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  چكيده 

 حتي و بيروني دروني، مختلف عوامل تأثير تحت جديد، نسل ويژه به افراد شخصيت گيري  شكل و تربيت

 درجه داراي و مهم خود جاي در كدام هر ربيت،ت در مؤثر گوناگون عوامل. دارد قرار طبيعي فوق عوامل

 عوامل ديگر به نسبت اي برجسته بسيار نقش مدرسه و خانواده عامل دو ميان اين در. است تأثير از خاصي

 و تربيت و تعليم محل نخستين خانواده. دهند  مي شكل را افراد شخصيت كه هستند دو اين واقع در و دارند

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

 كسب و تعليم با همراه افراد آن در كه است كانوني خانواده، مكمل عنوان به مدرسه. گيرد  مي شكل افراد

  برنامه لقبي از مؤثرند تربيت امر در كه دارند وجود مختلفي عوامل نيز مدرسه در.شوند  مي تربيت معلومات،

 چه معلم، اندازه به اينها از يك هيچ ولي آن؛ آموزشي امكانات و مدرسه سازمان آموزشي، مواد درسي،  هاي

 آنها و بخشد  مي جان عوامل آن  همه به كه است معلم اين زيرا ندارد، اهميت تربيتي چه و آموزشي لحاظ به

 فرهنگ دهد،  مي ارتباط همديگر به را ها  نسل   كه اوست همچنين. گرداند  مي بخش  نتيجه و سودمند را

 مي شكل آموز  دانش رفتار به بخشد،  مي تكامل و دهد  مي تغيير نياز صورت در و كند،  مي حفظ را جامعه

  .كند  مي تربيت را جامعه نياز مورد افراد و دهد

 است، نظر مورد تربيت از خاصي نوع جامعه، آن هاي  نگرش و ها  بينش به بسته اي  جامعه هر در كه آنجا از

 يك ما كشور اينكه به توجه با. است تربيت امر متوليان جدي اهتمام مورد ديني تربيت ديني،  جامعه در

 وزارت هاي  بايسته از يكي جديد نسل دينيِ تربيت است، مسلمان آن جمعيت %99 و است اسالمي كشور

  .رود  مي شمار به كشور، در ربيتت و تعليم امر متكفل رسميِ نهاد عنوان به معارف
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در اين اقدام پژوهي تصميم دارم به بررسي نقش تربيت ديني در دانش آموزان و  …بنا بر اين اينجانب 

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

  بگيرد.

  

  مقدمه

 شناخت كرد پيدا آگاهي آن به نسبت و داشت نظر مد بايد كه چيزي اولين كودكان به دين آموزش براي

 گرايش وجود كه داشت توجه بايد.  آنهاست رشد مراحل شناخت همچنين و كودكان ويژگيهاي و روحيات

 اموري نيز اسالم دين اساسي مفاهيم و دارند خداجوي سرشت آنها.  است انكار قابل غير كودكان در ديني

 اين كردن شكوفا تربيت و تعليم وظيفه و نيستند اكتسابي و بوده سازگاري كودك سرشت با كه هستند

 نيز كودكان فردي تفاوتهاي به بايد و است كننده كمك كودك فطري تمايالت پس 1.است فطري گرايشات

 فمختل نيز كودكان تفكر سطح و كندتر برخي و بوده تر سريع مطالب يادگيري در برخي كه داشت توجه

  دارند قرار عيني عمليات سطح در برخي و گردند برمي شهودي تفكر به سئوالي به پاسخ در برخي ، است

 سرمايه آنان انحراف براي و اند گرفته هدف را كشور نوجوانان و انكودك اسالمي تمدن و فرهنگ دشمنان

 اين. برسند اهداف ديگر به سانيآ به جامعه، تواناي قشر اين كردن منحرف با بتوانند اگر تا اند كرده گذاري

 از نفر ميليون بيست به نزديك. 1 زيرا است؛ برابر چندين و اسالمي ايران مورد در دغدغه و حساسيت

 استكبار هاي تجاوزگري و ها سياست با كه است كشوري ايران. 2. هستند نوجوانو  كودك كشور، جمعيت

 تربيت براي و دشمن فرهنگي شبيخون از اننوجوان اشتند حذر بر براي. است مخالف خواران جهان و جهاني

 با بايد منظور اين بر و كرد هدايت را آنان بايد غيرت، با و انديشه و فكر با نوآور، توانا، برومند، انينوجوان

  . كرد جو و جست را او با مناسب ارتباطي زبان و شد آشنا او رواني و عاطفي نيازهاي و نوجوان روحيه
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    همسئل بيان

 تربيت كه دهد مي نشان شده انجام تحقيقات. برخورداراست رفيعي جايگاه از ديني تربيت ، اخالقي تربيت

 اين مؤيد ها پژوهش همچنين.دارد اجتماعي سازگاري و روان سامت در اساسي نقش ها خانواده توسط ديني

 اين در و دهد افزايش تاس تربيت در اساسي عنصر كه را داري خويشتن تواند مي مذهب كه است مطلب

 تربيت از هدف. شود تلقي ديني تربيت عنصر ترين اساسي و ترين اصلي عنوان به تواند مي خانواده ميان

 جالل به نسبت را كودك فطري شوق و شور والدين مقام در چه و معلم مقام در چه مربي كه است آن ديني

  . سازد مبدل اخالقي ملكات به را اخالقي فضايل ان رهگذر از و دهد پرورش الهي جمال و

 شناخت كرد پيدا آگاهي آن به نسبت و داشت نظر مد بايد كه چيزي اولين كودكان به دين آموزش براي  

 گرايش وجود كه داشت توجه بايد.  آنهاست رشد مراحل شناخت همچنين و كودكان ويژگيهاي و روحيات

 اموري نيز اسالم دين اساسي مفاهيم و دارند خداجوي سرشت آنها.  است انكار قابل غير كودكان در ديني

 اين كردن شكوفا تربيت و تعليم وظيفه و نيستند اكتسابي و بوده سازگاري كودك سرشت با كه هستند

  است فطري گرايشات

 استعدادهاي ساختن شكوفا يا رساندن فعليت به عوامل و ها زمينه آوردن فراهم« از است عبارت تربيت

  .» مطلوب هاي هدف سوي به او اختياري تكامل و رشد جهت در شخص

: « از است عبارت اصطالح در پيروي و خضوع انقياد، عادت، غلبه، قهر، اطاعت، جزا، معناي به لغت در دين

 گرفته كار به آنها پرورش و انساني جامعه امور ي اداره براي كه ومقرراتي قوانين ، اخالق عقايد، ي مجموعه

 است فرايندي ديني تربيت گفت توان مي آمده عمل به دين و تربيت از كه تعريفي به عنايت با. » شود مي

 ديني مقررات و ،قوانين عقايد ي مجموعه از گيري بهره با مربي آن ضمن كه متربي و مربي ميان سويه دو

 گام خود ياستعدادها شكوفايي و رشد جهت در آزادانه متربي كه آورد فراهم شرايطي تا كند مي تالش

 مانند تربيت هاي جنبه ساير همچون ديني، تربيت. گردد رهنمون مطلوب هاي هدف سوي به ، برداشته
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 تفاوت اين با ، شود گرفته فرا و آموخته بايد كه سويه دو است فرايندي...و اخالقي ،ذهني، جسماني تربيت

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

  اهميت پژوهش

 نيز تربيت علم است، اثر كم يا اثر بي علم آن در ورود آن بدون كه است اصولي داراي علمي مطلب هر

  :  اند جمله آن از زير موارد كه دارد اصولي

 آسان كه چرا نمود پرهيز بايد كودك به نسبت خشونت و گيري سخت از اصل اين طبق:  سهولت اصل ـ1

  .كند مي بدبين دين اصل به را او گيري سخت و مند عالقه را كودك گيري

 نيز كودكان به آموزش در فرموده نازل تدريجا را احكام و آيات نيز خداوند كه طور همان:  تدريج اصل ـ2

  . كند درك را مطالب استعدادش شكوفايي و رشد با متناسب كودك تا شود رعايت بايد تدريج اصل

 سويي از كودك به آموزش اهميت.  است مداوم و مستمر امري اسالم در آموزش: استمرار و ومتمدا اصل ـ3

 طلبد مي را آموزش در مداومت و استمرار ديگر سوي از كودكي رواني و ذهني ساختار دوره بودن طوالني و

 فشار و شتاب از و داد انتقال وي به را اعتقادي مفاهيم كودك رواني تحول و عقلي رشد موازات به بايد و

  . نمود پرهيز

 فعاليت و تفكر براساس كه باشد آموز دانش يادگيري و فكري رشد بايد تعليم هدف:  بخشي آگاهي اصل ـ4

  . است آن مرور و تكرار از سودمندتر ، فكري

 ايويژگيه با متناسب بايد و كرد عمل يكسان طور به توان نمي كودكان آموزش در:  فردي تفاوتهاي اصل ـ5

 بعضي شعر، با برخي ، كرد استفاده موثر و گوناگون روشهاي از خانوادگي سوابق و انگيزش ، عاطفي شناختي
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 تفاوتهاي بايد پس.  ديرتر بعضي و زودتر برخي ، كنند مي درك بهتر پاسخ و پرسش با برخي و داستان با

  .داشت نظر در را فردي

  توصيف وضع موجود

سال است كه در آموزش و پرورش در  …مي باشم. بنده در حدود  …رستانشه …آموزشگاه  .. …اينجانب 

نفر دانش …ليسانس دارم. و هم اكنون در آموزشگاه فوق الذكر با ................حال خدمت هستم. بنده در رشته 

ان انتظار داشت، دانش آموز ..…آموز سر و كار دارم. در آموزشگاه من آنچنان كه مي بايست از يك مدرسه

عالقه اي به فراگرفتن فرايض ديني از خود نشان نمي دادند و با اينكه نسبت به دانش آموزان ديگر مدارس 

بازيگوشي مي كردند و در هنگام ارئه مطالب آموزشي از وضعيت اخالقي خوبي برخوردار بودند ، باز هم 

پيدا كرده بودم كه تعداد اندكي از آنها در تربيتي در زمينه احكام و... تمر كز افكار نداشتند.از آنجا كه اطالع 

خانه از ماهواره و شبكه هاي اجتماعي مثل وايبر ، واتساپ و... استفاده مي كنند ، تصميم گرفتم قبل از 

اينكه زمينه براي انحراف اين كودكان معصوم بيشتر محيا شود، آنها را بيشتر با احكام دين و تربيت ديني 

  آشنا نمايم.

  ):يك شواهد( عاتاطال ارائه

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود مي ميسر روش چهار طريق از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم كه دارند هايي ويژگي و ها كاربرد روش چهار اين از يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشي چه كه اين. كنند كسب را كافي ناييآش ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان

 آوري جمع كه اطالعاتي همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگي دارد كاربرد پژوهي اقدام در فنوني

 شواهد با مترادف) اطالعات( ها داده ديگر بيان به. نيستند چيزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود مي
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 داوري رخدادي يا چيزي تغييرات ي درباره توانيم مي وسيله بدان كه تندهس هايي داده شواهد. نيستند

  .باشيم داشته قبول قابل شواهد بايد چيزي رد يا اثبات براي پس كنيم

بنا بر اين در اين قسمت تصميم گرفتم با ديگر همكاران ،دانش آموزان و اولياي آنها مصاحبه هايي داشته 

مودم و آن را در اختيار تني چند از اوليا و همكاران قرار دادم تا از نظرات باشم.همچنين پرسشنامه اي تهيه ن

آنها استفاده نمايم. خودم نيز به جستجو در بين كتاب هاي مرجع و همچنين مقاالت و گزارشات علوم 

زانم تربيتي و مديريت آموزشي پرداختم تا با ارائه راهكار هاي مناسب اين مسئله بغرنج را در بين دانش آمو

  از بين ببرم.

  : ديني تربيت بر موثر عوامل

 به كودك.  باشد مي آنها روح غذاي و كودكان اساسي نياز كه است محبت ، تربيت بر موثر عوامل از:  محبت

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

 بچه: «  فرمودند مي و » تريند پاكيزه و ترند نزديك خدا به ها بچه: «  نمودند مي محبت بسيار كودكان

  .»تر نزديك مبدأ به و است ملكوتي و العهد جديد

 براي او جذب اصلي عامل دو و دارد او از بسيار پذيري تأثير كودك كه است كساني جمله از معلم: معلم

   نمود مطلوب استفاده انتو مي عنصر دو اين از كه است محبوبيت و مقبوليت كودك

 مراحل نمودن طي با و اصولي بايد يك هر كه مؤثرند نيز تنبيه و تشويق چون ديگري عوامل: تنبيه و تشويق

  .  گيرد قرار استفاده مورد آن مخصوص

 سرنوشت بر گذار تأثير بسيار عوامل از دهي شير و بارداري هنگام مادر مراقبات:  مادر و پدر مراقبتهاي

 ساز زمينه عوامل از تواند مي...  و مادر كردن غيبت يا حرام غذاي ؛ گذارد مي اثر بچه بر گناه.  ستا كودك

 فرزند سعادت ساز زمينه ، دادن شير وضو با ، شيردهي دوران در مادر تقواي باشد آينده در كودك شقاوت
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 شما بحث اين بودن ستردهگ علت به كه دارند فرزند ديني تربيت در مهمي نقش پدر و مادر.  باشند مي

  . دهيم مي ارجاع ، است فايده مفيد بسيار كه قائمي علي دكتر كتاب دو به را عزيز خوانندگان

  : ديني تربيت اصول

 نيز تربيت علم است، اثر كم يا اثر بي علم آن در ورود آن بدون كه است اصولي داراي علمي مطلب هر

  : اند جمله آن از زير موارد كه دارد اصولي

 آسان كه چرا نمود پرهيز بايد كودك به نسبت خشونت و گيري سخت از اصل اين طبق:  سهولت اصل ـ1

  . كند مي بدبين دين اصل به را او گيري سخت و مند عالقه را كودك گيري

 نيز كودكان به آموزش در فرموده نازل تدريجا را احكام و آيات نيز خداوند كه طور همان:  تدريج اصل ـ2

  . كند درك را مطالب استعدادش شكوفايي و رشد با متناسب كودك تا شود رعايت بايد تدريج اصل

 سويي از كودك به آموزش اهميت.  است مداوم و مستمر امري اسالم در آموزش: استمرار و مداومت اصل ـ3

 طلبد مي را شآموز در مداومت و استمرار ديگر سوي از كودكي رواني و ذهني ساختار دوره بودن طوالني و

 فشار و شتاب از و داد انتقال وي به را اعتقادي مفاهيم كودك رواني تحول و عقلي رشد موازات به بايد و

  . نمود پرهيز

 فعاليت و تفكر براساس كه باشد آموز دانش يادگيري و فكري رشد بايد تعليم هدف:  بخشي آگاهي اصل ـ4

  . است آن مرور و تكرار از سودمندتر ، فكري

 ويژگيهاي با متناسب بايد و كرد عمل يكسان طور به توان نمي كودكان آموزش در:  فردي تفاوتهاي اصل ـ5

 بعضي شعر، با برخي ، كرد استفاده موثر و گوناگون روشهاي از خانوادگي سوابق و انگيزش ، عاطفي شناختي



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

١١ 

 

 تفاوتهاي بايد پس.  ديرتر عضيب و زودتر برخي ، كنند مي درك بهتر پاسخ و پرسش با برخي و داستان با

  داشت نظر در را فردي

  :پيشنهادي هاي حل راه

  .آموزان دانش به نامه پرسش ي ارائه و تهيه

  زمينه اين در متخصص افراد با مشورت

  راه بهترين انتخاب و شده ارائه كارها راه بررسي 

  مختلف هاي تساي به سركشي و موضوع با مرتبط هاي نامه پايان مجالت، كتب، مطالعه 

  آموزان دانش رفتار مشاهده 

  آموزشگاه در  انديشي هم جلسات برگزاري 

  

  

  

  

  

  راهكار هاي موثر در تربيت ديني دانش آموزان

  مستقيم غير روش ـ1
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 تذكرات مسقيم روش در كه چرا است مستقيم روش از تر مفيد بسيار مستقيم غير روشهاي از استفاده نتايج

 جريحه را كودك احساسات.  نصايح و ايرادات بيان و شود مي منفي مقاومت و جتلجا سبب متوالي و زياد

 مقاومت سبب خطا پذيرش از ناشي خفت احساس و خودخواهي ، غرور احساس اين بر عالوه.  كند مي دار

 از نمايشي ، الهي نعمات يادآوري ، گويي قصه ، مثال از استفاده روش ، الگويي روش. شود مي فراگير روحي

 ديده بسيار مستقيم غير روش نيز بهجت... ا آيت چون بزرگاني سيره در. هستند مستقيم غير روشهاي جمله

 ضمن در بلكه. نه يا بكن را كار اين فرمايند نمي شخص به مستقيم طور به گاه هيچ ايشان.  شود مي

  .نمايند مي گوشزد را اطرافيان اشتباه و قصور حديثي يا داستان

  فعال روشهاي زا استفاده ـ2

 ، ها بچه گروهي فعاليت ، است آن عمقي تأثير آن مزيت و است نظر مد كودكان مشاركت روش اين در

 موارد از خاطي افراد مورد در قضاوتشان و نظارت و آنها توسط قوانين وضع ، ايشان به مسئوليت واگذاري

  .است موثر و مهم

  تلقيني تربيت روش ـ3

)  ره( خميني امام حضرت ، است اسالمي تربيت در استفاده مورد روشهاي از رانديگ و خود به مثبت تلقين

 بايد كه مطلبي يك...  است تلقين است مفيد انسان براي كه چيزهايي از يكي: «  فرمايند مي مورد اين در

 اگر هتج همين به كند مي پيدا نقش انسان نفس در بيشتر تكرارها و تلقينات با بكند تاثير انسان نفس در

 و آگاهانه ، مثبت شيوه به بلكه نباشد تحميل و منفي صورت به تربيت و تعلم در تلقين روش از استفاده

  .بود خواهد موثر و مطلوب بسيار پذيرد انجام آزادانه
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  : ديني مفاهيم برخي آموزش شيوه

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

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

 كودك درك حوزه و سن با متناسب بايد دعاها:  داشت نظر در را نكته چند بايد دعا مورد در:  دعا مفهوم

 كودكان روح در كه مناجات و سرود مثل جمعي دسته و كوتاه دعاهاي همچون.  ببرد بيشتري لذت تا باشد

 بايد ضمن در. باشند داشته تأثير و تازگي تا شوند عوض يكبار وقت چند هر دعاها اينكه ديگر.  است موثر

 شود نمي مستجاب دعايشان چرا كه نشود ايجاد شبهه تا كرد بيان كودكان براي را دعا استجابت عدم عوامل

 از.  كنيم باور را آن بايد و است موجود آنها سليم فطرت و كودكان پاك روح در نماز زمينه:  نماز مفهوم.

 ترغيب و تشويق نماز گزاردن به را آنها و كرد آشنا نماز با تدريج به را كودكان بايد دبستان نخست سنين

.  بداند نيز را خواندن نماز علت و باشد شده تبيين كودك براي دعا و خدا مفهوم بايد تعليم از قبل.  نمود

 ديني مفاهيم از ديگر برخي آموزش به پرداختن البته كرد استفاده ساده آموزشهاي از توان مي كار اين براي

 اي ساده داليل و دين اصول آموزش. باشند برخوردار خاصي نظم از بايد كه دارند را خود خاص هاي شيوه

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

  .است امامان و پيامبران و خدا به كودك كردن مند

 ويژگيهاي با دارند عهده بر را كودك تربيت از قسمتي يا تربيت كه مربي يا معلم ، والدين چه هر:  نتيجه

 بايد آموزش هاي شيوه.  تراند موفق آموزش امر در باشند آشناتر آنان تربيتي و روانشناسي نكات ، كودكان

 در را آنها و شناخت را گذار تأثير عوامل بايد ديني مفاهيم آموزش در.  باشند كاربردي علمي و اصولي

 اگر كه چرا ؛ جست بهره ـ السالم عليهم ـ معصومين سخنان از و داد جهت آموزش امر شدن بهتر راستاي

 بسيار يا نبوده پذير امكان او تربيت ديگر و گردد مي سخت و شده ديگر چيزهاي به مشغول او قلب شود دير

 را ديني و اخالقي مسائل خودشان اول درجه در بايد كودك رفتاري الگوهاي.  شد خواهد اثر كم و مشكل
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 در.  گيرند مي الگو خود مادر و پدر از معموال و هستند خوبي پذيران الگو كودكان كه چرا كنند رعايت

 همچنين و نشود كودك در روحي مقاومت موجب تا كرد استفاده مستقيم غير روشهاي از بايد بيشتر آموزش

  .  هستند موثر بسيار فعال روشهاي

  :  موقت طور به جديد راه انتخاب

 كه آنجايي از اما. است بردباري و تمرين اندكي مستلزم ، جديد رويكرد يك شكوفايي كه است بديهي 

 متكي شناختي و رفتارگرايي مكتب و عملي هاي تجربه و علمي هاي يافتهبر بخش اثر آموزشي راهبردهاي

 چه. كرد استفاده مفاهيم آموزش در بخش اطمينان و مناسب رويكردي عنوان به آن از توان مي هستند،

 وقت هيچ آيا اما. هستيم خود هاي روش تغيير براي نو راهي دنبال به هميشه مدرسه در ما از بسياري بسا،

 كنيم؟ استفاده مدرسه وضعيت بهبود جهت در را آن و كنيم ايجاد خودمان در را تغيير اين ايم دهكر سعي

 نظرم مورد هاي حل راه از تعدادي تا كردم سعي كردم، تحليل و تجزيه را آورنده وجود به داليل اينكه از بعد

 و ديني هاي آموزه بر يهتك و آموزشگاه محيط حول بيشتر را خود هاي حل راه كردم سعي .كنم اجرا را

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

 و صبر با توانستم مي من حاال. دهند ياري حلها راه صحيح اجراي در را من تا گرفتم مي كمك نيز همكاران

 ديگر با را خود پيشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشكالت قيهب براي حل راه انتخاب به بيشتر حوصله

 با آن مورد در و گذاشتم ميان در منطقه آموزشي هاي گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه در همكاران

  .كردند اعالم را خود مساعد نظر همگي خوشبختانه و كردم نظرخواهي ايشان

  :ها حل راه اجراي

 و) ره(امام حضرت خاصه ، تقليد مراجع نظرات از متاثرفرهنگ اسالمي و  حجاب از مثبت ديدگاهي ارائه

 پوشش عنوان با تحقيق و مطالعه ، كتابخواني مسابقات قالب در فعاليت اين مطهري اهللا آيت مقام واال  شهيد
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  ارتقا و داده قرار تاثير تحت را آموزان دانش هاي دانسته و آگاهي تواندب تا گرديد ارائه  آموزشگاهدر  برتر

 و گرائي مد داليل ، حجاب فلسفه ، گرديد مي برگزار آموزشگاه در كه پاسخ و پرسش درجلسات.  دهد

 دانش شبهات و شد مي داده توضيح پوشش وچگونگي پوشش فلسفه ، مد اهميت ، مد ايجاد چگونگي

 مي داده پاسخ يميصم و عاطفي محيطي در آنان سئواالت به و گرفت مي قرار اصالح و توجه مورد آموزان

 برخورد گونه هر بدون تبعيت مي نمودند  رذايل اخالقيدر مورد دانش آموزان كه از فرهنگ بيگانه و  شد

 در.ميگرديد ساعدتم درخواست طرح اين ياوران بعنوان آنان از و شد مي داده تذكر زننده و منفي

 ، خود ناقص پوشش نامناسب تاثيرات و رفتار چرائي به صميمي و امن محيطي در ، نيز فردي برخوردهاي

 برنامه با توجيهات و تذكرات اين البته.  آمدند مي ما مدد به فرهنگ اين گسترش براي و شدند مي واقف

  .گرفت مي صورت عاطفي تعامالت و صميميت ايجاد از پس و قبلي ريزي

 من به است، من نظر مورد كه خاصي شرايط و سالم نوزاد دوجين يك:«گويد مي) 1920( واتسون جان

 خاصي تخصص براي و انتخاب اتفاقي طور به را كدام هر كه دهم مي تضمين من. كنم بزرگ را آنها تا بدهيد

 استعداد، از نظر صرف با كنم تربيت گدايي، و دزدي حتي و بازاريابي هنرمندي، وكالت، پزشكي، مانند

 انسان ها آن كه ميدهد نشان روشني به جمالت اين .»فرد آن فردي آمادگي و  دلخواه شغل ، توانايي تمايل،

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

 معلم كه است سياهي جعبه چون انسان. است حصول قابل فرد براي ها پاسخ و محرك مديريت راه از فرد،

 دهد انجام خواهد مي كه كاري و مباحث به بايدمربي  پس. كند اجرا و طراحي او ايبر را آموزش جريان بايد

  . باشد داشته كامل تسلط

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

 مانمعل و مربيان والدين، مانند دارند، دخالت متعددي عوامل ها، انسان استعدادهاي شكوفايي و پرورش در 

 كريم قرآن در و ما ديني تربيت تعبير در كه نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربيتي و آموزشي هاي برنامه ،
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 شكوفايي و رشد و افراد شخصيت گيري شكل و ساختار در بسزايي تاثير است شده ياد اسوه نام به آن از

 نياز مشخصي نمونه و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي هنرمند كه گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانايي

 و فكري اخالقي، ساختمان تا دارد احتياج الگو به خويش، شخصيت به دادن شكل براي نيز انسان. دارد

 نياز اين دانش آموزان بين ولي است، همگاني الگو و اسوه به نياز البته. بسازد آن مطابق را خويش شخصيتي

 عالقه بيشتر ترقي و كمال به و انديشند مي الگوها به ديگران از بيشتر آنها چون است، تر مهم و بيشتر

 »برتر هاي نمونه و  اسوه«سراغ بايد خويش كمال براي انسان كه دارد اين بر تصريح نيز قرآني تعابير. مندند

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

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

 او به نتوان كه باشد توهمي و خيالي شخصيتي نبايد الگو كه شد يادآور بايد نيز را نكته اين.  دهند مي

 مي فرا گيري اوج و صعود براي را روح كه هستند رفيع و بلند هاي قله بسان مناسب الگوهاي بلكه رسيد،

 اولين نيز من  .كنند مي متمركز آن به يابي دست براي را دانش آموزان پنهان و  آشكار نيروهاي و خوانند

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

 در نرمي ايشان، تربيت در خواري غم صدر، سعه صبوري، خودم، رفتارهاي در تا كردم سعي من. دادم قرار

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

 و تانهدوس اي رابطه ايشان با طرفي از. دارم اعتقاد كامالً زنم مي كه حرفهايي به من كه سازم مطمئن

 كودكي و تحصيل زمان از خاطراتي كردم، مي صحبت آنها با را اي دقيقه چند هميشه. كردم ايجاد صميمي

 مي ايجاد وجود ابراز انگيزه ايشان براي اخالقي كوتاه داستان يك بيان با يا و كرده تعريف خودم يكودك و

 آگاهي كامالً شما مشكالت و نيازها از و هستم شما مثل يكي هم من كه بودم فهمانده كامالً آنها به. كردم

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

 مثال را آموزشگاه آموزان دانش از نفر دو باشيديكي فردا، براي آگاهي مادران بتوانيد و باشد هايتان خانواده

 الگو خود براي را ايشان رفتارهاي تا خواستم ها بچه از داشتند اي شايسته و خوب بسيار رفتارهاي كه زدم
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 تغيير جهت در خودشان انديشه و فكر نيروي از گيري بهره با البته آنها خوب رفتارهاي از و دهند قرار

 مكانا اين و هستند قوي حسادتي حس داراي سن اين در دختران چون البته. بگيرند ،بهره خود رفتارهاي

 در را كاذبي برتري احساس هم آموز دانش آن ، آن بر عالوه و كند رخنه آنها در حس اين كه داشت وجود

 هر گفتم ايشان بندي گروه از بعد و كردم اجرا كالس در مسابقه يك صورت به را عمل اين. كند ايجاد خود

 بگيرد پيشي گروهها بقيه از شايسته يرفتارها انجام و ادب رعايت و خوب كارهاي انجام در بتواند كه گروهي

 نهايت در و شد خواهد معرفي و انتخاب برتر گروه عنوان به دهد، افزايش را خود مثبت امتيازهاي تعداد و

  .گرفت خواهد قرار تشويق مورد

  :  روايات و احاديث ، آيات به مراجعه و ديني هاي 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 كودك وجودي گوهر و ذات در ينوجوان در قرآني و ديني هاي آموزه اگر كه: فرمايد مي تبيين خوبي به

 به كه آميختگي گردد، مي آميخته نوجوان خون و گوشت در كه شود مي تثبيت و نهادينه گونه آن گيرد،

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

 خواهيم كار به را اي ويژه همت آن از گيري بهره در طاليي فرصت يك عنوان به فرصت اين از كنيم، درك

 متوسط شاخص با يعني. شود مي سپري مدرسه محيط در ايراني فرد يك زندگي از سال 12 تقريباً.  بست

 هاي آموزه موضوع در آموزشي فرايندهاي به كوتاه نگاهي. مفيد عمر% 18 يعني) سال 65( ايراني يك عمر

 مدارس به را توجه كمترين مبحث اين در ما، كه دهد مي نشان آن انتقال هاي شيوه و مدارس در ديني

 كه اي مسئله متاسفانه است نبوده ساز انسان و پاسخگو و كافي ، ايم داده انجام اقداماتي اگر و ايم داشته

 سن اين در كافي تربيتي و ديني اعتقادات وجود عدم بود چشمگير و مشخص من كالس در كامالً آن نمود

 هاي شبكه وجود. بود شده توجهي كم آن به و خشكيده ديني واجبات رعايت مثل ارزشي مسائل. بود

 كردم مي سعي هميشه. بود شده ها مناسبت از بسياري فراموشي باعث حتي اه خانه بيشتر در اي ماهواره
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 داشته نماز خواندن براي اي انگيزه همكاران بقيه و من ديدن به ها بچه تا باشم قدم پيش نماز خواندن در

 براي عالقه با ها بچه وقتي چون خودم همواره با بچه ها نماز مي خواندم خيلي خوشحال مي شدم . باشند

  . شدند مي حاضر نماز در شركت

 ها بچه از و كردم نصب  كالس تخته كنار در را آن كه هاكالس براي كوچك تابلوي يك تهيه -3

 و. بگيرد عهده بر آن روي را تربيتي آيه يا حديث يك نوشتن مسئوليت نفر يك روزي ترتيب به تا خواستم

 كردند مي حفظ را آنها كه هم كساني به و انديمخو مي را آيه يا  حديث هم با درس شروع از قبل هميشه

 باعث داشت ايشان رفتار و اخالق بر كه مثبتي تاثير بر عالوه موضوع همين. گرفت مي تعلق اي ويژه امتياز

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

 به كمك و مراسمات اجراي جهت هم خودم و كند اجرا مدرسه محيط در را يمذهب مراسمات بيشتر امكان

 برگزاري صفر، و محرم ماههاي مراسمات. شدم قدم پيش وسايل خريد يا و محيط كردن آماده در  ايشان

  . داشت ها بچه اخالق در خوبي بسيار تاثير و شد مي برگزار ما   آموزشگاه در...  و ها عزاداري و اعياد

 تهاجم فرهنگي و رضايئل اخالقيپيشگيري از  در خوبي همكاري كه آموزاني دانش از تشويق -4  

 رفتارهاي تغيير در سعي و داشتند خوبي همكاري ها بچه بيشتر آن ابتداي از و طرح اجراي هنگام درداشتند

 تا كردم سعي يزن من. داشت نمود كامالً ها بعضي در ابتدا همان از تغييرات كه طوري به.كردند مي خود

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

  ):دو شواهد( اطالعات گرد آوري

 به  آموزان دانش اكثر اذان صداي باشنيدن شده بيشتر آموزه هاي ديني به آموزان دانش دقت و توجه

 نماز زنگ از قبل و دادند مي نشان زيادي اشتياق فريضه اين انجام براي گاهي حتي و رفتند مي نمازخانه

 تغيير به كه آموزاني دانش تعداد آموزشگاه در حضور   اواخر در. خواستند مي اجازه فريضه اين مقدمات براي
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 عنوان به مدرسه طرف از كه اي ساده هاي بند هد از بيشتر و بود شده كمتر كردند مي فكر خود ظاهر در

 اسالمي اخالقيات  و شئونات رعايت نيز مدرسه از خارج در. كردند مي استفاده بودند، ردهك دريافت هديه

  .شد مي ديده كمتر جلف رفتارهاي و رسيد مي نظر به بيشتر آموزان دانش بين

  ديني باورهاي تقويت و تعميق براي راهكارهايي

 پژوهش كميته و نامه نمايش و دكلمه ، سرود ، تواشيح ، نماز كميته:  مانند مختلف هاي كميته تشكيل - 1

  ...) و هنر ، تاريخ ، اجتماعي علوم(  دروس تمام با ديني آموزش تلفيق -2. 

 ، نيكو اخالق پرورش و نماز ، ها موفقيت و مذهبي باورهاي ، نماز هاي خاطره موضوعات با مقاله فراخوان - 3

  . دين در بهداشت و يكتا خالق با گو و گفت

  بودن زيبا و تميز ، آن ساختن معطر چون ، مذهبي مراسم اجراي مكان يا ازخانهنم نمودن جذاب

  . ديوار روي ديني هاي ارزش با مناسب هاي نقاشي سرما و گرما نظر از اعتدال - 4

 مراسم در شركت ، جماعت هاي نماز برگزاري ، ديني هاي مراسم انجام در جمعي دسته هاي حركت - 5

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

    مدرسه در آموزان دانش  مذهبي مشاركت براي راهكارهايي

 در هماهنگ صورت به مدرسه بلندگوي از ظهر اذان شنيدن هنگام آموزان دانش سكوت و اذان پخش - 1

  .منطقه مدارس سطح

 توسط اقامه و اذان فوايد يتاهم و آموزش جهت مدارس در مربيان و اولياء جلسه يك دادن اختصاص - 2

 عنوان به آموزان دانش اولياي نمودن سهيم منظور به آموزان دانش اولياي از يكي توسط يا تربيتي مربيان

  .فرزندانشان براي نمو و الگو
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 مشاركت و درسالروزشان " حبشي بالل " توسط اسالم صدر اذان اولين ي خاطره و ياد داشت گرامي - 3

  .مراسم اين برگزاري در وزانآم دانش خود دادن

 مطرح مسايل انتقال و انجمن و آموزي دانش شوراي در تربيتي مسايل و اقامه و اذان تفسير و آموزش - 4

  . آموزان دانش ي كليه به شورا اين اعضاي توسط شده

 ربيانم 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 تربيتي

 به تشويق و آموزش جهت معلمين و آموزان دانش بين فرهنگي– ديني – علمي مسابقات برگزاري - 6

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

 ساعات در نماز ي بارهدر علمي – ديني هاي شخصيت زندگي از مذهبي و آموزنده هاي فيلم نمايش - 7

  ... و قرآن و پرورشي

  .اقامه و اذان آموزش  با ارتباط در تربيتي امور و مدرسه مشاورين همكاري با بروشورهايي تنظيم و تهيه - 8

  بحث و نتيجه گيري

 و فرايض ياددادن دانش آموزان  براي اوليا و آموزگاران و عوامل اجرايي مدرسه مهم بسيار وظايف از يكي

 همين گيرد صورت منطقي و اصولي بصورت كار اين اگر است....و روزه – نماز قبيل از ديني باتواج

 كامآل عاطفي و اخالقي انحرافات از او بازدارندگي و ممانعت در موثر و مثبت عامل عنوان به ديني دستورات

 مي عالي شخصيت با نيانسا و متدين فردي وارد اجتماع بزرگتر شد زمانيكه و داشت خواهد بسزايي تاثير

 والدين. يابد مي پرورش و رشد ها آن در كودك كه هستد مهمي بسيار كانون دو مدرسه و خانه . شود

 را فرزند و نمايند مي ايفا را فرزندان به مذهبي هويت ريزي پي در اي سازنده و كليدي نقش خانه در گرامي
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 خود وجود در كه دارد اولياء نگرش نوع به بسته اين و زنند مي  قالب خواهي دل شكل هر به مومي همچون

 كسب در فرزندشان يابي راه به تمايلي آيا و شده تقويت و گرفته شكل مذهبي و ديني مسايل حد چه تا آنان

 قطور و تنومند كم كم خانه در انسان وجودي درخت نهال كه دانند مي و دارند؟ مذهبي و ديني هاي آميزه

    كرد؟ شروع را پرورش خانواده از بايد جامعه  سالمت و ساختن براي گرددو مي

 پيش و باشند داشته آنان با اصولي و صحيح هاي خورد بر كودكان زندگي نخست هي سال در ها خانواده اگر

 را بسياري مشكالت كنند فراهم مدرسه محيط با كودك آشنايي براي را الزم هاي زمينه مدرسه به ورود از

  . كنند مي ايجاد كودك براي اعتمادي قابل و مستحكم بناي زير و برداشته علمانم و مربيان دوش از

 ديني فرايض انجام در  آموزان دانش پرورش و آموزش بر عالوه خود بايد محترم مربيان نيز مدرسه در اما

 مسايل شاموز هاي مسير و باشند نداشته ابايي آموزان دانش منظر در مذهبي مسايل انجام از و باشند الگو

 براي خوبي گر هدايت و نمايند روبي الي آموزان دانش سرگردان و بحراني و زده طوفان كشتي براي را ديني

  . باشند شياطين دست از آنان گريز

  

  جايگاه تربيت ديني در مدارس

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

 اين در روشن نتيجه يك به رسيدن ضرورت و سو، يك از بحث بودن ذوابعاد و بودن پيچيده ماست، اسالمي

  . باشد مي مسأله تر عميق بررسي مستلزم ديگر، سوي از زمينه

 هاي مجموعه بزرگ و كوچك جمع هر و انساني جامعه هر جامعه هر در خاص هاي ارزش وجود. اول اصل

 جامعه آن يكپارچگي و وحدت مبناي كه است اي پيچيده يا و ساده هاي ارزش پاره و ها ارزش داراي بشري

 ابعاد در كه ها، ارزش اين. باشد مي خاص جامعه آن حيات ادامه و وجود عامل تر، دقيق عبارت به و است
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 ند،ك مي بروز آن امثال و سياسي تاريخي، ديني، ملي، قومي، اشكال در و رفتاري، و گرايشي، شناختي،

 كه هايي ارزش همان جز نيست چيزي هرجامعه فرهنگ رو، اين از. دهد مي شكل را جامعه آن فرهنگ

 آمده گردهم خاصي منطقه در مردم اين چه است، شده جامعه آن شكل در مردم از اي عده همگرايي موجب

  .كنند زندگي مختلف جغرافيايي مناطق در يا و باشند

 باشد منفي ديگر جامعه نظر در جامعه يك مثبت ارزش است ممكن. ندارد وجود ارزش بدون جامعه و انسان

 جامعه كه نيست چنين اما شود، ديگرگون گوناگون عوامل پي در و زمان گذشت با جوامع هاي ارزش يا و

 نيست اين و شود خاصي هاي ارزش به معتقد ديگري زمان در و نباشد ارزشي هيچ داراي زمان يك در اي

  .ندارد وجود ارزش بدون انسان و است انسان تابع جامعه كه اين دليل به مگر

 از ها، ارزش نسبيت به بودن قايل و فردگرايي آزادگرايي، ظاهر رغم علي نيز، ليبرال تفكر پيرو جوامع حتي

 رفتاري و عاطفي شناختي، مختلف ابعاد در اجتماعي هاي ارزش سري يك از و نبوده مستثني قانون اين

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

 جامعه هاي مشخصه كه فرديت، نسبيت، آزادي، عناوين هرگز. كنند مي جويي چاره اجتماعي ناهنجارهاي

 تحقق سااسا. شوند تلقي) خود مباني بر بنا( ارزش فاقد جوامع آن كه شود نمي موجب است، غرب ليبرالي

 خرد هاي ارزش از اي مجموعه در اشتراك با جز يكديگر كنار در زندگي براي افراد شدن راضي و جامعه يك

 يك جامعه حيات ادامه يا و اوليه تحقق براي ها ارزش در اختالف. نيست ممكن ها آن بر تسالم و كالن و

 وجود نفي آن تبع به و ارزش در ييفردگرا و آزادي چون اصولي به تمسك بنابراين،. است تهديد و مانع

 جامعه همچون اي جامعه به رسد چه نمايد، نمي منطقي ليبرال جوامع در حتي اجتماعي، هاي ارزش

 همين براساس نيز، اسالمي جوامع. باشد مي ديني هاي ارزش گسترش و حفظ آن اصلي شعار كه اسالمي

 حول جامعه افراد و دهند مي شكل را جامعه آن هويت كه هستند ديني مقبول هاي ارزش داراي قانون،

  .آيند مي گردهم ها ارزش آن محور
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 است، برخوردار ها ارزش از اي مجموعه از كه اين بر عالوه اي جامعه ارزشهر آموزش ضرورت. دوم اصل

 حيات و كند حفظ را مزبور هاي ارزش بعد، هاي نسل به مفاهيم انتقال و آموزش طريق از تا كند مي سعي

 هنجار جامعه افراد ديد از مشخصي هاي ارزش وقتي كه است اين هم آن ساده استدالل. بخشد ادامه را آن

 صحيح را آن بر مبتني رفتار و داشته اعتقاد ها ارزش آن به جامعه افراد كه است آن معناي به شود، تلقي

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

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

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

 گانهم اما) 2(باشد، هايي تفاوت مختلف هاي ديدگاه بين آتي هاي نسل به مفاهيم انتقال چگونگي در يا و

 بين تعارض ارزشو آموزش بحث در. ورزند مي اصرار عمل يا كالم در بعد، هاي نسل به مفاهيم انتقال اصل بر

 بر كه هستند پروري منش ديدگاه پيروان اين ظاهر، در گرچه ،"شكوفايي خود" و "پروري منش" ديدگاه دو

 سستي كه جا آن تا ورزند، مي يدتأك مدارس در كودكان به جامعه هاي ارزش مستقيم و صريح آموزش لزوم

 دست و( امر واقع در چندان نيز خودشكوفايي ديدگاه پيروان شمارنداما مي نابخشودني امري را مسأله اين در

 طور به غربي جامعه سطح در امروزه كه فرهنگي هاي فعاليت. ندارند اي فاصله ايشان با) عمل مقام در كم

 پذيرد، مي صورت آتي نسل به غربي هاي ارزش انتقال و حفظ يبرا خاص طور به مدارس سطح در و كلي

  .طلبد مي را مستقلي نوشتار ها آن به وار فهرست و كوتاه اي اشاره فقط كه است فراگير و گسترده چنان آن

 دست عملكرد و مسلمانان عمل مقام و مسلماني باب در كه تأسفي از نظر صرف نيز، اسالمي ديدگاه در

 كه افسوسي از نظر صرف و خورد، بايد جهت اين در اسالمي كشورهاي كارگزاران و فرهنگي امور اندركاران

 ذات به اسالم داريم، همراه به ديني بزرگ انقالب از پس حتي و اسالميمان كشور همين در قضيه اين در

 در. است روشن و صريح بسيار معاصر نسل حتي و بعد نسل به اسالمي هاي ارزش انتقال لزوم اصل در خود
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 و »بالحديث اوالدكم بادروا« و »اوالدكم ادبوا« ،»علّموا« همچون تعابيري و ها واژه روايي، و قرآني منابع

  .دارد مهم اين از حكايت همه آن، امثال و »معلم وظايف و مقام« ،»الوالد علي الولد حق« چون ابوابي

 به آن انتقال و ها ارزش آموزش ضرورت اصل اهميت موازات عقيدهبه تحميل مقابل در تعقل. سوم اصل

 به آتي، هاي نسل به مفاهيم انتقال چگونگي تربيت، و تعليم در اساسي اصول از يكي عنوان به آموزان دانش

 و تعليم مباحث در. است اهميت حايز نيز مسير اين در متربي تعقل و انديشه قوه كارگيري به امر ويژه

 تفكرات حمله آيد، مي ميان به سخن ديني هاي ارزش ويژه به ارزش، آموزشِ از هرگاه معموالً تربيت،

 اين اساس. شود مي بيني پيش آموزان دانش و متربيان حقوق از دفاع و عقالنيت حربه با ليبراليستي

 وشوي شست عقيده، تحميل و تلقين القاء، نوعي ارزش آموزشِ كه است برداشت اين بر اجماالً حمالت

 نوع اين و شود مي وي انتقادي تفكر قدرت و خالقيت متربي، عقالني رشد مانع و است قلع تعطيلي و مغزي

 طرفداران و شكوفايي خود ديدگاه پيشگامان. ندارد سازگاري انسان آزادي و تربيت و تعليم روح با برخورد،

  .ندا نزده قلم كم عقالنيت نقش پيرامون ويژه به زمينه، اين در خاص طور به انتقادي تفكر

 از هدف بلكه نيست، ديني هاي ارزش آموزش مورد در فوق ديدگاه سقم و صحت بررسي دنبال به بحث اين

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

 ديني هاي آموزش از چه اگر كه نمود جلب نيز نكته اين به را فكر طرز اين مدافعان توجه بايد البته،

 نيز مسلمانان توسط ديني هاي آموزش برخي در عمل مقام در چه اگر و شود مي القاء برداشت كليسايي

 برداشت با ماهوي تفاوت آموزش، در اسالمي ديدگاه اما شود، نمي كودكان عقالني رشد به چنداني اعتناء

  .دارد ايشان

 اين در تفكر و انديشه جايگاه كه، اين اول: است برخوردار مشخصه دو زا مفاهيم انتقال باب در اسالم ديدگاه

 به قرب و تعبد مقام اگر. داشت مقدم آن بر را چيزي توان مي سختي به كه است رفيع چنان آن الهي مكتب

 نيز تعبد اين اساس اما "ليعبدون اال االنس و الجن خلقت ما" كه آيد، حساب به انسان رشد اوج خداوند
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 اين دوم. ندارد ارزشي قطعا باشد، كور تقليد صرف بر مبتني پرستشي اگر يعني باشد، غيرآن واگر است لتعق

 قبول در. "الدين في اكراه ال" كه است دين به دعوت هنگام به اسالم بيداربخش و آزادمنشانه فرياد اين كه،

 صلي اسالم پيامبر رسالت و الهي ايانبي مأموريت تنها و ندارد جايي فيزيكي و فكري تحميل اسالم، دعوت

 في فكروا لو و" مبناي همين با السالم عليه علي امام. است بوده بشري فطرت بيدارسازي آله و عليه اهللا

 و خدا قدرت عظمت در مردم اگر( "الحريق عذاب خافوا و الطريق الي لرجعوا النعمه جسيم و القدره عظيم

 به كه است) ترسيدند مي سوزان آتش از و گشتند مي باز راست راه هب انديشيدند، مي او هاي نعمت بزرگي

  .پردازد مي خداشناسي هاي راه تبيين

 است برخوردار بااليي جايگاه از اسالمي تربيت قاموس در تعقل چه ارزشاگر انتقال در الگو نقش. چهارم اصل

 انسان كه است ضروري نكته اين به توجه آن كنار در اما است، شده اي مالحظه قابل تأكيدهاي آن بر و

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

 است، مطرح اجتماعي يادگيري ديدگاه ويژه به كودك، شناسي روان در كه چنان يادگيري، از زيادي بخش

 مي سعي و كند مي آغاز را پذيري جامعه اساس، اين بر دككو و گيرد مي شكل ارتباطات همين طريق از

  .دهد شكل را خود رفتار ايشان، رفتار از الگوگيري و خود عالقه مورد افراد با سازي همانند فرايند در كند

 تربيتي منشور در. ايم نرفته بيراهه بدانيم، الگوپذيري و الگودهي را اسالم تربيتي مهم مباني از يكي اگر

 اين در ترقي اميد كه كساني و شود مي ياد الگو و اسوه عنوان به پيامبرگرامي ها، انسان بزرگ مربي از قرآن،

 دعاة كونوا" همچون تعابيري با نيز ديگران تربيت امر شونددر مي راه اين از پيروي به سفارش دارند، را راه

  .است شده تأكيد مهم اين بر) "... باعمالكم الناس

 و زمان عوامل ها، آن كنار در و توانشي و گرايشي بينشي، گانه سه عوامل الگوها، گذاريِ تأثير مراتب در

 موردنظر الگوي با الگوپذير عاطفي رابطه چه هر. كنند مي بازي را اول نقش ديگر عوامل برخي و مكان

 باشد، تر عميق) الگوباوري(=  خود نظر مورد فرد بودن نمونه به نسبت فرد باور چه هر و باشد تر نزديك
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 اين براي) مكان و زمان( محيطي شرايط اندازه هر همچنين،. بود خواهد تر بيش الگو تأثير احتمال

 الگوپذيري فرايند گيري شكل دارد، تحقق امر اين هماالن جمع در چنانچه باشد، تر مناسب تأثيرگذاري

  .است هموارتر آن راه و تر قطعي

 مربيان مقام در ها انسان. دانست تربيت در الگوپذيري اصل همين وانبت را نوشتار اين الغزل بيت شايد

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

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

 و ها تالش آن همه ايشان، متربي كه اين از غافل كنند، تربيت را او خود نظر به و گذارند يادگار به خود

 الگو خود، عالقه مورد فرد و مربي از خاصي رفتار يك از سادگي به حال همان در و انگاشته ناديده را زحمات

 دارد، گاليه خود كودك زدن داد از كه مادري. بخشد مي شكل آن وفق بر را خود شخصيت و گيرد مي

 انضباطي بي نشانه را خود شاگرد نظمي بي كه معلمي كند، مي شكايت برومندش جوان هتاكي از كه پدري

 كه سيمايي و صدا است، آمده ستوه به خود جوانان نابخردانه رانندگي از كه اي جامعه آورد، مي حساب به او

 جوانان اخالقي ضعف از كه روحانيتي دهد، مي قرار خود قدانهمنت هاي برنامه سوژه را جامعه هاي ناهنجاري

 دسته اين از همه دارند، گمشده امر، اين در نحوي به كه دلسوزي مربيان همه باالخره، و برد مي رنج جامعه

  اند؟ انديشيده اندكي آن به راجع آيا و...  ناميد، "مخفي مربيان" را آنان بايد كه مربياني مربيانند؛

  داتي اوليا ء دانش آموزان ابتداييپيشنها

 چند به تنها كه است الزامي نكاتي رعايت شود داده ياد دانش آموز به درست فرايض اين اينكه براي پس

  :شود مي اشاره آن مهم مورد

 خوبي و مناسب الگوي پس گيرد مي درس آن از و پذيرفته تاثير ما اعمال از دانش آموز باينكه توجه با - 1

 با نيز فرزندتان كنيد رعايت دانش آموز نزد و خانواده در را ديني فرايض اگر ديگر بعبارت باشيد او براي
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 كرد خواهد عادت كارها آن انجام در و گرفته ياد شما از را درست و صحيح شيوه شما اعمال و رفتار مشاهده

 در پايداري و صبر با او نيدبدا يقين اينصورت در و داشت نخواهد شما بعدي هاي مراقبت به نيازي ديگر و

  .داشت نخواهد بر خالف كار براي را قدمي مستقيم صراط

 حدالمقدور و دهيد پاسخ او عقل و فهم و درك خور در ديني مسائل در فرزندتان سواالت به كنيد سعي - 2

 چون بدهيد او خورد به و كرده جستجو داريد معلومات هرچه نيست نيازي باشد كوتاه و ساده بسيار جوابتان

 را شما مطالب از بسياري لذا است نرسيده خود الزم ذهني و عقلي رشد به كافي اندازه با دانش آموز هنوز

 شما عمل اين و شده حقارت و زبوني احساس دچار نتيجه در فهميد نخواهد چيزي آنها از و نكرده درك

  .گذارد مي او روحيه روي را بدي تاثير

 فهم با متناسب را آنها از هدف نيز و مفهوم كنيد سعي بگيرد ياد دانش آموز را ديني فرايض اينكه براي - 3

 شما چون دهد نمي نتيجه قطعĤ زيرا نكنيد وادار كار اين به اجبار به را او هرگز كنيد تفهيم او به دانش آموز

 عنوان به را ايضفر اين انجام او شويد مي باعث كنيد مي ايجاد فرزندتان كوچك و لطيف دل در كه ترسي با

 اين به شما به تزوير و ريا براي و ترس جهت به تنها و نموده قلمداد خودش به شما طرف از تحميلي وظيفه

دانش  و نشده او عايد ديني تربيت از مثبت نتيجه هرگز كارهايي چنين اين با است معلوم و كند اقدام كارها

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

دانش  دوران به دانش آموز آينده باشد يادتان. دارد ثمر بي نتيجه مطمئنĤ اشتباه روش گرامي والدين - 4

 بزرگ وقتي كه كنيد ريزي پي طوري را فرزندتان تربيتي بناي زيز است بهتر چه پس دارد بستگي او يآموز

 راس در و ديني قوانين و احكام دانش آموز تربيت در نماييد سعي پس باشد راحت لحاظ همه از خيالتان شد

 كه بيĤموزيد فرزندتان به اگر. بشناسانيد فرزندتان به است شايسته آنطوريكه را متعادل خداوند آنها همه

 پاداش ما نيك اعمال تمامي به و است ما نيات حتي و اعمال بر ناظر حال همه در و بوده ما دوستدار خداوند
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 صالح و خير براي قطعĤ فرستاده بشر به الهي پيامبران توسط كه نيز الهي قوانين و دستورات تمامي و ميدهد

  . است ما روحاني و جسماني سعادت و
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