين ظاهر، در گرچه ،"شکوفايی خود" و "پروري منش" ديدگاه دو

 سستی که جا آن تا ورزند، می یدتأک مدارس در کودکان به جامعه هاي ارزش مستقیم و صريح آموزش لزوم

 دست و) امر واقع در چندان نیز خودشکوفايی ديدگاه پیروان شمارنداما می نابخشودنی امري را مسأله اين در

 طور به غربی جامعه سطح در امروزه که فرهنگی هاي فعالیت. ندارند اي فاصله ايشان با( عمل مقام در کم

 پذيرد، می صورت آتی نسل به غربی هاي ارزش انتقال و حفظ يبرا خاص طور به مدارس سطح در و کلی

 .طلبد می را مستقلی نوشتار ها آن به وار فهرست و کوتاه اي اشاره فقط که است فراگیر و گسترده چنان آن

 دست عملکرد و مسلمانان عمل مقام و مسلمانی باب در که تأسفی از نظر صرف نیز، اسالمی ديدگاه در

 که افسوسی از نظر صرف و خورد، بايد جهت اين در اسالمی کشورهاي کارگزاران و فرهنگی امور اندرکاران

 ذات به اسالم داريم، همراه به دينی بزرگ انقالب از پس حتی و اسالمیمان کشور همین در قضیه اين در

 در. است روشن و صريح بسیار معاصر نسل حتی و بعد نسل به اسالمی هاي ارزش انتقال لزوم اصل در خود

 و «بالحديث اوالدکم بادروا» و «اوالدکم ادّبوا» ،«علّموا» همچون تعابیري و ها واژه روايی، و قرآنی منابع

 .دارد مهم اين از حکايت همه آن، امثال و «معلم وظايف و مقام» ،«الوالد علی الولد حق» چون ابوابی
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 به آن انتقال و ها ارزش آموزش ضرورت اصل اهمیت موازات عقیدهبه تحمیل مقابل در تعقل. سوم اصل

 به آتی، هاي نسل به مفاهیم انتقال چگونگی تربیت، و تعلیم در اساسی اصول از يکی عنوان به آموزان دانش

 و تعلیم مباحث در. است اهمیت حايز نیز مسیر اين در متربّی تعقل و انديشه قوه کارگیري به امر ويژه

 تفکرات حمله آيد، می میان به سخن دينی هاي ارزش ويژه به ارزش، آموزشِ از هرگاه معموالً تربیت،

 اين اساس. شود می بینی پیش آموزان دانش و متربیان حقوق از دفاع و عقالنیت حربه با لیبرالیستی

 وشوي شست عقیده، تحمیل و تلقین القاء، نوعی ارزش آموزشِ که است برداشت اين بر اجماالً حمالت

 نوع اين و شود می وي انتقادي تفکر قدرت و خالقیت متربّی، عقالنی رشد مانع و است قلع تعطیلی و مغزي

 طرفداران و شکوفايی خود ديدگاه پیشگامان. ندارد سازگاري انسان آزادي و تربیت و تعلیم روح با برخورد،

 .ندا نزده قلم کم عقالنیت نقش پیرامون ويژه به زمینه، اين در خاص طور به انتقادي تفکر

 از هدف بلکه نیست، دينی هاي ارزش آموزش مورد در فوق ديدگاه سقم و صحت بررسی دنبال به بحث اين

. است آموزش امر در آن اساسی جايگاه بر ديدگاه اين اصرار و تعقل مقام نمودن مشخص مزبور، مطالب نقل

 دينی هاي آموزش از چه اگر که نمود جلب نیز نکته اين به را فکر طرز اين مدافعان توجه بايد البته،

 نیز مسلمانان توسط دينی هاي آموزش برخی در عمل مقام در چه اگر و شود می القاء برداشت کلیسايی

 برداشت با ماهوي تفاوت آموزش، در اسالمی ديدگاه اما شود، نمی کودکان عقالنی رشد به چندانی اعتناء

 .دارد ايشان

 اين در تفکر و انديشه جايگاه که، اين اول: است برخوردار مشخصه دو زا مفاهیم انتقال باب در اسالم ديدگاه

 به قرب و تعبد مقام اگر. داشت مقدم آن بر را چیزي توان می سختی به که است رفیع چنان آن الهی مکتب

 نیز تعبد اين اساس اما "لیعبدون اال االنس و الجن خلقت ما" که آيد، حساب به انسان رشد اوج خداوند

 اين دوم. ندارد ارزشی قطعا باشد، کور تقلید صِرف بر مبتنی پرستشی اگر يعنی باشد، غیرآن واگر است لتعق

 قبول در. "الدين فی اکراه ال" که است دين به دعوت هنگام به اسالم بیداربخش و آزادمنشانه فرياد اين که،
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 صلی اسالم پیامبر رسالت و الهی ايانبی مأموريت تنها و ندارد جايی فیزيکی و فکري تحمیل اسالم، دعوت

 فی فکروا لو و" مبناي همین با السالم علیه علی امام. است بوده بشري فطرت بیدارسازي آله و علیه اهلل

 و خدا قدرت عظمت در مردم اگر) "الحريق عذاب خافوا و الطريق الی لرجعوا النعمه جسیم و القدره عظیم

 به که است( ترسیدند می سوزان آتش از و گشتند می باز راست راه هب انديشیدند، می او هاي نعمت بزرگی

 .پردازد می خداشناسی هاي راه تبیین

 است برخوردار بااليی جايگاه از اسالمی تربیت قاموس در تعقل چه ارزشاگر انتقال در الگو نقش. چهارم اصل

 انسان که است ضروري نکته اين به توجه آن کنار در اما است، شده اي مالحظه قابل تأکیدهاي آن بر و

. اوست زندگی الينفك جزو نوزاد، تولد آغاز همان از افراد، ديگر با ترابط و تعامل و است اجتماعی موجودي

 است، مطرح اجتماعی يادگیري ديدگاه ويژه به کودک، شناسی روان در که چنان يادگیري، از زيادي بخش

 می سعی و کند می آغاز را پذيري جامعه اساس، اين بر دککو و گیرد می شکل ارتباطات همین طريق از

 .دهد شکل را خود رفتار ايشان، رفتار از الگوگیري و خود عالقه مورد افراد با سازي همانند فرايند در کند

 تربیتی منشور در. ايم نرفته بیراهه بدانیم، الگوپذيري و الگودهی را اسالم تربیتی مهم مبانی از يکی اگر

 اين در ترقی امید که کسانی و شود می ياد الگو و اسوه عنوان به پیامبرگرامی ها، انسان بزرگ مربی از قرآن،

 دعاة کونوا" همچون تعابیري با نیز ديگران تربیت امر شونددر می راه اين از پیروي به سفارش دارند، را راه

 .است شده تأکید مهم اين بر( "... باعمالکم الناس

 و زمان عوامل ها، آن کنار در و توانشی و گرايشی بینشی، گانه سه عوامل الگوها، گذاريِ تأثیر مراتب در

 موردنظر الگوي با الگوپذير عاطفی رابطه چه هر. کنند می بازي را اول نقش ديگر عوامل برخی و مکان

 باشد، تر عمیق( الگوباوري)=  خود نظر مورد فرد بودن نمونه به نسبت فرد باور چه هر و باشد تر نزديك

 اين براي( مکان و زمان) محیطی شرايط اندازه هر همچنین،. بود خواهد تر بیش الگو تأثیر احتمال
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 الگوپذيري فرايند گیري شکل دارد، تحقق امر اين هماالن جمع در چنانچه باشد، تر مناسب تأثیرگذاري

 .است هموارتر آن راه و تر قطعی

 مربیان مقام در ها انسان. دانست تربیت در الگوپذيري اصل همین وانبت را نوشتار اين الغزل بیت شايد

 و زبان با بتوانند شايد تا شناسند نمی روز و شب و گذارند می مايه خود جان از نمايند، می تالش بزرگسال

 موردنظر شخص در را رفتاري پیشرفته، ظاهر در شايد و متنوع هاي روش از گیري بهره با و خويش گفتار

 و ها تالش آن همه ايشان، متربّی که اين از غافل کنند، تربیت را او خود نظر به و گذارند يادگار به خود

 الگو خود، عالقه مورد فرد و مربّی از خاصی رفتار يك از سادگی به حال همان در و انگاشته ناديده را زحمات

 دارد، گاليه خود کودک زدن داد از که مادري. بخشد می شکل آن وفق بر را خود شخصیت و گیرد می

 انضباطی بی نشانه را خود شاگرد نظمی بی که معلمی کند، می شکايت برومندش جوان هتاکی از که پدري

 که سیمايی و صدا است، آمده ستوه به خود جوانان نابخردانه رانندگی از که اي جامعه آورد، می حساب به او

 جوانان اخالقی ضعف از که روحانیتی دهد، می قرار خود قدانهمنت هاي برنامه سوژه را جامعه هاي ناهنجاري

 دسته اين از همه دارند، گمشده امر، اين در نحوي به که دلسوزي مربیان همه باالخره، و برد می رنج جامعه

 اند؟ انديشیده اندکی آن به راجع آيا و...  نامید، "مخفی مربیان" را آنان بايد که مربیانی مربیانند؛

 داتی اولیا ء دانش آموزان ابتداییپیشنها

 چند به تنها که است الزامی نکاتی رعايت شود داده ياد دانش آموز به درست فرايض اين اينکه براي پس

 :شود می اشاره آن مهم مورد

 خوبی و مناسب الگوي پس گیرد می درس آن از و پذيرفته تاثیر ما اعمال از دانش آموز باينکه توجه با -0

 با نیز فرزندتان کنید رعايت دانش آموز نزد و خانواده در را دينی فرايض اگر ديگر بعبارت باشید او براي

 کرد خواهد عادت کارها آن انجام در و گرفته ياد شما از را درست و صحیح شیوه شما اعمال و رفتار مشاهده
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 در پايداري و صبر با او نیدبدا يقین اينصورت در و داشت نخواهد شما بعدي هاي مراقبت به نیازي ديگر و

 .داشت نخواهد بر خالف کار براي را قدمی مستقیم صراط

 حدالمقدور و دهید پاسخ او عقل و فهم و درک خور در دينی مسائل در فرزندتان سواالت به کنید سعی -1

 چون بدهید او خورد به و کرده جستجو داريد معلومات هرچه نیست نیازي باشد کوتاه و ساده بسیار جوابتان

 را شما مطالب از بسیاري لذا است نرسیده خود الزم ذهنی و عقلی رشد به کافی اندازه با دانش آموز هنوز

 شما عمل اين و شده حقارت و زبونی احساس دچار نتیجه در فهمید نخواهد چیزي آنها از و نکرده درک

 .گذارد می او روحیه روي را بدي تاثیر

 فهم با متناسب را آنها از هدف نیز و مفهوم کنید سعی بگیرد ياد دانش آموز را دينی فرايض اينکه براي -3

 شما چون دهد نمی نتیجه قطعآ زيرا نکنید وادار کار اين به اجبار به را او هرگز کنید تفهیم او به دانش آموز

 عنوان به را ايضفر اين انجام او شويد می باعث کنید می ايجاد فرزندتان کوچك و لطیف دل در که ترسی با

 اين به شما به تزوير و ريا براي و ترس جهت به تنها و نموده قلمداد خودش به شما طرف از تحمیلی وظیفه

دانش  و نشده او عايد دينی تربیت از مثبت نتیجه هرگز کارهايی چنین اين با است معلوم و کند اقدام کارها

 . ببرد بهره آن موثر و سازنده روشهاي از توانست نخواهد آموز

دانش  دوران به دانش آموز آينده باشد يادتان. دارد ثمر بی نتیجه مطمئنآ اشتباه روش گرامی والدين -4

 بزرگ وقتی که کنید ريزي پی طوري را فرزندتان تربیتی بناي زيز است بهتر چه پس دارد بستگی او يآموز

 راس در و دينی قوانین و احکام دانش آموز تربیت در نمايید سعی پس باشد راحت لحاظ همه از خیالتان شد

 که بیآموزيد فرزندتان به اگر. بشناسانید فرزندتان به است شايسته آنطوريکه را متعادل خداوند آنها همه

 پاداش ما نیك اعمال تمامی به و است ما نیات حتی و اعمال بر ناظر حال همه در و بوده ما دوستدار خداوند

 صالح و خیر براي قطعآ فرستاده بشر به الهی پیامبران توسط که نیز الهی قوانین و دستورات تمامی و میدهد

 . است ما روحانی و جسمانی سعادت و



قابل  ورد برای خرید فایل. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منابع

 شماره پنجم، سال ،(  0389) نو، فصل اينترنی مجله ،( 0389)  ايران در مد و اننوجوان ، میترا ، انبارکی -

  06 ص ، 54

 سوم و دوم هاي پايه آموزان دانش مدگرايی شناختی جامعه بررسی(  0381)  تضیمر ، نژاد باقري -

  کرمان هنر با شهید دانشگاه ، 0381 ،سال ارشد کارشناسی نامه پايان ، کرمان شهر پسرانه دبیرستانهاي

  دين ،ابعاد(  0391) مرتضی سید ، شاهرودي حسینی -



قابل  ورد برای خرید فایل. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

29 
 

 سال ، ارشد کارشناسی نامه پايان ، اننوجوان مدگرايی پديده در پژوهشی(  0376)  محمدرضا ، حیدري -

  مشهد فردوسی دانشگاه ، 0376

 .  رذايل اخالقی شناختی جامعه بررسی ،( 0387) ادريس زاده، خسروي -

 از اي نمونه میان در کجروي و آنومی احساس با دينداري رابطه بررسی ،( 0387)  حسین سید زاده سراج -

  63 ص ، 63  شماره ، 06 سال ايران، اجتماعی ئلمسا مجله دانشجويان،

  نیل چاپ تهران، ارزشیابی، و گیري اندازه روشهاي ،( 0378)  اکبر علی ، سیف -

  کیهان، نشر تهران، اول، جلد اجتماعی، علوم تطبیقی المعارف دايرة ،( 0377)  علیرضا مهر، شايان -

 دوره ، ايران شناسی جامعه مجله ، ايران در دينداري شسنج براي مدلی ،(  0384)  علیرضا زند، شجاعی -

  0 ي شماره ، ششم ي

 ، پنجم سال ، 0388 سال نو، فصل اينترنی مجله ،رذايل اخالقی و مد حقیقت ،( 0388) مسعود ، شکوهی -

    54-06 ص ، 54 شماره

   انتشارات سهامی شرکت تهران، ، ها پنداشت و کاوها و کند ،( 0371) فرامرز پور، رفیع -


