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 بيان مسئله   . 1.1

رت بسياري كه در آموزش مفااهيم ديناي در ماسارو صاو    هاي  با توجه به تالش، هاي اخير در سال

با مباني ديناي اناااد داده   بيان تربيتي براي آشنايي كودكان بي وقفه اي كه مر هايت اليّفعّنيز  گرفته و

ي تعاالي  ذهني آنان به عنوان محفوظات هستيم و ايا  آماوزه هاا    س ، تنها شاهس انبوه سازي مطالبان

بينش و بصيرت صحيح اگر با  ، مي سازد  فرد را ي اعتقادات آينسهي  بخش كه سبك زنسگي و شيوه

هاي بيگانه دچار  فرهنگ هاي صورت نگيرد به مرور كمرنگ شسه و يا در مواجهه فرد با زرق و برق

برنامه هاي درسي در دوران ابتسايي و يرات يتغ. يت حذف اعتقادات آنها مي گردد سردرگمي و در نها
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 ي از آن است كاه گااد  هاي جسيس مسئوالن آموزش و پرورش در تسوي  كتب آموزشي ، حاك نگرش

راهكارهاا و الگوهااي آموزشاي     ي ارائاه  اما هنوز نياز به، ثري در اي  راه برداشته شسه است ؤهاي م

  .نماز در مسارو هستيم موزه هاي ديني خصوصاًآ تر جهت انتقال مناسب

ري از تري  عوامل جلاوگي  تربيت ديني صحيح در طول دوران ابتسايي مي توانس به عنوان يكي از مهم 

رفتاري و رشس انسيشه هاي ديني و تقويت باورهاي اعتقادي در فرد باشاس . هنگاامي    هاي ناهنااري

است كه كودكان به عناوان نسال     ايمنظور ،  ديني صحبت به ميان مي آيسكه از نهادينه شسن تربيت 

  كتار بااهنر در  فردا بايس سير زنسگي و اهساف خود را در بستر نظاد اعتقادي جامعه مشخص كنناس . د 

له آموزش ديني أت انااد شسه نشانگر آن است كه مسمي نويسس : تاربيات موجود و تحقيقا اي  باره

) بااهنر ،  .  ثيرات معكوسي نيز همراه گردياسه اسات  ألوبي برخوردار نبوده و گاهي با تاز وضعيت مط

5831 ) 

 باورها و خود باختگي ي ر همه نوعي ترديس د، وان اوان و نوجاهاي اخير در ميان نسل ج در سال

  ، اي ديني بيان مي شوداي كه اسالمي كه در كالو ه به گونه.  ي شودديسه م 5مسرنيسمنئو در برابر

 ( بي تا  ) قائمي ، . الت آنها باشسدانش آموزان و مشك پاسخگوي نمي توانس 

 كه  ، مي  موضوع باشسه هاي فكري بسياري از انسيشمنسان اسالمي نيز هغسغبه نظر مي رسس كه د

هاي استثنايي دوران تحصيل باورهاي ديني و اعتقادات زير بناايي   چگونه مي توان با توجه به فرصت

چاون باه وجاود آوردن و     . مان مذهبي آنها در آيناسه شاكل داد  مذهبي كودكان را در جهت تثبيت اي

هااي   ديني از طريق روش هاي ارزش  هاي فرد با شكل دادن يك بينش صحيح و ارتباط دادن ارزش

دارد  بنابراي  پاووهش حاضار ساعي    ،مهم بسيار موثر و مفيس واقع شود خالقانه مي توانس در اي  امر 

ناان و  ) نماز ( به كودكان و نوجوا يآموزش خالق در آموزش مفاهيم ديني معلود نمايس كه راهكارها

                                                           
 تجدد گرايي نو   1



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 5 

          ج البالغاه چناي   در نها  )ع (مني  حضارت علاي  ؤاميرالما   چيسات    ، تعميق باورهااي ديناي آناان   

 فرماينس : ي م

  " آدابكم فانهم مخلوقون لزمانال تقسيروا اوالدكم علی  " 

زماان   نكنيس كه اينان براي زمان غيار از فرزنسان خود را بر آن اساو كه خود تربيت شسه ايس تربيت  

ماوالي متقياان برداشات     ي  ساخ  به وضوح مي توان از ا( . ) به نقل از قائمي  شما آفريسه شسه انس

شناساان   هاي جسيس و شيوه هاي آموزشي جسيس دارد . روان كه شرايط جسيس نياز به خالقيت ، نمود

هااي   كه انتقال مفاهيم به نسال  ، اتفاق نظر دارنس ساقل براي  نكتهجامعه شناسان عصر حاضر نيز ح و

ارد و تنوع اطالعاتي در جهان مي تواناس  هاي همخوان با اوضاع و شرايط جسيس د جسيس نياز به روش

نسل جسياس قارار    يهتوجّ بي به سادگي مورد ،كردن و تاكيس بر شيوه هاي سنتي  در صورت بس عمل

 بي ثمر سازد .   هاي ما را تالش گرفته و تماد 

 

 ت و ضرورت موضوع :مّيّاه .1.1

     ي در جامعاه اساالمي محساو     آموزش مفاهيم و اعمال مذهبي به عنوان اصول اوليه زنسگي اجتماع

وابسته به  ، جامعه اي كه تماد اركان آن از ابتسايي تري  نهادها تا پيچيسه تري  بنيادهاي آن. مي گردد 

  بهتاري    ، باه كودكاان   بايس در انتقال اصول،  احكاد اسالد و برگرفته از اعتقادات ديني شيعه مي باشس

انتقال و آموزش رفتارهاي مختلف به كودكان امري بسيار پيچياسه  شيوه هاي كاربردي را به كار بنسد . 

شناساان در آن اتفااق نظار نسارناس .      و حساو است و يكي از موضوع هاي  مهمي اسات كاه روان  

هااي   هااي مختلاف ياادگيري و روش    تئوري . عي  حال ساده مي باشس پيچيسه و دريادگيري امري 

هاي يادگيري و پرسش و پاسخ گرفتاه   از تئوري. سياري است انتقال مفاهيم به كودكان داراي تنوع ب
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هااي مختلاف علاود     هاي جسيسي كه توسط تئوريسي  تا شرطي ابزاري و شرطي كالسيك تا روش

 انساني ارائه شسه است . 

       شناساي محساو     كااربردتري  مفااهيم روان  پر امروزه شناخت به عنوان يكي از مورد پسانستري  و  

سعي در اثبات  ، الگوهاي مختلف شناختي ي شناسان عصر حاضر با ارائه سياري از روانو ب مي گردد

ت شناخت در آموزش و پرورش و درك پسيسه هاا  ياهم . هاي مختلف دارنس ات خود از ديسگاهنظري

 مختلف آموزش و پرورش به وجود آورده است .  هاي را در سيستم و

     ثر ازأتا م اديتاا حاسود زيا    اعمال و رفتارهاي اجتمااعي ،  در جامعه اي كه ما در آن زنسگي مي كنيم

ا نتوانيم در مواجهه با اي  توسط رسانه هاي جمعي ارائه مي گردد . اگر م آموزه هاي مختلفي است كه

باسون   ، ير بنايي خود را منتقل و تثبيات كنايم  ز و هاي اوليه اهساف و آرمان، مختلف اطالعات  سيل

ديگر نمي تاوان   ، رو خواهيم گشت كه در آن شرايطه با بحراني فراگير روبنزديك  ي شك در آينسه

     ل  مفااهيم و اصاول   در ابتساي تشكيل و تكميالزد است  .با ابزارهاي سنتي و ساده به جنگ آنها رفت

تر و خالقانه تري را به كار بباريم و  ثرؤهاي م روش، درايت خاص  با ما نيز ، اعتقادي افراد يزير بناي

هاي معنوي دي  اساالد   اعتقادات ديني و ارزش ي جوانمان را بر پايهنوهاي  ها و نگرش نوع ديسگاه

 محكم و استوار سازيم . 

ل ساخته است . ي محيط خانوادگي را نيز متحوّتحوالت صنعتي ، بنياد زنسگي بشر را تغيير داده و حتّ 

زش ما از آن استفاده شاسه اسات . اصاول ديا      هايي را به كار ببريم كه براي آمو بنابراي  نبايس روش

  آماوزش   ي ا در نحاوه امّا  ل محمس ، حالل الي يود القياماه ( هميشه ثابت و بسون تغيير است . ) حال

در حاال   اما ضارورتي ناسارد كاه   ، هاي جسيسي استفاده كرد . سفر حج واجب است  راه مي توان از

 (  بي تا ي ،) قائم . با اسب يا شتر انااد شود،  زحاضر ني

باشيم كاه  ه قضينبايس شاهس اي   ، اگر ما زمان شناسي و جريان شناسي را به عنوان يك اصل بپذيريم 

بايس مبنااي كااري    م .هستيانمان از ساير اديان و جوامع عقب تر در امر آموزش مفاهيم ديني به فرزنس
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سابب   اراي جاذابيت ، مقبوليات و  س كه دشيوه هاي جسي باباشس كه آموزش مفاهيم ديني را   ايما بر 

و بي  آموزه هااي ديناي و زناسگي پيوناسهاي ناگساتني       مهيارائه د، باشس  در فرد رغبت كامل ااداي

 برقرار نماييم . 

نماز به عنوان ستون دي  اسالد در ميان مسلمانان از جايگاه خاصي برخوردار است و به عنوان نمااد   

اگر ما بتوانيم مسير آموزش صحيح نماز را در ماسارو  . دد عيني و اعتقادي مسلمي  محسو  مي گر

 كامل آن را به جا آورده و ارزش ي به نحوي پيش ببريم كه فرد بسون تذكر و يا اجبار با بينش و اراده

ايام در   توانساته مي توانيم ادعا كنيم كه  ، هاي ديني بسانس هاي خود را به طور كامل وابسته به ارزش

و در ضام  وابساتگي فارد باه ايا        مرده ايهاي جسيس موفق عمل ك بنيادي به نسلانتقال اي  ارزش 

 و گروهي را بگيرد .  يهاي فرد كاريبزه مي توانس جلوي بسياري از ناماليمات و ، هضيفر

 

 :اهداف تحقيق  .1.1

       ( نمااز  وزش خالق در آماوزش مفااهيم ديناي )   آم ها واصول هسف اصلي اي  پووهش شناخت راه 

   : نظر است كه عبارتنس از ي نيز مسّدر راستاي اي  هسف اصلي ، اهساف فرعي ديگر مي باشس .

 ش مفاهيم ديني ) نماز ( شناخت جايگاه نظر در آموز – 5 

 ) نماز (در تعميق باورهاي ديني و آموزش خالق نقش خالقيت  – 2 

 نقش آن در تعميق باورهاي ديني  بصيرت ديني و شناسايي – 8 

 

 هاي تحقيق :  الؤس. 1.1

 هاي اي  تحقيق عبارتنس از :  با توجه به اهساف در نظر گرفته شسه ، سوال 

 وجود دارد    ييها چه راه ( نماز ) موزش مفاهيم ديني به دانش آموزانبه منظور آ – 5 
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 خالق را براي انتقال مفاهيم ديني طراحي كنيم    يچگونه مي توانيم آموزش – 2 

 از چه جايگاهي برخوردار است    ر در آموزش مفاهيم ديني ) نماز (تفك – 8 

، كه به مربيان پرورشي مي توانس كمك كنس تاا آموزشاي عمياق و پاياسار داشاته باشانس        صوليا – 4

 چيست    

 

 فرضيات تحقيق : . 1.1

      و تقويات باورهااي ديناي   هاي خاالق در تعمياق    اصلي اي  پووهش آن است كه آموزشي فرضيه  

 ثر است . ؤ) نماز ( م

  :ديگري نيز در ذه  دارد كه عبارتنس از ه هايضيرفمحقق  ، تاي اي  زمينه اساسيدر راس 

هاي كليشاه اي ساعي در آماوزش باورهااي      مربيان تربيتي در مسارو ابتسايي بيشتر به صورت – 5 

 ديني دارنس . 

 ) نماز ( نقش بسيار مهمي دارد .  يداشت  بصيرت و بينش ديني در تثبيت آموزه هاي دين – 2

ثير آن أهمراه با تفكار و انتخاا  باشاس ، تا    بيشتر  ، ديني ) نماز ( اي هر چه آموزش مفاهيم پايه – 8

 .بيشتر است 

باشس ، آموزش بهتر اناااد ماي   هاي دانش آموزان بيشتر  هر چه هماهنگي بي  انتظارات و نقش – 4 

 .گيرد

آموزش  ، باشسداشته نش آموزان هماهنگي بيشتري هاي دا رات و گرايشانتظا با آموزش هر چه – 1 

 گيرد .  مي انااد يبا موفقيت بيشتر
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 تعاريف نظري و عملياتي تحقيق  . 1.1

  آموزش خالق : 

و هر كودك با توجه به داشت  يك جريان متفاوت كه  شسه آموزشي كه بر اساو تفكر واگرا طراحي 

. البته توجه به همگراياي و يكساان   گردد مي يوه اي را دارا مي باشس ، طراحيهاي و نيازها و گرايش

 (  www. Cheessta.com ) . ديسن برخي از خصوصيات كودكان نيز مس نظر است

ني بر اصاول تاسري    هايي كه مبت آموزش  از: عبارت است  آموزش خالق از در اي  پووهش منظور

ادگيري باشس . آموزش خالق را نمي تاوان ياك بعاسي و باا     با توجه به اهساف ي ، فعال توسط مربي

ه به ويوگاي هااي فرهنگاي    الگويي خاص براي افراد مختلف در نظر گرفت . لذا در اي  طرح با توجّ

مي كننس ، مي تواننس فرآيناسهاي   فردي مشخصي كه مربيان مشاهسه هاي نيز تفاوت خاص هر طبقه و

ت ، ذّآموزش خاالق ماي تواناس باا باازي ، لا       ارائه دهنس . ، ظررا براي انتقال آموزش مورد ن مختلفي

       آزادي انسيشاه و مشااركت در اماور مختلاف هماراه باشاس و در ماماوع        ، ترغيب و تشويق كودك

شناساي اجتمااعي    به مربي خالق كاه باه اصاول اعتقاادي و روان    ، گفت كه آموزش خالق مي توان

نيااز   ، اي و سنتي قارار نسهاس   ختلف كليشهرا در شرايط مآشنايي داشته و روش انتقال آموزش خود 

 ( 5835)كردي ،دارد . 
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 :تفكر خالق 

وعوامل جا افتاده ، حسو نس درك مشكالت ، مسائل ، كمبود اطالعات فراي : تفكر خالق عبارتست از

ياابي  ، ارزيابي و آزمودن فرضيه ها ، حسو ، اصالح وارز   كمبودهازدن وفرضيه ساخت  در مورد اي

 (.5833 ،5)تورن  ج ماسد آن ها و باالخره ارائه نتاي

ص در تميياز و تشاخي   ، از تفكر خالق : قسرت واستعساد بالفعل رسيسه كاودك در اي  پووهش منظور

 كاه بهتار   ، . به عبارتي نوعي توانايي در فرد باه وجاود آياس    است  ، فعل يا اعمالي كه انااد مي دهس

 داده و عمل مورد نظر خود را با اراده و منطق صحيح بپذيرد .  بتوانس ، خو  و بس را تشخيص

 

 : دينی یهاورتعميق و تقويت با 

ياك ياادگيري ساطحي    ي ، دكتر شريعتمساري در اي  خصوص مي نويسس : يادگيري از طريق شارط 

ي پاياه   . قابل تلفيق نيسات ، و با يادگيري از طريق بصيرت و فهم كه بر محور تفكر قرار دارد  است

 آن چيز است . ي ادراك يادگيري تفكر است و فهم ادراكي هر چيز نتياه تفكر در باره 

به نحوي كه جاز    ، منظور از تعميق باورهاي ديني در اي  پووهش ، به وجود آوردن رفتار مورد نظر 

باه  بلكاه   ، نه به خااطر تكارار آن  ؛  و يادگيري و عمل ديني مورد نظر ها و باورهاي فرد گردد ارزش

به عباارتي نگارش ، بااور ،     . هاي زنسگي او عاي  گردد دليل ارتباط داشت  آن با كل وجود و هسف

 پايه ريزي مي گردد .  ، اعتقاد و ايمان فرد بر انااد آن تكليف مورد نظر

 

 بصيرت گرايی :  

                                                           
1
 Torrence  
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ي ساراق و پايا ارايش عميا باه گا   و اخت صحيح آغازاگيري با آگاهي و شنيادي يرت در حوزه ابص 

      تلقاي م  باا ساايري  ؤو عمل ديني و وجه تمايز انساان ما   ايماني مقسمه ، بصيرت  . مي گردد ختم

  زي مفااهيم ديناي در ذها     باه جااي انباوه ساا     است كه نظر ي  ديسگاه رويكردي مسا در . مي گردد

 (  5832رحيمي ،  ).  آنان باشسربصيرت ديني د شناخت و ايااد ، به دنبال زآمو دانش

به نحوي  است . معناي ، شناخت و آگاهي عالمانه از مفاهيم ديني اي  پووهش ، بصيرت گرايي بهدر 

 با آگاهي و شناخت انااد گيرد .  ) نماز ( كامالً كه عمل مورد نظر

 

 

  :مفاهيم دينی 

ديناي   ي تاري  فريضاه   مهام آموزش و يادگيري نمااز باه عناوان    ،  منظور خاص حاضردر پووهش 

 . مسلمانان است

 

 كودكان :  

را پايش رو  ، ابتاسايي  تحصايلي  ي ساله مي باشانس كاه دوره    55تا  7كودكان  ردر اي  پووهش منظو

 .دارنس

 

 مربيان تربيتی : 

هاي پرورشي  ديني و نيز فعاليت –در اي  پووهش به معلماني كه مسئوليت آموزش مسائل اعتقادي  

 .  مسرسه را دارنس ، مربيان تربيتي گفته مي شوددر
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 خالقيت : 

از زماان باراي    اي هاه برمي داناس كاه در   همبتكران و محصول نو توليس اخالقيت ر (5831)5رونزولي  

فرد ديگري كشف  ي اگر اي  ايسه يا محصول را قبالًحتّ . خالق يا شخص ديگري رضايت بخش باشس

يات را اماري   خالق نيز وزدكتر افرخالقيت وجود دارد. باز،آن را مبتكرانه محسو  نكننس يا،كرده باشس

 (  5878افروز ، ) .ارائه مي دهس و اده از تفكر واگرا فكري نو توليساستف فردي كه طي آن شخص با

 شيوه هاي نو و جسيسي است كه مربيان را ها و راه ي در اي  پووهش منظور محقق از خالقيت كليه

 كنس .  اهيم ديني موفقدر امر آموزش مف بهتر بتوانس 

 

 

 :محدوديت ها  . 1،7

در شهر تهاران و امكاناات    )دختر(اي  تحقيق بر اساو شرايط و ويوگي هاي آموزش كودكان ابتسايي

موجود در اي  شهر انااد شسه است و در شرايطي ماي تاوان نتاايج آن را تعمايم داد كاه جامعاه ي       

 را داشته باشنس . در تحقيق انتخابي شرايطي مشابه شرايط موجود 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Renzuli  
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 فصل دوم
 

 پیشینه و سوابق



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 14 

 تحقیق مربوط به
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 مقدمه   . 1.1

اماري اجتمااعي    دبر تربيت استوار است باه طاور مشاهو   واجب است كه اساو آن  ينماز فريضه ا 

شكر به درگاه پروردگار و نيايش او از بنيادي تري  اصول تربيتي است كه در هر . محسو  مي گردد 

. اهميات و حساسايت اناااد     هاي مختلف را مشاهسه نمود نيايشي نحوه ديني به وضوح مي توان 

فريضه نماز در دي  مبي  اسالد به حسي زياد است كه از آن به عنوان ستون دي  ياد شسه و لذا انتقال 

و آيناسه آناان  را تحات      انش آموزان مي توانس فلسفه زيسات و آموزش صحيح اي  فريضه الهي به د

  الشعاع قرار دهس .

  ، شاسن  اجتمااعي ي از نهادهاي اجتماعي در فرآيناس  از ديسگاه جامعه شناسي ، نهاد دي  به عنوان يك 

. كودكان از  گردد هاي مذهبي را در افراد دروني ساخته و باعث تطابق آن با فرهنگ جامعه مي ارزش

بيات فرزناسان ،   تحت تربيت و پرورش والسي  در خاانواده قارار دارناس . باراي تر     ، سني  اوليه خود

( در اي   5872) شرقي ، . و روش  بيني والسي  نسبت به تمايالت و عالئق آنها الزامي است تنباط اس

يا غير مساتقيم باه   هاي مذهبي و هناارهاي ديني توسط اعضاي خانواده به طور مستقيم  دوره ارزش

فرائض ديناي ، كناكاويشاان    حال انااد دروالسي  خود ي مي گردد . آنان با مشاهسه  فرزنسان منتقل

. مي گذارد  رثيأنيز بر روي كودكان ت،مذهبي برگزار مي گردد اعياد مراسمي كه در برانگيخته مي شود.

كودكان نقش بيشتري بازي مي كناس ، آناان پاذيراي     در )م  مفعولي( ه به اي  كهدر اي  سني  با توجّ

تري  نهادي است كه مي تواناس باه    مسرسه مهمهاي مذهبي هستنس . پ  از خانواده ،  هناارها و نرد

اجتمااعي شاسن از    به آنكه فرآيناس ثير گذار باشس . با توجه أرفتارهاي مذهبي بر روي كودكان ت لحاظ

ي مختلفاي  خانواده شروع و در مراحل بعسي تكميل مي گردد ، وجود همسازي ميان اهاساف نهادهاا  

ايفا مي كناس . اگار    يا دانش آموزان نقش ويوه شكوفايي شخصيت مذهبي مثل مسرسه و خانواده در

ارض وجود داشته باشس ، باعث سر درگمي و بال تكليفي كودكاان  اتع مسرسه ميان عملكرد خانواده و
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ثير قرار ماي دهاس . باا توجاه باه اهميات دوران كاودكي و        أسه و اعتقادات مذهبي او را تحت تگردي

هاايي   او با هماننس سازياي ديني در شخصيت ه نوجواني در تكوي  شخصيت فردي ، تثبيت ارزش

     ت تربيات صاحيح در دوران كاودكي   . لاذّ  نس ، دروني ماي گاردد  هاي مختلف ايفا مي ك كه در نقش

 به آنها وابسته است را به وجود هك يهاي شقد يافته و شالوده بنسي شسه از نمي توانس ماموعه اي نظا

 آورد . 

هااي بنياادي ماذهبي در     ديناي وانتقاال ارزش   يها ضوع آموزش، سوابق مربوط به مودر اي  فصل 

وضوع به اي  م ي هر چنس گستره . وسط مربيان تربيتي ارائه مي گرددكه ت ،است پرداخته شسه مسارو

به بررسي تحليلاي   اي  پووهش سعي محقق بر آن است كه در اما ، وسيع مي باشس لحاظ نظري بسيار

كه به منظور آموزش مفاهيم ديناي و   يخالقانه ا واصول ها بط با راهمرت الًكامي سوابق و موضوع هاي

پرداختاه   ، اسات  ارتباط با نهاد مسرسهانواده وخجسا شسن از تعميق باورهاي ديني در كودكان پ  از

و مصااحبه صاورت گرفتاه ،     يپووهش حاضر با روش كتابخاناه ا  كه ه به آنشود . در ضم  با توجّ

شنس در ايا  فصال ماورد كنكااش     هاي تحقيق مي با الؤنهايت پاسخگوي ست پايه اي كه در اطالعا

 . قرارگرفته است 

 

 باورهاي ديني  ي هچتاريخ. 1.1

است كه در عمق روان بشر وجود دارد . در  ينياز به پرستش و نيايش يكي از نيازهاي اساسي و عميق

كشش فطاري انساان   جود و بررسي هاي تاريخي اي  موضوع به اثبات رسيسه كه پرستش جزئي از و

ميل و روح پرستش توسط انبيا ) عليهم السالد ( در مسير صحيح قرار گرفته ، به   ي. گاهي كه ا است

و گاهي نيز بر اثر جهل و ناداني ، انحرافاات و لااجات ، موجاودات و اشايا       هخسا پرستي ختم شس

 د پرستش قرار گرفته انس . گوناگون مثل سنگ و چو  ، ماه و خورشيس ، آتش ، گاو و پول مور



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 17 

ات ااستاد شهيس عالمه مطهري در اي  مورد مي فرماينس : يكي از پاياسارتري  و قاسيمي تاري  تاليّا     

آثاار  ي روح آدمي و يكي از اصيل تري  ابعاد وجود انسانها ح  نيايش و پرساتش اسات . مطالعاه    

نياايش و پرساتش هام    ته است ، زنسگي بشر نشان مي دهس كه هر زمان و هر كاا كه بشر وجود داش

 از و از نظار شاكل  . اسات  شكل و شخص معبود متفاوت شسه، . چيزي كه هست وجود داشته است

 عاالي تاري    تاگرفته  ديك سلسله اذكار و اورا با حركات دسته جمعي موزون همراه و ص هارق نظر

 (  5831ن طلب ، ا) رضو . و خشوع ها ها خضوع

ها و چراها هساتنس   سوالكاوشگر بوده و به دنبال پاسخ به ي كناكاو و كودكان به طور فطر ي همه 

يس ايا  موضاوع   ؤي زنس . تاربيات و مشاهسات نيز مش در وجودشان موج ميو ميل به پرستش و نيا

روزه آماادگي بيشاتري در    نماز و، كه كودكان در تقليس و يادگيري مفاهيم و مسائل ديني مثل ، است 

ياس فطاري باودن    ؤايا  موضاوع م   . ماي دهناس   ارها و موضوعات از خاود نشاان  ر رفتديگ اب مقايسه

 (  5831) مطهري ،  . يي كودكان استجوخسا

. هاي خود غلبه كنس هاي مافوق طبيعي بر مسائل و دشواريوبشر از ديرباز كوشيسه است تا به مسد نير

ا ظهور مذاهب آسماني به هر چنس كه اي  امر در خالل تاريخ دستخوش انحرافات بسياري شسه ولي ب

 . اسالد عالوه بار آمس لو  تر فراهم رسيسن به وضع مطخصوص اسالد ، زمينه و شرايط بهتري براي 

ه رهنمودهاي الزد براي رسيسن زمينه هاي گوناگون بشر شس در ايخسمات بسيار ارزنسه  أكه منش اي 

ار خساونس ، بسياري از ابعاد گونااگون  قرآن كتا  اسر .رامش روح و روان را نيز ارائه كرده است آبه 

آدمي اظهار  ي بارهدر شناسي قرن بيستم بخواهنس كه مكاتب روان بشر را قبل از آني ت پيچيسه ماهيّ

به طور كلاي اساالد    . است درماني را نيز ارائه داده ي رانهيگشهاي پيدي راهبرروش  و حتّ، س ننظر كن

هااي   تحقيقاات آزماايش  ي نشمنسان علود رفتااري در نتيااه   كيس دارد كه بسياري از داأتبر مسائلي 

 (  5835 ) آل ياسي  ، مستمر به آن رسيسه انس .
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باور باشنس كه استفاده از تعاليم مذهبي و نيروي ايمان براي حفا  ساالمت روان و     شايس برخي براي

در  ماثالً . اشاس  ثر بؤقط در كشورهاي معسودي مي تواناس ما  ها وامراض رواني ف جلوگيري از بيماري

باه  ، نيز ماا  نمود  راكه اي  دسته  براي آن . قسيمي نيستي  غر  كسي طرفسار اي  عقيسه و ايسه

 مي كنيم .  اي  موضوع اشاره ي عقايس برخي از دانشمنسان غربي در باره

   در مورد نقش مذهب در سالمت روان پزشكان جهان است تري  روان كه يكي از معروف 5يونگ 

انس و ما    اي متمسن جهان به م  مراجعه كردهمردماني از كشوره ، گويس : در طي سي سال اخيرمي  

يعني سني  باالتر  ، ن م  كه در نيمه دود حيات خوداصسها بيمار را معالاه كرده اد در بي  تماد بيمار

ديني نسبت  ييكي پيسا نشس كه مشكلش سرانااد مربوط به پيسا كردن يك عقيسه  ، سال بودنس 81از 

ودناس كاه   از آن جهت ماريض ب  آنهايك از مينان خاطر مي توانم بگويم كه هربا اط . به زنسگي نباشس

 ي آنهايي كه عقيسه دست داده بوده و از ، به پيروان خود عطا كرده انس رعص هري اديان زنسه  آنچه را

 (  5811 ، يشرقاو ) . د درمان نشسنسكسا هيچ ، نسنيافت باز ديني خود را

 ثرتري  داروي شفاؤكا مي گويس : مروارد آمريها  شناو نامي دانشگاه ، فيلسوف و روان2ويلياد جميز 

وايي اسات كاه بشار باه ماسد آن      ايمان يكي از قا  . ايمان و اعتقاد مذهبي است همانا، خش نگراني ب

دامه مي دهس : ادر جاي ديگر نيز جميز  . فقسان كامل آن در حكم سقوط بشر است مي كنس و زنسگي

راماش اعمااق آن را بار هام نماي زناس و در نظار كساي كاه          آگز اقيانوو هرح امواج خروشان سط

ايي زناسگي چيزها   ي  فراز و نشيب هاي هر سااعته ،  تر و باثبات تر است دستاويزش حقايقي بزرگ

از هر دغسغه و  غناپذير و فار  تنزل بنابراي  يك شخص واقعا متسيّ ؛ سمي كن ت جلوه يّبي اهمّ نسبتاً

وظيفه اي كه روزگار پايش آورده باا خونساردي آمااده و مهياا      تشويش است و براي انااد هر گونه 

 است. 

                                                           
1
 Carl Gustav Jung 

2   Jams.william 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 19 

  زيارا باه چناي     ، پياسا كنياس   از فالسفه بزرگ اروپا نيز مي گويس : ايمان باه خساوناس    5نتانوئل كاما 

 نيازمنس هستيم . اي  عقيسه

و برق و غذاي خو  در زنسگي م   ايس و خواص آ وگونه كه ف نيز مي گويس : همان 2ديل كارنگي 

و آ  اهميت و ضرورت را دارد . برق و منافع و محسنات دي  نيز براي م  كمال ، ثر و مهم استؤم

ي لاي فاياسه   و،  تر و راحت تر به م  كمك ماي كنناس   ذا در فراهم ساخت  يك زنسگي بهتر ، كاملغ

 دي  به م  اميس و شهامت مي بخشس و هيااان و  . م  بيشتر است ها براي  يدي  به مراتب از همه ا

 . ماي كناس   ر و هسفي تعياي  يسم  دور مي كنس و براي زنسگي م  مو ترو و نگراني را از  اضطرا 

د و كمك مي كنس دي  سعادت مرا تا حس زيادي كامل مي كنس و سالمت فراواني به م  ارزاني مي دار

 راد و ساكني براي خود ايااد كنم . ه ي آواح ، حيات و گردباد تا در ميان طوفان

 . امروزه جسيستري  علم يعني روانپزشكي همان چيزهايي را تعليم مي دهس كه پيامبران تعليم داده انس 

 ، ناي نگرا ، كه دعا و نماز و داشت  يك ايمان مستحكم به ديا   انس شناو دريافته كان روانشپز ونچ

 ( 5835،  رف مي كنس . ) آل ياسي برطها را  تشويش هياان و ترو

سط و ميانه را انتخا  كرده و به منفي گرايي و خوشابيني مفارط   اسالد در خصوص انسان يك حس و

ت و فارد باياس مساير    خير و شر موجود اس ي، در انسان تواناي بر طبق نظر اسالد . شسه استنكشيسه 

ت كه اهمان چيزي اس اًااره دارد ، تقريباز به آن اشارآن نيااي  توانايي اختيار كه ق . ساخود را برگزين

        آزاد نااد  ي كياس دارناس و از آن باه عناوان اراده    أشناسان مكتب انساان گراياي بار آن ت    روزه رواناام

 مي برنس. 

                                                           
1
 E .  Kant 

2
 Dill Karengi  
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 يري از باروز و اثر در جلوگا ؤار ما ال بسيا امان يكي از عواما  اياذهب و داشتا  و مال به دياّتوس

بي شاك دچاار ساردرگمي و     ، انسان از اي  امر غفلت كنس ههرگا.   هاي رواني است بيماري اداايا

  . ييس داردأله تأت اي  مسيّزير نيز به خوبي بر اهمّ ي . چنس آيه است پريشاني شسه

 (  23) سوره رعس ، آيه  ن القلوبئاال بذكر اهلل تطم 

  .گيرد مي  هايتان آراد آگاه باشيس كه تنها با ياد خساست كه دل 

 (  524آيه ، سوره طه ) اصنك من اعرض عن ذكری فان له معيشةو  

زنسگي ، ود و در عي  محسوديت واحساو فشار سساد م  دوري كنس ، پ  در تنگنا ماگر فردي از ي 

فكري كودكان و نوباوگان در  هايجستاوگري از برجسته تري  ويوگي كناكاوي و  . سر آورد را به

خالقيت ي بستر خساشناسي و خمير مايه  ، اي  كناكاوي و رفتار جستاو گرانه بعس شناختي است و

آوري كاه  جوانان خالق و نوو خودشكوفايي است . بر همي  اساو در ميان آن دسته از كودكان و نو

شاي ،  و ماذهبي ، كماال جاويي ، معااد انسي    احسا ؛برخوردارنس  اي ت كناكاوي فوق العادهراز قس

 مبااني و نگااهي كلاي باه     باا  .اسات   بايش از ديگاران مشاهود    ،رت عاشاق نگرش جاودانگي و فطا 

كه  ، بايس و نبايسهاي ديني ، تبيگي مي فهميم كه ماموعه آدا  و ترهاي مذهبي به ساد العملدستور

همگاي   ، اناس ه آنها مبعاو  شاس   س ) ص ( براي ابالغمحمّ حضرت پيامبران الهي به ويوه پيامبر اعظم

ناه سااز   يزم و فطري حاكم بر نفسانيات و نيازهاي اساسي وانسان موجود بودهمنطبق بر ويوگي هاي 

 ايباه گوناه    كاه  چاه  آني  ماه . به عنوان مثال در مكتب اسالد هرشس و تعالي انسان مطلو  است 

 رواني و اجتماعي انسان آسيب مي رسانسو مستقيم و غير مستقيم به رشس جسماني ، ذهني و شناختي 

ثر در رشس زيستي ؤچه به عنوان عوامل م آني  هيت آنها ( حراد يا مكروه بوده و همهه به ما) با توجّ

حالل و مستحب مي باشس . به بيان ديگر در  ، مي گردد و شناختي و رواني اجتماعي انسان محسو  

موجودي خسا جو و برنامه هاا و دساتورات ديناي نياز      صورت اذعان به اي  حقيقت كه انسان فطرتاً
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ر اساو نيازهاي فطري ، ساالمت جسام ، بهساشات فاردي و اجتمااعي و رشاس و تعاالي        جملگي ب

به طبيعي تري  وجاه   ، بايس فراينس تربيت ديني به معناي دقيق كلمه،  شخصيت انسان استوار مي باشس

و  شااهس تبلاور رفتارهااي ماذهبي در كودكاان      آسااني  ن مختلف رشس صورت پاذيرد و باه  در دورا

ت قيّكه تا كنون در تربيت ديني كودكان و نوجوانان اعمال شسه چنسان موفّ اينحوه  نوجوانان باشيم .

 ، عااطفي  ، يساتي ونيازهااي ز  ويوگاي هاا  ت اي  امر نيز بيشتر عسد توجاه باه   علّ و است آميز نبوده

ت و حساسايت ايا  نيازهاا در    يّا خر و اهمّأد و تكودكان وتشخيص و تبيي  تقسّ شناختي و اجتماعي

باوده اسات .    ها ا و شرايط مختلف و مراحل گوناگون رشس و انتخا  مناسبت تري  روشه موقعيت

         . را مشاكل سااخته اسات    تربيت پاذيري ديناي كودكاان و نوجواناان    رثري دؤنقش م  داشت  بنابراي

 (   5835افروز ، )

ا امّا  . ان باشيمكودكان و نوجوان در بروز و ظهور رفتارهاي مذهبي دوست داريم كه شاهس ما ي همه 

براي ايااد يا افازايش فراواناي    و از مباني نظري و عملي رفتارهاي ديني چنسان آگاهي نساشته عمستاً

در تربيات ديناي    تري  كار مهم . استفاده مي كنيم ها راحت تري  راه تري  و رفتارهاي ديني از سريع

ديناي اسات . احساساات و     هااي ها و رفتار ه به چگونگي ونگرش آنها نسبت به ارزشكودكان توجّ

نقش را در تكوي  شخصيت ، تنظيم اهساف و برنامه هاي زنسگي و روابط فردي و   ثرتريؤعواطف م

 ) پيشي  (  . اجتماعي دارد 

بايس به جاي تعايل و ناپختگي ، به عمق معناي تربيات بپاردازيم. تربيات ديناي ، همگااد شاسن باا        

ي هسايت رشس آنان است. همان طور كاه ياك باغباان، داناه ي     برا -از كودكي تا بزرگسالي  -انسانها

ها مورد مراقبت و توجه قرار مي دهس و انتظار آن را نسارد كه چناس   گلي را كه در باغچه كاشته مست

روزه ، به بوته اي پر از گل مبسّل شود ، مربي نيز بايس صبر و تحمل داشته باشاس . تعايال در تربيات    

مباني تربيتي ما براي كودكان ناخوشاينس جلاوه كناس. در صاورتي كاه باا      ممك  است سبب گردد كه 

يره ي عملي پيامبر خسا و امامان بزرگوار مي بينايم ، كاه آناان در برخاورد باا كودكاان ،       نگاهي به س
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ناان باا توجاه باه ويوگاي هااي       رفتاري بسيار صميمي ، مهربان و توأد با تحمل و صبر داشته اناس. آ 

شيني با آنان ، رفتاري كودكانه بروز مي دادنس. هيچ گاه ديسه نشسه است كه پياامبر  ، هنگاد همنكودكان

خسا به كودكان كم س  و سال به طور مستقيم آموزش دي  بسهس و يا حضرت علاي )ع( باراي آناان    

  و توجاه باه  كالو درو و يا جلسه ي سخنراني بگذارد. تنها بازي باا كودكاان ، همزبااني باا آناان      

روح و جسم كودكان نقل شسه است كه اي  همان مساير صاحيح تربيات ديناي اسات .      ظرافت هاي 

 (5831)رحيمي ، 

دل نوجوان همچون زمي  مستعسي است كه هايچ  ي س : صفحه علي ) ع ( مي فرماي ، در نهج البالغه 

  "گياهي در آن نروييسه و آماده هر نوع بذر افشاني است .

ياك نيااز   در آناان   هساتي ،  هااي رازز به دانست  و پي بردن به نيا هستنس . يادگيري ي كودكان تشنه

الگوهااي مطلاو  كودكاان و    ه ي نياز باه مثابا    ومعلمان و مربيان مسار . مي گردد فطري محسو 

 ياقويت احساو مذهبي و تبلور رفتارهزماني مي تواننس توفيق چشمگيري در پرورش يا ت ، نوجوانان

)  . بسيار دوست داشاتني و محباو  باشاس    آنها براي كودكانديني داشته باشنس كه شخصيت مذهبي 

 (   5835افروز ، 

 ، در هر رك  و حالتي نماز به عنوان پرچم عبادات است و كامل تري  پاسخ به عالي تري  نياز انسان 

ي كه انسان به نيايش نيازاز  له نيايش است و بايس سخ أضور خاص خود را دارد . نماز ، مسشرط ح

يش در برابر خساوناس احتيااج   عس كنيم كه به نياجوانان را متقانوما بايس كودكان و  .ميان آوريمدارد به 

مسرسه هاا   در بايس . ي حقيقي او براي آنها تعريف كنيمبايس نماز را در ارتباط با انسان و نيازها .دارنس

ياك   . مباساني ور قلب را باه عناوان ياك اصال     و در هر جا كه راجع به نماز صحبت مي كنيم ، حض

در مطالعات خود ثابت نمود كه نماز سبب ايااد نشاط معنوي  5پزشك فرانسوي به ناد الكسي  كارل

                                                           
1  Carl Alexis 
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منار به شفاي سريع برخي از بيماران در  همي  حالت است كه احتماالً . مشخص در انسان مي گردد

 ها و معابس مي شود .  زيارتگاه

كيس قرار داده أثير نماز مورد تأت ي بارهدريلياد جميز راوي  نظريه ، شناو انگليسي روان 5وتبسيرل  

كاه در شارايط    شاويم  نيعقال انيم وارد انبار بزرگي از نشاطنماز مي توي ما به واسطه  ":مي گويس و

 (  5835) خياطي ،  . ن را نساريمآوصول به  ييارا عادي

 

 اديان و نگاه آنها به نماز ونيايش  .1.1

 ،يي و خساشناسي امري فطري استرشت انسان را خساپرست آفريسه ، خساجوجا كه خساونس س از آن

، بشر در طول تاريخ همواره به دنبال پرستش و عبادت معبودي بوده كه مظهر و نمود عيني آن عبادت 

يااني  حرپايي نماز تنهاا مخصاوص ادياان و   است . نيايش به ويوه ب ي يافته در اديان الهي در نماز تالّ

 است.در اديان غير وحياني نيز اي  عبادت هميشه مطرح بوده نبوده بلكه 

تبتيان در مواقعي كه در صومعه يا دير ، " : چني  آمسه كه 2 "جان ناو  "در تاريخ جامع اديان نوشته  

، كاره ،   شمي آوردنس و هسايايي از جان  قماا   زوار از هر طرف به آناا روي . جش  معيني داشتنس

عا و ياا باه   جا چنس روزي اقامت كرده ، طواف ، نماز ، د در آن . مي آوردنس انشير و غيره براي راهب

 ازاود بار آميز به اوطان خاله عمليات سحانس . پ  از يك سلسساوص مشغول مي شارقص مخص

 ( 5875ان ناو ، ج)  ."مي گشتنس 

مناان در  ؤم "ان ماي نويساس :   ادر تاريخ تمسن خود در خصوص عبادت يوناان باستا   8نتراويل دو 

قربااني   همي رسانسنس و به وسايل  ، عبادت ، خود را به مذبح ، كه در جلوي معبس قرار داشت اناجري

                                                           
1  Sirel Boot 

2  John Nas 

3 William Dorant 
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دورانت ،  - ) ويل. را جلب مي كردنس مي يافتنس و ياري او  كردن و نماز خوانسن از خشم خسا ايمني

5841    ) 

او  ، در حاالي كاه سااكت باود    خوانس ،  مي او نماز در خصوص مذهب كنفسيوو نيز آمسه است كه 

زيارا اعتقااد    . و را ببخشس و يا نعمتي به او دهسكه خساونس ا زشت مي دانست كه نماز بخوانس تا اي 

 ( شمسي 5411،  )شهرستاني . داشت نماز هسفي جز تنظيم سلوك افراد والفت ميان آنها نمي باشس

چهار نماز را واجب مي دانستنس و نماز در خصوص كيش ماني و آئي  او گفته شسه كه در شبانه روز  

مباارك   "  بايستس و به ساسه رفته بگويس:گزار بايس با آ  روان يا راكس ابتسا مسح كرده روبروي آفتا

لشاكريان   ، باارك اسات فرشاتگان نگهباان او مسابحان     قليط ، پياامبر ماا و م  فارا است راهنمايي ما ،

اي ماني پرتو افشان و  تو شسه به پاكي ياد ": بگويس ، در ساسه دود ، استهسپ  برخ . "شان اوافپرتو

بزرگي هستي كه تمامش بهبودي بخش ي  روشنايي و نهال زنسگي و شاره ي كه ريشه ، راهنماي ما

    . ماي دهاس   ايي ادامهدعاه همراه با دوازدهم راي ه ساس سود تاي سپ  بلنس شسه و ساسه  . "است

 (  5813 رضايي ،)

 

 در آئين زرتشت نماز .  2.3.1

قت باياس نمااز و دعاهااي    طور در پنج و زرتشتيان نمازشان بسيار شبيه نماز مسلمانان است و همان 

          در كتاا  . نيز مقسماتي را براي انااد فرايض ديناي شابيه مسالمانان دارناس     خواننس وبمخصوص را 

      دوره مختلاف تقسايم   1باه  سااعت را   24هاا   زرتشاتي  ": ت كه چني  آمسه اس "ديانت زرتشتي  "

است كه در هريك از م  زرتشتي فرض ؤبر هر م . مي كننس و آدا  مذهبي تابع اي  پنج گاه مي باشس

هاا باا ساتايش و تماياس      نيايش اي  دعاها و . سهاي خاصي را بخوان ه و مناجاتادعي ، دوره ها  يا

ا امّا  . آنها محسو  ماي گاردد   ي انهاورمزد همراه است و از اصول و واجبات ضروري زنسگاني روز

دعا در صبحگاه  نساتيان به خواناا آورده و زرتشاسان بااموب را معموالًامروزه اي  فرضيات پنج گانه 
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  ، يا چراغ كه منباع ناور اسات    به سمت نور خورشيس ، ماه وجهت نيايش .  تفا مي كننساو شامگاه اك

و نشان دادن عبوديت و بنسگي خود به اورمزد ، دعااي   ها با ساسه به روي زمي  اكثر آن و نسمي باش

 (  5813،  5وي ب) مري  . خود را پايان مي دهنس

زرتشاتيان آورده باه   شرايطي كه براي نمااز   "يكتا پرستي در ايران باستان  "سرگرد اورنگ در كتا   

 : اي  قرار است

 از هر گونه نااست  پاك بودن ت  - 5

 ونه پليسي يا مردار هرگازپاك بودن لباو  – 2

  (در برداشت  سسره و كشت  ) پيراهني سفيس و نه تكه مخصوص زرتشتيان است – 8

 شست  دست و صورت  – 4

 پاك بودن جاي نماز از هر گونه پليسي و فساد  – 1

 ( 5887غصبي نبودن محل نماز ) اورنگ ،  – 1

است و زرتشتيان قبل از هر چيز ترف روتر و مع در آئي  مزديسني سه نماز از نيازهاي مختلف و مهم 

ناد  هاي اوستا از اي  سه نماز مكرراً آن را به اطفال و كودكان خود آموزش مي دهنس . در تماد قسمت

 :  است برده شسه

روحااني  ) پادشاه ( نيرومنس است سارور    ، يعني به همان انسازه كه سرور جسمانييتااهووئيريو  – 5

سي است كاه  فات راستي و پارسايي تواناست بخشش فرشته بهم  از آن كداشت  صي نيز به واسطه 

 .براي خسا كار كنس تنها

خواساتار   سعادت از آن كسي اسات كاه   . ، يعني راستي بهتري  نيكي و سعادت است اشم وهو – 2

  . راستي ها باشسبهتري  

                                                           
1 Marry Bois 
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گوناه   ايا   ايش او هساتنس و يعني فردا اهورا آگاه است از زنان و مرداني كه در سات  نيگهه هاتاد – 8

 (   )پيشي مي فرستيم . سبب پارسايي و پرهيزكاريشان درودمردان و زنان به 

ااد نماز ونياايش بسايار   كيس بر انأيني زرتشتيان ) اوستا ( ترغيب وتهاي مختلف كتا  د در قسمت 

 ، قسمات ديگار كه نه تنها براي نماز هايشان مقسماتي مثل شست  دست و رو و م تر آنب يشسه و عا

ها را بار   بايس دست ، بلكه اگر در جاهايي قرار گيرنس كه آ  در دسترو نباشس ، احكامي وجود دارد

ت ايا   و علّا  نماز در نزد اي  دي  جايگاه باااليي دارد  ي لهأمس . خاك ( زده و نماز بپا دارنسزمي  ) 

 ي آوريم و منش ) انسيشه ( و گوش جا چون اهورمزدا فرموده به ياد و به ، انسه ه به نماز را گفتتوجّ

 . رديمكا گمراه ن ، اهورامزدا پاك و راست داشته ي ( خويش را برابر فرموده) كردار ) گفتار ( و كنش

 (   5887) شاهروج ، 

 ةاقم الصلو "ياه  آن چيزي است كه در قرآن كريم نيز به آن اشاره شسه است در آ ي اي  سخ  مشابه

تنهی عن الفحشاا    ةالصلو ان "نماز را به خاطر م  بپا داريس و يا در آيه  ( 54 ،سوره طه) " لذكری

 مي دارد .   ( به راستي كه نماز انسان را از كارهاي زشت و ناروا باز 41 ،سوره عنكبوت ) " والمنكر

 

 نماز در آئين يهود : . 1.3.1

 ، ساوره طاه   ) وجود دارد درو بسيار   اشت  نماز در دي  يهود منابع متقدر خصوص عبادت و بپا د 

 پ  مرا عبادت ك . همانا م  اهلل هستم و معبودي باز م  نيست " : ( قرآن كريم چني  آمسه 54 هآي

. اي  آيه به هنگامي اشاره دارد كه حضرت موسي در راه رسالت خاود  "و نماز را براي ياد م  بپا دار 

ريكي شب به طوفان و باران برخورد كرده و با همسرش از وط  هارت و سر به بيابان گذارد و در تا

ي آرامش او اي  وحي ها و مشكالت زياد دستخوش اضطرا  گرديس و پروردگار برا به خاطر سختي

شما و  " : ديگر نيز به حضرت موسي ) ع ( و برادرش هارون دستور داده شس كه ي آيه در فرستاد را
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) ساوره   ." قبله و معبس قرار دهيس و نمااز بپاا دارياس    پيروانتان در مصر منزل گزينيس و خانه هايتان را

سوره بقره نيز ضم  اشاره به پيماني كه از بني اسرائيل گرفتاه   77( قرآن كريم در آيه  37يون  ، آيه 

بني اسرائيل ما   و هنگامي كه از "نماز را به عنوان يكي از اركان و مواد اي  پيمان شمرده است ، شسه 

آياه هااي    "و نماز را به پاا دارياس   سيپرستيس و به پسر و مادر نيكي كن جز او را نمي پيماني گرفتيم كه

كيس بر نماز خوانسن قود يهود نازل گرديسه و بر وجو  آن در ايا  شاريعت   أييس و تأديگري نيز در ت

 آسماني تاكيس كرده است . 

         نيماروز و شاامگاه   ، صابحگاه  سه مرتبه نماز باا مي آورنس كاه آنهاا را نمااز    روز يهوديان در شبانه 

در حاال جنابات نماي تاوان      "از جمله  ،نماز خوانسن اي  قود نيز داراي مقسماتي است  . مي خواننس

هاا و صاورت را باه عناوان      نماز خوانس ، بسن و لباو از هر گونه كثافت و پليسي پاك باشس ، دست

) رضاايي ،   . وع و خشوع نماز مي خواننسمي شوينس و به سمت بيت المقسو ايستاده و با خض وضو

5813  ) 

ت در عآن جمله خوانسن نماز به جمادر آئي  يهود ، دستورات و احكاد خاصي نيز تشريع شسه كه از  

هار آن كا     "در اي  مورد نيز گفته شسه كه  . صورت خالصانه و حضور قلب مي باشسنيسه ها به ك

 ، ه او ساازد ت كامال متوجّا  و دعا باا نيّا  را در وقت نماز كه رضايت خسا را به جا آورد و قلب خود 

.  ساخنانش شانيسه ماي شاود     ، اوستل  هر آن ك  كه ترو خسا در د . دعايش مستاا  مي شود

دانساته و  ( يهوديان دعاي حقيقي را چيزي بيش از حركت و تلف  زباان  )دعاهايش اجابت مي شونس

ف كا كه قلاب و جاان خاود را     مگر آن ، ل واقع شودنماز برخيزد تا قبو ، بايس از عمق وجود و قلب

 (  تلمود ي گناينه ) . دست بگذارد

تصاور كنناس    يهوديان هنگاد نماز بايس چشمانشان را پايي  و قلبشان را متوجه باال سازنس و بايس دائماً 

ي كه باا  ) تلمود ( نماز بايس به آهستگي و زير لب خوانسه شود و كسان .مقابل آنهاست  "شيخنا  "كه 

  هنگاد نمااز صسايشاان شانيسه   قلمساد مي كننس و اگر  ز مي خواننس را پيامبران دروغي صساي بلنس نما
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ه نقل از ) براخوت ، چه در كتا  گناينه تلمود ب چنان . رونسمي  و بي ايمانان به شمارجز ، مي شود

يامبران دروغي  به شامار  جزو پ ،آن ك  كه در وقت نماز و صسايش را بلنس مي كنس ":   ( آمسه 24

كنيسه ها و معابس اقامه كننس و آنهايي كه در شهرشان در وديان موظفنس كه نماز خود را هي  "مي آيس . 

س و مورد ماذمت قارار   نبس خطا  مي شو ه يسايهم ، كنيسه وجود دارد ولي در آن نماز نمي خواننس

س نا ني كه در نماز جماعت شاركت نماي كن  به كسا 21آيه  11با   ، نبي يدر كتا  اشعيا . مي گيرنس

دسات   آياا  . چرا كسي پاسخ نساد ، و چون نسا كردد   چرا كسي نبود، چون آمسد  "، مي شودر متذكّ

) كتا  مقسو ، عهس  " يا در م  قسرتي نيست كه رهايي دهم    دهس تم  كوتاه شسه كه نتوانس ناا

 (  5554/عتيق 

 

 نماز در دين مسيحيت  . 3.3.1

 ، سوره ماريم  ) . اي  دي  به نماز و نيايش نيز قرآن كريم آيات و رواياتي دارد تخصوص تاكيسا در 

مي        دارد و سگاننمت زنهبه ت -(  عيسي ) ع -اد حضرت مريم نوز گفت  اشاره به سخ  ( 81آيه 

مارا   .داده اسات  خسايم به م  كتا  آسماني داده و مرا پيامبر قرار  ي به درستي كه م  بنسه " : گويس

آياه حضارت     ايا  در .ه است ت و تا زنسه اد به زكات و نماز سفارش كردكبر ي هر كاا باشم مايه

خساست ، از ميان برنامه هاا ، توصايه باه نمااز و زكاات       ي عيسي ) ع ( پ  از بيان اي  كه فرستاده

ه رمز ارتباط خالق و خلق چرا ك . اي  دو برنامه استي ت فوق العاده يَمطرح شسه واي  به خاطر اهمَ

ز و زكات ونيكي به پاسر و  اي  آيه داللت بر آن دارد كه نما؛  تفسير اي  سوره نيز آمسه در . مي باشس

پ  حكمش ثابت است و در هيچ شاريعتي امار باه آن نساخ      ، هاي گذشته واجب بوده تامّمادر بر

 (  5873 ،) انصاري . است نشسه

مريم براي پروردگارت خضوع ك  و ساسه باه جاا    اي "ه : ا  شس( نيز خط42در سوره آل عمران )

 ماي رسايم كاه در شاريعت     ه هاي قرآن نيز به اي  نكتاه ااز آي . " و با ركوع كننسگان ركوع ك بياور
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س به آن حضرت توصيه شسه اسات  كه از ابتساي تولّ ، از واجبات بوده ، آني وي نيز نماز واقامه اعيس

به حق برايتاان ماي گاويم كاه چيازي       " : پنسهاي حضرت عيسي ) ع ( آمسه . در انايل نيز از جمله

از نماز هميشاگي نيسات و چيازي     ،باالتر از نظر شرافت اخروي و ياري كننسه تر بر حواد  دنيوي 

ا زياد بشمريس و هر كاار  پ  مساومت بر آن نماييس و آن ر ، تر از آن به خساونس رحمان نيست نزديك

است و برگزيسه تار در  ترنزديك كننسه پ  نماز به سوي او.  ي كنس ما را به خسانزديك م ايشايسته 

 (  5871شعبه المساني ، ) . نزد اوست

  عباادات نازد مسايحيان روزه و    تري االديان خود مي نويسس : مهمةمقارن دكتر احمس شبلي در كتا  

معتقسنس كه انتظاماات و قاانون در    فق عليه نيست . بسياري از آنهاآنها متّي ولي محسوده  ، است ازنم

شبانه روز دارناس :  در طول  ، ا در ماموع هفت نمازامّ . روزه و نماز توجيه اختياري است نه اجباري

ت سود و ششم و نهم و يازدهم و دوازدهم و نيمه شب . اهتماد عانماز س ، ) بكور ( نماز صبحگاهان

 (5811لي ، ب) ش.  ترتيبي خاص نسارد ، و نمازها به نماز ، بيشتر از روزه بوده  ه آنو توجّ

فق عليه ميان مسيحيان ، نمازي است كه مسيح ) ع ( آن را تعلايم حوارياون داد و در انايال    نماز متّ 

، باه شاكر    نمسيحيان در يكشنبه ها نماز خاصي دارنس كه در آ . نقل شسه است 8متي با  ششم آيه 

 گزاري از خساونس مي پردازنس . 

 

 س اسالم نماز در آئين مقدّ. 3.3.1 

در  ، جاويس پيامبر اسالد )ص ( و تنها كتا  آساماني باسون تحرياف    ي قرآن كريم به عنوان معازه 

( و مشاتقات آن باه    ةمرتبه كلمه ) صال 34بيش از  . است آيات متعسدي از نماز سخ  به ميان آورده

را امر به اقامه نماز كرده واي  امر داللت بار   مسلمانان ، در آيات زيادي خساونس . كار برده شسه است

 512آياه   ، در ساوره نساا    . منان اعالد مي گرددؤبراي م يريثابت و اليتغ ي وظيفه و وجو  داشته
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چه در مورد وجاو    چنان ، مومنان ثابت و واجب گرديسه استه نماز بر به درستي ك "آمسه است : 

 ( 5871يزدي ،  ) غمخوار . استفاده كرده است " كتب عليكم الصيام "قرآن از لف   ، روزه

 جا مي توان فهميس كه به عنوان تكليفي كه هرگز از گاردن بناسه سااقط    ت نماز در اسالد را ازآنيّاهمّ

در اناااد هماه نمازهاا     ":  آماسه اسات   283آياه   ، بقاره  ي در ساوره  . است ذكر شسه ، نمي گردد 

و اطاعت براي خسا بپاخيزيس و بترسايس   ضوعو از روي خ كوشا باشيس ، (مخصوصا نماز وسطي )ظهر

 . "و نماز را در حال پياده يا سواره انااد دهيس 

 ت معرفي شاسه اسات . هماان   به عنوان ديانت و مليّ ، در مكتب اسالد ، نماز به عنوان سمبل عبادات

رامي تري  چيزي كاه  بنسگان خسا ، به راستي گ اي " : منان حضرت علي ) ع ( فرمودهؤطور كه امير م

چه كاه   آنواست ايمان به خسا و پيامبران  ، آن به خساونس تقر  مي جوينسي بنسگان صالح به وسيله 

شريعت دي  و  ، يعني آئي . ت است زيرا نماز ملّ ، مي باشس نمازي اقامه از جانب خساونس آورده انس 

بر اكرد نماز را نور چشم خاود معرفاي   ت است كه پيام( به همي  علّ 77ص ، ) بحار االنوار  . ماست

لي  واجب اوّ، در اسالد نماز .مي كنس و نماز را مثل ستون خيمه ، ستون و پايه دي  معرفي كرده است 

ي  چيزي است كه پ  از مرگ از آن سوال مي شود و قبولي ساير اعمال وابسته به قباولي نمااز   لو اوّ

 (   14) پيشي  ، ص  . است

حضارت علاي ) ع ( در    . ماي گاردد   د نمود بارز و مصساق تربيت ديني محسو نماز در دي  اسال 

در حالت صالح و جناگ ،    ، ها را در نماز به نمايش گذاشتنس طول عمر با بركت خود زيباتري  جلوه

حااالت  ي  در خانه و مزرعه ، مسنس حكومت و يا در طول خانه نشيني و در همه ، ، سالمت  بيماري

   حضارت علاي   .نس نمود مي و فرزنسان خود را به آن سفارش تري  عمل او بوده همنماز م ، و شرايط

 ،از خسا بترسيس "انش مي فرمايس : ) ع ( و تمامي خانواده و فرزنس به اماد حس  خود ت) ع ( در وصيّ

) محالتاي ،    . " زيرا كه نماز بهتري  كارهاا و ساتون ديا  شماسات     ، نمازي باره از خسا بترسيس در

5875  ) 
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 صرتنبيه مخت ، ي در پيش از بلوغ نيزنماز در تربيت ديني مسلمانان چنان مهم است كه حتّي  فريضه 

         خطاا  باه يكاي از اصاحابش     علاي ) ع ( حضارت   . فرزنس به خاطر ترك آن روا دانسته شسه است

سالگي  51تي به س  ديب ك  و وقأات را با زبان به نماز و طهارت تكودكان اهل خانه "س : مي فرماي

) ري شاهري ،  .  "نكناس   سه باار بيشاتر تاااوز   ولي از.  ن را بر ترك نماز تنبيه بسني نماآنا ، رسيسنس

5815  ) 

كياس ديا    أاصول ماورد ت ، آن ي ه به مراحل تربيت و روش آشنا نمودن فرزنسان با نماز و اقامه توجّ 

دوران در  . اسات  وغ تفاوت گذاشته شاسه كودكي و بل ي بي  دوره ، در خصوص نماز و اسالد است

تنها سفارش به آموزش و تعليم نماز گرديسه و تنها به اقساد زباني و سفارشات  ( الس51زير ) كودكي

ا امّا  . نه سازي براي اقامه نماز شسه استكيس بر آمادگي و زميأدر اي  مرحله ت . كالمي اكتفا مي گردد

كياس عملاي بار    أت ، ناسب و رسيسن به س  تمييز و تشاخيص به علت رشس م ، سال به باال 51در س  

) بنااري ،  .  اسات  به نمااز و تارك نكاردن آن    نادر س  بلوغ تاكيس بر واداشت  آن اقامه نماز است و

5834  ) 

تي براي رهايي از تعلقات هر ملّ. مي گردد  نماز يكي از عبادات مهم در اسالد و تماد اديان محسو  

اگر باا   ، در دي  اسالد نماز . ل مي گرددامش به نوعي از عبادت و نماز متوسّدنيوي و براي كسب آر

ا به تسريج و از كه او ر ؛ ان را نه تنها به آرامش كافي مي رسانسنسدا  و شرايطش باا آورده شود ، اآ

كاه گفتايم انساان در حاسود ساني        مي رسانس . چنان ليباال برده و او را به سطح متعا ،سطوح پايي  

 . با سطح متعالي انگيزش آشنا مي شود ،نوجواني به دليل رشس عقلي و طي كردن مراحل انگيزش قبل

و هاا و تماايالت شخصاي او    ه يعني پي مي برد كه قواني  و اصولي وجود دارد كه فراتار از خواسات  

د و جامعه فرد را از خو ، كه ايمان به خسا و عمل به دستورات او يعني پي بردن به اي  . ديگران است

پي بردن به اي  نكته و  . مي رسانسبنسي رها كرده و به سطح بااليي از آزادي و وارستگي  و هر قيس و

به تنهايي براي رسيسن به اي  سطح و زنسگي كردن در اي  ساطح   در انگيزش ، وجود سطحي متعالي
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    ه داشاته و باه تاسريج   بلكه انسان بايس با انااد اعمالي خاود را در ايا  ساطح نگا     ، كفايت نمي كنس

ها  انسان اكه اديان در پي آننس تاست ن چيزي اي  هما. انگيزه هاي خود را از اي  سطح دريافت كنس 

 را به رشس و شايستگي خود برساننس . 

داشته وانسان با آماده سازي خاود از طرياق تطهيار ،     نماز انسان را به بهتري  وجه در اي  سطح نگه 

مي شود كه از انگيزه هااي ساطوح پاايي  تار      ايگي رواني به تسريج وارد مرحله دوضو گرفت  و آما

مي شود كه هسفش  الي اهلل آگاهانه وارد عملي ةمي گردد او با نيت قرب وارد سطح متعالي و جسا شسه

اهلل ي وسا  االحراد ما ة با تكبير . به جز رضاي خسا كه باالتر از هر چيز و هر كسي است چيزي نيست

نيت خود استمرار مي بخشس و  با حضور قلب به . ه پشت سر خود مي افكنس و او مانس و خسايشرا ب

نماازي كاه    .كيس استأزي است كه در دي  مورد تدر سطح متعالي را تمري  مي كنس . اي  نما  زيست

    ، ه و حضاور قلاب  نماز باسون توجّا   . باطل است ريا به حكم ، براي مقبوليت اجتماعي خوانسه شود

داشته و او را به زچني  نمازهايي انسان را از فحشا و منكرات با . از ايمان تهي مي باشس و، بي اعتبار 

 (  5873) احمسي ،  . سطح متعالي مي رسانس

 

 تربيت ديني در دوران كودكي و نوجواني . 1.1

  اي گونااگوني ها  به صاورت  را ااست كه آنه ياد در جامعه مستلزد وجود نهادهاياستمرار زنسگي افر 

      ماي گيرناس . يكاي از    هاي اجتماعي تحت تاثير اي  نهادها قارار   كنش . اصوالً تقسيم بنسي كرده انس

تري  و در عي  حال بنيادي تري  نهادها كه از ابتسايي تاري  و قاسيمي تاري  جواماع گرفتاه تاا        مهم

اد افراد جامعه ااي  نهي له ابه وسي .ت ختلفي وجود داشته ، نهاد ديني اسكال ماجوامع امروزي به اش

      جهاان بيناي   و اياسئولويي صااحب   ، زناسگي پرداختاه   ي جهان هستي و فلسافه ه ي باردر راّبه تفك

اجتمااعي در فرآيناس    از ديسگاه جامعه شناسي ، نهااد ديناي باه عناوان يكاي از نهادهااي      . مي گردنس
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   ه و باعث تطابق آنهاا باا فرهناگ جامعاه    هاي مذهبي را در فرد دروني ساخت ارزش ،اجتماعي شسن 

كودكان در سني  اوليه خود تحت تربيت و پرورش والسي  در خانواده قرار دارناس . باراي   . گردد  مي

) شرقي ،  . ق آنها الزامي استئني والسي  نسبت به تمايالت و عالتربيت فرزنسان استنباط و روش  بي

872  ) 

يا غير مستقيم  اارهاي ديني توسط اعضا خانواده به طور مستقيمهاي مذهبي و هن ارزش در اي  دوره

 ناي كناكاويشاان   پسر و مادر در حال انااد فارائض دي ي آنان با مشاهسه  . مي شود به فرزنسان منتقل

      كاه ما  مفعاولي در كودكاان نقاش بيشاتري باازي         ه به آندر اي  سني  با توجّ . مي شود هانگيختبر

ستسالل در مورد ر وابسون اي  كه به تفكّ ، مي گردنس نرمهاي مذهبي راي هناارها ون پذيمي كنس ، آنا

رفتارهااي ماذهبي   روي پ  از خانواده ، مسرسه دومي  نهادي است كه مي تواناس بار     .آنها بپردازنس

كه فراينس اجتماعي شسن كه از خانواده شروع شاسه مراحال    ه به آنكودكان نقش داشته باشس . با توجّ

مي دهس ، وجود همسازي مياان اهاساف   رسه ادامه سي و تكميلي خود را از طريق نهادهايي مثل مسبع

ايفا كنس . اگار   اي ت مذهبي دانش آموزان نقش ويوهمي توانس در شكوفايي شخصي خانواده و مسرسه

   ث سارگرداني و بالتكليفاي كودكاان   باعا ، بي  عملكرد خانواده و مسرسه تعارض وجود داشته باشس 

در ايا  دوره   راد اسات . ات افيتكوي  شخص ي تري  دوره . دوران كودكي و نوجواناني مهممي شود

ي ادرونا  ي لهاوص باه وسيا  اخصه س و باهايي كه ايفا مي كن س سازي در نقشاخود كودك با همانن

 ه آناه با اايي كاه شانق ي سهاوده بنسي شاته و شالاافانظاد يي ه اماموع يعني"دگر عاد  "كردن 

 (   Turner , 2711  ). س مي يابس استه است رشاها واب

 و  ادهااعالوه برخانواده ساير نهد ؛ ود دارادوره كودكي و نوجواني وج به لحاظ ارتباط خاصي كه در

ثير بسياري أت …رسانه هاي گروهي و ارتباطي و هم كالسان ، گروه همساالن ،و  ها مثل دوستان گروه

مي شود   چه ارائه پذيراي كامل آن . افراد در اي  دوره دارنس هاي فردي  هبر رونس شكل گيري ديسگا

مي پردازنس         محيط پيرامون خود  ي باره  بلوغ عقلي به تفكر و انسيشه دربلكه با داشت. نيستنس ، 
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 جميز ) . . در اي  دوره انسان دوست دارد تاار  مذهبي خود را در قالب هاي تعقل واستسالل بريزد

 ،5872  ) 

با افزايش س  و رشس عقلي ، فرد نگرشي دوباره به اصول اعتقاادي آموختاه شاسه در دوران كاودكي     

باارتي باه   خود داشته ، ايسئولويي جهان بيني و احكاد مذهبي را مورد استسالل قرار مي دهاس . باه ع  

ه باه طاور   مي خواهس به شكل گيري شخصيت خود پرداخته و آگاهانا  هصورت موجودي فعال و آگا

اخاذ  ، ارادي عمل نمايس . حال اگر در فرآينس جامعه پذيري كه از سني  اوليه كودكي شروع مي شاود  

آنان ، هاي مذهبي در شخصيت افراد به صورت اصولي و صحيح انااد گرفته باشس  هناارها و ارزش

ق باشنس . باه  فّل ديني موئوانست در درك حقايق واستسالل مساها خواهنس ت با دروني شسن آن ارزش

اي  ترتيب اصول و احكاد ديني در شخصيت و نگرش آناان اساتحكاد بيشاتري خواهاس يافات . باه       

آنها خواهاس باود . نگارش ماذهبي و      "م  فاعلي  "كودكان منطبق بر  "م  مفعولي  " عبارت ديگر 

باه صاورت    ه ياآموخته ، در بزرگسالي آگاهانعمل به احكاد ديني را كه از كودكي به صورت انفعالي 

عقلي مي پذيرد و به آنها وفادار مي مانس . به اي  ترتيب نقش مذهب در شخصيت افراد استحكاد پيسا 

 (  5874) فخرايي ، .  مي كنس

ر باشس به الگوهاايي گارايش دارد كاه    تربيتي كه متضم  ساخت يا تاسيس بناي معاني ، بر اساو تفكّ

خود آدمي است كه  لذا اي  ،انه بر مبناي تعقل و تفكر است اهيكنواخت نيست . از آناا كه تربيت آگ

فعال در جريان تربيت قرار گيرد و با اراده و آگاهي دست به انتخا  بزنس. براي ايا    اي بايس به گونه

، زيارا   ايااد فضايي آزاد فراهم نمي شود اي  امكان جز با و تفكر نياز استي منظور به پرورش قوه 

با خودكاامگي ،  ، آزادي و آزادگي است و تربيت مبتني بر پرورش تعقل و تفكر ، روح انسيشه ورزي 

 ي  و تحميل سر سازش نسارد . اتلق

تقويت اي  تاوان در   آزادي در تربيت ايااد امكان و فضاي پرسشگري وي تري  نشانه  اولي  و مهم 

كناكااوي اسات و ميال     دكتر شريعتمساري در اي  باره مي نويساس : تفكار واقعاي ،    . كودكان است
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دارد و باعاث   ماي  به بررسي اسبا  و علل امور وا ، شسيسي به درك حقايق دارد . كناكاوي فرد را

او  كناكاوي حالت استفهاد را در متفكر به وجود آورده و دائمااً  . طرح مسائل تازه و مهمي مي شود

 (  5871. ) شريعتمساري ،  ال تشويق مي كنسؤرا به پرسش و س

 مي فرماينس :  خصوص اهميت پرسشگري و كنكاش در نيز )ص( اكرد رسول

نس رحمت خاود را بار   خساوتا پ  بپرسيس . ايي است و كليس آن پرسشگري استدانش ، گناينه ه " 

 ( 5874) فخرايي ، " . شما فرو فرستس

 ابتدايی   دوره ی تربيت دينی در. 2.1

را ال دارنس . زياايي و جلوه هاي زيبا تماياي و زيببه نيك انسان ها به خصوص كودكان فطرتاًي همه 

لطيف ، مهربان ، كناكاو با گذشات و سرشاار از انگيازه هااي شاور آفاري  و        يكودك گيرنسه ا كه

دنياي  با مي كوشس تا ، حيرت آور است . هنگامي كه كودك مرحله ي آموزش ابتسايي را طي مي كنس

برقرار كنس . اگر در اي  دوره بتوانيم طبيعات   و زيبا پسنسانه تماعي ، اخالقي پيرامون خود ارتباطي اج

دانش آموز و ذات زيباي او را شناسايي كنيم و با ظرافت و حوصله همان جلوه هاي طبيعي و ذاتي را 

در او شكوفا سازيم به تربيت ديني دست يافته ايم . اگر دانش آموز را با خود و زيبايي هاي نهفته در 

. هوش ، يادگيري ، رشس و تحاول خاودش ، آشانا كنايم      ، خالقيت هماننس ، ششخصيت وجودي ا

زيربناي بسياري از شناخت هاي فلسفي و ارزشي را در او تحكيم ساخته ايم . با اي  حال تالش براي 

، محيط پيرامون و آفريسگار مهربان ، پرورش  افزايش ظرفيت و دامنه ي شناخت دانش آموزان از خود

ي در مورد وقاايع و  ي و معلولي و داشت  استسالل علّدرك روابط علّ ، رت ارزيابي ذهنيو مهاي قوه 

ارت معنوي سلطيف احساسي درون خود واطرافيان ، دست يابي به ج يپسيسه ها ، دريافت جريان ها

ه به اي  نكتاه باياس   البتّ . باشس ميش هستي از نكات قابل توجه در آموزو تالش براي درك خساونس و

ي به معنويات و  ها احساو نياز و گرايش باطن جه كافي داشته باشيم كه قبل از همه ي اي  رويكردتو
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       ماوز نقاش اساساي دارد .    آسار كرده كه در تربيات ديناي داناش    دانش آموز پسي لطافت مذهبي را در

 ( 5877) كردي ، 

ي چاون زيباايي ، دوساتي ،    ا مفااهيم براي تربيت ديني كودك دوره ابتسايي نمي خواهيم كودك را با 

ت ، عشاق ، دوساتي و گارايش    آشنا كنيم . چرا كه او نماد محبّا  …ت ، عبادت ، لطافت معنوي وبّمح

حف  ، نگهاساري   كه در تربيت ديني دانش آموزان به مخالصانه به معنويات است و ما بايس تالش كني

جهات تربيات ديناي    م. پا   ارزش هاي دروناي او بپاردازي  و پرورش گرايش ها و تعميق و تقويت 

حركت معنوي و دروني كودكان در مسير زيباشناساي ، ارزش پاذيري ، خويشات  شناساي ، حرمات      

عمل  گذاري ، عزت طلبي و نوع دوستي ، قناعت ، پرهيز از نازيبايي ، پذيرش مسئوليت هاي ديني و

  ( 5871 ، كردي ) ."است  يصحيح و كامل به تكاليف ارزش

ون برانگيخته شسن احساو ديني ، پرورش ارزش هاي ديناي ، پياسايش عاطفاه ي    اي  حركت بس اامّ

ديني ، تبلور نگرش و تحصيل تاار  دل نشي  ديني ، رويكرد دروناي و تحاول رفتااري باه دنباال      

تربيت ديني آن جنباه اي از تربيات    " : كهس نخواهس داشت. دكتر احمسي در اي  مورد چني  نوشته ان

ان ااني اعتقادي را در آنا امب . ساان را با وظايف و شرايع ديني آشنا مي كناوجوانن و است كه كودكان

مي آورد و فطارت الهاي وانسااني را     بار عل به فرواا پاي بنس به اصول و عامان رارشس مي دهس و آن

 ( 5874 ، سيااحم ) . ازدابارور مي س

 

 ه به نيازهای كودكان در تربيت دينی نقش توجّ . 2.2.1

بايس  ، ه به نيازهاي كودكان به آنها انتقال دهيمبخواهيم ميرا  ارزشي و معنوي خود را بسون توجّ اگر 

بسانيم كه پايساري و استمرار اي  رويكردها ضعيف و بي كيفيت خواهس بود زيرا تربيت ديني فراينسي 

شاناختي و  است كه از تاار  معنوي برخاسته از ارضاي انگيزه و برطرف شاسن نيازهااي روحاي ،    

هااي گونااگون    عاطفي كودك اثر مي پذيرد . تربيت ديني عالوه بر روش  كردن و پارورش مهاارت  
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رزش پاذيري ،  ا ، شناختي ، رفتاري ، عاطفي و ارتبااطي كاودك را در مساير و فرايناس ارزش فهماي     

بيت ديني كه خواهان تر …، مسير و پ  معلم ، برنامه ريز . تحليل ارزشي و رشس ارزشي قرار مي دهس

در (  5877. )كاردي ،  نيازها و گارايش هااي كاودك آگااهي ياباس       س ازباي، است ثير گذارأعميق و ت

از جملاه   يزيبا شناساي ، باازي ، جناب و جاوش و فارح بخشا       ه به لطافت ،آموزش ديني نيز توجّ

انگيزش بايس محتواي نگرش و كليت ارزشي خود را در مورد نياز و . نيازهاي اساسي هر كودك است 

 به تربيت ديني نگاه كنيم.  ، تازه به نيازهاي ناديسه گرفته شسه او ايكودك اصالح و از دريچه 

 2نقش آموزش خالق در تربيت دينی كودك. 1.2.1

وقتي كه از دريچه ي نگاه كودك به جهان بنگريم خواهيم ديس كه از اي  زاويه ديس ، كودك به تخيل ، 

 (اصول آموزش خالق) ر آراد روحيه واميس ، عشق ، تفكّ ، دابي و نشاطعاطفه ، موسيقي ، تحرك ، شا

     ثر اسات كاه باا تخيال و     ؤت انگياز و ما  قيّپ  تربيت ديني براي كودك دبستاني وقتي موفّ .نياز دارد

ت هاي آزاد ذه  ارتباط داشته باشس . شكل موسيقيايي و ماوزون باه خاود بگيارد و سرشاار از      فعاليّ

به همي  دليل وقتي معلم و نظاد آموزشي ايا  نيازهااي كاودك را باه      . و نشاط  باشسعاطفه شادابي 

ارزشايابي و سااير    ي ، شيوه طارتباي شيوه  صورت مستمر در كالو درو، كتا  ، روش تسري  ،

 ، كردي)  . ثر و پايسار دست خواهنس يافتؤديني م تبيبه تر ، رآينسهاي ديگر آموزشي وارد كننسف

 ،5838) 

 

                                                           
 ( به طور کامل به اين موضوع پرداخته خواهد شد. 12-2با توجه به موضوع تحقيق ،  در قسمت ) 1
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 نقش انگيزش در تربيت دينی كودك . 3.2.1

بسيهي است كه وقتي كودكي در مي ياباس نيازهاايش درك شاسه و محايط آموزشاي در جهات رفاع        

نيازهاي اوست ، انگيزه ي بيشتري به مشاركت و سرمايه گذاري رواني در فراينس يادگيري ، فراگيري 

  انگيزش اساساي تغييار ، توساعه و تكامال     ايمي كنس . بنابر  و توسعه ي انگاره هاي ديني خود پيسا

 .ه به نيازهاي او خواهس بوداساو انگيزش توجّ رفتار در كودك است و

: ماي نويساس كاه     "در رفتاار  ثير آن أش و تا انگياز  "تحات عناوان   اي مصطفي خواجه زاد در مقاله 

 ، ، يادگيريل فراگيري كاركردهاي فرد از قبي ثر در رفتار بوده و بر تمادؤانگيزش از عوامل اصلي و م"

 .اثر دارد …ه وتوجّ ت ،خالقيت ، دقّ

 ت و ايمنی در تربيت دينی كودكنقش محبّ. 3.2.1

بنابراي  معلماي كاه باا عالقاه و     . ت يكي ديگر از نيازهاي اساسي كودك دبستاني است عالقه و محبّ

. بيت ديني گااد باردارد   ت روح كودك را غني مي سازد او را آماده مي كنس تا در مسير درست ترمحبّ

 ( www.cheesta.com) .ا شود او مهي ت فضايي ام  و آراد برايا محبّپ  ضرورت  دارد كه ب

 

 نقش فرادهنده در تربيت دينی كودك . 2.2.1

دانش آموز ابتسايي در تربيت ديني خود بايس برخوردهايي مثبت گرد و صاميمانه و امنيات دهناسه را     

ك با كمك فرا دهنسه به معيارهاي ارزشي حاكم بر حيات دست مي يابس كاه  تاربه كنس . در اصل كود

ت و احتاراد  ساله عالوه بر محبّا  7 – 52كودك  . مي توانس شالوده ي تربيت ديني او را پي ريزي كنس

نس . عالوه بر روش  كردن و به يك راهنما و پرورش دهنسه ي شاد و سرزنسه نياز دارد تا او را ياري ك

ارزش  هاي گوناگون شناختي ، رفتاري ، عاطفي و ارتباطي  در وي مسير و فرآيناس و  ارتمه پرورش

بناابراي  وقتاي در مساير     فهمي ، ارزش پذيري ، تحليل ارزشي و رشس ارزشي را به او نشاان دهاس .  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 39 

بايس شناختي منطقي از نيازهاي او داشاته باشايم و   ، تربيت ديني يك كودك دبستاني حركت مي كنيم 

به همي  دليل ضارورت   . و هم ياد بسهيم كه چگونه با نيازهاي خود برخوردي منطقي داشته باشسبه ا

دانش آموزان داراي ساختار  سناش و ارزشيابي از ي برنامه هاي درسي ، رفتار آموزشي ، شيوه، دارد 

رضااي  از اي  طريق نه تنها موجب رضاايتمنسي و ا . متناسب با سطح رشس مفهومي و فكري او باشس 

بلكه به صورتي سهل تر و سريع تر مفاهيم و ارزش هاي ديني باه او انتقاال   ، نيازهاي او خواهس شس 

دانش آموزاني مفاهيم و انگاره هاي ديناي را ساريع تار دروناي كارده و در       داده خواهس شس و چني  

 ( 5831)كريمي ،  . سطح باور و نگرش خود نيز تغيير به وجود مي آورنس

نمي تواناس تاسام    به تنهايي4و كامپيوتري  8، ماشيني 2، حيواني 5يك از ديسگاه هاي تعقلي ه هيچالبتّ

و ضرورت دارد ما با ديسي فلسفي و عرفاني و با هسف اياااد   روشني از تربيت ديني به ما نشان دهس

 بپردازيم. ماهيت كودك به تربيت ديني اودر تربيتي بصيرت گرا 

 

 تربيت دينی كودك  نقش محيط آموزشی در .6.2.1

اگار بتاوانيم   . دانش آموز ابتسايي در كالو درو به فضايي پر طراوت  ، رويايي و شيري  نياز دارد  

انعطاف  تربيت ديني را با سيالي ذهني و ، ، رويايي و شيري  را براي او فراهم آوريم فضاي لطيف اي 

ي پار باار از عشاق ، معرفات ، لطافات،      رفتاري مي پذيرد . فضاي كالو ابتسايي بايس زمينه ا پذيري

، احتراد متقابل ، دوستي وارتباط معنوي باشس . اگر شاگردي در غربت كالو و آموزش قارار بگيارد   

 ( 5838) كردي ،  نمي توانس در مسير تحوالت و تغييرات مورد نظر فرا دهنسه قرار بگيرد .

                                                           
 .تعقلي : انسان ارگانيمسي داراي منطق ، قدرت ، انتخاب و تصميم گيرنده است  - 1
 .سائق ها ، بي اراده و نامعقول استديدگاه حيواني : انسان ارگانيمسي تابع  - 2
 .ديدگاه ماشيني : انسان موجودي خودکار است که به محرك هاي بيروني واکنش نشان مي دهد - 3
 .ديدگاه کامپيوتري : انساني را به صورت نظام پدازش و شبه کامپيوتري مي بيند  - 4
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  كودك ر در تربيت دينینقش تفكّ. 1.2.1

كياس كناس باه    أت و ذه  ضبط كننسه ي دانش آموز تنها به حافظه ، تربيت ديني در اهسخومي باگر معلّ

ه ها از دانستني ها و اطالعات و مفاهيم ديني باسون آن كاه   انباشت  ذه  بچّ . هسف تربيت نمي رسس

كيس بار اعماال و مهاارت هااي     أنيز ت تمايلي براي به عمل در آوردن در آن ها به وجود آورده شود و

 ازي مفاهيم ديني در ذه  ابه جاي انبوه س . مي شود دنگرش به طور كلي ر وانه آگاهي واشتپ فاقس

 ( 5832دانش آموزان بايس به دنبال ايااد بصيرت ديني در آنان باشيم . ) راصس ، رمضاني ، رحيمي ، 

م از ايا   بلكه ماي خاواهي  ، در تربيت ديني هسف اي  نيست كه دانش آموز با مفاهيم ديني آشنا شود 

نباياس فراماوش شاود كاه      آشنايي به صورت تحليلي و باورمنس به رفتار و عملكرد ديني تبسيل شود .

نگهساري و مراقبت و نهادينه كردن يك الگوي تبلور يافته ي معرفت و شناخت ديني بسيار مشكل تر 

و گفتاه هااي    سپاري اصطالحات ، وايه هادر تربيت ديني هسف به خاطر از شكل دهي به آن است .

   بلكه هسف اصلي ، پياسايش تغييارات اساساي در احسااو ، ارزش ، نگارش و بااور       ، ذهني نيست

ي و بيروني ، لطف و رحمات  دانش آموز در مورد خود ، محيط اطراف ، پسيسه ها و رويسادهاي درون

رفتار خود  تا بتوانس نحوه ي برخورد و ؛ است …هسف دار بودن و و و هماهنگي هستي نظم ،خساونس 

در حقيقت هسف شناخت و انتخا  راه و شيوه ي علم از  . را با خويشت  و جهان پيرامون تنظيم كنس

 ( 5831) باهنر ،  ر و بصيرت است .روي تفكّ

سايي اي  اسات  اسف در آموزش ابتانم هافكر مي ك "س :اتر حسي  عشايري در اي  مورد مي گويادك

به انباشات  حافظاه محاسود     د كه اسمش يادگيري است واي  اصالًدانش آموز با فرآينسي آشنا شوكه 

در اي  زمينه تكليف ما  5پيايه . او بايس ياد بگيرد كه فكر كنس و مهارت انسيشيسن را بياموزد د نمي شو

                                                           
1  piaget 
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هسف آموزش فقط اي  نيست كه كودك به آنچه ماا ماي گاوييم     : او مي گويس ،را روش  كرده است 

در تربيت ديني  ."بسناس ، چه را كه ارائه مي دهنسس بتوانس صحت و عسد صحت آنبلكه باي اكتفا كنس ،

پياامبر   ي باه گفتاه  كاه  ارزشمنس اسات   قسرير به ر است واي  تفكّفراينس تفكّهسف پويايي و تحقق 

 ( 5831) عشايري ، .  هفتاد سال عبادت ارزش دارد ي ن به انسازهآهر ساعت از  ()ص

ر كردن نيروهاي نهفته و بيسا ، جستاوگري ك، شعورمنسي ، تحرّ ري تفكّ به همي  جهت تربيت قوه

ه فارد را در دو  نيروهاايي كا   . شاود ي متربيت ديني محسو   از ابعاد مهمّ ، آموز دانشر و غير آشكا

  هستي كه جنبه ي ملكاوتي انساان اسات   فراتر از بودن و  ه اياو را به نقط تا نسنجهت رهنمون مي ك

 ريمارآن كادر مكاني فروتر از خويشت  معمولي خويش و يا به مصساق كالد قاو را  و يا مي رساننس

هاا در تربيات    ر و درك ارزشبه همي  دليال تفكّا   . قرار مي دهنس "چون حيوان و بلكه پست تر  " 

پرهياز كناس . پا      افاول  ه سوي علو و تعالي حركت كنس و ازديني به دانش آموز كمك مي كنس تا ب

ز بايس به گونه اي عمل كنيم كه براي كودك در ساني   يشناخت و تمي ي كودك به قوهجهت آموزش 

 ابتسايي قابل فهم و درك باشس .

 ها بر دو گونه انس : اي  تفاوت . هاي فردي كودكان نيز توجه گردد ديني بايس به تفاوت ردر مورد تفكّ

 شان از حسود سني خود جلوتر ونخست ، تفاوت در سرعت كه برخي كودكان در مقايسه با همساالن 

موقعيت او را در ، ه نمود كه س  عقلي هر كودك برخي عقب تر هستنس . در اي  خصوص بايس توجّ 

ع ما نياز از او در  كودك از نظر هوشي باالتر قرار گيرد ، توق .هر چهسير تفكر ديني مشخص مي كنس 

كه رشس و تكامل ديني به يك سري از عوامال  جا  از آن مّاا . ل ديني بيشتر خواهسبودئزمينه درك مسا

كودك با س  عقلي پايي  تر ممك  است از حس كودك ديگاري باا سا  عقلاي     ،  است پيچيسه وابسته

در برخاي   . ت به دور استاز دقّ رلي و سطح تفكاز اي  رو پيوستگي ميان س  عق .باالتر تااوز كنس 

مانناس  ،  ثر و قطعاي محساو  ماي شاود    ؤامل مك و ميزان تاار  بيشتر او عموارد س  تقويمي كود
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ها ي ديني و عادات  خوانسن كتا ، به جا آوردن مراسم عبادي  ، يمذهب وهاي ديني  مكان  ارتباط با

  ار است .مذهبي پسر و مادر از اهميت بيشتري برخورد

كاان  . بساياري از كود هاي كودك در قبال مسائل گوناگون است  تفاوت دود ، سطوح مختلف پاسخ 

ماي دهناس .    ر را نشاان سطح مختلاف تفكّا   ، ال ديگرؤالي به سؤهاي مختلف از س الؤدر پاسخ به س

ر كّا الي ديگار باه تف  ؤو در پاسخ به س ال در سطح عمليات عيني قرار داردؤكودكي در پاسخ به يك س

ل ئمحتاواي مختلاف مساا    ي اي  رشس ناهماهناگ ، ممكا  اسات در نتيااه     . مي گردد شهودي باز

، هاا   لغات استفاده شسه و مفاهيم مطرحه در خالل داساتان  ي اگوني باشس كه بر حسب ماموعهگون

تر از برخاي ديگار    ر مشكلها را براي تفكّ روش  است كه كودك برخي داستان . مي گردد  متفاوت

ز زمينه هاي گوناگون موجاود در او نيا   ت مشكالت ذاتي ، بلكه تاار  ولّاي  نه تنها به ع مي يابس و

 است .  له شسهأباعث اي  مس

هايي به كار مي رود كه در ساير زمينه هاي تفكر به كار مي رود .  ر ديني در اصل همان روشدر تفكّ 

ييس مي كنس . از آناا كه در رشس ديني كودك أاي  مسئله عقيسه ارتباط نزديك تفكر منطقي و ديني را ت

ر او تنها متناسب باا ساير تفكّا   ، وايمان وجود دارد نوعي به هم پيوستگي ميان عقل و احساو با علم 

مباحاث باا طارح     ي كه در ادامه،  در است تا نگرش الهي خود را به عالم شكل دهساعملياتي خود ق

 ( 5831تر مي شود . ) باهنر ،  اي  نكته روش ، مفاهيم ديني در نزد كودكان 

 

 تربيت دينی كودك  درروان شناسی رشد نقش  . 2.2.1

براي ارائاه ي هار مفهاومي     ،مي كنيم  ي از رشس و تحول مذهبي در كودك دوره دبستان صحبتوقت 

بسانيم كه او  از نظر شناختي و عاطفي آمادگي و درك آن مفهود را تا چه انسازه دارا مي باشاس و   بايس

وانيم نمي تا  شس و تحول كودكشمنسان در زمينه ي ردست آوردهاي دان ه بهدر اي  مسير ، بسون توجّ

ه باه روان شناساي رشاس و تحاول     در حقيقت توجّا  . درك روشني از رشس مذهبي او به دست آوريم
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شناختي ، ارزشي ، اخالقي و عاطفي كودك به ما كمك مي كنس تا دريابيم كه چگونه و به چه صورتي 

در ايا    ل و رشس مذهبي او دخالت كنيم .و تا چه ميزان مي توانيم در تحوالت ذه  كودك و در تحوّ

غفلت هايي كه در زميناه ي آماوزش ديناي در      تري از جمله بزرگ …"مورد دكتر باهنر نوشته انس : 

ان ه باه رو ده است ، عاسد توجّا  وره اي  آموزش لطمه ي زيادي وارد آجامعه ي ما صورت گرفته و ب

كه بزرگاان  ن كه در روايات اسالمي شواهس گوناگوني وجود دارد آحال  .دانش آموزان است  شناسي

ت آن را به ديگران نياز گوشازد كارده اناس .     يّله هم عنايت داشته و اهمّأاز دير باز به اي  مس ، دي  ما

به يافتاه هااي   امروزه در دنياي علم تحقيقات وسيعي صورت مي گيرد تا آموزش هاي ديني  با توجه 

فتاه ، و در آنهاا   قارار گر بس و اي  يافته ها نيز باه طاور مساتمر ماورد بررساي      روان شناختي شكل يا

 ( 5831 ، باهنر )  پذيرد .اصالحاتي صورت 

و ماذهبي در  بنابراي  تربيت ديني عبارت است از شناخت مراحل و چگونگي رشاس و تحاول ديناي    

 باه نحاوي كاه ايا  شاناخت در جهات درك و شاكوفايي         ، هسايت شاسه و  كودك به صورت منظم

ه شناخت عوامل البتّ.   مذهبي كودكان ما را ياري كنس تعميق و تقويت هاي ارزش و تاار ، احساو

ماذهبي   تربيات   رشس و تحول مذهبي هم به منظور برطرف كردن و يا كنترل آن نيز جز ه يدارنسباز

تساهيل   "بگوييم كه تربيت ماذهبي عباارت اسات از    ، محسو  مي شود . به همي  دليل مي توانيم 

 ( 5835) كردي ،.  "ل مذهبي شاگردان تحوّعمومي ، جهت سازي و هسايت استعسادهاي 

اول  ي لهار رشس كودك را مورد بررسي قرار داده انس مرحاشناسي كه سي ثر كتب و منابع روانادر اك

 2 ازي اول كودك ، بعس ي  دوره . ماهگي مي باشس در نظر گرفته انس 53دوره طفوليت كه از تولس تا  را

 52تاا   7سود كودكي از  ي دوره .مي باشس  سالگي 7تا  4ي از دود كودك ي دورهسالگي بوده و  4تا 

 ي  كيس اي  پرويه بر آموزش ديني و مفاهيم مذهبي در دورهأه به تبا توجّو سالگي در نظر گرفته شسه 

 دبستان ، ابعاد مختلف اي  دوره را بررسي مي كنيم . 
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 رشد و تكامل بدنی : -.الف 2.2.1

اساسي تري  وظاايف معلام و مربياان اماور تربيتاي       تري  و از مهم انآن به بسن كودكان و رشس هتوجّ

و پيشارفت آن   سماني كودك از سرعت خود كاساته سالگي رشس ج 1در حسود  . محسو  مي گردد

 22ساانتي متار و وزناش حاسود      551سااله حاسود    1قامت يك كودك معماولي   . مي گردد تر آراد

درصس به قامتش و ده كيلو به وزناش افازوده    1الي  1حسود  ، از اي  به بعس هر ساله . كيلوگرد است

 (  5818) عظيمي ،  . مي گردد

منزل ،  از هاي خارج تفعاليّ، آفتا  ذا ، نورغا امّ ؛ س كودك بيشتر به وراثت محسود استهر چنس رش

رشس حركتي كاودك   . دمي شو هايي در رشس او هاي خانوادگي موجب دگرگوني محيطو استراحت 

اهميت خاصاي در رشاس عماومي او     ، در به كاربردن اعضاي بسن ت اودقّ ني رشس نيرو ، سرعت ويع

 .دارد و خالصه آن كه عمل و فعاليت كودك مظهر صفات شخصيت اوست 

هاي مربوط به قسرت و  هاي حركتي و فعاليت تحقيقات و تاار  نشان مي دهس كه در اكثر مهارت 

 وسط برتري دارنس و با پيشرفت س  اي  تفاوت نيز بيشتر مي شودسرعت پسران متوسط بر دختران مت

 كودك معماوالً  . است ثير محيط كودكأان بيشتر تابع تاول دبستي رشس حركتي در سه ساله  ي نحوه

هاا باه او    ها را در خود بيابس يا فرصت كافي براي انااد آن كارهايي روي مي آورد كه استعساد آن هب

هاا و   تماري   ت به مربيان توصيه مي گردد كه در انتخا  نوعبه همي  علّ . ددداده شود و تشويق گر

ت الزد را به عمال  اعي آن دقّتنوع آنها در جهت ارضا  نمودن نيازهاي عاطفي ، عقلي ، ذهني و اجتم

 (  5873) باهنر ،  . آورنس

ازي اهميات  با  ردن احتياجاات مختلاف آنهاا ،   وو تكامل بسني دانش آموزان و بارآ  رشس ي در زمينه

ترتياب كاودك     يبلكاه باس  ، پرورش عضالت بسن او ماي شاود    ي بازي نه تنها مايه. فراواني دارد 

نياز   ارتبااط باا ديگاران و    ي و رفتاار اجتمااعي و نحاوه    دي ذهني خود را به كاار ماي اناساز   نيروها

ت اخالقاي  يا بتري  نكات در باازي تر  يكي از مهم . خصوصيات بيشتري از اشيا را به وي مي آموزد
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رات اخالقاي را در جماع   ت در مي يابس كه بايس قاواني  و مقارّ  يّاو با جسّ . كودكان در اثناي آن است

مي شود كه باا حركاات    هايي متمايل اي  دوره كودك به بازيدر . مي شود رعايت كنس وگرنه مطرود

د را ارضا كنس . او بر د باشس تا سرعت قسرت و مهارت خود را نشان دهس و ميل به رقابت خوأزياد تو

در ايا    . ه استله عاجز بودأتي كه پيش از اي  مسط است در صورعضالت خود و حركات آنها مسلّ

و تربيت خود روح بازي ببخشاس باه    آموزش گرفت كه اگر معلم بتوانس بهمقاد مي توان اي  نتياه را 

سارعت   ، هاي عملي عالقه منسنس تفعاليّ به بازي و موفقيت خود و فراگيري دانش آموزان كه شسيساً

قارار داده اناس و آن را از    آماوزش  ت بازي آن را اساواهمي ي بيشتر دانشمنسان به واسطه . مي دهس

 (  5873) باهنر ،  . اي  دوره تلقي نموده انس هاي معلمان در تري  موفقيت مله مهمج

ارتبااط  ي واو تنهاا وسايله   از آناا كاه حا  . يكي ديگر از ابعاد رشس بسني كودك رشس حسي اوست 

هااي   روي همي  اصل تربيت حاواو كاودك از جملاه هاسف    ، مستقيم فرد با عالم خارج مي باشس 

اصلي آموزش و پرورش جسيس محسو  مي شود تا از اي  طريق كودكان بتواننس از حواو خود براي 

هاوش ، بهساشات   ميازان   ، كشف علم و معرفت خو  استفاده كننس . تغذيه ، وضعيت بسني والاسي  

 (  5871) شعاري نواد ،  . تري  عوامل موثر در رشس بسني او مي باشس رواني كودكان از جمله مهم

 ، ل شاگرفي در علاود شاناختي گردياسه    شناسان كه تحقيقاتش باعث تحوّ تري  روان يكي از بزرگ 

سالگي (  52تا  7  ) س طبق تئوري پيايه كودك در اي  . در خصوص مراحل رشس است هتئوري پياي

شناخت  و زيادي داشته و آگاهي ي ويوگي هاي خاص اي  دوره گستره .در دوره عملياتي قرار دارد 

 مي توانس رونس آموزش را بسيار تسهيل سازد .  ها  آن

     هاا دسات ماي يابناس و      باه مفااهيم گونااگوني از نگهاساري     5عملياات عيناي  ي كودكان در مرحله  

حساب ياك   را بار    به عنوان مثال مي تواننس اشيا . ري را نيز شروع مي كننسهاي منطقي ديگ يتلفعا

                                                           
1   concrete operations 
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 . ب سازنس و يا نوعي بازنمايي ذهني از يك سلسله اعماال داشاته باشانس   ( مرتّ …بعس ) طول ، وزن و

با نمي تواننس اي  راه را توضيح دهنس و يا   اامّ.  مي تواننس راه خود به خانه را پيسا كننس ساله 1كودكان 

ساله به راحتي مي تواننس آن را توضيح  3برعك  كودكان  . استفاده از كاغذ و مساد راه را ترسيم كننس

  . و ترسيم كننس

ا ايه ها محاسود باه اشيا   اما اي  وا.  برنسزاعي را به كار اننس وايه هاي انتكودكان در اي  دوره مي توا 

عملياات   ي ي مرحلاه ايي رشاس شاناختي يعنا   نهاا ي اني كه كودك به مرحله اتا زم . مي باشسعيني 

ماي تواناس باه شايوه نماادي      ن،  نرسيسه باشس ، سالگي شروع مي شود 52تا  55حسود  كه از 5صوري

 (   5871 ، ني) براه . ساستسالل كن

 

 رشد و تكامل گويايی  -.ب 2.2.1

 سايزان و قاسرت رشا  تعساد كاربرد وايه ها ، طول جمله ها ، صحت گفتار و طرز بيان افكار دليل بر م

 ،هاي مختلف اي  دوره بساننس ه تعساد وايه هايي را كه كودكان بايس در سالالبتّ . گويايي كودكان است

ف الاي  دوره بار خا  در . به هوش و محيط يادگيري آنان بستگي دارد و با افزايش س  بيشتر مي شود

باه   ، انيشرفت معلومات لغوي آنا پو  وايه هاي جسيسي فرا مي گيرنس كودكان با سرعت زياد گذشته

 جهت يادگيري بستگي دارد .  ناآن ي انگيزه ميزان

  . به دو مرحله اشاره مي كنس "زبان و تفكر كودك  "پيايه در كتا  

 دانس كه با سالگي مي باشس و كودك نمي  1تا  8سخ  گفت  خود مساري كه در بي   ي مرحله – 5

 تذَادر اي  مرحله تنها براي ل . او گوش مي دهس يا خيريا كسي به آ چه كسي صحبت مي كنس و 

  . بردن حرف مي زنس 

                                                           
1   formal operations  
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كودك به شانونسه   . سالگي ديسه مي شود 3–7 كه در س  5سخ  گفت  اجتماعي شسه ي مرحله – 2

ي در نتيااه   همچني  . وافكار او را به سود خود تغيير دهس مي كوشس در وي نفوذ كرده ه دارد وتوجّ

 (  5817ي نواد ، راشع)  . عقايسش را تغيير مي دهس ، شان از اوانتقاد يگران وارتباط با د

هاي مختلاف باه    ميزان معلومات لغوي در كودكان در طول سال 8اسميت و 2ترم  جطبق برآورد نتاي 

 اي  شرح است : 

 وايه 2111 ، ساله ها 1 

 وايه   8111 ، ساله ها 7 

 وايه  1411،ساله ها  51

 

 رشد و تكامل عقلی  -.ج2.2.1

           . اعماال معناوي ياا دروناي ماي باشاس       ي شناسي جسياس ماموعاه   منظور از تكامل عقلي در روان 

 ( 5817) شعاري نواد ، 

فرآينس فعاالناه احسااو و تلفياق آن باا حافظاه ، اياااد افكاار ،         : توانايي ادراك نيز عبارت است از

  ا كه جملگي يك سيستم متشكل عقالناي وذهناي را در بار   ارزشيابي واستسالل و همخواني انسيشه ه

 ( 5818) عظيمي ،  . مي گيرنس

ازد اولياه باراي   رشس هوش را مي توان ماننس بناي يك خانه تصور نمود كه مواد فوق در حقيقات لاو  

 سالگي به سرعت افازايش ماي ياباس و    1س تا توانايي ادراك كودكان عادي از تولّ.  ساخت  آن هستنس 

نشانه هاي رشاس   ملهجاز  . ا به ميزان كنستريامّ ، سالگي ادامه مي يابس 51سالگي تا  1افزايش از اي  

                                                           
1 Socialized speech 

2 Terman   
3
  Smitn  
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ه اماور  ها واميال او بيشاتر متوجّا   ن است كه بر خالف دوره خردسالي كه عك  العملآعقلي كودك 

ه يناس آت به وقاايع گذشاته و اماوري كاه در     استعساد او براي واكنش نسب ،موجود و محسوو است 

زمان تااار  و   ن است كه كودك به مرورآتغيير ديگر  . افزايش مي يابس ، ن مي باشسآامكان رخساد 

      هااي جسياسي باراي رسايسن باه اهاساف دور اتخااذ         اطالعات گذشته خود را به كار گرفته و روش

ز كارده و  مركا ضوع متويك م ي بارهي طوالني فكر خود را درمي توانس براي مستّ به تسريج . مي كنس

ثر باراي  ؤهااي ما   اولاي  گااد   . ل بسون انحراف ذهني پيسا نماياس ئاتمركز به مستوانايي بهتري براي 

ن قاسرت  آي كاه نشاانه    ، مي شاود  سني  دبستان برداشت دراي ادراكي برقراري ارتباط بي  پسيسه ه

 (  5873ارتباط بي  حروف و كلمات و خوانسن جمالت نزد كودكان است . ) باهنر، 

 

 رشد و تكامل اخالقی  -.د2.2.1

هااي   درك ارزش . ر اخالقي كودكان اسات يكي از مباحث مهم در رشس كودكان رشس اخالقي و تفكّ

ها مفاهيمي كاه كودكاان از درسات و نادرسات      حاكم بر جامعه وانطباق رفتارهاي خود با اي  ارزش

ماي گيرناس و    كودكان به تسريج ياد . همگي با افزايش س  به گونه هاي جالبي تغيير مي كننس ، دارنس

ا تفاوت بي   قرض گرفت  امّ. زار ديگران كار غلطي است آدزدي كردن و  ، فهمنس كه دروغ گفت مي 

بساتگي   ، هاي اخالقي غير عمس در كل داوري نزار رسانسآعمسي و  ندزدي كردن ، آسيب رسانس و

دبستان متمركز گردياسه ،   ي كه بحث ما در دوره ه به اي به ميزان رشس شناختي كودكان دارد . با توجّ

شناساي   با الهاد از روان 5كلبرگ . ي اخالقي در اي  دوره مي پردازيمبيشتر به توانايي ها و ويوگي ها

خالق را در ساه ساطح   شناختي پيايه و مطالعاتي در خصوص استسالل اخالقي كودكان داشته ، رشس ا

 :توضيح مي دهس

                                                           
1 koohlberg      
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رنگاي باا    گرياز از تنبياه و ياا هام     هاي ارائه شسه بر كه پاسخ است عرفي اخالق پيش:  سطح اول 

 7جماعت متمركز باشس و دليل اقساد براي دريافت پاداش در نظر گرفته شود . قضاوت كودكاان زيار   

ساله در سطح اول قرار دارد و در اي  سني  كودكان اعمال را بر پايه اجتنا  از تنبيه و يا دستيابي باه  

 زيابي مي كننس . پاداش ار

رنگي  اخالق متعارف است كه جهت اصلي متمركز بر مصونيت از سرزنش ديگران و هم: سطح دود  

بات عاسد اناااد    رات اجتماعي براي او مهم باوده تاا از تاوبيخ با   با جماعت مي باشس و قواني  و مقرّ

ي اتر نمي روناس . رابطاه   به نظر كلبرگ ، بسياري از افراد هرگز از سطح دود فر وظيفه مصون بمانس .

ر تنگاتنگ بي  مراحل تحول اخالقي و تحول شناختي وجود دارد و تنها كساني كه به مراحل آخر تفكّ

    ر اخاالق پا  عرفاي    رات انتزاعي مورد نيااز د تفكّي قادرنس كه از عهسه  ، مي رسنس صوريعمليات 

 . برآينس ) سود (

جامعاه و   اي توجيه شسه بر مبنااي اصاول حااكم بار    اخالق پ  عرفي است كه رفتاره: سطح سود  

دادهاي اجتماعي مي باشس و در آخري  مراحل ساطح ساود اعماال بار طباق      احتراد همساالن بر قرار

. آزادي ، عاسالت ،   ماي شاود   هاا اعتقااد دارد پاياه ريازي     نآكه شخص انتخا  كرده و باه  اصولي 

اصولي پيروي مي گردد كاه اصاول اخالقاي     واجب شناخته مي شونس و از ارزش يسرافرازي و برابر

معيارهااي   ي مي نامس كه خود پرورش دهناسه  فيلسوفان اخالقيكلبرگ كودكان را  . جهاني مي باشس

بلكه نتيااه كانش    ، انس شسهناز والسي  يا همساالن گرفته  اي  معيارها الزاماً. اخالقي خود مي باشنس 

ي باشس . گذر از يك مرحله به مرحله ديگار ، بيشاتر از   شناختي متقابل كودك با محيط اجتماعي او م

راگيري ساده مفاهيم اخالقي متساول در فرهنگي كاه  ف  تغيير سازمان شناختي دروني ناشي مي شود تا

 ( 5818،  2، هيلگارد 5تكينسونا، نقل از  5878،  گودك در آن زنسگي مي كنس . ) كلبرك

                                                           
1  Atinson  
2  Hilgard 
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ستسالل در ارتباط با معماهاي اخالقي به عوامل متعسد ديگاري  رفتارهاي اخالقي ، عالوه بر توانايي ا 

مست اعمال آمسهاي دراز ه به پيديگر عبارتنس از : توانايي توجّ نيز بستگي دارد دو عامل عمسه و مهم

كه اهميت دارد  يعامل ديگر . توانايي كنترل رفتار خود و( هاي فوري ه به پاداشبه جاي توجّ) خود

شخص بتوانس خود را به جاي ديگران قرار دهاس .   كه به اي  معنا . افراد ديگر استتوانايي همسلي با 

 (  5818،  دمي انگيزد . ) هيلگار ها بر درك احساسات ديگران ما را به ياري رسانسن به آن

 تري  الگوي تقليس در مي آيناس و آن  ه صورت مهمب ها مهس و دبستان ، همساالن آن هبا ورود كودك ب

   (5831،  5رجهت قبول رفتارهاي الگويابي جنسيتي تحت فشار مي گذارنس . ) النگلووا و داوترها را د

ات شايستگي بيشتري از خود نشان مي دهناس .  بيشتري دارنس ، پسرها در رياضيّ ميدختران سيالي كال

رهاا  آمسنس . دختسار  انتزاعاي  رپسارها در تفكّا   ، دختران مطالب را به راحتي باه خااطر ماي ساپارنس    

ي باه  پذيرنسگي بيشتري دارنس و در پي جلب رضايت خاطر ديگران هستنس ، پسرها پرخاشگر و متكّا 

، هاا   ا آيا اي  گوناه تفااوت  امّ. هاي جنسي نيز برخورد كرده ايس  به اي  تفاوت خود هستنس . احتماالً

  و مقالاه  كتاا  2111مي باشاس   بررساي دقياق بايش از      و ويوگي شخصيتي بي  زن و مرد،  پايسار

 هااي جنسايتي    گوناه تفااوت   هاي راياج در ماورد ايا     پووهشي نشان مي دهس كه بسياري از فرض

اما باا ايا  حاال در برخاي از زميناه هاا        . اساو علمي چنساني نسارد بيش نيست و پايه و اي افسانه

 (   5874 ، 2) مكوبي و جالكي  .هاي واقعي و جالبي بي  دختر و پسر وجود دارد  تفاوت

ايا  امار نياز تاا      . اسات  هاي هوش عمومي تفاوتي بي  زن و مرد مشاهسه نشاسه  در اجراي آزمون 

 ها به نحوي ساخته شسه انس كه منعك  كننسه چني  تفااوت  حسودي ناشي از آن است كه اي  آزمون

 . هاي استعسادهاي اختصاصي بي  زن و مارد تفااوت وجاود دارد    با اي  حال در آزمون .نباشنس يهاي

   تار  دوران كودكي نامحسوو و قابل اغماض انس و در نوجواني باه تاسريج نماياان    در ها وتتفا  اي

                                                           
1 Lunglova & Dawter 

2
  Maccoby & jacklin   
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 هاي توانايي كالسي سالگي دخترها به طور متوسط در بسياري از آزمون 55يا  51در  مثالً . مي شونس

 پسرها كسب  لغات ، درك مطالب خوانسني دشوار و سيالي كالمي ، نمره هايي باالتر از ي خزانه مثل

تر عمل  هاي كالمي ضعيف گرچه ممك  است پسرهاي نوجوان به طور متوسط در مهارت . سنكن مي

 ها ي توانايي بصري و فضايي ، پسرها به طور متوسط بر دختران برتري دارنس .  ا در آزمونامّ،  كننس

ظاار بيشاتر از پسارها در    انت تشويق به شعر ، ادبيات ، نمايش مي شونس و به هر حال دختران معموالً 

ذكار شاسه ناشاي از     ياها  تفاوت اي  احتمال وجود دارد كه برخي ازهنسسه و مكانيك است .  علود

) بلوغ ( ظااهر   دستگاه عصبي به سطح معيني از رشسهاي زيست شناختي باشس كه تا رسيسن  تفاوت

بي  دو جن  .  است مسهآشگفت آوري به دست  ي شخصيتي نتياه نمي شود . در مورد ويوگي هاي

وابساته تار از    ناه  دختار كوچولوهاا   . هاي اول زنسگي تفاوت چنساني وجود ناسارد  سال به ويوه در 

تنهاا   ( 5874،  لي ك) مكاوبي و جاا   . ها هساتنس  اجتماعي تر از آن جر رايپسران و نه بر خالف تصو

پسرها در سني  دبستان  تفاوت كه به لحاظ ميزان اجتماعي بودن بي  دو جن  ديسه شسه آن است كه

 انا دختران دوست دارنس كه گروه آنامّ. بيشتر مايل هستنس در دسته هاي بزرگ ) گروهي ( بازي كننس 

 نفري باشس .  8دو يا  كوچك و

 

 ها  های جنسی و ويژگی های مختلف آن تفاوت -.ه2.2.1

س . در هار فرهنگاي   مي كنا   معيني را براي رفتار زنان و مردان تعيي هاي هاي مختلف ، شيوه فرهنگ

از  ايايف كاري مناسب ماردان و ماموعاه   ها و ويوگي هاي شخصيتي و وظ تاليّفعّ از ايماموعه 

      ويوگي هاي ديگار در خاور زناان شاناخته شاسه اسات . تعرياف رفتارهااي وياوه ياك جان  در            

 هاي مختلف متفاوت بوده و با گذشت زمان نيز تغيير مي كنس .  فرهنگ

متفااوت باا    كه امروزه ما در خصوص رفتارهاي مناسب براي دختران و پسران داريام مسالماً   ينظر 

 سال پيش مي باشس . انتظار اكنون در خصوص زنان ديگر مطيع محض بودن نيسات و آن  11نظرات 
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 . مشااركت كناس باه او خارده نماي گياريم       منزل به رقابت مي كنيم و اگر مردي در كار قها را تشوي

) براهناي ،   . ت را دارناس وضع ظاهر وديگر عوامال اجتمااعي نياز هماي  خاصايّ     ، پوشاك  معيارهاي

5813)    

الگوياابي جنسايتي دختاران و پساران اسات . الگوياابي       ، تري  مباحث در هر فرهناگ   يكي از مهم 

باراي زناان و    ايتارهايي اسات كاه فرهناگ هار جامعاه      سب آن دسته از ويوگي ها و رفكجنسيتي 

بي  الگويابي جنسي و پذيرش نقش جنسي ) ميازان احسااو زن ياا     ؛ اسب تشخيص دادهمردانش من

اماا   ، خود را به عناوان ياك زن بپاذيرد    تمايز وجود دارد . دختري ممك  است كامالًنيز  مرد بودن (

پسر نيز ممك  است با همانناس   . مورد پذيرش جامعه هستنس را انااد نسهسرفتارهاي زنانه كه  ي همه

 حساو داشته و مغاير با تصور قالبي جامعه از مرد باشس .ر ، طبعي هنري و سپ سازي

ساالگي   8در  ، هاي جنسي دارنس نقش ي بارهدر هايي سالگي آگاهي 2ي از كودكان از سني  كم ، حتّ

شاركت در باازي رفتارهاايي حااكي از الگوياابي       ي هاا و نحاوه   بازي ا بها و انتخا  اس در بازي

مي   جن  خود را انتخا  ي هاي ويوه يزپسرها بيشتر از دخترها اسبا  با ي دهنس .جنسيتي نشان م

هاي پسرانه بازي كنناس و   ا اغلب دختران در اي  س  و سال ترجيح مي دهنس با اسبا  بازيامّ . كننس

 تعساد انتخاا  هااي   ، هاي پسرانه بپردازنس . به تسريج كه دختران و پسران بزرگتر مي شونس به بازي

 .آن در پسارها گساترده تار اسات      ي ا باز هم دامنهامّ . هماهنگ با الگويابي جنسيتي افزايش مي يابس

تمييز جنسي و شاعاع   اما ستجنسيتي در پسرها قويتر از دخترهامطالعات نشان مي دهس كه الگويابي 

 ( 5813) اتكينسون ،  جنسيتي دختران دقيق تر و وسيع تر از پسران است .

هاي زنانه مي داننس و عاالوه   تاليّهاي مردانه را برتر از فعّ تاليّه هم دخترها و هم پسرها فعّفانسّأمت 

      باه نظار   . بر آن ، در فرهنگ ما رفتارهاي دخترانه يك پسر ناپسنستر جلوه ماي كناس تاا بارعك  آن    

  رفتارهاايي  از باراي اجتناا    اي بي مردانه تا حسود زيادي وسيلهنوايي با تصورات قال مي رسس ، هم

مي دانس . نتايج مختلف نشان مي دهس كه پسر بچه هاا باه    شس كه جامعه آن ها را لوو يا سبكبامي 
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خود آموختاه اناس كاه چناي  رفتارهاايي       ي گذشته ي تاربه نا بها بامّ،  كارهاي دخترانه عالقه منسنس

 (   5813) براهني ،  . ان را در پي داردهاي منفي ديگر واكنش

وسط سا  آغااز   امتا  . ص بلوغ جنسي نيز دخترها در سني  پايي  تري به بلاوغ ماي رسانس   در خصو

) هيلگاارد ،   ماي باشاس .   سال ديرتر از دختاران  2ران حساقل سال و نه ماه و پس 52دختران  قاعسگي

5813  ) 

از هاا را   ي مشترك است كه نمي توان آنزنسگي اميال پسران و دختران به حسّي هاي اوليه  در سال 

 ر باراي آن سا پ . مي گردد ها مشاهسه به تسريج با افزايش س  مظاهر اختالف ميان آن . هم جسا نمود

ط ط بر دختر بچه ها مي دانس و دختر نيز در خود نسبت باه پسار مسالّ   كه يك پسر است خود را مسلّ

         او كينه و عساوت احساو مي كنس و در عاي  حاال خاود را باه لحااظ مقااد و منزلات پاايي  تار از         

سال دارايي هاي مادي اسات مانناس عروساك ، پاول ،     داميال كودكان خر بيشتر آرزوها و مي پنسارد .

گاهي تمايس و  لباو و وسايل خانه در سني  ورود به مسرسه ميل كودك به اشيا مادي كم شسه و مثالً

 52در سا    . سجيح ماي دها  بر پاداش مادي تر ،  ييس اطرافيان را نسبت به كاري كه انااد مي دهنسأت

 .عالقمنس مي شونس ، سرگذشت مشهوران  ، هاي قهرماني ، تاريخي سالگي نيز بيشتر پسران به داستان

 (  5875) شعاري نواد ، 

بنابراي  مي توان چني  قضاوت كرد كه براي تحكيم باورها و گرايش به نماز دختران به خصوص در 

 تشويقي به جاي روش هاي تقويتي استفاده شود . سني  ابتسايي ضروريست تا از روش هاي

 

 ويژگی های دختران در سنين ابتدايی  -.و2.2.1

شناخت صحيح و درست از  اولمستلزد حساقل دو عامل مهم است .  ، كودكانتربيت رفتار اجتماعي  

يا  دو  وجود اشاكال در هار ياك از ا    . آنانارائه صحيح الگو به  دودالگوي مناسب رفتار اجتماعي ، 

در شرع مقسو اسالد حس و حسودهاي  . به وجود آورد كودكانثار نامطلوبي در رفتارمورد مي توانس آ
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آن را  ، رع مقاسو را بشناسايم و در هماان حاس    و اگر ما شا است  مختلف براي پيروان ارائه گرديسه

    ح اناااد  عملي معقاول و باه لحااظ تربيتاي صاحي      ، از افراط و تفريط خودداري كنيم ورعايت كنيم 

 و ما به كار بنسير فتواي خود هن . ايت كردپ  در گاد اول بايس سعي گردد فتواي خسا را رع . داده ايم

از مطالاب   گذشاته . ايام   شنيسههاي نادرستي كه به ناد دي  از افراد غير مسئول و يا عواد  موزشآ نه

ديگاري نياز در ايا      يار مهامّ مي بايس به عنصر بس، فوق كه همان شناخت صحيح احكاد الهي است 

 (  5875) احمسي ،  . استكودكان نقش ما در تربيت ديني  زمينه بپردازيم و آن

 ر كارده و زد تصوّاان خود را با ارزش و با اراده و با عاكودكباشس كه  يوانوع تربيت ديني بايس به نح

نحاوي  ه بايس ب . ل قرار دارنسچني  تصور نكننس كه دائم تحت كنتر .از درون كنترل كننسه خود باشنس 

خود را  ، يدور از چشم ديگران قرار دارنس به لحاظ تقواي ي اگر در شرايطي كامالًپرورش يابنس كه حتّ

 داشته و اعمال خود را صحيح و با اراده انااد دهنس .  نگه

   يز طلاب هاي خاصي را ن تربيت، ه به ويوگي هاي خاصي كه دارنس كودكان در سني  مختلف با توجّ 

رنگي و يگانگي وجاود دارد   پيش دبستان از لحاظ اجتماعي بي  دو جن  يك ي دوره مي كننس و در

ز جنسي و روش هاي برخورد تربيتي خاالق باا دو جان     يتمي . و تفاوت چنساني مشاهسه نمي شود

ايي جن  پسر و دختر خاود نما   دبستان به تسريج رفتار ضس و مخالف ي در دورهمتفاوت مي شود . 

ماي گيرناس .    و نسبت به يكسيگر موضاع  گرفته ان و دختران از هم فاصلهدر اي  دوره پسر . سمي كن

اي  فاصاله   . جنسان خود بازي و گفتگو مي كننس و پسران نيز به همي  صورت دختران معموال با هم

 . گاردد ماي   دأتو ، گرفت  بي  دو جن  گاهي با پرخاش نسبت به يكسيگر و بسگويي شكايت از هم

مي دهنس .  ي  تعارض را به شكلي از خود بروززنسگي نيز ا خواهران و برادران در اي  دوره در محلّ

        دور  هام  به تاسريج باا فاصاله گارفت  دو جان  از يكاسيگر هماراه باوده و از         ، اواخر دوره دبستان

ايا  دوري    سالگي 58 – 52سني  در  . ستان به تسريج از بي  مي روددب ي تعارض دوره. مي شونس 

 از سوي ديگر در هماي  دوران  . مخالف در درون خود احساو مي كننسو فاصله را نسبت به جن  
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  . انسان به سوي جان  مخاالف ساوق داده ماي شاود      بيساري غريزه جنسي پسيسار شسه و ياه سال

كنتارل  ، هاي مسرسه  نوع آموزش ، ها لباو پوشيسن آن ي رفتار و گفتار پسر و مادر ، نحوهي شيوه 

 (  ) پيشي  . ر اي  دوره بسيار تاثير گذار استها و تصاويري كه ممك  است ببيننس وامثال آن د فيلم

    اكي از آن اسات  اسر را نعمات دانساته اناس و ايا  خاود حا      اتر را حسانه و پا  ااماد صادق )ع( دخا 

ه در س  تكليف آناان نماود   در يادگيري و شناخت ديني اي  دو جن  دارد كمعناداري  اوت هاياتف

 پيسا مي كنس.

  كودك اي  مفهاود شاكل گيارد كاه دختار يعناي       اش دبستان و دبستان نبايس در ذهاپي ي در دوره 

 . قسرتمنس و سلطه گار  ، پسر يعني موجودي آزاد؛ س ، محسود و تحت سلطه و بالعك  موجودي مقيّ

تربيات فرزناسان   ي ثر خانواده ها در نحوه اك دربرخو ي اي  دو قالب فكري با نهايت تاسف در نحوه

ت آمياز را هام باه    ما بايس رفتاار محبّا   . است آنانر زير بناي رشس معيو  تفكّ ديسه مي شود و همي 

ت آميز در قالب ياري باه ديگاران   ولي به دختران اي  رفتار محبّ . دختران و هم به پسرانمان بياموزيم

غذا خاوردن و كماك باه بزرگترهاا در      ،در لباو پوشيسن  ، در زمينه هايي چون كمك به كوچكترها

ت آميز را از كارهايي چون پخت و پز و دوخت و دوز بوده و به پسران همي  رفتارهاي محبّ ي زمينه

ا  باه  ايل واشاي طريق كمك به كوچكترها در مواردي چون رفات و آماس ، برداشات  و گذاشات  وسا     

) احماسي ،   . كمك در حمل اشيا  و امثال اينها ماي باشاس  ،  هايي چون خريس كااله زمين بزرگترها در

5875  ) 

 اي كودك پايش مسرساه   مثالً. نمي كننس  سالگي به طور كامل ثبات جنسي را درك 1يا  1كودكان تا 

عاالوه بار ايا      . دختر مي شود ، گاهي مي گويس اگر يك پسر پيراه  بپوشس و با عروسك بازي كنس

هاي تناسلي توجه چنساني نسارناس و   پسر يا دختر به تفاوت بي  آلت كودكان خردسال براي تشخيص
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( انعطااف پاذيري بيشاتر كودكاان در      5878،  5) مك كوناگي . ه دارنسها توجّ بيشتر به پوشش لباو

كودكاان در ايا  موقاع     . اواسط كودكي شايس تا حسودي به دليل فهم بهتر آنان از ثبات جنسيتي باشس

 .هااي قاالبي تغييار نماي كناس      نسي آنها به عنوان پسر يا دختر با تخطاي نقاش  مي داننس كه هويت ج

 هايي را ترجيح مي دهنس كه براي جن  خودشان پذيرفته شسه است ها و نقش كودكان اغلب فعاليت

هااي دختراناه    دخترها ماذو  فعاليات  ، مي شونس هاي پسرانه قسر كه پسرها ماذو  فعاليت آن .

در  اًخصوصا  ،ت ماي برناس   هاي پسرانه لذّ بسياري از دختران خردسال از بازي ،در حقيقت  . نيستنس

  انه اتر و بهتاري از نقاش زنا   هاي بيشا  تاز آناا كه بيشتر جوامع به نقش مردانه موقعيّ . دوره دبستان

،  2) ماسا   . ماي شاود   ماذو  چيزهايي مي شونس كه مردانه تلقي پسران و دختران غالباً ، مي دهنس

5813 ) 

دختران در سني  ابتسايي با عبور از نقش جنسيتي خود نگاه خالقاناه تاري دارناس و احتماال تقويات          

آموزه هاي ديني با توجه روش هاي آموزش خالق در آنان با توجه به س  اناااد تكااليف ديناي در    

 .8آنان بيشتر است 

 

 كودكبصيرت گرايی در تربيت دينی نقش  .7.2.1

منظر جسيسي به تعليم و تربيت ديني مي پردازد . در اي  رويكرد تربيت ديناي   رويكرد بصيرت گرا از

 ديا  تربيات و   ي وظيفاه  چرا كه اسااو  ، نه تنها معنا دار و ممك  بلكه امري الزد و ضروري است

دي  و تعاليم آن قابل حصول  ي تنها از ناحيه، مقرون به سعادت  هسايت آدمي است و هسايت واقعي

                                                           
1
  Mc.conaghy 

2 Masen 

در اين نوشتار از گفتارهاي شفاهي دکتر عبدالرضا کردي در دانشکده ي روان شناسي و علوم تربيتي تهران ، بهره برده  3

 ت شده اس
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ارزش هاا و  به وجود آوردن رفتار ماورد نظار باه طاوري كاه جاز        جا مراد از تربيت  است . در اي 

از آنااا كاه هاسف اصالي      ني مورد نظر مي باشس .باورهاي فرد گردد . همي  طور يادگيري وعمل دي

تعليم و تربيت بايس ياري دادن شاگردان براي زنسگي بهتر باشس رويكرد بصيرت گارا در مخالفات باا    

موضع صريح تربيتي برخاسته از مت  دي  معتقاس اسات كاه     عنوان يككوالريستي و به آموزه هاي س

خاصي از حيات مهياا  ي دي  نوعي زنسگي است و تربيت ديني فراينسي است كه آدمي را براي نحوه 

  از پايش تعياي  شاسه اي شاكل     مبناي اصول ، قواعس و راهبردهاي زنسگي بر ي اي  نحوه. مي سازد 

 باسي  معناا ديا     . و شريعت به آدمي عرضه گردياسه اسات    وسط دي  در قالب عقايسمي گيرد كه ت

 آموزه هاي آن با تمامي ابعاد حيات آدمي در اي  دنيا پيونس دارد و مهم براي زنسگي است و اي برنامه

 در رويكرد بصيرت گرا كه انسانتري  نقش تربيت ديني تقويت اي  پيونس و به روز نمودن آن است . 

ه هساتنس كاه باه    ماورد توجّا   هاي تربيتاي  آن گروه از روشمي دانس و  ال و انسيشمنسموجودي فعّ را

شاگردان به عنوان موجودات منحصر به فرد ماال فعاليت و به كارگرفت  توانايي هايش را مي دهنس و 

 .ت زنسگي هسف تربيتي بزرگاي اسات   ماهيّ ي مطابق اي  ديسگاه پرورش روح جستاو گري در باره

چه دي  به عنوان يك منبع وثيق در  هسفي كه اگر تحقق يابس آدمي را براي يك عمر بهره منسي از آن

س و او را باه فاردي   او احساو نياز و توان طلب ماي دها   به. مي كنس   آماده، اختيار او قرار مي دهس 

وه ساازي مفااهيم   انب م گيري دارد . اي  رويكرد به جايفعال مبسل مي سازد كه توان انتخا  و تصمي

 ي ديني در ذه  دانش آموزان به دنبال ايااد بصيرت ديني در آنان اسات و ايا  بصايرت در حاوزه    

هاي ديني از طريق مفاهيم آغاز شاسه   يادگيري به آگاهي و شناخت صحيح نسبت به معيارها و مالك

يادگيري فراتار و   – موزش و فراينس ياددهيآاگر از حوزه  .نگرشي عميق و پايسار ختم مي شود و به 

ايمان و عمل ديناي   ي مقسمه  مي توان اي  بصيرت را ،ه مباحث انسان شناختي بگذاريم قسد به حوز

اي  بصيرت همان نگرش همراه با معرفت و شناخت . م  با سايري  تلقي نمود ؤز انسان مو وجه ممي

سير هسايت و ربوبي شسن قارار  مي توانس ايمان و عمل دي  را تقويت نمايس و انسان را در م است كه
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        .بنااابراي  تنهااا راه سااعادتمنس شااسن انسااان بهااره منااسي او از تعلاايم و تربياات دينااي اساات  . دهااس

(yahoo   (www. iinsacaad . persianblog .   

 

 تربيت بصيرت گرا  . 1.1

   كاار ه ت ديناي با  تربيا  م ويعنوان يك رويكرد نوي  در تعل به بصيرت گرايي عنواني است كه جسيساً

      ا اان كتا الفا ؤوه ماويا اه امه ريازان تعلايم و تربيات ديناي با     ا  اصطالح كه توسط برنااي دمي رو

 نمايانگر نظر گاه جسيسي در اي  عرصه است كه باه نظار   ، مي شود كار گرفتهه ب 5آسمان ياهسيه ه

  ،ماا در جرياان باوده اسات     امروز به عنوان تعليم و تربيت ديناي در كشاور    چه تا به مي رسس با آن

اي  تفاوت ها چه در جنبه هاي نظري و چه درخصوص روش هاا و قالاب هاا و     . هايي دارد تتفاو

 خورد .  ابتسايي به چشم مي ي جسيس تعليم و تربيت ديني دوره ي راهبردهاي تربيتي در برنامه

ادراك مفااهيم ديناي باه     ،ه اسات  در تعليم وتربيت ديني بصيرت گرا يكي از مواردي كه مورد توجّا 

ان  با اي  مفاهيم  ها و عنوان مقسمه اي براي رشس عاطفي و تغيير نگرشي دانش آموزان نسبت به آن

كيس شسه است . أت "هاي صحيح  نگرش "چني  به عمل صحيح به عنوان حاصل تبعي  مي باشس . هم

ساخت  محفوظات رغبتي باراي  مطابق اي  ديسگاه به خاطر سپردن ماموعه اي از اطالعات و متراكم 

انااد اعمال ديني هم بسون اي  كه بااور و  و به عمل در آوردن دانستني ها در فرد ايااد نخواهس كرد 

گااه مطلاو  و    كاه احساساات ديناي آن    چناان  هام  . ارزش چنساني ناسارد ، ايماني همراه آن باشس 

اي  صورت است كه مي تاوان انتظاار    در. از علم و معرفت داشته باشنس  اي پشتوانه ، ارزشمنسنس كه

هاي مختلف به اناااد وظاايف و تكااليف     داشت انااد اعمال ديني استمرار داشته و فرد در موقعيت

مفاهيم ، انتظار مي رود  بيگرا از مترّ به اي  ترتيب در تعليم و تربيت ديني بصيرت . خود پايبنس باشس

                                                           
 کتاب ديني دوره ي دبستان  - 1
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تر ونيز عمل به دانسته ها عالقمنس شود و اعمال و و مطالب ديني را درك كنس و به كسب معرفت بيش

 به عباارت ديگار   . وظايف ديني را با آگاهي و انگيزه اي واقعي به صورتي مستمر و مساود انااد دهس

 باي باراي ديا  دار شاسن اوسات . هاسف      دانايي و تواناايي مترّ  تعليم و تربيت ديني به دنبال افزايش

نادرست نسبت به مفاهيم  هاي بعضاً نگرش صحيح و يا تغييرهاي  رويكرد بصيرت گرا ايااد نگرش

ي  و عا نظار گااه م   آموخته هاي خود بتوانس به يك موضع و كه دانش آموز براساو اي  ديني است و

صحيح برسس و امكان انتخا  و تصميم گيري را بيابس واز اي  رهگذر در نهايت باه ايماان و    ضرورتاً

 . عمل آگاهانه و انتخا  شسه است ي كه در فرد نهادينه شسه و مقسمه ايمان و اعتقادي .اعتقاد برسس 

 ،  ريماديگر پي بب سگاه هاياآن بادي زاتاسگاه و مميااوت اي  دياتري  تف مام به مهاواهيار بخااگ

                                           . پااااردازيمببااااه مفهااااود بصاااايرت گرايااااي و بصاااايرت در اياااا  ديااااسگاه        بايااااس

      www.hedyehay asman.blagfa))برگرفته از:

 

 مفهوم بصيرت گرايي . 7.1

ه اچا  آني مي توانس آنها را براي ارزشيابي آگاهاناه   دي  الهي ارائه دهنسه معيارهايي است كه هر فرد

تري  مفاهيمي هستنس كه ماي باياس    اي  معيارها مهم . زنسگي روزمره وي اتفاق مي افتس بكار گيرد در

باا ايا  تلقاي     . فراينس تعليم و تربيت ديني باز شناخته شسه و كاركرد هر يك بخوبي لما  شاود   در

 شمار مي آيس . ه ر و پرورش شخصيت انسان بمهم براي رشس تفكّني به مثابه ابزاري يتربيت د

 ، تنوي   تعليم و تربيت ديني ، از آناا كه انسان موجودي فعال وانسيشمنس اسا ي از ديسگاه فلسفه  

          كاار گارفت   ه ت و با ليا ه هستنس كه باه شااگردان مااال فعا   هاي تربيتي مورد توجّ آن گروه از روش

خودشان به تنهايي در اي  باره  داد تا ه ها فرصتن را مي دهنس . بنابراي  مي توان به بچّاهايش توانايي
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) راصس ، رمضااني ، رحيماي ،    . اي  ديسگاه را رويكرد بصيرت گرايي مي ناميم . به جستاو بپردازنس

5832 )  

براي تااار    ، ق دانش آموزان را مورد توجه قرار دادهئتعليم و تربيت ديني بصيرت گرا نيازها و عال

دانش آموزان توجاه داشاته و    ، به فهم و درك ل مي شودئشخصي قبلي و فعلي آنها اهميت فراوان قا

هااي   بر پرورش مهاارت  گران به ذه  آنها نيست .درصسد انتقال صرف معلومات و نتايج تاار  دي

ر و بهره برداري صحيح از اي  استعساد عالي انساني تاكيس دارد به تغييرات كيفي بيش از تغييارات  تفكّ

 چون محصول يادگيري مهم قلمساد مي نمايس.  فراينس آموزش را نيز هم . كمي اهميت مي دهس

 ، ه بسانيمبيي زنسگي و به تعبير قرآن حيات طرزنسانمان برااگر هسف از تربيت كردن را آماده كردن ف

 تماد فعاليت هاي تربيتي ما بايس به سمت پرورش سه توانايي اساسي جهت دهي شود . ضرورتاً 

 يبصيرت گراي تربيتي ي در فلسفه توانايي بسهيم اي  سه توانايي به بيان ساده تر به بچه هايمان سه 

 عبارتنس از: 

 ايی فهم زندگی ) فهم و تشخيص (توان – الف

 نقد زندگی ) تمييز و داوری (  – ب

  (5831مي ،)رحيتصميم برای زندگی ) تصميم گيری ( –ج

 فهم زندگی توانايی  -أ.1.1

    تاا . خاود را بشناسانس   ي تاا زماناه    ؛ مي گاذرد  كنيم تا بساننس پيرامون آنها چه بايس به كودكان كمك

را بشناسانس و   … يبايي هاا و ز زشتي ها ،، درستي ها ، نادرستي ها  ، ي هابس، خوبي ها  ، واقعيت ها

مربي آن است كه سعي كنس به نحوي شااگردان را   ي بسي  ترتيب نخستي  وظيفه. همه را درك كننس 

 اي يعني در ذه  كاودك وسايله  . سازش دهس  ، بسون آن كه از پيچيسگي آن بكاهس ، با چني  وضعي
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بفهمس  ، به وي رخصت دهس بلكه روش و ابزاري جسيس كه ، سيس و نه اعتقادي نو، نه عادتي جمعنوي

 ( 5831حيمي ، رفراهم آورد . )  ، و خود را هسايت كنس

براي آن كه بساننس چه چيزي خو  است تا آن را انتخا  كننس و نيز چه چيزي بس است تا از  ه هابچّ 

وبي هاا را در حاس   اسي ها و خا ابايس ب . نسارا بشناس بايس قبل از هر چيز واقعيت ها ، آن دوري كننس

 اما اي  درك و فهم چه فايسه اي براي آنها دارد   س .نتوان و درك و ظرفيتشان بيننس و لم  كن

 

 نقد زندگی  -.ب1.1

خوبي ها  "فهم واقعيت زنسگي ، به تنهايي كافي نيست اكنون بايس به فرزنسانمان كمك كنيم تا بتواننس 

و نادرساتي   يعني بتواننس بي  بسي و خوبي ، زشتي وزيباايي ، درساتي   "و بسي را بس بساننس را خو  

اي  خاو  اسات و   "،"اي  خوبي است و آن بسي  "بتواننس بگوينس  . ل شونسئتفاوت و تمايز قا  …و

 .و بتواننس موضع خود را نسبت به آن اعالد كننس  "آن بس 

 …و  "قاواني    "،  "قواعاس   "،  "معيارها  "  ، "ارزش ها  "كه براي نقس زنسگي كودكان نياز دارنس  

هاا و   آماوزش صاحيح و كامال ارزش    ،تري  قسد هاي ما براي تربيات   پ  يكي از مهم . رابشناسنس

پا برجايي را معيارها به آنان است واهميت آموزش هاي ديني همي  است كه چني  معيارهاي وثيق و 

 (    پيشي . ) مي دهس تعليم

قضاوت برسنس نه آن كه شعارهايي را كه از  ي هقوّ عمل شود كه كودكان به اي  اي ه بايس به گونهالبتّ 

بسي  خوبي ها و ي خود در باره ي نيروي انسيشه بايس بتواننس با انآن . تكرار كننس ، زبان ما مي شنونس

راد خود نيز انتخا  گر خاوبي  در برابر آنها موضع گيري كننس و از اي  طريق آراد آ . ها قضاوت كننس

يعناي تواناايي    . قضاوت صحيح ي بسي  معنا تربيت در اي  مرحله برابر است با رشس قوه. ها شونس 

 ، كاه  بر اساو مالك ها و معيارهاي صاحيح . ابراز عقيسه و اعالد موضع در برابر گفتارها و كردارها 

 رداخته انس . تعليم و تربيت به آن پاصول مساري در كتا  عتشري دكتر
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 تصميم برای زندگی  -.ج1.1

درستي و نادرساتي  ي ، واقعيت هاي زنسگي را بشناسس و قضاوت صحيحي نيز درباره  اي  كه كودك

سامت عمال جهات     به خود راي  بلكه او بايس بتوانس اراده. كافي نيست  واقعيت ها داشته باشس ، آن

( و جارحي ) بسني و رفتارهاي آشكار  …عتقادات ،ايمان) انسيشه ، ااو بايس بتوانس قواي جانحي  . دهس

عقيسه  "( خويش را به سوي انااد آن چه اراده اش بر آن تعلق گرفته است بكار گيرد . يعني او بايس 

در آورد و در اي  مسير او بايس بتوانس تصاميم بگيارد و باه قاول      "عمل  "خويش را به  "نظر  "و  "

. اگر به كودك توانايي تصاميم گياري را ناساده باشايم او حتاي در       معروف روي پاي خودش بايستس

ممكا  اسات شاعار    . موفق نخواهنس بود  انتخا  خوبي ها و عمل به آنها يا اجتنا  از بسي ها عمالً

 (  5831) رحيمي ،  س .يبيا ربسهس يا خساي نكرده رياكار و دو چهره با

را به آدمي بسهس و او را  "توانايي تصميم گيري  "و  "مالك هاي انتخا   "بنابراي  تربيت ديني بايس 

آماده و مهيا سازد و به او كمك كنس تا بر اساو آنچه آموخته ) معيارها ( به تحليال   "انتخا   "براي 

ت ها و مصاديق معي  مشخص ع خود را در قبال موقعيّشرايط و موقعيت ها بپردازد و موض ينقادانه 

ز يا هماني است كه از آن تعبير به توانايي تشخيص و تمي، اساو آموخته ها اي  موضع گيري بر . كنس 

چه بايس در تعليم و تربيت ديناي   . بسي  ترتيب آنمي شود( ) براي رفتار  نيز توانايي تصميم گيري و

داناايي هاايي در ماورد حقاايق زيباا و       . توانايي هاسات  يك سلسله دانايي ها و،  دمي داده شودآبه 

 دي  و مالك ها و معيارهاي زنسگي بار اسااو ديا  و تواناايي باراي انتخاا  مسايري        زنسگي ساز

           ا مصااديق خاارجي در زناسگي واقعاي و ايا  داناايي و تواناايي       با متناسب با آموخته ها در مواجهه 

  تعبير مي شاود .  "بصيرت ديني  "ه از آن به و تصميم ( چيزي نيست جز همان ك زي) تشخيص ، تمي

 ( بي تاحيمي ، ر) 
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 در بسياري ديسگاه هاا  ، بر همي  اساو است كه مطابق رويكرد بصيرت گرا در تعليم و تربيت ديني 

     درسي و فرآينس ياددهي و ياادگيري روشا  ماي شاود و باه تباع آن        ي برنامه ، تربيت مورد تعليم و

برنامه ريازي  ي  و نحوه  به تعليم و تربيت و عناصر و اجزاي عمل تربيت نسبت جهت گيري معلمان

 تسري  شكل مي گيرد .

 

 طبقات و حوزه هاي چهارگانه يادگيري در رويكرد بصيرت گرا. 2.1

چه در اي  جا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، فرآينس ي است كاه طاي آن بصايرت ديناي در      آن

 بنابراي  :   . ري استاز جن  فراينسهاي ياددهي و يادگي شاگردان شكل مي گيرد اي  فرآينس ماهيتاً

نسبي است يعني از طرفي در معرض اشتباه و خطا به طور كلي خسشه پذير و از ساوي ديگار قابال     

هماننس فرآينس هاسايت تشاريعي ،كاه مخاتص پياامبران و      . جرح و تعسيل و اصالح و پيشرفت است 

نامه ريزان و مربيان ( ) برعادي امامان معصود عليهم السالد است از جن  هسايت نيست و انسان هاي

ثر ؤد لازود ماي توانناس در آن دخيال و ما     با برخورداري از توانايي ها و صالحيت هاي مور نيز صرفاً

 نقل به مضمون (، باشنس . ) سيف 

 .اهساف آن دست يافتني و غير آرماني است  ●

 .انسازه گيري و ارزشيابي است ، تماد مراحل آن قابل مشاهسه و در نتياه  ●

سپ  با برخي . شناخت و معرفت آغاز مي شود ي تربيت ديني بصيرت گرا از حوزه  ياي  الگودر  

بسط و تعمياق مفااهيم و    ، مرحله اي ديگر در پي توسعه .مهارت ها و عادات ديني همراه مي گردد 

معيارهاا( باه   ) هچه آموخت مهارت هاي آموخته شسه بر مي آيس و در نهايت دانش آموز را براساو آن

تا موضاع خاود را در قباال ياك موقعيات ياا        ، ت ها فرا مي خوانسشرايط و موقعيّ ي تحليل نقادانه

اي  موضع گيري بر اساو آموخته ها هماني است كه از آن باه تواناايي    . مشخص كنس مصساق معي 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 64 

الگاو   بسي  ترتيب در اي  مي شود . رعبينيز توانايي تصميم گيري ) براي رفتار ( تو يز يتشخيص و تم

دانايي نسبت به حقايق  . يك سلسله دانايي ها و توانايي هاست، دانش آموز داده مي شود   چه به آن

و توانايي براي انتخا  مسيري متناسب با آموخته هاي آن ها در مواجهاه باا    ، دي  زنسگي ساز زيبا و

ياادگيري در   هااي چهارگاناه  مصاديق خارجي در زنسگي واقعي . باسي  ترتياب ، طبقاات و حاوزه     

 عبارت انس از :  بصيرت گرا رويكرد

 درك مفاهيم  ي حوزه 

 كسب مهارت ها  ي حوزه 

 به كارگيري مفاهيم و مهارت ها  ي حوزه 

 تحليل نقادانه و سازمان دهي ايسه ها  ي حوزه 

 ( 5832، . ) رمضاني ، رحيمي  پردازيمي به توضيح و بسط هر يك از اي  حوزه ها م اكنون

 

 وزه درك مفاهيم ح -.أ 2.1

، دراي  باره مي انسيشنس و آن ها را  را مي فهمنس در اي  حوزه كودكان با مفاهيم آشنا مي شونس آن ها

نظير فهم ، تعقل ، دانش و تفكار منطقاي    ياي  حوزه شامل مراحل. دانش خود مي افزاينس ي دايره  به

 .است

 

 فهم  -2.أ،2.1

        ن مورد فهميسني به قالبي وسيع تر و كام و بايش مشاخص تار    فهميسن ، به معناي توانايي ربط داد "

با كل   اي مطلب با هم و هر جززاجي  ك رابطهاراد، عنوان با مطلب ي يعني درك رابطه  مي باشس .



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 65 

معناي آن   ، كامل از موضوع ارائه شسه است و به بياني ديگر يبه طور كلي قسرت ارائه تصوير مطلب

 . "قبلي است ي رد فهميسني با موارد شناخته يا فهميسه شسه توانايي پيونس دادن مو

يادگيرنسه در اي  جرياان باه تحليال موضاوع و      . اي  تصوير ساخته و پرداخته ذه  يادگيرنسه است 

به تركيب اجزا با هم مباادرت ماي كناس و از ايا       بررسي اجزاي آن مي پردازد . او عالوه بر تحليل ،

 (  پيشيك مي كنس . ) اربهتر اد طريق موضوع ارائه شسه را

 

 تعقل  -1.أ،2.1

او مطالاب ارائاه    به عبارت ديگار ،  . مي پردازد مطلب ي عالوه بر فهم مطلب شاگرد به تعقل در باره

،  اصول و قواني  سرو كار داريم  نظريات، مي سناس در هر موضوع ما با يك سلسله مفاهيم ا شسه ر

مفااهيم از لحااظ    . و بايس به ارزشيابي اجزاي هر موضاوع بپردازناس  در هر مورد معلم و شاگرد هر د. 

 ، نظرياات  . روش  و جامع بودن مشخص كردن امر خارجي و هماهنگي با هم ارزشيابي ماي شاونس  

    ، مشاهسات ، آزمايش ها و تبيي  پسياسه هاا ماورد ساناش قارار      اصول و قواني  نيز بر اساو داليل

  ممكا  اسات شااگرد و معلام باه       . قابل پيش بيني نيسات  ها ه آموزشاي  گون ي نتياه مي گيرنس .

 ( 5834 ) شريعتمساري ،.  سنس كه در كتا  درسي نيامسه استبر اي نتياه

 

 دانش -3.أ،2.1

 ر به دانش دست مي يابس . ر است و ياد گيرنسه از طريق تفكّتفكّي ، حاصل و نتياه  دانش از جهتي
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 ر منطقی تفكّ-3.أ،2.1

ا تحقيق گاهي ذه  آدماي  ير در فرآينس تفكّ. ا تحقيق است يتفكر  در تفكر منطقي مطرح است ، آنچه

اي  گونه امور را در نظر مي گيرد در ايا  صاورت تاسوي     ي به امور خارجي توجه مي كنس و رابطه 

، ذها  باراي درك    ، اختصاص دارد . در جرياان تحقياق   چه در تحقيق رخ مي دهس قضيه به بيان آن

گااه   در اي  زمينه ارتباط مفااهيم مطارح ماي شاود .     هتر امور خارجي به تسوي  مفاهيم مي پردازد .ب

 ومي از مفهاود ديگار اساتنتاج    طرح مي گردد . به سخ  ديگر ، مفهمفهومي در ضم  مفهومي ديگر م

ت هااي  قعيا ، فرآينس تفكر به معناي اساسي آن از رويارويي با مو مي شود . تحقيق و به عبارت ديگر

 (   پيشيآغاز مي شود . )  -به تعبير ديويي  -له دارأيا موقعيت هاي مساي له أمس

 

 كسب مهارت  ی حوزه -.ب2.1

در اي  حوزه كه شامل مهارت هاي مربوط به اعمال ديني مشااركت فعاال در فعاليات هااي ديناي و      

دانش آموز از  ، مي شود  مشاركت فعال در فعاليت هاي گروهي يادگيري و نيز تكرار عادات پسنسيسه

     كساب  ( آدا  و اعمال ديني ) به صورت ظااهري  ي طريق تكرار و تمري  مهارت هايي را در زمينه

مي آموزد كه براي فهم مطالب جساتاوي مفااهيم و ياادگيري بهتار باا ديگاران        همچني  او .مي كنس

ح كناس و عنصار فعاالي در گاروه     نظرهاي خود را مطر. به نظر ديگران احتراد بگذارد  . مشاركت كنس

در تربيت ديني بصيرت گرا توانايي نماز خوانسن باراي كودكاان دوره ابتاسايي ياك      باشس . براي مثال

هر چه با شكوه تر برگزار كاردن جشا     ي بارهوضو گرفت  يا گفت و گو در .د مهارت تلقي مي شو

عاادت باه گفات  بسام اهلل باه      ، كردن ميالد معصومي  عليهم السالد و اعياد مذهبي ، عادت به سالد 

مهارت هايي است كه كودكاان   مواردي نظير آن جزو …پايان غذا وهنگاد شروع غذا ، شكر كردن در 

بساياري از   . بايس بياموزنس و از طريق تكرار و تمري  و ممارست و پي گيري به آن هاا عاادت كنناس   
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و  در بخش اهساف نگرشي به آن ها توجه عادات اخالقي نيز صرف نظر از جنبه هاي نگرشي كه بايس

 ها شكل يك مهارت را پيسا مي كننس . دقت شود در قالب عادت و تكرار در ذه  بچه

 

 به كارگيری مفاهيم و مهارت ها ی حوزه  -.ج2.1

در اي  حوزه شااگردان باا تكياه بار     . فراتر از يادگيري مفاهيم و مهارت هاست  اي اي  مرحله حوزه

        نياز شناساايي مصااديق    و توان تعقل خود باه توساعه بساط و تعمياق مفااهيم و      هنيتوانايي هاي ذ

بهاره گياري    در اي  حوزه كودك ارتباط مفاهيم را با يك ديگر جست و جو مي كنس و با .مي پردازنس

  او .  خالقه خود آن را بسط و گسترش مي دهس و در ساير موقعيات هاا باه كاار ماي گيارد       ي از قوه

ايا    . له اساتفاده ماي كناس   أر مي گيرد و از آن ها براي حل مسهايي را كه آموخته است به كامهارت 

 است : موارد  اي  حوزه شامل مراحلي نظير

  بسط و توسعه مفاهيم 

  برقراري ارتباط ميان مفاهيم 

  برقراري ارتباط ميان مفاهيم و مصاديق 

   به كارگيري مفاهيم در موارد ديگر 

  ق كناكاوي و تحقي 

   برقراري ارتباط با محيط 

  له أتوانايي حل مس 

   عملكرد خالق 

 

 تحليل نقادانه و سازمان دهی افكار ی حوزه  -.د2.1
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 وزاش آمادر اي  حوزه است كه دان. ش آموزش ديني است ام تري  بخاع ، مهااي  حوزه ، در واق

باراي باه دسات آوردن     ، اسات پيشي  كسب كرده ي توانايي هايي كه در سه حوزه  با بهره گيري از 

ت در ايا  حاوزه   يا اي پيشي  دانش آموز را باراي فعال بصيرت ديني آماده مي شود . در واقع حوزه ه

از طريق توانايي هاي حاصل در حوزه هاي كه اخير آماده مي كننس و به او اي  اي  امكان را مي دهنس 

ساف حيطاه نگرشاي مرباوط اسات و     پيشي  به انتخا  و اتخاذ موضع دست بزنس . اي  حوزه به اها 

 موزشي را بايس به خود اختصاص دهس . آت اليّبيشتري  فعّ

 اي  حوزه شامل مراحل و موارد زير است : 

  ّت و شرايط تحليل موقعي 

   قضاوت و داوري 

   ارزشيابي و ارزش گذاري 

   بيان طرز تلقي 

   تفكر انتقادي 

  پيشي تصميم گيري و اعالد موضع ()    

 

 يادگيری ارتباط حوزه های چهارگانه باهم   -.ه2.1

 رفتار يعني آنچه از فرد سر مي زنس و. ، به يك تعبير به معني تغيير رفتار از راه تاربه است  يادگيري

برخاورد و   ي ، گرايش ها ، مهارت هاا ، شايوه   ، ايااد تغيير اساسي در عادات منظور از تغيير رفتار 

اساتنتاج  ،  مقايساه كاردن   يش ، گوش دادن ، بيان كردن ، فكر كردن ،زماآمشاهسه .  دانستني هاست 

كردن ، فهميسن و ابراز عالقه همه تحت مقوله رفتار قرار مي گيرنس . توجه به اجزاي رفتار نياز باراي   

ي  مهاارت هاا ، شايوه    ، عادات گرايش ها: اجزاي رفتار عبارت انس از . معلم وشاگرد ضروري است 

 . …، ادراك و دانست  وبا امور  برخورد 
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فرد با تماد وجود باا تاربياات گذشاته قاسرت      . ثير متقابل فرد و محيط استأتاربه نيز به معناي ت 

محيط از طرياق طارح    . نيروي تعقل و با استفاده از حواو خود در برابر محيط قرار مي گيرد تخيل ،

ر خاص خاود از محايط روي آن اثا    رداشتچيزهاي تازه روي فرد اثر مي گذارد و فرد هم از طريق ب

  . ثر متقابل استأثير و تأي برآينس اي  تمي گذارد و يادگير

ر خود استفاده كنس . وقتاي نياروي تفكار    فرد وقتي فعاالنه با محيط برخورد مي كنس كه از نيروي تفكّ

يرد . برخاورد باا   ل برانگيز قرار گأسو اي ، نامعلود و فرد به كار مي افتس كه در برابر يك موقعيت مبهم

آموزش هايي جنبه ي تربيتي دارنس كه مبتني بر .چني  وضعي مستلزد طي مراحل تحقيق يا تفكر است 

تعقال نياز يكاي    ، همراه با فهم  . فهم حاصل مي شود ، ر و تحقيقدر جريان تفكّ. ل باشنس فهم و تعقّ

مطلب به بررسي و ارزشيابي آن يادگيرنسه بعس از فهم . ديگر از فعاليت هاي اساسي در آموزش است 

 . كنار مي گذارد مي پذيرد و آنچه را غير مسلل است ، ،  د استأل تومي پردازد و آنچه را با دلي

به زباان   ، چه در تعليم و تربيت ديني بصيرت گرا در حوزه هاي چهارگانه اتفاق مي افتس بنابراي  آن 

 و بياني ساده عبارت است از : 

 و تعقل درباره آن ها  و اخالقي و تفكر درك مفاهيم ديني●

 كسب برخي مهارت ها و عادات پسنسيسه ●

 آن ها با مصاديق خارجي و زنسگي واقعي  به كارگيري مفاهيم و مهارت هاي آموخته شسه و تطبيق●

اتخاذ يك موضع معاي  در   …رفتارها و،  نظرها يت ها ، مصساق ها ،عشرايط ، موقي  تحليل نقادانه●

 هر يك . برابر 

ردان ااگا اماعي و ذهني شامي ، عاطفي ، اجتاوگي هاي جسااسب با ويااد اي  ها متناس تمابي تردي 

، حاصال ايا  فرآيناس     توانايي هاي آنان در درك به كارگيري و تطبيق مفاهيم صورت مي گيارد و   و

ماي ،  رحي)  .عبارت است از افزايش بصيرت ديني در دو محور تشخيص و تميياز و تصاميم گياري    

5832 ) 
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 ز و توانايي تصميم گيري يتوانايي تشخيص و تمي، بصيرت . 2.1

پايش   ي هار مرحلهچاگر  . يادگيري است ي بلكه نتياه. از يادگيري نيست  اي حوزه يا مرحله ، اي 

ايا  نتيااه    . يابيمي م مورد انتظار دستي  به خوبي به نتياه، ت پشت سر گذارده شود قدبه ، گفته 

انتخابي از سر آگاهي و معرفات و تصاميمي بار اسااو      . نيست جز توانايي انتخا  و تصميم چيزي

باور و تلقي مثبت و اگر شاگردان در اي  انتخا  و تصميم گيري براساو آموزه هاي ديني فرا گرفته 

 تعلايم و  آنان تاثيري بسزا خواهس داشات .  شسه مسلط و توانا شونس ، بي شك در ايمان و عمل ديني

         غير رسمي چيازي جاز ايا  نيسات و نماي تواناس باشاس .        اي رسمي و يتربيت ديني در نظاد آموزش

 (  پيشي )

 

 

 تعليم و تربيت ديني بصيرت گرا  راهبردهاي. 1..1

 فرآيند محوری . 2.21.1

فكر اس تا اراي رشا اال آن است كه تسهيالت و شارايط مسااعسي با   اربيت ديني بصيرت گرا به دنبات

به گونه اي كه يادگيري هاي عميق و پايسار ايااد شود . بنابراي  بايس به ، ي شاگردان فراهم گردد ادين

همچني  باياس  .بچه ها كمك شود آنچه را در مسرسه ياد مي گيرنس در زنسگي روزمره نيز به كار ببرنس 

يشان احساو آموخته ها شكل گيري شخصيت ديني آنان كمك شود تا نسبت به فرآينس يادگيري و به

خو  و خوش آينسي داشته باشنس . در اي  رويكرد در حكم راهبردي عملي توصيه مي شود كاه باه   

فرآينس يادگيري بيش از پيش توجه شود . زيرا فقط اي  نتياه يادگيري نيست كه داراي اهميت اسات  

 اهميت فراواني دارد . ، بلكه آنچه طي فراينس آموزش اتفاق مي افتس نيز
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 دانش آموز محوری . 1.21.1

بسي   ، تربيت مخاطب محور بر اساو التفات به ماهيت رشس كودك و اعتقاد به خوبي ذاتي انسان ها

معناست كه در برنامه ريزي درسي ، شخصيت نيازها و تعلقات شاگردان بايس هماواره ماس نظار قارار     

كاه در حكام موجاوداتي كاه     بسي  ترتيب به كودكان نه در مقاد بزرگساالن كوچاك اناساد بل  . گيرنس 

از طرفي هيچ دو كودكي شبيه به هم نيستنس  . نگريسته مي شود ، مراحل متفاوت رشس را طي مي كننس

.  كرده انس باا هام فارق دارناس     كودكان از نظر آگاهي ويوگي هاي شخصي عاليق و اميالي كه كسب. 

. نادرست اسات  ، يكسان قرار داد آنان را تحت آموزش و پرورش  ي ر اي  كه بايس همهبنابراي  تصوّ

كيس بر كمك به فراگيرنسگان به منظور درك تاربه زنسگي است . احساسي كه بچه ها أاي  به معناي ت

يناي  دزيارا تربيات   ، اهميت زيادي دارد  .س نهاي خود پيسا مي كن نسبت به فرآينس يادگيري و آموخته

ه آموخته ها و آمادگي وانگيزه براي يادگيري بصيرت گرا مي خواهس امكان بيشتري براي عمل كردن ب

فراهم آوردن فرصت مشاركت فعال دانش آموزان در جريان آموزش و  .يس آبيشتر در آن ها به وجود 

زيرا به دانش آموزان كمك مي كنس تا حس امكان خودش جساتاو فكار و    ، يادگيري بسيار مهم است

راهنماايي  ا د به نتياه برسس و معلم هم بو فعلي خو فته هاي قبلييا با توجه به تاار  و و عمل كنس

روش هااي ياادگيري از    ، به كاارگيري  به اي  ترتيب رسانس .مي او در اي  راه ياري به هاي مناسب 

بهاره   )شركت دانش آموز در فعاليت هاي آموزشي به مثابه يكي از اعضااي گاروه ( و   طريق همياري

ريق آن ها دانش آموزان با هسايت معلم و فعاليات ذهناي و   گيري از شيوه هاي فعال تسري  كه از ط

يري در تعليم و تربيت ديني از راهبردهاي اساسي فراينس يادگ، مي رسنس  به نتياه ، شخصاً عملي خود

 .گراست  بصيرت
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 مدير يادگيری والگوی رفتار  معلم ،. 3.21.1 

 بوي ديني نسگي دانش آموزان رنگ و، آن است كه ز ن جا كه هسف عمسه تعليم و تربيت دينيآاز  

    ي در ، ساهم مهمّا   زيساتني  ي تي باا چناي  نحاوه   در مقااد الگاوي چناي  شخصايّ     معلام   ، پيسا كنس

هسايت مناسب دانش آموزان در پيمودن مسير صحيح يادگيري با طراحي  . يادگيري هاي كودكان دارد

 آنها ماال دهس با را تحريك كنس و به فعاليت هايي كه كناكاوي ، رغبت و احساو آن ها  و اجراي

 معلم توانمنس است .  ي وظيفه، به نتياه مطلو  دست يابنس  ها و امكانات مناسب استفاده از شيوه

 

  ( رد رويكرد ذهن گرا ) انبوه سازی مفاهيم دينی در ذهن دانش آموزان. 3.21.1 

ز دانستني ها اطالعاات و مفااهيم ديناي    انباشت  ذه  بچه ها ا ، در تعليم و تربيت ديني بصيرت گرا 

كياس بار اعماال و    أنياز ت  وردن آن ها وجود داشته باشاس و آبسون آن كه هيچ تمايلي براي به عمل در 

آموزش مفااهيم و اطالعاات تنهاا     . آگاهي و نگرش به كلي رد مي شودي مهارت هاي فاقس پشتوانه 

ينس نسبت به آن ها و گرايش و آت و خوش وقتي موجه و مناسب انس كه موجبات ايااد احساسي مثب

زيرا در واقاع  .  البته اي  به معناي كنار گذاردن اهساف شناختي نيست . عمل به آن ها را فراهم آورنس

 كياس بار  أباه معنااي ت   بلكه صرفاً ، مهارت ها نيز بر مبناي دانش آدمي شكل مي گيرنس   نگرش ها و 

بسي  ترتياب در تعلايم و     . ل به جاي مهارت صرف استه به موضوع عمنيز توجّ نگرشي وي  جنبه

  ياك سلساله   ايعناي آموختا  ،  ازي مفاهيم تعليم و تربيتاچه انبوه س رت گرا آناتربيت ديني بصي

    : )ع( ماي فرماياس   ادقااماد صا  . مطرود است ، ناميسه مي شودم براي بازگو كردن آن در آينسه مفاهي

    ست كاه در دل آن كاه خاسا هاسايتش را بخواها     ابلكه نوري اس ، تادانش به فراواني آموخت  نيس "

  هر گاه در پي دانش بودي ابتسا جوهره ي بنسگي را در جانت باوي و يا به كار بست  امي تابس . پ

 ( مينقل از رحي ، محمسي ري شهري). "ت آور و فهم را از خسا بطلب تا به تو بفهمانس اآن را به دس
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بلكاه فقاط    ، از دانش آماوزان خواساته نماي شاود كاه بفهمناس      آن زيرا در ست انبوه سازي مطرود ا

 ؛ وس . اگر به معلمان در مقاد توزيع كننسگان داناش نحف  مي كن شسه ،اطالعاتي كه توسط معلم ارائه 

راه براي پذيرش بي قياس و شارط   ، نگريسته شود ،  به دانش پووهان ، به ديس دريافت كننسگان منفعل

فااي نقاش خاالق در    آن هاا را از اي ، هموار شسه و انفعال دانش پووهاان  ،  مي گردد رائههر آن چه ا

    باسي  ترتياب هام     . ماي دارد  زو ايااد موضوعات يا در قضاوت ها و تصاميم گياري هاا باا    تحليل 

    ممك  اطالعات خود را از جامعاه يعناي جاايي كاه در آن هام      رنامه ريزان و هم معلمان بايس تا حسّب

باا   اتخاذ كننس و تعليم وتربيت را صارفاً  ، تواننس ياد بگيرنس و هم آموخته هاي خود را به كار برنس مي

بر زنسگي و تعيي  مسير حياات   نيرويي كهي  بلكه به آن به منزله ، ديس اطالع رسانسن به مردد ننگرنس

 نگاه كننس . ،  ثير داردأآدمي ت

 

 ن در حوزه مفاهيم دينی اهميت طراز تحول شناختی شاگردا. 2.21.1

موعه معاارف ديناي ،   از ميان ما "اي  اصل كلي است كه  در تعليم و تربيت ديني بصيرت گرا اساساً

ن ها قابل آموزش به شاگردان است كه ) با توجه به طراز تحول شناختي آنان ( براي آآن بخشي قابل 

ت كه مي دانيم ويوگاي هااي رشاس    اي  بسان جهت اس "درك و بر طرف كننسه نيازهاي واقعي باشس 

محسوديت هايي را براي او ايااد مي كناس كاه    كودك از ابعاد متفاوت ذهني عاطفي اجتماعي و بسني

بچه ها به  ي هر چنس قسرت فراوان حافظه. بي توجهي به آن بي ثمري آموزش و فراينس تربيت است 

طوطي وار آموخته هايشاان   بيانشود كه با به خاطر سپردن و  كودكي سبب مي ي خصوص در دوره

، قابال   مطالاب ارائاه شاسه   ي اشتباه كننس و موجب اي  تصور شونس كه همه  او را دچار، براي معلم 

اماا از آن جاا كاه تنهاا آن قسامتي از      . در ياددهي آن ها موفق بوده اسات   يادگيري است و معلم نيز

به عمل را دارد كه به درستي ادارك شسه آموخته هاي دانش آموزان قابليت ايااد نگرش مثبت و ميل 

باشنس . مفاهيم و موضوعات عيني تر و ملموو تر و نيز آن هايي كه باا زناسگي و تااار  روزماره     
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        آماوزش داده  ، و باا اساتفاده از تواناايي هاا و عالياق آن هاا       ؛ انتخا  داشته انس ارتباط نزديك تري

 مي شونس . 

، پياد هاي فراواني در مورد آموزش مفااهيم   ودك از جنبه هاي متفاوتآشنايي با ويوگي هاي رشس ك 

     مي دهس . براي مثال استفاده از زبان و ادبيات كودكان ، بهره گيري از توان خياال پاردازي    ديني به ما

           خاود  ي به كاارگيري روش هااي فعاال و فاراهم آوردن فرصات كساب تارباه باه وسايله          ، آن ها

، مثل نقاشي و كاردستي  كودكان ، در اي  سني ي  استفاده از فعاليت هاي مورد عالقه زان ،دانش آمو

بيني تمري  هاي مناسب براي تثبيت و تقويت مفاهيم و موضوعات آموزش داده شسه  پيش و همچني 

ي كر ديناي كودكاان باه آموزگااران بارا     اني و تفا اايي هاي ذهاايي با توانارا مي توان بر شمرد . آشن

 ص نيازهاي بچه ها و انتخا  روش هاي مناسب بسيار كمك خواهس كرد . اتشخي

 

 ارزشيابی كيفی و مستمر. 6.21.1

      در تعليم و تربيت ديني بصيرت گرا ، ارزشيابي جزئاي از فرآيناس آماوزش و ياادگيري اسات و تنهاا      

در ايا  رويكارد ،   . براي شناسايي ميزان آموخته هاا و محفوظاات داناش آماوزان نيسات       اي وسيله

يادگيري دانش آموزان و هم بررسي نتاايج محصاوالت    ي نحوه ارزشيابي ، هم شامل بررسي رونس و

گوناگون اي  فرآينس از جمله دانستني ها ، ادراكات ، نگرش ها و مهارت هاي فراگيرنسگان اسات . از  

يادگيري انااد مي شاود   اي  شيوه آن است كه بررسي هاي مذكور در شرايط واقعي مويوگي هاي مه

ودهاي يادگيري مبيي  نقايص و كو به همي  دليل در واقع تماد لحظات و موقعيت ها مي تواننس در تع

نيز راهنمايي معلم در امر طراحي و اجراي فعاليت هاي جبراناي و اصاالحي مناساب     دانش آموزان و

تالش ها و فعاليت هاي  ي دقيق كليه ي نكات معلم با مشاهسه ه به همي مس نظر قرار گيرنس . با توجّ

نيز قضاوت در  دانش آموزان در زمان ها و موقعيت هاي گوناگون و با ثبت مناسب مشاهسات خود و
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بازخوردهااي الزد و  ي ارزشيابي دارد و با ارائاه   درنقش مهمي كه چني  اطالعاتي ي مورد ماموعه 

 ( 5832 مي ،رحي ) .يادگيري كمك كنس  ي مقتضي مي توانس به تكميل چرخه

 

 گام هاي آموزشي در تعليم وتربيت ديني كودكان. 11.1

 چنسي  گاد را باراي آماوزش  ، در كتا  ارزشيابي خالق در تعليم وتربيت  وهمكارانش دكتر رحيمي

 كه عبارتنس از :  انس ديني كودكان ارائه داده

ياادگيري   -در مورد فراينس ياددهي پيش از هرچيز بايس ديسگاه و رويكرد خود را  گام اول : -.أ2.22

شفاف نمود . تعليم و تربيت همواره به عنوان راهي باراي زناسگي بهتار ماورد توجاه انسيشامنسان و       

صاحب نظران مكاتب فكري مختلف بوده است به همي  جهت اكنون باا دياسگاه هاا و نظرياه هااي      

نحاوه ي برناماه    راه آنان باه كاودك با   ديسگاه برنامه ريزان و نگ. فراواني در اي  حوزه مواجه هستيم 

 شفاف و قابل دسترو باشس .  اي  ديسگاه بايس كامالً  ثير مي گذاردأآنان ت آموزش ريزي و

در ابعااد  ويوگي هاي مخاطبي  خاود   ي بايس درباره . : مخاطب خود را بشناسيم گام دوم  -.ب2.22

 . ه باشيماطالعات كافي در دست داشتمختلف جسمي ، ذهني ، اخالقي ، مذهبي ، اجتماعي و عاطفي 

بچه  خواسته ها و عالقه هاي دانش آموزان به خصوص دانش آموزان مورد نظرمان را بشناسيم .  بايس

بسياري از نيازهاي آنان شبيه يكسيگر و بساياري از  . ها نيازها و خواسته هاي مشابه و متفاوتي دارنس 

 ، شان از لحاظ باسني و عااطفي  كمشتر ها به خصوصيات ننيازهاي مشابه آ اي  نيازها متفاوت است .

، محايط   نوادهازهاي متفاوت ايشان به سايرعوامل محيطي نظير خاااجتماعي و ذهني بستگي دارد . ني

   . هاسف و محتاواي آماوزش باياس باا خواساته هاا و نيازهاا و          مربوط است …زنسگي ، رسانه ها و

 توانايي هاي كودك تطبيق داشته باشس .
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 اجامعه و ارزش هاي حااكم بار آن ر  ، : عالوه بر شناخت ويوگي هاي مخاطب  گام سوم -.ج2.22 

 ،ازد كه دست به ايااد يك ساختار يا تصور رشس يافتهاها ما را قادر مي س ه به ارزشاتوج بشناسيم .

     ال هاايي مثال  ؤچناسي  پرساش پاساخ داده ماي شاود . سا      تصور متكاملي كه از خالل آن به . بزنيم 

كسامنس   سناش و رشس آنهاا چگوناه ممكا      ،هاي مختلفي كه بايس مورد بررسي قرار گيرنس  ارزش

هاي فارد را محاسود ماي كنناس        ها چگونه اختيارات و تصميم است   و در نهايت اي  كه ، ارزش

فت . به ها مي توان به اعتقاد يا فلسفه كلي هر جامعه دست يا همچني  از طريق مطالعه بر روي ارزش

ها به جهت دهي رفتار افراد  ارزش ها از چنس جهت ما را ياري مي كنس . همي  جهت توجه به ارزش

هاي آنان مي پردازد . چيزي كه در تربيت ديني بسيار حائز اهميت است .  ها و جهت گيري و داوري

منسي ه عالق مي دهس و  ها ، قواني  و معيارهايي كه جامعه در برابر انسان قرار رفتارها در پرتو ارزش

هاي زنسگي انسان دارنس . شناخت  نقش تعيي  كننسه اي در جهت دهي هسف، ها  آن يا بيزاري فرد از

ثر در كاارايي و  ؤيكاي از عوامال ما    . ماي كنناس   ها براي ما تعيي  ها و رعايت حسودي كه آن ارزش

ود بخاش مهماي از   هااي ياك جامعاه و فرهناگ ، خا      ارزش بساياري از  مانسگاري آموزش اسات . 

 مي دهنس.   موضوعات تربيت ديني را تشكيل

 شنايي باآ) .  باشيم تربيت ديني اطالعات علمي مناسبي داشتهي باره بايس در  گام چهارم :  -.د2.22

براي مربيان و متخصصان تعليم و تربيت ديني برخورداري از اطالعات مربوط باه  .  معارف اسالمي ( 

      باه عباارت ديگار ممكا  نيسات كساي       ؛ تري  نيازهاسات   يكي از اصلي يينمفاهيم و آموزه هاي د

صسد آموزش مفاهيمي باشس  كه خود از آنها آگاهي كامل نسارد . اي  بسان معنا نيسات كاه مربياان    در

 اما ضروري است از موضوع هاي مفاهيم و ، دي  شناسي صاحب نظر باشنسي در حوزه  بايس ضرورتاً

  مطلع بوده و به شيوه هاي فكري اصايل اساالمي متكاي باوده و فلسافه رويكارد و       آموزه هاي ديني 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 77 

تا آن كه زميناه هااي مطلاوبي را    ، هاي تربيتي خود را با اتكا به منابع معتبر و موثق تعيي  كننس  روش

 هاي مطلو  اسالمي فراهم سازنس .  براي پرورش معيارها و نگرش

ماان از ايا     چيزي را مي خواهيم به بچه هاا بيااموزيم و هاسف   بايس بسانيم چه گام پنجم :  -.ه2.22

ها و نيازهااي   اي  اطالعات در پي آشنايي ما با معارف ديني و نيز شناخت ويوگي   آموزش چيست

) باه  اطالعاتي كه به ما مي گويس آيا مي خواهيم آنان را با احكااد پااكيزگي   .  مي آيس مخاطبان فراهم

 باره زنسگي معصومي  چيزهايي به آنها بياموزيم   يا اي  كه مي خواهيم در لحاظ ديني ( واقف كنيم  

         ماوزش باه  آهميشه هم زمان يا قبل از تعيي  هسف و محتواي آماوزش باياس ببينايم آياا آنچاه باراي       

 ست   ا انه و نياز آنمورد عالقه ، توجّتا چه ميزان  ، دانش آموزان در نظر گرفته ايم

ضرورت دارد اهساف و محتواي آموزش باا خواساته هاا و نيازهااي بچاه هاا       شم : گام ش -.و2.22

وزش خاود را باا   اونس ) يعني آماه ها به آموزش ما راغب شابايس كاري كنيم كه بچ ود .اهماهنگ ش

نياز ايااد شود (  ، همراه سازيم كه در آنها حتي اگر از پيش احساو نياز نمي كرده انس جذابيتي چنان

نيازهااي معناوي    ي بنابراي  خو  است ، دربااره  بخشي از برنامه ريزي به حسا  مي آيس .اي  كار 

  .مورد نظر نيز تحقيق و مطالعه شود  اسني دانش آموزان در

شناخت شيوه ها و ابزارها ي مناسب به كارگيري هنر معلمي در تعلايم وتربيات    گام آخر : -.ز2.22

 ، معيناي رسايسيم   ي هنگامي كه در اي  باره به نتياه است .هاي فعاليت  تري  بخش ديني كه از مهم

ه راه هاي آموزش است. بسي  ترتيب ماا در اينااا با    ي ارائه ي كار و شيوه ي نقشه ي نوبت به تهيه

كاري بسيار ظريف هنرمنسانه و دقيق كه نيااز   . ابزارهايي براي آموزش هستيم ها و دنبال يافت  روش

 ( 5832، ، رمضاني رحيمي  ، يي و اطالعات فراوان دارد . ) راصسبه تاربه ، تخصص ، توانا

 

 آموزش خالق .11.1
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    كاه از  ،براي آماوزش بهتار و كاار آماستر    شيوه ا ي است  .آموزش خالق يك روش هنرمنسانه است 

 آواها رنگ ها و شاديي همه بنابراي  دنيا با  ، دريچه ي نگاه كودكان به دنياي پيرامون نگاه مي شود

. براي آموزش دادن و  كودك محور است و تنها يك بايس داريم ، در آموزش خالق . مي شود ها ديسه

دنياي كودكي آموزش داد  آموخت  بايس دنياي بزرگسالي را كنار گذاشت و با محور قرار دادن كودك و

ه ي ايا  شايوه نتيااه ي تاربا     . مي توان آن را آموزش خالق كودك محاور نامياس   و آموخت . پ 

از دوراناي كاه نهااد رسامي     . هزاران ساله ي آدمي در زنسگي و آموزش و پارورش كودكاان اسات    

روش  . همواره اي  صساي بزرگساالن است كه شنيسه مي شاود  ، آموزش و پرورش بنياد گذاشته شس

ماي شانود و    دانش آماوز  ، آموزگار مي گويس . به كار رفته در اي  سامانه روش آموزگار محور است

آموزش و پارورش   . بنابراي  خالقيتي هم شكوفا نمي شود . كودكان مشاركت نسارنس . كرار مي كنست

آماوزش   انقال  فرانسهاما با رخساد  ، كودكان همواره از زبان و به دلخواه بزرگساالن پيش رفته است

حكاود  مفيلسوفاني آمسنس كه ايا  ناوع آماوزش را     . و پرورش دنياي غر  رنگ و رخي ديگر يافت

 . كردنس

بسبختانه سااعت درو   " : مي گويس آموزش و كالو دروي باره در كتا  اميل در 5يان ياك روسو

نشاط او از بي   . چشمش تار مي شود فوراً . آه ، چه تغييرات بسي در او ايااد مي شود . فرا مي رسس

دسات او را  مخات  يك آدد موقر و ز !هاي قشنگ خساحاف  اي بازي !اي شادي خساحاف  . مي رود

كتا  هااي   . مي بينيم مي گيرد و مي گويس : آقا بيا برويم سر درو . از الي در اتاق كتا  هاي او را

ماي رود . نگااهي از    . طفلك به ناچار دنبال آموزگاار  اثا  حزن آوري براي اي  س  و چه ابزار ! او

    تأولاي جار   ، اشاك اسات  دياسگانش پار از    . مي انسازد چه كه اطراف اوست  روي حسرت بر آن

 ( 577ص ، ) اميل  ". ت نمي كنس بركشسأولي جر ،و قلبش پر از آه است  دنمي كنس جاري ساز

                                                           
1   J.J.Rousseau 
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و آن را ناكارآمس شناخت .  بعاس   روسو از نخستي  فيلسوفاني بود كه اي  نوع آموزش را محكود كرد 

، جاان   1رودلاف اشاتاينر  ،  4وريمونتاه سا   اماري،  8هربات،  2، فروبل 5از او بزرگاني چون پستالوزي

ا و عالقاه ها  كان را همراه و همسو با نيازهاا و و بسياري ديگر كوشش كردنس كه آموزش كود 1ديويي

آموزشگر سوئيسي كه در سسه ي هاسهم در راه  7هاينرويش پستالوزي.  ستوانايي هاي كودكان بسازن

اران بزرگ آموزش خالق كودك ايكي از معم ، آموزش و پرورش كودكان محرود بسيار كوشش كرد

س با مهرباني همراه ساخت و خشونت در اان را باياوزش كودكاراي  باور بود كه آمامحور است . او ب

 آموزش كودكان را محكود كرد . 

 هاسهم و نوزدهم كه از سازنسگان ي سسه آلماني در انسيشمنس برجسته ي 3جان فريسريش هربارت

آن هاا را ياك    كودكان همسويي با عالقاه و گارايش   در آموزشآموزش خالق كودك محور است . 

 است .  به داستان و افسانه دانسته، اصل مهم دانست . او عالقه ي كودكان را پ  از بازي و شادي 

فريسريش فروبل آموزشگر سوئيسي در سسه ي نوزدهم از جملاه معمااران آماوزش خاالق كاودك       

ازي و شادي آن ها راه انساخت . باغچاه ي كودكاان جاايي    محور بود كه باغچه ي كودكان را براي ب

 است كه كودكان با مهرباني و دوستي بازي و شادي پرورش پيسا مي كننس . 

                                                           
1  Pastalozi 

2 Ferobel 

3
 Heerbut  

4 Maria  Montessori 

5
 Rodelf  Eshtainez 

6 Jahn Dewey  
7  Haanersh pestalozi 
8 Jahn ferdersh Herbart 
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ماريا مونته سوري آموزشگر برجسته ي ايتاليايي در سسه ي بيساتم نياز يكاي از ساازنسگان آماوزش      

ماي دانسات و در    را نياز اساسيكودك محور است . او براي آموزش و پرورش كودك آزادي  خالق

كودكان در آزادي آموزش بيننس و پرورش پيسا كنناس . او نقاش بيانش    ، زنسگي كوشش كرد   همه ي

همااهنگي باا   ، آرامش  ، هاي رسيسن به بينش دروني راه . دروني در آموزش كودكان را برجسته كرد

دسات افشااني و    ، و هماهنگي واييآهستي و گوش دل سپردن به آوا ها و آهنگ هاي طبيعت و هم 

 ( www. Chlhistoriorg.com) . آن هاست  پايكوبي با

 آموزش خالق كودك محور به سياسات و برناماه ي اصالي     هامروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفت

. آموزش خاالق بار فلسافه ي آماوزش مشااركتي باا        آموزش و پرورش تبسيل شسه است ي سامانه

در ايا  شايوه آماوزش باه رشاس       .اران به صورت غير مستقيم استوار است همياري كودكان و آموزگ

توجه مي شود ، چنسگانه و همسوي كودكان كه شامل رشس هوشي ، هيااني ، اجتماعي و زباني است 

 كيس مي شود . ، تأو به ويوه به رشس هيااني و اجتماعي كه بنيادهاي پرورش كودك را مي سازد 

باسون  ، پرورشاي اسات و آماوزش     ريزي آموزشي ، همسو با برنامه ريزيدر آموزش خالق ، برنامه 

بي معنا و بي هسف است . برنامه هاي آموزشي نيز از پايي  و با توجه باه رغبات و گارايش    پرورش 

رسود آموزش و پرورش برناماه ريازي هااي    مدر حالي كه در شيوه هاي ، كودكان طراحي مي شونس 

توري است و به رغبت و گرايش كودكاان كمتار توجاه ماي شاود . در      آموزشي از باال به پايي  و دس

هاا و گارايش هااي يادگيرناسگان سابب ماي شاود كاه          آموزش و پرورش فعال و مشاركتي ديسگاه

ش در آماوز  . ن ياادگيري سامت و ساو دهناس    به جريا ، آموزگاران سازگار با استعسادهاي هر كودك

زيرا كه رغبت كودكان را شناخته و در فرايناس  ، شود  تفكر و هنر كودكان شكوفا مي ي خالق انسيشه

يادگيري از آن بهره مي برد تا زماني كه زمينه هاي مناسب براي رغبت كودكان فراهم نشود ، آموزش 

آموزش به  ، ه به رغبت كودكان برنامه ريزي شودهنگامي كه با توجَاما . برابر با اجبار و دستور است 
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ست كه انگيازه هااي كودكاان باراي     در اي  وضعيت ا .مي شود لنسه تبسيلجرياني آرامش دهنسه و با

   (www.cheesta.com) .مي شود  گيري افزونسو

فكار كاردن و چگوناه انسيشايسن      باه  پ  با توجه به آن چه كه گفته شس ما وظيفه داريم شاگردان را

ت دادن شااگردان و  تربيت و آماوزش خاالق عااد    . در اي  آموزش مربي محور نباشيم . عادت دهيم

هويت  آدمي را آماده مي كنس ، . بي حوصلگي ، بي صبري و بي ايماني ر استل و تفكّمّأخودمان به ت

ت خاود را  ه ها بايس ياد بگيرنس ريشه و هويّ. بچَ خود را ببازد و ريشه هاي ارزشي خود را از ياد ببرد

آماده سازي افاراد   ،نس . هسف از آموزش تا فردا بهتر به سوي اي  ريشه و اصالت ها برو ، حف  كننس

طاور  ه ر را نسانس چل و تفكّراه و رسم تامّعادت دنيا و آخرت است و اگر كسي براي موفق بودن و س

اگار   . ل وسعت پيسا مي كنسمّأتو ر آموزش خالق با تفكّ مي خواهس به سعادت و كمال دنيايي برسس .

ها و آسيب هاي زنسگي  جلوي بسياري از ضرر و زيان، كنيم ر عادت ل به تفكّمّأل كنيم و بعس از تمّأت

 (   5831مي شود . )كردي ،   گرفته

 

 رتفكّ. 2.21.1

ضرورت بررسي جنبه هاي مختلف فكر و شيوه هاي فعال و خالق كردن تفكر و تقويت قسرت نقس  

 ان براي درك وتري  موضوعاتي است كه انس درك واقع بينانه در جسا كردن صحيح از خطا از مهم  و

  .كشف حقيقت و پيروي از آن بايس بياموزد 

ساخت تار از نااداني و     ياي علي فقر"پيامبر اكرد )ص ( خطا  به حضرت علي ) ع ( فرموده انس : 

نيكوتر از مشورت كردن  خردمنسي و چيزي هراسناك تر از خودبيني وهمكاري ايز مالي بهره ده تر ا

. "باشاس  نسبي ماننس خوش خلقاي و عباادتي مانناس تفكار نماي      و و خردي ماننس انسيشيسن و حسب

 ( 7)تحف العقول ، ص 
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ارزش و اهميات چناس چياز     باه  ،همان طور كه مالحظه مي شود در اي  گفتار كوتاه پيامبراكرد )ص(

ه از آن جمله مي توان علم و ارزش ذاتي  عقل و بهره گيري از آن را مورد توجّا . فرموده است  اشاره

ل متارادف  مّا أر و تانسان است و در معناي مصاسري باا تفكّا   ي عقل به معناي قسرت ويوه .  قرار داد

ثر در رفتاار  ؤخودبيني كه از عوامل ما . له اخالق مطرح شسه است أدر همي  عبارت كوتاه مس. است 

 ل و رعايت عسالت باز مي دارد و هراسناك تري  رذيلت تلقي شسهر و تعقّاو را از تفكّكه آدمي است 

افضل ة تفكر ساع " : چني  آمسه است، در عبارت ديگري كه از پيامبر اكرد )ص ( نقل شسه  . است

)           فضيلت يك ساعت فكر كردن از هفتاد سال عبادت بيش تر است .  "ةسبعين سن ةمن عباد

 ( 5832 ،شريعتمساري 

  ، ايا  تكارار و  كياس أم و باا ت متعال بارها در قرآن كرياهميت فكر و تفكر به حسي است كه خساونس 

قارآن كاريم در ياك     . از انسان استفاده از قسرت فكر عقل و تعقل را خواسته است موضوع را ذكر و

و  "فرماياس :   ماي  و بهره گيري از عقل را موجب پايساري و دور شسن از انسانيت مي داناس  يه عسدآ

ارنمي گيرنس ساني كه عقل خود را به كخساونس پليسي را بر ك " الذين اال يعقلون علی يجعل الرجس

  ( 511آيه  سوره يون  ، . ) مي دهس  و فكر نمي كننس قرار

ويوگي هاي منحصر باه فارد انساان در مياان      از ، برخورداري از نيروي تفكر و مسئوليت ناشي از آن

،  وجاود تفكار و برخاورداري از نياروي اراده و تصاميم گياري       زيارا  ،تمامي موجودات زمي  است 

قسرت تفكار   توان از به هر ميزان كه است . انسان گذاشتهي هم به عهسه  را مسئوليت انتخا  و عمل

از ايا  رو  .  رديا گ ماي  شاكل  ورضايت در وضعيت زناسگي ا  به همان نسبت پيشرفت و نساستفاده ك

ر ياك  واقعي و همه جانبه است .دي ثير گذار در رونس توسعه أنقش تفكر يكي از بحث هاي دنيا و ت

ه اي مواجه شسه و خواساتار حال   گردد كه با مسئل ديسگاه تفكر عملي ذهني است و زماني مطرح مي

  اي  تاالش ذهناي را تفكار   . در اي  هنگاد در ذه  تالشي براي حل مسئله آغاز مي گردد  . باشيمآن 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 83 

كلمه ويوگاي  پ  همان طور كه گفته شس تفكر به معناي دقيق و صحيح  ( 5831 نيازي ، ).  مي نامنس

مثال   انسان فعاليت اساسي خاود  و روان شناساني كه تصور مي كننس ا تشكيل مي دهسراساسي انسان 

 شناخته انس .نانسان را درست  ، يادگيري و تفكر را ماننس حيوانات انااد مي دهس

انساان  اسااو ياادگيري    قواعس حاكم بر رفتار و يادگيري حيوانات را پايه و ، 5مكتب سلوك يا رفتار 

 ي و واكنش سگ در مقابل انگيازه  بارز اي  امر آزمايش پاولف در مورد سگي  نمونه . دانسته است

در اثر مااورت اي  انگيزه با امري غير طبيعي است كه منار به بروز عك  العمل طبيعي آن  ، طبيعي

گوشات سابب    ي . در انسان نيز يادگيري به همي  صورت انااد  مي گيرد . مشاهسه مي شود حيوان

آيس و اي  امر چناس  دراگر همراه با نشان دادن گوشت زنگي به صسا . ترشح بزاق دهان سگ مي شود 

 روان مكتب سلوك يااپي زاق دهان سگ در مقابل صساي زنگ نيز ترشح مي كنس .اب، بار تكرار شود 

 . اول يادگيري انسان تلقي كردنس ي را پايه 2رفتار آزمايش پاولوف 

تفكر منطقي روش تعليم " لفان كتا ؤانعكاو مشروط مي دانست م ي نيز يادگيري را نتياه 8واتس  

    رشاس روان شناساي  ، در مرحلاه بعاسي   " واتس  چناي  ماي گويناس :   ي نظريه  ي در باره "و تربيت

جاي ذهني مرموز معرفي شس . باا   تئوري روابط انگيزه واكنش به. جالب ديگري مطرح شس  ي نظريه

        چناان بااقي ماناس طباق ايا  نظرياه ذها  جاوهري ماارد و نياروي            مفهاود تارياس هام    اي  حال

 ياشايا  ارگانيسم انسان در مقابال ماثالً  . نيست  ، دريافت كننسه اي كه احساو ها را سازمان مي دهس

عك  العمل نهايي در ، سفيس واكنش هاي متعسد نشان مي دهس و سرانااد از طريق همي  واكنش ها 

 ( 5832 ، ) نقل از شريعتمساري"نصر مشترك سفيسي ظاهر مي گردد .ل عمقاب

                                                           
1 Behaviorsim 
2 Pavlov 

3 Watson 
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مي شود  امري خود به خودي يا مكانيكي تلقي، يادگيري يا درك مفهود يا فعاليت مفهومي   ، بنابراي

و تمري  و تكرار شرط يادگيري يا تحقق رفتار مناسب اسات . اساكينر پااداش ياا تقويات را عامال       

دكتر علي اكبر سيف نيز در تعريف تقويات و تقويات   . ثبيت رفتار تلقي مي كنس اساسي يادگيري يا ت

بنابر آنچه گفته شس در شرطي كردن رفتار كنشگر بعس از رفتار محرك  " :  كننسه چني  اظهار مي دارد

به اي  فراينس تقويت و  آن افزايش احتمال رفتار مورد نظر است .ي رويسادي ارائه مي شود كه نتياه 

نناسه ياا   محرك تقويات ك ، مي شود  ي آيس و سبب افزايش احتمال رفتارمحركي كه بعس از رفتار م به

 ( 5875 ، سيف  ) ". مي شود هتقويت كننسه گفت

همان طور كه مالحظه مي شود ، پيروان مكتب سلوك و رفتاار قواعاسي را كاه در رفتاار حيواناات       

چاه كودكاان و افاراد آدماي از طرياق       آن. ذ مي داننس مشاهسه كرده انس بر يادگيري و رفتار انسان ناف

 مي گيرنس ، چيزي جز يك يادگيري سطحي نيست .  فرا شرطي

آنچه مسلم است افراد انسااني   ":  انس دكتر شريعتمساري درباره نظريات شرطي چني  اظهار نظر كرده

ماي گيرناس . ياادگيري     مور را از طريق انعكاو مشروط فراكودكي بسياري از ا ي در دوره مخصوصاً

بروز حاالت عاطفي ، امور تقليسي ، خرافاات و بساياري از عاادات در اثار انعكااو      ، معاني كلمات 

ولي نبايس تصور نمود كه جريان يادگيري به طور كلي تابع انعكاو شارطي  ، شرطي صورت مي گيرد 

ياادگيري  .  وجاود آياس  بسياري از چيزها را آدد مي آموزد بسون اي  كه انعكاو شارطي باه    "است .

واقعي ، جرياني ماشيني يا خود به خودي نيست فهم و بصيرت يادگيرنسه و هسف هاا و تماايالت او   

 ( 5873شريعتمساري ، )  در يادگيري به عهسه دارنس .اي  نقش عمسه

همان طور كه گفته شس يادگيري از طريق شرطي يك يادگيري سطحي است و باا ياادگيري از طرياق    

 ي تفكر چنان كه خاواهيم دياس پاياه   . قابل تلفيق نيست  ، يرت كه بر محور تفكر قرار داردفهم و بص

آن چياز   ي تفكار دربااره  ي ز نتياه فهم ادراك اساسي هر چي . ادراك و يادگيري را تشكيل مي دهس
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 ي اخالقي و معناوي هماه در نتيااه   ،  فني ، هنري ، ادبي، علمي  ي پيشرفت انسان در زمينه . است

 مي گيرد .   حل مشكالت زنسگي در سايه تفكر و تعقل صورت كر انسيشمنسان حاصل شسه است .تف

    تنهاا از طرياق عقال ماي تاوان       " ا بالعقلال يستعان علی الدهر الّ "(  مي فرماينس : لي )عحضرت ع

 .زمانه پيروز شس بر

فهود تاربياات خاود   فرد م ، ورت تفكراص در ر امكان دارداي تنها در سايه تفكاصال مسائل شخاح

 را فراهم مي سازد . حل آينسه رل تاربياتاافزايش تاربه و كنت كنس و موجبات مي را به خوبي درك

. حال مشاكالت باي  المللاي و      نيز در هر زمينه تنها در سايه تفكر امكان دارد مشكالت اجتماعي و

 ( 5832 ، شريعتمساري. )  تل ميسر اساكر و تعقانيز در سايه تف …اني واتحكيم مناسبات انس

 كه پرورش تفكر خالق از بهتري  شيوه ها و پايه هاي تربيت ديني براي  عقيسه انس يمي نيزاتر رحادك

س و از ايا  طرياق شاناخت    اكر خالق به آدمي كمك مي كنس تا معاني حقايق را درك كناتف . تااس

م دل ااخت  خساي ناديني را باا چشا  اشنديسن يا ، خود را شكل دهس . از نظر معنوي نيز تفكر خالق 

 (  5831 ،رحيمي  ) . براي ما ممك  مي كنس

 شرح تعريف مي كنس :  اي  تفكر را به 5جان ديويي

 به معناي آگاهي از آنجا فكر  چه در ذه  مي آيس در اي  اول فكر عبارت است از آن ي در وهله"

 سن يا دور شسن از چيزي است كه مساتقيماً دود فكر جسا شي  در وهله. است ،  مي آيسچه به ذه   

نماي شانويم و ناه     چيزهايي فكر مي كنايم كاه آن هاا را نماي بينايم ،      ي ما در باره مي شود .  ارائه

برخاي از  ماد مي كنيم و نه مي چشيم و در وهله سود فكر به عقايسي اطالق ماي شاود كاه بار     شاست

 ري ( ) نقل از شريعتمسا ". سشواهس مبتني باش دالئل يا

                                                           
1
 john Dewey  
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ريازي و سااير   اماور غ  ، اي  باور است كه نقش و ارزش تفكار رهاايي از كارهااي عاادي     برديويي  

ر مساتلزد  او تفكا  به نظار  . ثير تمايالت قرار مي گيردأي ميلي دارد يا تحت ت جنبه چيزهايي است كه

نتاايج و   وازد ،ل  ، ي عاقبت انسيشي ، آينسه نگري ، تخيل ، نماد گرايي ، توجه به مسلوالتهسف دار

درك ارتباط ، تفسير زبان طبيعت  ، درك، آثار يك عقيسه است . تفكر توجه به امور خارج از حواو 

، تفكر مفهاود خااص    . است محاسبهو  پيش بيني ، سناش، طراحي منطقي ، حال و آينسه  ،گذشته 

    حاوزه ي   در جاان دياويي تفكار را   . معناي معي  وارزش وياوه باه روياسادهاي فيزيكاي ماي دهاس       

باه ياك ياا دو جنباه     نويسانسگان تفكار را   از در حالي كه برخي ديگر  . اي مطرح مي سازد گسترده

 (  پيشي. ) محسود مي سازنس

 : ساس نويدكتر علي اكبر سيف در كتا  روان شناسي پرورشي نظر پيايه را در باره ي تفكر چني  مي  

ود كاه ماا آن هاا را    شا ال وياوه خاتم ماي    اآن اعما  كر نظامي از اعمال دروني شسه است كه بهاتف "

. در هماان  كتاا  نظار     يعني اعمال بازگشت پذير و هماهنگ كننسه ساير اعمال . مي ناميم لياتاعم

ياي ياا   ا: تفكار عباارت اسات از بااز آر     انس كاه  زمينه ي تفكر چني  آورده مورگان و همكاران را در

ايا   . مادهاي ذخياره شاسه در حافظاه ي دراز ماست     دستكاري اطالعات به دست آمسه از محيط و ن

. باراي مثاال بعضاي از اناواع تفكار جنباه ي        تعريف يكي از انواع مختلف تفكر را در بر ماي گيارد  

مشخصي اسات . اناواع ديگار     خصوصي دارنس و نمادهايي را به كار مي گيرنس كه داراي معاني كامالً

. دراي  نوع تفكراطالعات به دست  ه را شامل مي شودپسيسه هاي تاز حل كردن مسائل و خلق ، رفكّت

براي حل مسائل مورد اساتفاده قارار   ، در حافظه بر درازمست  ، آمسه از محيط و نمادهاي ذخيره شسه

 ( 5875 ،سيف  ) . مي گيرد

 ر خالق تفكّ. 1.21.1

تفكار   ا اساسااً سه در مورد ايا  كاه آيا   ابه تناسب نظريات و تعاريف مختلفي كه از خالقيت ارائه ش 

في اارت هاي مختلا ازا و مهاه داراي اجااي  ك ت و يااومي اساك پارچه و عماخالق يك مكانيزد ي



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 87 

صان خالقيات را باه عناوان ياك     انيز ديسگاه هاي گوناگوني وجود دارد . برخي از متخص ، مي باشس

لفي ماي دانناس و   رنس و برخي آن را شامل اجزا و عناصر مختار مي گياامومي در نظافت كلي و عاص

    دكتر شاريعتمساري در ماي دهناس.   سازه خالقيات را تشاكيل   معتقسنس كه اي  عناصر در كنار يكسيگر

ت ادر كار خلق اسا  آدمي اساساً بلكه، ازانسيشيسن نيست  خالقيت نوع خاصيباره معتقسنس كه ،   اي

 ( 5832 ، شريعتمساري. )  ر كودكان را افزايش داداز اي  رو براي پرورش خالقيت بايس توان تفكَ

بعضاي   …تفكر خاالق و  باره ي انواع و ابعاد تفكر نظريات مختلفي وجود دارد ماننس تفكر منطقي ،رد

 ري  آن ها را متفاوت و برخي نيز عقيسه دارنس فكر انواع متفاوتي نسارد.متفكّ  از

   . به نظر مي پردازنس تفكر باره ي تفاوتكه به بحث در ي هستنسنماشگااز جمله پي2و دوبونو 5گيلفورد

كنون در مورد خالقيت به دست آمسه و تنوعي كاه در فرايناسهاي   ي رسس با توجه به اطالعاتي كه تام

محسو  كرد كه از تعسادي مهارت مختلف تشكيل مي توان آن را يك توانايي ، ي شود آن مشاهسه م

 ثير دارنس . أقيت فرد تها به نوعي در بروز خالكه هر كساد از اي  مهارت  ،شسه است 

 8در چهار چو  اي  ديسگاه گيلفورد به دو نوع تفكر در انسان اشاره مي كنس و آن ها را تفكر هم گرا 

تفكر هم گرا همان تفكر منطقي و استساللي انسان است كه هماواره در پاي    مي نامس .  4اتفكرا واگرو 

ا تفكر امّ .ي هوش مي توانس موثر واقع شود اي  تفكر در آزمون ها.يافت  يك جوا  صحيح مي باشس 

باه   . دي را براي يك سوال ارائه ماي كناس  ايسه هاي متعسّ ر است كه جوا  ها وكآن نوع از تف ،واگرا

 مي توانس منار به خالقيت گردد . گيلفورد تفكر واگرا يا به عبارتي تفكر خالق را شامل  همي  دليل

 زير مي دانس : هاي مهارت 

                                                           
1 -Guilford 

2 - Debono 
3 - Conveergent thinking  
4   Devergent thinking  
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  .( : قابليت ذه  در نو آوري وابساع يك ايسه يا محصول نو و منحصر به فرد5) ابتكاراصالت –5

 هاي فراوان در مورد يك موضوع . ) سيالي ( : توانايي ذه  در توليس ايسه2رواني – 2

: قابليت تفسير براي فكر كردن از يك بعس موضوع به ابعاد ديگر آن و در نتياه  8انعطاف پذيري – 8

 سه هاي گوناگون و متنوع .توليس اي

 ( 5831 ، مي) كري سه انايي توجه به جزئيات وابسته به يك ايتو : 4بسط – 4

هااي وياوه باه داناش     گيلفورد با ارائه ي فعاليت هاي واگارا و تمريناات و روش    ي براساو نظريه

در آناان   ، خالق ماي باشاس  رفوق را كه از بارزتري  ويوگاي هااي تفكّا   هاي مهارت  آموزان مي توان

 پرورش داد .  

 روش  و، ت براي حل مسئله از مراحلي تشكيل شسه است كه از تعريف مسئله به طور شفاف اليّفعّ

باه كاارگيري عملاي    ملموو شروع و با پيسا نمودن راه حل هايي براي حل مسئله ادامه يافتاه و باا    

ي ر را مي توان متسهاي تفك وش. هر يك از ر يافت  جوا  نهايي به پايان مي رسس بهتري  راه حل و

روش هاي بر اي  اساو  . قسمتي از فراينس حل مسئله با موفقيت طي مي شود دانست كه به كمك آن

عسد اهاي مت راه حل به ها براي حل مسئله ري مي باشنس كه به كمك آنكّاشيوه هاي تف،  ر خالقتفكّ

 باال مي رود . ، به مناسب تري  راه حل از اي  طريق احتمال دستيابي مي يابيم .   دست و متنوعي

هاي مختلف تفكر به ويوه تفكر خالق وجود دارد اي   روشي يكي از تصورات نادرستي كه در باره 

در . ها بايس به تنهايي مسئله را حال كنناس و جاوا  را تعياي  نمايناس       است كه هر يك از اي  روش

                                                           
1   Onifinaality 

2   Fluency 
3  Flexibility 
4  Elaboration 
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. به عنوان مثال تفكر خالق  سئله را به عهسه دارنسصورتي كه هر يك از آنها تنها قسمتي از كار حل م

 . فراينس حل مسئله انااد مي دهس تنها قسمت را ه حل يابي را در

شاسه و ميازان شاكوفا     ارزانيتحقيقات جسيس نشان مي دهس كه توانايي تفكر خالق بالقوه به همگان  

تفااوت در ميازان    ، يا  تفااوت  اي  توانايي است كه در افراد مختلف متفاوت است و از علال ا بودن 

تحقيقات جسيس معرف آن اسات كاه   . پرداخت  و توجه به آن و تالش در شكوفا نمودن آن مي باشس 

مي تاوانيم بسايار   شيوه هاي تفكر خالق  ر خالق اكتسابي بوده و قابل يادگيري با فهم و تسلط بركتف

  ( 5831ايسه عمل نماييم . ) منشوري ،   افتيقسرتمنس در جهت 

گارا  وااز تفكر ، تفكر واگرا اصل و اساو تفكر خالق است و كار خالقانه حاصل تركيبي است موفق 

گرا . كاربرد تفكر خالق به حوزه هاي علود و هنر محسود نيست و در هر عرصه اي از زناسگي  همو 

ق هم تلفياق كنايم باه تفكار خاال      هر گاه قسرت تصميم گيري و مهارت حل مسئله را با مفيس است .

هاي مختلف خود را كشف كنس و در نتياه  مي يابيم كه دانش آموز را قادر مي سازد تا انتخا  دست

 .ب  بست هاي زنسگي خود خارج شود  از

        ( 5835 ، كاردي  ) .له و ماجراجوسات  أمسا  واگرا و حاالل  ، آور ، جستاو گرر خالق و فكر نوتفك

است كه به نحوي تشكيل شسه كه منار باه نتاايج تاازه و     ريتفكر خالق ، تفكّ "پركينز  "از ديسگاه 

خالقيت را مي توان با اشاره به چنس توانايي ذهني توصيف كرد كه به تولياس آثاار   و مي شود    خالق

 خالق منار مي شود .

 ، مسائل ، كمبود اطالعات و عوامل جا افتاده  ، تفكر خالق عبارت است از فرآينس درك مشكالتپ  

اصالح و  ،حسو  ، ن فرضيه هادارزيابي و آزمو، اي  كمبودها  و فرضيه ساخت  در مورد سو زدناح

 (شاهسينقل از ،  5833 ، 5نتايج ) تورن   ي ها و باالخره ارائه ارزيابي ماسد آن

                                                           

1 Torrence 
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فرآينس آموزش و يادگيري خالق مي توانس تفكر خالق را پرورش دهس و افرادي كاوشاگر ، آفرينناسه   

 (www.Edu.blogpa.com  ) .آور ، مولس و عامل تغيير را تربيت كنس مشكل گشا ، نو 

 اناودك يك جريارا هر كاگونه ي آموزش خالق واگرايانه است در آموزش و پرورش واگرا كه زي

 متفاوت است كه نيازها و گرايش هاي ويوه ي خود را دارد . البته توجه به همگرايي و يكسان ديسن

 (.www. Cheesta. Comبه طور كامل ناديسه گرفته نمي شود . ) بعضي از خصوصيات كودكان

 

 اصول آموزش خالق  . 3.21.1

 در آموزش خالق بازی يك اصل است  -. أ3.21.1

مي گيرنس . بازي انريي هاي نهفته كودك را آزاد د ي را با بازي تاربه مي كننس و يازيرا كودكان زنسگ 

چه آموختني است باا باازي فاراهم     در اي  روش آن . سازد مي كنس و تاربه هاي نو را جايگزي  مي

 تا كودك با آزادي و از روي شوق آن را فرا گيرد . ، مي شود 

    است . ت يك اصل مهم ديگر در آموزش خالقشادی و لذّ -. ب3.21.1

كودك از روشي كه . چون در آموزش خالق بازي يك اصل است ، شادي كودك را نيز بر مي انگيزد 

ازد . اشعله ور مي سا در او ذت شوق آموخت  راح  ل. ذت مي برد ال ، ادي باشسابازي و ش آن در

براي رسيسن به شادي و لذت اي  كودك است كه آموزش بيش تر را درخواست مي كناس و آموزگاار   

 همراهي مي كنس .نيز او را 
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 .آموزش خالق سادگی را ستايش می كند  -. ج3.21.1

روشاني اصال ديگار در    . چيز كه ساده باشس روش  است  ره. الق ساده است خ شروش هاي آموز 

نمي كنس بلكه او  سنگالخ گذر از يك جاده پر،  در آموزش خالق كودك . استآموزش  اي  شيوه از

 مي دارد .  به سادگي و آسايش گاد بر ، در راهي هموار

 

 .يعنی آموختن در آزادی  آموزش خالق -. د3.21.1

، فشار آورد كه چيزي را ياد بگيرد توان نمي به هيچ كودكي. در اي  روش استاصل مهم  آزادي يك 

براي پرورش و رشاس كودكاان باياس محيطاي فاراهم آورد كاه        . مگر آن كه خود دوست داشته باشس

  اي آزادي را دركاآزادي آماوزش اسات كاه معنا     در، كودكان  . ساكودكان در آن احساو آزادي كنن

  زادي ديگران را تنگ و بسته نكنس .آكه مرزهاي آزادي تا آنااست كه  مي آموزنسو س اكنن مي

 

 .در آموزش خالق كنجكاوی كودكان برانگيخته می شود  -. ه3.21.1

 پرسيسن و پاسخ شنيسن دنبال  . كناكاوي و پرسش در آموزش خالق كودك محور يك اصل است

يعناي  ، راه ديگران تا به ميوه ي هر كاري رسيسن كوشش كردن هم، پيش رفت  ، كردن تا گامي ديگر 

 است .  اصل ديگر در آموزش خالق آغاز كردن تا به پايان بردن اي  يك

 

 .كودك ايمن است  در آموزش خالق -. و3.21.1

ايمني در اي  روش اصل بسيار مهمي است گاهي ما بزرگسااالن دبساتان و  آموزشاگاه را باا مياسان      

آتش مي بااريم  ماننس بر سر كودكان  رافريادهايمان با خشم فرمان مي دهيم يا گيريم  اشتباه مي جنگ

و كودكان را وا مي داريم با رنگ پريسه و نگاه ترسان ياد بگيرنس . ياد بگيرنس كه دوست داشته باشانس  
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هاي صلح و دوستي را نماي تاوان باا خشام      اما آيا فكر كرده ايم كه پياد . و به صلح احتراد بگذارنس

آن ها بايس دوساتي و ايمناي را پيوساته در    . يكته كرد   كودكان براي آموزش نبايس در هراو باشنس د

  ايمني در فضااي آموزشاگاه نياز معناا     . ايمني تنها در صسا نيست . ح  كننس  علمصسا و رفتارهاي م

 مي يابس .

 

 .بر انديشه سازی تكيه می شود  ق كودكدر آموزش خال  -.ز3.21.1 

 زنسگي خود را مي ساازد و  ، آدمي با انسيشه. انسيشه سازي يك اصل است  آموزش خالق در روش 

    انسيشاه ساازي يعناي انگيازه داشات  باراي كشاف        . مي كنس و پيشرفت مي دهاس   آن را بهتر همواره

     ناشاناخته هاا و  دليال آوردن در راه شاناخت    ، باره ي ناشناخته ها كردن در ناشناخته ها و گفت وگو

را يافت  و ناشاناختي را باه مرزهااي شاناختني رساانسن و      راه هاي كشف نشسه  چاره جويي كردن و

 تكرار همواره ي اي  زنايره.

 

 . بر اصل خالقيت استوار است آموزش خالق -.ح3.21.1 

، اصل هاي نامبرده راه به جايي نمي برد . آموزش خالق كودك محور بر اصل خالقيت استوار است  

خالقيت يعني فكر كردن به آن چيزي است . اصل خالقيت و آن  صل مهم ناديسه گرفته شوداگر يك ا

است و  ساخته مي شود كه نوي چيزي در اي  فكر كردن وانسيشه ورز . اما مي توانس باشس ، كه نيست

گربه اي كه شلوارك پوشايسه و دارد كتاا  ماي خواناس در دنيااي      .  نو بودن نشانه ي پيشرفت است

خالقيات   . اما فكر خالق ما مي توانس آن را در دنياي افسانه و داساتان بساازد  . ديسه نمي شود  واقعي

وسيله اي كه ساخته ي دسات   هميشه در افسانه و داستان نيست و آن را مي توان در ساخت هر ابزار

 . گر ديسدر تلف  يا در دوچرخه و خيلي چيزهاي دي در هواپيما، آدمي است 
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 .كودك هميار آموزگار است  آموزش خالقدر  -.ت3.21.1

باه هماي     ها . از آن نه باالي سر آن ها و بزرگتر آموزگار در كنار كودكان و هم انسازه ي آن هاست 

، براي دانست  فقط كودكان ناچار نيستنس پاهايشان را آن قسر بلنس كننس تا آدد بزرگ ها را ببيننس  سبب

در ايا  روش  . كه چهره به چهره ي كودكان شود  كوتاه مي كنس پاهايش را آن قسر بلكه آموزگار هم

محكام تار در ياك     هاا  دسات  و ؛ چهره ها بهتر ديسه مي شونس . صساها بهتر شنيسه مي شود ي همه

شكل بگيارد .  كه همياري و مشاركت است  صل مهم ديگر آموزش خالقمي شونس تا ا   ديگر جاي 

تكراري نباوده و موجاب   ، خالقيت است . زيرا اصلي است كه  تري  اصل به ياد داشته باشيم كه مهم

  (www.cheesta.com) . شود نمي  كسالت و ركود

داده روح  شهنرمنسانه و خالق ، كودك را پارور  اي اكنون مي خواهيم با استفاده از اي  شيوه به گونه

ني بصايرت گارا   ار به پرورش انساا گري در باره ي ماهيت زنسگي را در وجود آوريم كه منجستاو

انسان چه دي  به عنوان يك منبع وثيق در اختيار  نآ يك عمر بهره منسي ازرتي كه منار به بصي ود .ش

      لمي دهس آماده مي كنس به او حساو نياز و توان طلب ماي دهاس و او را باه فاردي فعاال مباسّ       قرار

 ( 5832 ، )رحيمي. توان انتخا  و تصميم گيري  دارد كه مي كنس 

كه توانايي درك بهتر و گشودن  ، بود خواهنسبه طور طبيعي كودكان خالق تري  يرآينس چني  آموزشب

، يااد   مي خواهيم كه كودك آموزش ببيناس تاا يااد بگيارد     رازهاي طبيعت و زنسگي را دارد . آسان تر

سات باراي   پ  آموزش خالق شامل شيوه هاايي ا  . بگيرد كه انااد دهس نه اي  كه ياد بگيرد تا بسانس

،  زتمييا ز و غيريا قسرت تشاخيص تمي  ،يادگيري كه ضم  تقويت قسرت تفكر نقاد ، خالق و منطقي 

. در اي  گونه  مي كنس امكان رفتار سيال ، انعطاف پذير و اصيل را در فراگير ايااد  لهأتوانايي حل مس

ها  او را در ياك   كاه ذ يادگيري ذه  كودك از داده ها انباشته نمي شود بلكه داده ها گونه اي است 
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مي انگيزد . بنابراي  اگر بخواهيم كودكان را به ساوي   نادانستني ها به دانستني ها بر فراينس شناختي از

توجه باه مشااركت   ر و پرورش قسرت تفكيستي ضم  قويت باورهاي ديني هسايت كنيم باتعميق و ت

ت نياز بهاره بارداري    آموزش از خالقيرامت آنان در يالكودكان ، نيازها ، عالئق و توانايي كودك و فع

متفااوت نقطاه ي آغااز و     ي پسيسه اي دور از دسترو نيست انسيشه ها و تخيال هاا   كنيم . خالقيت

 . كشااف كناايم بااه آن دساات خااواهيم يافاات  اگاار گااوهر وجااودي كودكااان را   ت اسااتخالقيّاا

(www.cheesta.com)  

عالوه بر تقويت و تعميق مباني ديني  ، انتربيت ديني دانش آموز در امر آموزش خالق اصولت رعاي

تاري  اصال از    بحث باه مهام  مادامه ي اي  . در  مي پردازدت وانگيزش كودكان نيز در كودك به رغب

. چگونه مي توان در امر تربيت ديني از آن بهره بردعني خالقيت مي پردازيم و اي  كه آموزش خالق ي

.  

 . مفهوم خالقيت11.1

ساتسالل بيشاتر ماورد    در مباحث هوش ، تفكر وا "خالقيت  "له أشناسي مس واندر ادبيات و منطق ر

و اهميات   عاه شناساان و سااير دانشامنسان ارزش    شناسان ، جام مي گيرد . امروزه روان بررسي قرار

را همگاي باه ايا     زيا  ، كيس بسياري مي ورزنسأته انس و روي آن تخالقيت را براي فرد و جامعه شناخ

دماي اسات و باي     آيي مسيون و محصول فرآينس خالقيت كه علم و هنر و تكنولو واقعيت رسيسه انس

اما با وجود اي  هنوز اهميت خالقيت در جامعاه   . همبستگي وجود دارد آنها و فرآينس خالقيت تقريباً

 به داليل زير است :  اي  ناشناختگي نيز احتماالً .در مسارو ناشناخته است  ما خصوصاً

بر اي  باورنس كه  مرددمعموالً .با نبوغ يكي مي گيرنس و آن را موروثي مي داننس  اكثراً ت راخالقيّ – 5 

 ن هستنس . آداراي  اًالهي است كه نوابغ ذات اي خالقيت جرقه
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تحقيقات علمي بايس موضاوعاتي   .اي  اعتقاد سنتي كه تنها عسه معسودي توانايي خالقيت دارنس  – 2 

  . ثرنس نه فقط چنس نفر خالقؤيت مردد مبر گيرنس كه در اكثررا در 

استسالل شسه كه افراد سخت كوش و با كفايت يا برخوردار از هوش برتر ، بيشاتر از اشاخاص    – 8 

  . خالق در زنسگي موفق هستنس

زن  يعناي ماردان خاالق غالبااً    . اي  باور سنتي كه افراد خالق از لحاظ جنسي نامناسب هساتنس   – 4

  .د صفت هستنسصفت و زنان نيز مر

هوش ، استعساد  ي بارهر است و با وجود مطالعات زياد درت بسيار دشوامطالعه و سناش خالقيّ – 1

 ت توجه نمي شود . خالقيَ ي يا توانايي زياد در باره

با توجه به اي  موارد مي توان نتياه گرفت كه موضوع خالقيت چنان كه بايس و شايس تعريف نشسه با  

شناسان به كار مي برنس . به نظار   روان مردد و ي همه يت از مفاهيمي است كه تقريباًوجود اي  خالق

در . مردد خالقيت يك فرآينس ذهني بي ماننس است كه هسفي جز توليس چياز تاازه و متفااوت ناسارد     

 (   5813) براهني ،  . مي داننس "تفكر واگرا  "صورتي كه امروزه خالقيت را 

           اوان رئااي  اناماااري  سااخنراني خااود بااه عناااكااه گيلفااورد در آخاا ، هنگااامي 5811در سااال  

صاس هازار تحقياق در     اظهار داشت كه تا آن زمان حاسود ياك   مي گفت اسي آمريكا سخ اشن روان

اماا   .پووهش مربوط به خالقيت باوده اسات    211كه كمتر از ، شناسي به چاپ رسيسه  رواني  زمينه

عاات در ايا    هاي مربوط به خالقيت افازايش چشامگير مطال   پووهش شناسي شناختي در نفوذ روان

 ( 5835،  5بارون و هارينگتون ) . مي دهس حوزه را نشان

 فه هاي الؤم . ردد تصور مي كننسامي داننس كه م يسه تر از آنات را بسيار پيچاسان خالقيّاشن اما روان 

                                                           
1   Baron & Harington  
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نه نتياه و  ، بودن خالقيت از : فراينس بارتنس، ع شناسان معرفي شسه شاخص خالقيت كه توسط روان

خالقيات   ؛ ر است كه براي نفع شخصاي ياا گروهاي   محصول ؛ خالقيت فراينسي هسفسار يا جهت دا

خالقيات از  .  واقعي يا انتزاعي ، اعم از كالمي يا غير كالمي . توليس چيز تازه متفاوت و بي نظير است

خالقيت  . ست و توانايي هاي ذهني را در بر مي گيردهاي تفكر ا تفكر واگرا ناشي شسه و يكي از راه

  . لي از تخيل كنترل شسه و قابل قبول استاشك

ايا  اسات كاه     "خالقيات   "ت : منظاور از فرآيناس   لفه ها در ماموع مي توان گفؤبا توجه به اي  م 

نهاا را  تارباه هاايي را بار ماي گزيناس و آ     آنها شخص تاار  قبلي خود را تحليل مي كنس و از ميان 

باه عباارتي ديگار     . افكار نو يا محصوالت تازه در مي آورد تركيب كرده و به صورت الگوهاي تازه ،

 قابالً  و ، افكار يا دست آوردها ي جسيس از هر نوع كه باشنس قيت توان اشخاص به توليس تركيباتخال

       ماي گوياس :    تو خالقيّا وان در ماورد خاالق   وين ا يكي از دانشمنسان به ناد فانوه . ناشناخته بودنس

، خالق كسي است كه به تركيبي از عناصر و اجزاي از پيش موجود كه به نظر خودش بسيع اسات   "

دست يابس . ابساع ، تركيبي نوي  و جسيس است و تركيب ، تاميع و تلفيق عناصار موجاود در صاور    

 . "نوي  است 

ول اه آن را در جهاتي قابل قباك روط به آنامش ، س از توانايي خالقيت برخوردار باشنساهمه مي توانن

اي  باه گوناه  ، اما بايس توجه داشت كه به كار گرفت  اي  توانايي  . نقطه نظر اجتماعي به كار گيرنس از

ثير ممك  را بر نتايج حاصله أحساقل ت ، ها ناشي از عادات سن  و بينش ه يباشس كه عوامل باز دارنس

 (  5878 ) شعاري نواد ، . بگذارد

 های مختلف در خصوص خالقيت  ديدگاه. 2.23.1

خالقيت از جمله مسائلي است كه در باره ماهيت و تعريف آن تا كنون بي  محققاان و روان شناساان   

نمي توان  ، توافقي نشسه است . تورن  پ  از پنااه سال تحقيق آزمون در باره خالقيت معتقس است

       : خالقيات يكاي از مابهم تاري  و      آزوبال نياز ماي گوياس     . تعريف صريح جاامعي از خالقيات داد  
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ا ابهاد در مفهاود باه معناي    امّ . مغشوش تري  اصطالحات روان شناسي و تعليم و تربيت امروز است

 . زيرا خالقيت را مي توان به راحتي در زنسگي روزمره حا  كارد   .پيچيسگي جريان خالقيت نيست 

 .ي خالقيت ارائه شسه استبرا با وجود اي  بيش از صسها تعريف

خالقيت فرآينسي رواني است كه منار به حل مسائله ، اياسه ساازي ، مفهاود ساازي ، سااخت        ●   

، مااي  2، آرنولس 5) آيرنك  . كه بسيع و يكتا باشنس ، اشكال هنري ، نظريه پردازي و توليساتي مي شود

 ( 5872 ، نقل از منصور  85828لي 

 مول و فاصله ، پسيس آوردن انسيشه هاي غير مع از ظرفيت ديسن روابط جسيسخالقيت عبارت       ●

( خالقيت فرآينسي است كه شامل حساسيت 4) فرهنگ روان شناسي وبر .رتفكّ سنتيگرفت  از الگوي 

حساسيتي كه به دنبال تشخيص مشكل  . و ناهماهنگي ها مي شود گناهاننسبت به مسائل كمبودها و ت

حل هاي مشاكالت و طارح    نبال آن جست و جو براي يافت  راهود مي آيس و به ديا مشكالت به وج

زمايش و تعسيل ماي شاود و نتاايج    آ ، مي گردد و سپ  فرضيه ها فرضيه هايي براي اي  منظور آغاز

 (  5878) تورن  ،  . نهايي به دست مي آيس

در همه ي ساني  باه طاور     خالقيت همان تمايل و ذوق به ايااد گري است كه در همه ي افراد و ●

نزديكي دارد و شرايطي مناسب فرهنگي پيوستگي مستقيم و  –بالقوه وجود دارد و با محيط اجتماعي 

 1) فرهنگ روان شناساي سايالمي   . تحقق پيونسد تمايل طبيعي به خود شكوفايي و تا اي  ، است الزد

 (5813خان زاده ، 
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بر اساو نوعي تفكار كاه در هماه ي     ، و ارزشمنسخالقيت يعني پسيس آوردن دستاوردهاي جسيس  ●

 ( 5882، 5) ويزبرگ  . افراد كمابيش وجود دارد

بينش ها يا اشياي جسيسي و بازسازي ماسد  ، نظريه ها، خالقيت توانايي شخص در ايااد ايسه ها  ●

، علمي  علود و ساير زمينه هاست كه به وسيله ي متخصصان به عنوان پسيسه اي ابتكاري از لحاظ در

 ،نقال از ساليماني    ، 5838 ، 2) ورناون  . زيبايي شناسي ، ف  آوري و اجتماعي با ارزش قلمساد گردد

5831) 

و آن را ايا  گوناه    در فرهنگ نامه ي كودكان و نوجوانان از خالقيت با عنوان آفرينناسگي يااد شاسه   

 :  انستعريف كرده 

تازه اي براي ياك شاكل ياا كشاف رابطاه هااي       هاي  سگي توانايي يافت  راه حلنخالقيت يا آفرين●

 . انسيشه يا اثري نو ياا اختراعاي تاازه ماي انااماس     يا چنس مفهود است كه به آفرينش  جسيس ميان دو

ايا  تواناايي    .نادرستي رابطه ها و مفهود ها و انسيشه هاي كه  نياز خالقيات اسات     توانايي كشف

هااي   دگرگاوني  ،هااي علماي و صانعتي     ختراعانسيشه هاي نو ، كشف ها و اپيوسته سبب آفرينش 

نقاشي و ماسمه سازي  ادبيات ، و پيسايش شاهكارهايي در موسيقي ،آن  بزرگ درعلم و كاربرد هاي

 و هنرهاي ديگر شسه است . 

يافت  پاساخ هااي تاازه باراي      ، خالقيت نوعي تفكر است كه هسف آن يافت  راه حل هاي جسيس ● 

      انواع فناوري ياا ابزارهااي جسياس ياا تالياات هناري جسياس و         ،خت مسائل موجود و طراحي و سا

 ( 5835. ) كردي ،  و به عبارت ساده تر خالقيت تعريف تازه بودن و زنسگي است ستبي همتا

ر تحليل صحيح فرايناس تفكّا   : نسا اصل تفكر دانسته و معتقسخالقيت را ح زني دكتر شريعتمساري   ●

 . نقس و خالقيت نيز صورت مي گيرد ، سازد كه در فرآينس تفكراي  حقيقت را آشكار مي 

                                                           
1  weisberg 

2 - vernon 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 99 

خالقيت امري است فردي كه طي آن شخص با استفاده از تفكر واگرا فكاري ناو، تولياسي تاازه       ● 

 ( 5878 ،) افروز.  ارائه مي دهس

ازه خالقيت را مي توان به گونه اي بسيار ساده به عنوان تواناايي در باه وجاود آوردن چيازي تا       ● 

محل آفارينش بشار هميشاه مساتلزد      ها قادر نيستنس چيزي بسازنس . ن جا كه انسانآكرد . از  تعريف

زي ، ) احماسپور ، عزيا   .خواه اي  بودن فيزيكي باشس خواه ذهني . دادن مواد معي  است  تغيير شكل

5832 ) 

 . ت ارائاه دهاس  تري  برداشت از خالقيت عبارت از اي  است كاه فارد فكاري ناو و متفااو      متساول 

مناار باه    اما هر خالقيتي نيز لزومااً  . متفاوت ارزيابي كرد مي توان با توليس يا خلق اثر نو ت راخالقيَ

 كودك يا نوجوان چيزي را خلق مي كنس ، مثال در عالم تخيل نمي گردد . برايثر قابل مشاهسه توليس ا

 (  5875، ) افروز  . ابي و قضاوت نيستآفرينش ذهني براي ديگران قابل مشاهسه و بالطبع ارزياما 

         . آن را ماي نگرناس  ، خالقيت عبارت است از نگاهي متفاوت به پسيسه هاايي كاه سااير ماردد نياز      ●

 ، نقل از شاهسي ( ت گيوركيرفآلبرت  )

الق ياا باراي   ابرهاه اي از زماان بارا ي خا     خالقيت توليس و يا محصول نو مبتكرانه اسات كاه در   ●

 ص اشخ

كرده باشاس و   فشخصي ديگر كش ه يا محصول را قبالًيگري رضايت بخش باشس . حتي اگر اي  ايسد

 ( 5878 – 5831 ،5) رنزولي  .باز خالقيت وجود دارد ،آن را مبتكرانه محسو  نكننس يا

هااي ذهناي باراي باه وجاود       خالقيت بنابر تعريف دكتر جعفر صادق تبريزي به كارگيري توانايي●

  يشه فكر و مفهود جسيس است .انس ، آوردن

                                                           

 1 Renzuli 
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از آن چه باوده و   ،ليف جسيس أنو آوري و ابساع و  تركيب و ت ، آفريسندكتر رحيمي نيز خالقيت را●

 انااد شسه ، دانسته است .  قبالً

خالقيت را شيوه اي در حل مسئله مي داننس كه هماراه باا ناوآوري و ارزش اجتمااعي     ز گروهي ني●

 است .

طوري كاه فارد تواناايي    ه ب .انسيشه انسانهاست  در فكر و ردامنه دار و جهت داخالقيت تحوالت  ●

 (  اينترنت.سايت گروه هاي آموزشي ) . تركيب عوامل قبلي به طرق جسيس را به دست مي آورد

باه باروز    ، خالقيت بعضي اوقات از طريق پرهيز از درگيري شسيس براي ماستي باه منظاور اجاازه     ●

 مي شود .  سهيلت ، جريان آزاد فكر

يعناي  . ماي شاود و هام نشاان دادن آن را      هم توليس ايسه را شامل، خالقيت در معناي كامل خود  ●

باعث رخ دادن چيزي شبيه به يك نتياه مي گردد . به منظور تقويت توانايي خالقيت مي بايس فكر يا 

 سايري  از سوي ديگرتاربه از يك سو و واكنش خود شخص و  ايسه را به صورتي به كار گرفت كه

هااي خالقاناه تاان را     افاراد تاالش   ي ا بقياه يا همي  كه خودتان  . باشنس تانباعث تقويت عملكرد ،

 (  5) نسهرمان . ممك  است خالق تر شويس ، تحسي  كنيس

 : ر زير را براي خالقيت ارائه دادبا توجه به تعاريف باال مي توان تعريف ساده ت 

 (  2) رالينسون . بال با يكسيگر ارتباطي نساشته انسق يي كهارآزها يا خالقيت يعني ارتباط چي ●

 ( 5831)شاهسي ، بينش  ،تاربه  ،دانش  = خالقيت ●

 هاي ذهني  خالقيت يعني رهايي از عادت ●

 هاي ذهني  توانايي تفكر +  كشت  ويروو =خالقيت  ●

  . ها مي نگرنس ز به آنخالقيت يعني نگاهي متفاوت به پسيسه هايي كه ديگر مردد ني ●

                                                           
1 Nedherman 

2 Ralinson 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 111 

 . يو تكامل در سازمان بنسي حيات ذهنخالقيت يعني فرآينس تغيير توسعه  ●

، عناصار   هااي داناش   شاكاف  ، نواقص ، خالقيت عبارت است از بر آينس حساو شسن به مسائل ●

مانظم كاردن    ، حسو زدن ها ، جستاوي راه حل ها ، ها ، ناهماهنگي ها و شناسايي دشواري مفقود

  . زمودنآنواقص آزمودن و دوباره  ي بارهرد فرضيه هايي

 ( 5838شناسايي نياز و ارضاي آن )احمس پور دارياني ، عزيزي ، خالقيت يعني  ●

نكات محوري و وجه اشتراك تعاريف ذكار شاسه را اساتخراج كنايم و كناار       ، چنان چه مباني نظري

ميازان قابال    يت مي رسيم كاه ماي توانناس باه    يكسيگر قرار دهيم  به چنس ويوگي بارز در مورد خالق

 اي  ويوگي ها عبارت انس از :  . آن باشنسي  توجهي توصيف كننسه

 خالقيت فراينسي فكري و رواني است . – 5 

ي و ياا هار چياز    ئياك شا   ، حال يك راه  ، ، يك ايسه به شكل يك اثرمحور خالقيت مي توانس  – 2

 ديگري ظهور كنس .

 يسه اي نو و جسيس است .محصول خالقيت پس – 8 

 خالقيت يك اثري است كه عالوه بر تازگي داراي ارزش نيز باشس . – 4 

 افراد كم و بيش وجود دارد . ي خالقيت يك توانايي عمومي است و در همه – 1 

، ارتباط مستقيم دارد . ) ساليماني   ، نگيهفر ، خالقيت قابل پرورش است و با محيط اجتماعي – 1 

5831 ) 

       خصيصه هايي است كاه موجاب تفكار خاالق     القيت ماموعه اي از توانايي ها وبه طور كلي خ  ●

 ( 5831) كردي ،  . مي شود

تخيال هااي متفااوت نقطاه ي آغااز       انسيشاه هاا و   . خالقيت پسيسه اي دور از دسترو نيسات پ  

ت . ن دساات خااواهيم يافااآبااه خالقياات اساات كااه اگاار گااوهر وجااودي كودكااان را كشااف كناايم 

(www.cheesta.com) 
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 رورش خالقيت پاهميت و ضرورت . 1.23.1

، پويايي و بقاي هر فرهنگ و تمسن  غنا . خالقيت زيباتري  و شگفت انگيزتري  خصيصه انسان است

. در  زواياي گوناگون مي توان به اهميت اي  مقوله پرداخات قيت مردمان آن بستگي دارد و از بر خال

وسعه يافته شكوفايي و پرورش خالقيت داناش آماوزان از عاالي تاري  و     حال حاضر در كشورهاي ت

ت پارورش خالقيات باه    يدر اي  كشورها اهم. به شمار مي رود  تري  اهساف آموزش و پرورش مهم

مقاطع مختلف تحصايلي داناش آماوزان از دوره پايش دبساتان تاا ساطح         ي حسي است كه در همه

اي  برنامه ريازي   .به اي  موضوع اختصاص داده شسه است  واحسها و مواد درسي ويوه اي، دانشگاه 

 و سرمايه گذاري به دليل نقش اساسي خالقيت در توسعه و پيشارفت و غلباه بار تغييار و تحاوالت     

 (  5831 ، سليماني ) مي باشس . اجتنا  ناپذير زنسگي

پارورش   ، ياابيم كاه  با مروري هم بر تعاليم انسان ساز اديان الهي بخصوص دي  مبي  اسالد در مي  

در نگاه دانشمنسان وانسيشمنسان مسلمان و غير مسالمان   رازي . تربيت از جايگاه رفيع برخوردار است

  :ه اماد خميني ) ره ( مي فرماينسدر اي  زمين . است ت خاص و قساستي ويوه برخورداراز اهمي

  ".مضر استعلم تنها  .ا فايسه نساردعلم تنه .مهم تربيت است  . تربيت كنيس" 

 . در اثر تربيت جسم و روح انسان به بلنستري  پايه جمال و كمال ماي رساس   "مي گويس :  و افالطون

بنابراي  از اي  منظر موضوع پارورش خالقيات    "و مقسو تر از تربيت فني نيست . بنابراي  عالي تر 

پرورش و تربيات   .استداراي اهميت و اعتباري خاص  ،به دليل دارا بودن ماهيت پرورش تربيتي آن

ورش و تربيات ماورد نظار    و حتاي پار   ، اسالمي ابعاد گوناگون دارد كه بايس جساگانه بررساي گاردد  

از سال هاي پيش در كشور ماا نياز    مسلمان نيز در پرورش خالقيت خالصه مي شود .غير دانشمنسان

اهاساف اساساي   و هم چني  يكاي از   و مباحث انسكي مطرح بوده استت مطالب در حوزه ي خالقي

    اماا   .موزش و پرورش ما در خصوص شكوفايي خالقيت داناش آماوزان طارح ريازي شاسه اسات       آ

يل مختلف تا كنون كم تر به پووهش و مطالعه ي بنيادي و ت حياتي اي  موضوع به داليرغم اهم علي
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ه باه  برنامه ريزي براي پرورش خالقيت دانش آموزان پرداخته شسه اسات و ايا  در حاالي اسات كا     

                           (   5831 سليماني ، ).  نيازمنس بوده و هستيمو خالق  شست به نسلي صادق

ثير چنساني ناسارد . اگار ماا    أها ت افراد داراي خالقيت داراي تفكر مستقل بوده و عوامل محيطي بر آن

بايس به جااي   ، موزان بپردازيمز بخواهيم به تعميق و تربيت و نهادينه كردن تربيت ديني در دانش آاني

شيوه هاي آموزش خالق را در مسارسمان به كاار    …ها و توجه به پيش پا افتادگي ها و مسرك گرايي

 ( 5872 ، . ) افروزم ببريم و در دانشگاهايمان نيز به امر پرورش خالقيت در ميان جوانان بپردازي

 كه گرايش به ياادگيري از طرياق   ، موزش سنتيعالوه بر اي  زمينه هاي آموزش خود را نه از طريق آ

 ( 5838،  ) قاسم زاده.  يادگيري و تفكر خالق تسري  كنيم ي بلكه بر پايه ، محفوظات دارد

 

 رشد و پرورش خالقيت كودكان : . 3.23.1

       رشاس آن از ياك الگاوي قابال پايش بيناي پياروي        ، خالقيت نشان مي دهنس كه ي مطالعات در باره

  هااي كاودك ظااهر    هاي اوليه زنسگي و بيشتر از هر چيز در بازي سال خالقيت در . معموالً مي كنس

، هاي تفريحاي  و مشااغل    تاليّمي شود . به تسريج به جنبه هاي ديگر زنسگي يعني كار مسرسه ، فعّ

به اوج خود ماي رسانس و پا  از آن     41و  81گسترش مي يابس . توليسات خالق معموال در سالهاي 

ساالي را سا    نميا 5ها كاسته ماي شاود . ارياك اريكساون      الت فالت پيسا كرده يا به تسريج از آنح

 چه ن توليس يا مولسي ) عالقه به توليس نسل ( يا ركود حكمفرما مي شود . آنآبحراني خوانسه كه در 

                                                           
1  eriksson 
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 ثتي با هم در اي  است كه عوامل محيطي و ورا ، شناسان معاصر مي باشس مورد قبول اكثر روان تقريباً

ثرنس . به عبارت ديگر عواملي از قبيل فقر ، اوضاع خانوادگي ، فشاار ماالي و   ؤم ، زمان اوج خالقيت

 ي ثر و پارورش دهناسه  ؤعوامل ما .  ثرنسؤنبودن وقت و فرصت آزاد در ظهور و زمان اوج خالقيت م

 خالقيت عبارتنس از : 

 اهيم و دراان آزادي براي بازي با افكار و مفازم بايس ، كه كودكان خالق باشنس : براي آن زمان – 5

 داشته باشنس . ، هاي تازه ل ها به شك آوردن آن

زيرا خالقيات   . خالق باشنس رج از فشارهاي گروهي مي تواننس: كودكان در خا تنهايی و خلوت – 2

 . شس و گسترش زنسگي تخيلي نياز داردر به

دور باشنس و مرتبا با هار كاار   بايس از تمسخر وانتقاد . نس كه خالق باش : كودكان براي آن تشويق – 8

  . شونس تشويق ، شانقخال

فراوان در اختيار  ،: خالقيت كودك مستلزد اي  است كه مواد و وسايل گوناگون  مواد و وسايل – 4

  . سداشته باش

ن وساايل ،  : محيط خانه و مسرسه مي توانس به وسايله راهنماايي و فاراهم آورد    محيط محرك – 1 

 . تشويق كنس انگيزد وبر خالقيت كودكان را

س و نا سيني كه از كودك خود حمايت افراطي نمي كنا: وال سلطه ای والدين و كودكغير رابطه  – 1

و آن دو  سنا ماي كن    كودكان را به استقالل واميس به خويشت  تشاويق ،  مسلط هستنس انزياد بر آن هان

  . به شمار مي رونسخصوصيت از شرايط ضروري خالقيت 

آسان گيار كاودك در خاناه و مسرساه      : روش تربيت آزاد منشانه وكودك  های پرورش روش – 7

 . در حالي كه روش زور مسارانه آن را خفه مي كنس . خالقيت را تسريع مي كنس
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انااد نماي گيارد و باياس كودكاان معلوماات        : خالقيت در خال های كسب معلومات فرصت – 3

 (  5878) شعاري نواد ،  . شته باشنسزيادي دا

مسرساه در رشاس    ساعسشرايط نام ، هاي آموزش ديني مسارو با توجه به اهميت خالقيت در فعاليت

هاا ، عاسد تشاويق     و از بر كردن آموزش  كيس بر حفأمثل : ت يعوامل .مي باشس  ثرؤخالقيت بسيار م

طااف ، انضاباط ساخت گيراناه و اعتقاادات      ل انعبامه هاي درسي و جساول زماني غير قصحيح ، برنا

دكتار   ي س نوشاته اشناساي رشا   معلمان  از جمله عوامل مهم در رشس خالقيت است . در كتا  روان

 ت كودكان در مسارو توصيه هاي زير ارائه شسه : قيّالبراي پرورش و رشس خ  اري نواداشع

  . سيش كردن و گفت  چرا و نه تشويق كنكودك را به كشف و كوش -

  . ها ، خالقيت را پرورش مي دهس انتخا  تشويق  -

  . هاي محيطي تشويق كنيس كودكان را به محرك  -

 زمودن هر عقيسه را به طور منظم آموزش دهيس . آنحوه   -

  . تحمل عقايس تازه را توسعه دهيس  -

  . به كودكان ياد دهيس كه تفكر خالق  خود را معتبر بساننس  -

  . اد دهيس كه آگاه باشنسها كامال ي مسئله را به آن  -

 . باشس انعقايس منابعي در دسترو آنبراي رسيسن به   -

  . عادت رسيسن به مضامي  كامل عقايس را تشويق كنيس  -

  . انتقاد سازنسه را توسعه دهيس نه فقط انتقاد كردن  را  -

 (  5871ق ، الهني ييم) ش . آموزگاراني كه روحيه حادثه جويي دارنس پرورش دهيس  -

 :ر ماموع اصول رشس و پرورش خالقيت را مي توان به اي  عناوي  خالصه نمود د 

  . تفكر واگرا تشويق گردد – 5

  . اختالف عقايس را تحمل كنيس – 2
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 . هاي خود اعتماد كننس دانش آموزان تشويق شونس كه به داوري – 8

  كيس كنيس كه هر ك  به شكلي توان و صالحيت خالقيت را دارد .أت – 4 

 (  5873نقل از ساعتچي ،  5881،  5ك) ولف لو . سير خالق باشمحركي براي تفكّ – 1 

هااي   خالقيت در مسارو ابتاسايي و كتاا    "مرتضي منطقي نيز در رساله دكتراي خود تحت عنوان 

 الگوي آموزش خالق در مسارو را به اي  شرح اعالد كرده است .  "ها  درسي آن

ت و يافته هاي تارباي حاصال از آن در ساطح    ينظري آموزش خالقهاي  حاصل جمع بنسي روش 

ي لفاه  ؤ. اي  الگوي پيشنهادي شاامل دو م  الگوي خالقيت است ي دانش آموزان ابتسايي ايراني ارائه

  )از طريق تغيير و تحول غير مستقيمانتقال و ( زنگ خالقيتروش هاي خالق ) اساسي انتقال مستقيم

 است . اي تسري  معلمان ( هاي درسي و روش هكتا   در

 

 موزی در دبستان :آالگوی پيشنهادی خالقيت . 3.23.1

 اجرای طرح زنگ خالقيت روش مستقيم : -.أ3.23.1

براي اجراي اي  روش اشاره به طرح زنگ خالقيت گرديسه كه ساعت خاصي در نظار اسات كاه در    

آموزشاي و   ، اولياا  ،معلمان  تا ضم  جلب توجه، ساير دروو به خالقيت اختصاص داده شود  كنار

 ، خالقيات و ناو آوري   له مهام أبرنامه ريزان اجتماعي به مس پرورشي كودكان افكار عمومي جامعه و

ري باراي تحقاق و   ستودكان پسيس آورد . زنگ خالقيت بفضاي مناسبي براي حف  و ادامه خالقيت ك

يا در بط  ت طبيع در اجرا، نگ ت كودكان است . بهتري  حالت براي برگزاري اي  زيشكوفايي خالق

قابال   …هاي اجتماعي ، حياط مسرسه و محيط ، اطراف مسرسه ، ها اي  زنگ در پارك . اجتماع است

ماي تاوان شااگردان را گاروه      .هستنس  يموضوعات قابل طرح نيز داراي تنوع بسيار. برگزاري است 

                                                           
1 Woulf Look 
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بي  دو سنگ بزرگ پال بزنناس و    مثالً . ها خواست كه كارهاي متفاوتي انااد دهنس بنسي كرد و از آن

امعه اازنس . در ماواردي كاه باه جا    ارودگاه و يا يك شهر كوچك بساارك فايا در قسمتي از حياط پ

 له يابي و تحقيق داده شود .أمس ، ها فرصت مشاهسه گري دقيق به آن نيز ، سامي شون گردي برده

    . عبارتناس از : اباساع ياك پاازل ابتكااري ،       نمونه اي از كارهايي كه در مسارو قابل اجرا مي باشاس  

هااي فكاري    نقاشي هاي طنز آميز گروهي و تكميل تصاوير نيمه تماد ، تهياه و تولياس باازي    ي تهيه

موشكي كاه از هماه    ي ها ، تهيه جسيس ، ابساع خطوط جسيس براي نوشت  يا طراحي جلس روي كتا 

 اي مختلف واجراي نمايشنامه .ه بيشتر در هوا معلق باشس و يا طراحي دستگاه

 ماثالً  . مواردي مي باشس كه كمتار در مسرساه قابال اجارا هساتنس      از تكليف عملي زنگ خالقيت نيز

هاي خشك شسه و يا ساخت اعضاي بسن به صورت مصنوعي باا اساتفاده از    ها از گل گلسان ي تهيه

 …اشيا  دور ريختني و

 

  يتآموزش خالقروش غير مستقيم : -.ب3.23.1

 وعه است كه عبارتنس از :اي  بخش نيز شامل هفت زير مام

 

 : خالقآموزش  -2.ب.3.23.1 

له مسأيافت   ،استقالل آموزي  ،بازديسهاي علمي كه مواد زير در آن از اهميت بااليي برخوردار است . 

،  شااگردان افزايش پويايي در روابط اجتماعي ،   پرهيز از رقابت واداشت  دانش آموزان، له أحل مس ،

 . برخورد پووهشگرانه ي دانش آموز با مسائل

 

 آميختن عمق دروس با هنر  -1.ب.3.23.1
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هايي مثل تاريخ ، زبان ، جغرافيا ، زيست شناسي ، رياضاي و   دروگزارش مي دهنس كه در  محققان 

يادگيري را  از مباحث درو ، نتايج بسيار سودمنسي دارد و اي ايفاي نقش و اجراي نمايشنامه، ه رايان

آن  ي له به شاگردان در حل بهيناه أساير كارهاي هنري در جريان حل مسنقاشي و  . تر مي كنس عميق

به روي كودكان ، اعتماد باه نفا  و    سامات با گشودن درهاي جهان تخيلكمك مي كنس . اي  گونه اق

تغيير طراحي صحنه ، هاي هنري ماننس نمايش عروسكي ،  ها را افزايش مي دهس . فعاليت خالقيت آن

 ي موسايقي و تراناه   ي ، تهياه هاا  ، نقس واظهار نظر در ماورد نماايش   صحنه ، يافت  تصاوير مناسب

از جمله مواردي است كه قسرت آفريننسگي كاودك   ، ، تبليغ يك نمايشنامه و اجراي پانتوميم كودكانه

 را باال مي برد .

 

 های اجتماعی :  آموزش -3.ب.3.23.1

مي يابيم كه آموزش مسائل ضاروري اجتمااعي    هاي دبستاني كشورهاي جهان در ه كتا با نگاهي ب 

ت آلماني كاالو اول دبساتان ،   كتا  ادبيا مثالً . هاي درسي است به كودكان دبستاني از طريق كتا 

كان در خانه هنگاامي كاه   رفتار كودي مباحث زير است : بازيافت مواد ، محيط زيست ، نحوه  حاوي

هاا ،   حف  بهساشات دناسان   ي ، تصادف در خيابان ها ، خريس كردن ، نامه نوشت  ، نحوه تنيس مادر

  . …يي كه كودكان اختراع كرده انس وها هايي در مورد اختراع ، دستگاه داستان تلويزيون ،

هاي ما در حاالي كاه بيشاتري      هاي درسي ايران حاكي از آن است كه كتا  بررسي تطبيقي با كتا  

ي  حاام از مفااهيم اقتصاادي ، سياساي را باه خاود       كمتار ، هيم اخالقي و فرهنگي را دارناس  بار مفا

شايس از همي  روست كه جامعه ماا   "اختصاص داده است . نتياه گيري مرتضي منطقي آن است كه 

هاي همگاني ،  شاهس انبوهي از مسائل حل نشسه ماننس پرتا  سنگ به قطارها ، آسيب رساني به تلف 

 .است  …هاي تلفني براي مراكز حساو و مزاحمت
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 آموزشايجاد فضای خنده و بازی در جريان  -3.ب.3.23.1

 بلكه در ، ثر استؤنتايج مطالعات حاكي از آن است كه بازي نه تنها در كاهش اضطرا  شاگردان م

   را همكااري كودكاان   ، هاي گروهاي  بازي . دارد يمّهت و تعيي  يادگيري آنان نقش مافزايش خالقي

 ، ت هايي كاه در جرياان باازي كساب ماي كناس      قيّكودك به سبب موفّ . عميق تر و وسيع تر مي كنس

مطالعات مختلف نشان مي دهس كاه اگار    . اعتماد به نف  بيشتر و خود پنساره مثبت تري پيسا مي كنس

انناس باازي   آن دوبرابر مي شود . زيارا شاوخي هام م    تباثثير مأت ، د باشسأه توبازي با شوخي و خنس

 . باعث كاهش اضطرا  مي شود و محيط مناسبي براي بروز خالقيت در دسترو افراد قرار مي دهس

 

 آميختن آموزش با محرك بدنی  -2.ب.3.23.1

 بسيار مفيس ، گرد شسن ايدقيقه  1قيت حتي يك دوره كوتاه هاي خال محققان گفته انس كه در آزمون

ي شروع كننسه ها باه دو ناوع رواناي و جساماني گفتاه اسات :       با تقسيم بنس 5واقع مي شود مورنفر 

گارد شاسن    ، هاي جسمي نيز فعاليت2س . وايتنكودكان فقط از شروع كننسگان جسمي استفاده مي كن

 ثر مي دانس . ؤر كودكان به ويوه كودكان محرود مرا در تسهيل تفكر خالق د

 پذيرش تخيالت كودكان  -6.ب.3.23.1 

هاايي از قبيال    كه بسياري از مردد خالق تاار  فانتزي كودكي و نقش داساتان تورن  مطرح كرده 

ر مي توانس در حاي   اج  و پري را در دست آوردهاي بزرگ خود مهم تلقي مي كننس . بنابراي  آموزگ

هاي گوناگون كه برخي از  ييس و حف  كنس . او مي توانس از روشأآموزش ، دنياي تخيلي كودكان را ت

ابي وايه ها روي زمي  و هوا ، وايه يرد، استفاده كنس . ماسم كردن وايه ها  ،ير آمسه است ها در ز آن

تكميل تصاوير نيمه تماد ، تعبير و تفسير نشانه هاي تصويري  ، هاي نيمه تماد تكميل داستان، آفريني 

                                                           
1 Mornefer 

2 Withe 
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و مخالف از ساخت  كلمات مترادف هم خانواده ، زير نوي  مناسب براي تصاوير  ي و نمادها و تهيه

صاورت  وابساع يك خط مخصوص نوشت  زبان نقاشي و ترجمه آن به  ي طريق نقاشي و عك  تهيه

) به صورت معادل گذاري تصويري براي كلماات ( نوشاتار رمازي ،     نوشتاري ، نوشت  امالي رمزي

، ي البساهاه  هاي نانوشته مت  ، اجراي نمايشنامه هااي فاي البساهاه ، نوشات  هااي فا       تكميل قسمت

طراحي جلاس  ، كارهاي هنري بسون دستور العمل از پيش داده شسه  ي ، تهيه طراحي مسائل نامحتمل

كتاا  باه    ي كتا  با ديسن جلس آن ، نوشت  خالصاه  ي خالصهي تهيه ، آن ي كتا  پ  از مطالعه 

 دنبال خوانسن عنوان آن .

 

 له أهای حل مس آموزش فن آوری ها و روش -1.ب.3.23.1

داناش پاياه در قارن بيسات و يكام       ي مثابها شسن كودكان با رايانه به ، بر ضرورت آشنپووهشگران 

زه هاي كودكان ، يادگيري آناان  آنان بر اي  باورنس كه كار با رايانه ضم  افزايش انگي . مي كننس كيسأت

يي تر و خالقيت را افزايش مي دهس به اي  سبب توصيه مي شود كه آموزش هاي اوليه آشانا  عميق را

 .  باشسدبستان ي  از دوره ، اينترنت با ف  آوري هاي معاصر به ويوه رايانه و

له و ايااد آماادگي باراي   أن ، ماننس بارش ذهني ، روش حل مسهاي خالق به شاگردا آموزش روش 

مشغول نگاه داشت  ذه  به مساائل مابهم باراي     ، پذيرش مسائل مبهم و ساخت دادن تسرياي به آن

ماااور و مارتبط باا آن     گسترده كردن دانش در زمينه هاي مورد مطالعه و زمينه هاي مست طوالني و

راه  ، كه مي توان از اي   نظران استبكيس صاحأر افزايش خالقيت مورد تبه منظو ، از ديگر موارد …و

  ني بهره برد .ها در آموزش خالق مفاهيم دي

صاحبنظران مختلف پيشنهاد مي كننس از همان سالهاي آخر دبستان برنامه هايي تسارك ديسه شاود كاه   

هاي بعس به شكل عميق تر و گسترده تاري   اي  قبيل برنامه ها در سال . ذه  را آماده تحمل ابهاد كنس

 (  5831) منطقي ،  . پي گرفته شود
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 "ت داناش آماوزان ابتاسايي    اول پارورش خالقيّا   ازي شرايط گااد س آماده " ي كردي در مقاله دكتر

را بسيار مهم دانسته و  …در زمينه هاي علمي ، اجتماعي و طراحي و راهبرد شرايط پرورش خالقيت 

 را مطرح مي كنس :  موارد اي  جهت پرورش خالقيت دانش آموزان

آفرياسه خساوناس ، چاه    ذه  خود را با اي  فكر آماده و مهيا كنيم كاه انساان در مقااد زيبااتري       – 5

آموزگار باشس و چه شاگرد سعي مي كنس از خالقيت و نو آوري خاود اساتفاده كناس . پا  هار چاه       

  . ينس بيشتر تقويت و تشويق مي شودبشرايط مناسب تري را در مقابل خود ب

تري  زمينه هايي  فراهم آوردن فضاي دوستانه و صميمي در كالو درو و محيط مسرسه از مهم – 2

خالقيات هااي   ي  ت كه خالقيت انسان را تحريك مي كنس . دانش آموز در چني  فضايي در زمينهاس

 مي شود .  كالمي بيشتر رشس مي كنس و تشويق كالمي و غير

. درك روش  شاگرد و معلم از يك ديگر ، يكي ديگر از شرايط تحقق و باروز خالقيات اسات     – 8

 انااد بسهيم ايخالقانه  كارهاي تازه و  ، تر درك مي كننسبيشتر دوست داريم براي كساني كه ما را به

دارد و نمونه پردازي اداركي بهتري از شاگردان خود براي باه   مي كه درك روشني از شاگردپ  معل .

در حقيقت شرايط اداراكي و رفتار متقابل را براي پرورش خالقيت شاگردش فراهم ، مي آورد  دست 

  . كرده است

ادي و فرح بخشي فضاي آموزشي ش زيرا . اد و دلپذير به وجود آوريسخود فضايي شدر كالو  – 4 

   تااثير  …ي ، حركتاي ، شانيساري ، گفتااري و   در دوران ابتسايي ، باه شاست بار خالقيات هااي حسا      

اي  فضاي عاطفي مطلو  را به  ي حتي مي توانيس در جلسات هماهنگي با والسي  ، دامنه. مي گذارد 

 تعميم دهيس و عمق زمينه ها و شرايط مناسب را بيشتر كنيس . محيط خانواده 

 …كالو خود در مورد فكر كردن ، تمركز حواو ، سوال سازي ، حل مسائله و به دانش آموزان  – 1

 رورش خالقيت يادگيري مهاارت هاا و  يكي از مهم تري  شرايط ذهني پ . هاي الزد را بسهيس آموزش
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  . هاسات آن ال كردن ، حل مسئله و ماننسؤس ،نمونه برداري ادراكي ، توانمنسي هايي از قبيل فكر كردن

 از مراكز آموزشي فنون تفكر خالق را نيز آموزش مي دهنس .  ايبه همي  سبب در پاره 

ياك عامال    ي تشويق كنيس تا از تقويات باه منزلاه    ، شاگرداني را كه سواالت بيشتري مي كننس  - 1 

 .ر سيال و بارش سوال هاي ذهني بهره بگيرنس تفكّ ي ساز و بروز دهنسه زمينه

مشاركت شاگردان در فضا سازي كالسي از ديگر شرايط و زمينه هاي پرورش خالقيت اسات .   – 7 

         انگيزه بيشتري پيسا مي كنس كاه خالقيات و   ، اگر دانش آموزي نقاشي خود را روي ديوار كالو ببينس

   ظايم  ا تنيا اناش آماوزي در انتخاا  رناگ كاالو و      اگار د .نو آوري خود را در كالو نشان بسهاس  

او تعلق بيشتري مي كناس و باا هماي     ابه فضاي كالو خود احس ،صنسلي ها مشاركت داشته باشس 

  . مي گردد او تعلق روابط رواني او بهتر و مناسب ترااحس

. معلمي كه بيشاتر   بيان و گفتار معلم از ديگر زمينه هاي پرورش چني  استعسادي است ي شيوه – 3 

از جمله هاي امري ، خشك ، قاطعانه و غير دلنشي  استفاده مي كنس . كمتار در كاالو خاود شااهس     

ماي بارد . در    بروز خالقيت را از مياان  ي او شرايط اوليهي بروز خالقيت است . زيرا روش مكالمه 

داشته باشس و به ويوه در  لح  صميمانه و گرمي،  مي از جمالت عاطفي استفاده كنسحالي كه اگر معل

مطلو  تاري  شارايط    ،ي مخصوص كودكان نيز استفاده كنس بي  كالد خود از شعرهاي زيبا و آسمان

 . پرورش خالقيت را فراهم مي آورد

دانش آموزي كاه در كاالو احسااو     . را در كالو و حف  و حرمت ها را رعايت كنيست امني - 8 

 ،كمتر احتمال دارد كه دچار خود سانسوري و محفوظ مي مانس،  باشس كه حرمت اامنيت كنس و مطمئ

زيرا امنيات و احسااو ايمناي الزد باراي باروز       . شودمي عمل ي سود سازي دامنه حمنع رواني و م

  . انسيشه و فكر را دارد

اگر دانش آموزي مهارت تصوير سازي ذهناي  . دانش آموز را با تصوير سازي ذهني آشنا كنيس  - 51 

خود موفاق   ي كوشش ها و تالش هاي خالقانه ي راحتي مي توانس در كليهه ب ، خوبي پيسا كنسرا به 
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منسي در تصور و آرايش و پردازش نقسرت و تواي اي  توانمنسي را به مثابه  "هگل  " . و پيروز شود

ايي را هش س به ماننس زنبور عسل شش گوشايس هيچ انساني نتوان "چني  بيان مي كنس :دانسته و ذهني 

يش از آن كاه  با اي  ظرافت به وجود آورد . اما بزرگ تري  مزيت انسان بر زنبور عسل آن است كه با 

 ."تصور و خلق آن را در ذه  دارد  بزنس قسرتدست به خلق آن 

 عالقه منس شرايطي را فراهم مي آورنس كه هر اق وامشتي  ا و بيننسهاال و پويافعّي  سهاوناشن – 55

وق بيايس و خالقيت كالو و تصويري خود را افزايش دهاس . پا  اگار معلماي باراي      انساني سر ذ 

شارايط الزد پارورش خالقيات را     ، اي فعال و دلپذير شود ان خود شنونسه اي مشتاق و بيننسهشاگرد

 فراهم آورده است . 

 ت يا يكي ديگار از زميناه هااي باروز خالق    انعطاف پذيري و تعسيل انتظارات و برخوردها هم  – 52

زيارا فقاسان    . معلم نبايس در هر شرايط و با هر دانش آموزي به يك شكل واحس برخورد كناس  . است

دانش آموز به اكتشاف و دريافت نو آوري هاي و خالقيت هااي  ي  انعطاف سبب از بي  رفت  انگيزه

 (  5835) كردي ،  مي شود . تازه

نويسانسگان نظارات    ووهشاگران و در خصوص شرايط تحقق و پرورش خالقيات در نوشاته هااي پ   

مختلفي ارائه گرديسه است . اكثر صاحبنظران بر اي  باورنس كه گاد اول در پرورش خالقيات كودكاان   

 به وجود آوردن شرايط مناسب در محيط خانوادگي و آموزشي است . در اي  خصوص كارل راجارز 

جود آورد . بلكه بايس به آن اجازه واضح است كه خالقيت را نمي توان با زور و فشار به و مي گويس :

ولاي ماي تواناس     . ع نمي توانس جوانه را از دانه بيرون آوردطور كه زار داد تا خودش ظهور كنس همان

است چگوناه  مورد خالقيت نيز همي  وضع صادق  شرايط مناسب براي رشس دانه را فراهم سازد . در

تااار     نيز تسريع گردد و پارورش ياباس    يمي توان شرايط خارجي را مساعس كرد تا شرايط داخل

زادي ، احتمال ظهور خالقيت ساازنسه را  آهس كه فراهم كردن امنيت رواني و شناسي نشان مي د روان

اي  آموزش و پرورش براي رشس خالقيت و نو انسيشي در بنابر.  (5811) خانزاده ،  . افزايش مي دهس
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زير بنااي تعلايم وتربيات باياس درك روشا  و      ي منزله  ابتسايي به ي دوره معلم و شاگرد به ويوه در

 صريحي از شرايط موجود به دست آورد . گاد بعسي بايس بكوشس بر مبناي فلسافه تعلايم و تربيات و   

اهساف اصولي و معيارهاي علمي و معتبر تصوير روشني از شرايط مطلو  پرورش خالقيت رسم كنس 

ر يافت كاه شارايط پارورش خالقيات در كاالو درو ،      اي  تصاوير مي توان به خوبي دي با ارائه 

بايس به چه صورت باشس . در نتياه با كمتري  صرف وقات ،   …مسرسه ، سازمان آموزشي ، خانواده و

) كاردي ،   خالقيت و نو انسيشي قرار گرفات .  انگيزه و سرمايه در مسير پرورش و شكوفايي انريي ،

5835 ) 

 

 خالق ويژگی ها و صفات افراد . 3.23.1

 ، بررسي هاي مختلف نشان مي دهس كه هر چنس افراد خالق از هوش باالتر از متوسطي برخوردارناس 

گي ( افراد خالق تاز 5872،  5) نيكولز . ه باشسغنبايس ناب لزوماً ، كه فرد بسيار خالق باشس براي آن اامّ

ي هاا  قضااوت  ي كناس و باه  را جلب م انه آن، پيچيسگي مسائل توجّ و بسيع بودن را ترجيح مي دهنس

كامل كردن و يكي كردن افكار گونااگون در   ، مي پردازنس . عالوه بر آن ، توانايي تماد كردن  مستقل 

اي  افراد بيشتر از ديگران است . افراد خالق در يكي كردن تفكر كالمي با تفكر بصري و تفكر منطقي 

) كرشانر  .  هساتنس  ماستر از افاراد غيار خاالق    و مبتني بر واقعيت با تفكر غير منطقي و تخيلي ، سر آ

 (   5813،  2ولار

تاا   ، شاونس  ق دروني خود نسبت به كارهاي خالق برانگيخته ماي ئعالي افراد خالق بيشتر به وسيله 

ييس ديگران در واقع وقتي داليل بيروني باعث انااد كارهايي أ، پول ، يا ت نظير شهرت،  بيروني  عوامل

                                                           
1 Nickolz 

2  Kereshner Welger 
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خود را ي  ممك  است شخص انگيزه . كارهاي فكري خالق به حسا  مي آيس  جز كه ذاتاً مي شود

 ( 5873) ساعتچي ،  . آن از دست بسهس  براي انااد

 شناسان از ت افراد خالق در كتا  خود مي نويسس : رواندكتر شعاري نواد نيز در خصوص خصوصيّ

كه برخي از مردد خالق تار از  ت واشخاص خالق نتياه گرفتنس خالقيّ ي بارهدرهاي متعسد  آزمايش 

هاا را برگزيسناس و ماست     خصايص افراد خالق گروهي از آني بعضي ديگرنس . ايشان براي مطالعه 

در اي  مطالعات متوجه شسنس كه اشخاص خاالق بسايار انعطااف    . ها پرداختنس  طوالني به مطالعه آن

اليال كنناس . از شاوخ طبعاي خاوبي      بيشتر از ساير مردد عالقمنسنس تكانه هاي خود را ت وپذيرترنس 

امور پيچيسه را بر امور عادي ترجيح مي دهنس . كمتر باه  . برخوردارنس . در فكر و عمل مستقل هستنس 

 ) شعاري نواد ،  . رگرد هستنسابه كار خود س اًاالبازيرا غ . رفتار اجتماعي وقت اختصاص مي دهنس

5875  ) 

 ، صفات افراد خالق را به اي  شرح توضيح داده است :امير حسيني در كتا  خالقيت و نو آوري 

در كار از نظم و پشتكار خاصي برخوردارنس . تمايل به ريساك كاردن و مااجراجويي در آن هاا      – 5

ياك مسااله چناسي  راه     با نمي شود و نگران شكست هاي احتمالي نيستنس وبراي رو به رو شس ديسه

 ؛ كننس حل آزمايش مي

 ؛ هستنسانسيشه  ش يادر تال دائماً – 2

 س ؛نبراي تاربه اهميت ويوه اي قائل هستنس و به علت شكست يا موفقيت مي انسيش – 8 

 فكر كردن و آرامش را دوست دارنس ؛ – 4

 س ؛نهاي مختلف مي سنا يك پسيسه را از ديسگاه – 1 

 ؛ هستنسهايي ديگر  صسد يافت  راه حلدر س و ناولي  راه حل را بهتري  و تنها راه حل نمي دان – 1 

 س ؛نكه راه حل هايي با كمتري  هزينه هاي مالي يا فكري و زماني بياب هستنسدر پي آن  – 7

 س ؛ند را مرتفع كنخوس كه اشكاالت نو سعي مي كن نسارانعطاف پذير و انتقاد پذي – 3
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 ي بارهس كه درننس و سعي مي كنتوجه مي كن ، سنبه مسائلي كه از ديس ديگران اهميت كمتري دار – 8 

 س ؛نها فكر و نظر جسيسي ارائه ده آن

اماا   ، سن. فرضيه هاي انساني را درست صحيح قلمساد نمي كن نسمحسود به رسم يا عادت نيست – 51 

 ؛ انسها احتراد قائل  براي آن

س و نا هام اطميناان قطعاي نسار    اندر عي  تعبس و توجه به عالم غيب به يافته هاي ذهني خودش – 55

 س ؛نها تحقيق مي كن در علت وجودي آن تباًمر

س و از افاراد آگااه   نو پيرامون يك موضوع سواالت متعسدي خلق مي كن نساكناكاو و پرسشگر – 52 

 ؛ سنمي كن مطلع سوال

 س ؛نشااعت شنا كردن در جهت خالف جريان رودخانه را دار – 58 

نشان داده كه عاسد قضااوت    پووهش ها . بلكه انتخا  گر هستنس ، سنقضاوت نمي كن معموالً – 54 

"يورش فكر  "ايااد دايره هاست كه به كليس 
 نيز شناخته شسه است . 5

د خالق نه تنها به عوامل غيار  افرا"مي گويس : استاد دانشگاه كاليفرنيا در بركلي  2نك باورنافر – 51 

   القيات در تفكار خاود ارج   بلكه آن را به عنوان نويس بخش تري  منباع خ  ، منطقي خود ارج مي نهنس

 . "در حقيقت تصور مثبتي از خود دارمي نهس د

 بسون خاالت شور و شوق نشان . مي كنس  يك فرد خالق با عشق ورزيسن به زنسگي ، زنسگي – 51 

 . استداراي شور و هياان خاصي و مي دهس و شوخ طبع است 

 ا براي مست زيادي در ذه  نگاه دارناس مي تواننس يك وضعيت ر . به پرورش نهفته توجه دارنس – 57

.  

                                                           
1
  Brainstorming 

2  Frank Bawren 
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روياهاي خاود تعهاس   افراد به  اي . مي پردازنس  يعني به پرورش نهفته . بسون اي  كه به نتياه برسنس 

  . 5سبلنس مست دارن

         در نتيااه اياسه هااي خالقاي    ، تضادها را پذيرفته و عوامل غير مشابه را كنار هم مي گذارناس   – 53

 ( 5834،  ي) امير حسين . مي سازنس

 ها عبارتنس از : تورن  ويوگي هاي بسياري را براي افراد خالق قائل است كه بعضي از آن

 انااد كارهاي روزمره و تكراري درآزادي  -

 توان فكر كردن و پرداخت  به چنس ايسه در يك زمان  -

 ايااد شرايط نشاط و عالقه به موضوع در خويشت   -

 آن چيزهايي كه دريافته است ي باره در عالقه به صحبت -

 فراتر رفت  در انااد تكاليف -

 بودنل هايي غير معمو همواره در جستاوي انااد كارها با روش -

 نگراني نساشت  از اينكه نسبت به ديگران متفاوت به نظر آينس  -

 درك سريع و صحيح تر از روابط بي  پسيسه ها  -

 نساشت  تعصب نسبت به تغيير  -

 مي ئعالقه به آزمايش و تاربه دا -

 مي دامنه دانش و آگاهي خود ئتوسعه دا -

 ها  جهت دار بودن انگيزه ها و شوق -

 توجه به زمان و وقت شناسي  -

 گرايش به مقوالت و كارهاي پيچيسه  -

                                                           
 icvubationمرحله اي از فرايند خالق   1



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 118 

 داشت  دانش و بينش يرف نسبت به محسوده زنسگي  -

 حمل ابهاد قسرت و آمادگي پذيرش افكار نامتعارف و ت -

 تبحر بيشتر در استفاده از قواي فكري خود  -

 واقع بيني نسبي  -

 انگيختگي وقار و خود -

 داشت  ظرفيت باال در تحمل ناماليمات  -

 ها و قسرت در ترك عادات ناپسنس شااعت در پذيرش عيو  خود و توانايي تشخيص آن -

 قسرت تاسم آينسه وبرنامه ريزي حتي بلنس پروازانه  -

 كامروا  شخصيت غير متعارف غير رسمي و -

 اشتياق و احساو سرشار  -

 زيبا پسنسي و عالقه منسي به آثار هنري  -

 عالقه كم به روابط اجتماعي و حساسيت زياد نسبت به اجتماعي  -

 تفكر شهودي و قسرت تاثير گذاري بر ديگران -

له مطالعاتي كه بر روي كودكان از جم ؛براي افراد خالق ويوگي هاي ديگري هم برشمرده شسه است 

  است. دانش آموزان خالق صورت گرفته و

شاامل ابعااد شاناختي     ، را و داناش آماوزان خاالق    ( ويوگاي هااي كودكاان    5838)  5استرن برگ 

 :وانگيزشي دانسته است كه به شرح زير مي باشس 

ساالمت رواناي كالماي ،     قسرت تخيل فاوق العااده ، ابتكاار و اصاالت ،     هوشمنسي ، برخورداري از

همنوا نبودن ، برخورداري از تفكر منطقي ، حساسيت به ناو آوري هاا ،    و ت ، پيروو قاطعيّ صراحت

                                                           
1 Esternberg 
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فرد   بازيگوشي و شوخ طبعي ، قضاوت مستقل ، مورد سوال قرار دادن بلنس انسيشي ، خود انضباطي ،

استقالل و خود مختااري ، اعتمااد   ها و ايسه هاي موجود ، گريز از كانال بنسي هاي مشخصي ذهني ، 

ت هاايي كاه   يا البه نف  ، آزاد انسيشي ، پايساري در فعاليت هاي ذهناي ، كناكااوي ، تمايال باه فع    

موفقيت در آن بستگي به توانمنسي هاي فردي دارد ، متهور باودن ، ساماجت در موضاوعات ماورد     

 ( 5872) افروز ، . عالقه 

   مرتبااً   رد ومي شود كاه او هايچ اماري را باه راحتاي نپاذي      پرورش اي  ويوگي ها در يك فرد سبب 

هاي پر زرق و برقي كه درصسد تضاعيف   ز به جستاو بپردازد ودر مقابل جاذبهت هر چيدرباره ي علّ

 سار باشس .يا تزلزل باورهاي ديني او هستنس ، پاي

 

 فهم رفتار دانش آموزان در نظام اجتماعي آموزش و پرورش : . 11.1

هاا باه نحاو     ، اجتماعي شسن انسان ها نظاد ي تري  اهساف آموزش و پرورش در كليه مهم يكي از 

مطلو  است . اجتماعي شسن به مسئله اي اطالق مي شود كه در زنسگي انسان بسيار قسيمي و فراگير 

جامعه  يم تا افراد مناسب و مطلوبي برايبوده است . اي  مسئله كه چگونه كودكان خود را پرورش ده

 (  5814،  5) چاپر. بار بياينس ،  اي كه به آن تعلق دارنس

 51ساالگي تاا    1ما بخش عمسه اي از دوران بيساري خود را از سا    ي يك انسان معمولي در جامعه

جامعه فراهم شسه است . اي  محال   ي سالگي به عنوان دانش آموز در محلي مي گذرانس كه به وسيله

ايا  آماوزش دادن نياز تحات      جا آموزش ديسه و نتظار دارنس كه در آنرا مسرسه مي خواننس و از او ا

. باه طاور    كه در برابر مردد مسئولنس ، مي گيرد پرستي مسيران اناادسر و راهنمايي معلمان و نظارت

شناسي اجتماعي تعليم و تربيت بايس چني  گفت كه اي  حوزه با رفتار در يك  كلي در خصوص روان

                                                           
1
  Chapper 
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) كريمي ، .  يتي كه به عنوان نظاد اجتماعي در نظرگرفته مي شود ، سر و كار داردزمينه و تعليم و ترب

5873 ) 

مزماان از نظار مفهاومي    كاه ه ، يك نظاد اجتماعي را مي توان به دو طبقه از پسيسه ها مرتبط دانست 

   اهاايي هساتنس كاه با     از يك سو ، نهادهاا و ساازمان   . نظر پسيسار شناسي متعامل هستنس مستقل و از

هاي نظاد را تحقق مي بخشس و از سوي ديگر ، افارادي هساتنس    هسف انتظارات معيني كه  ها و نقش

هاي آناان   و تعامل زنسگي مي كننس هاي مشخص كه در آن نظاد هاي معي  و گرايش كه با شخصيت

ز ايا  دو  مي توان تابعي ا شامل مي شود . رفتار در مسرسه راچه را كه رفتار اجتماعي مي خواننس  آن

 متغير اصلي تصور كرد :

اجتمااعي   سازمان ، نقش وانتظارات ، كه بر روي هم به بعس هنااري و فعاليات در ياك نظااد    – 5 

 .اطالق مي گردد

فردي فعاليت در يك نظااد  هاي وي كه به روي هم بعس شخصي يا  فرد ، شخصيت او و گرايش – 2

 اجتماعي اطالق مي گردد.

بسون در نظر گرفت  كودكاان خااص مطالعاه     ان نقش خاص دانش آموز را مثالًاز اي  ديسگاه مي تو 

كه داناش آماوزان دارناس ،     اي و يا مي توان شخصيت كودك را بسون در نظر گرفت  نقش ويوه نمود

به صورت متعامل ( هماهنگ و متوازن مطالعه مي كنيم) هنگامي كه اي  دو بعس را به طور مطالعه نمود

ار داريم كه مي توان آن را به طور منحصر باه فاردي ساطح تازياه و تحليال روان      و ك سر با چيزي

و ثباتي نيست كاه  شناختي اجتماعي تصور كرد . هر چنس تمايز ميان اي  سه سطح در عمل به سختي 

  اي در نظر آيس . وارهاطرح به صورت

عناصر مفهومي مشخص شسه ان اه ميااعي الزد است كه رابطاار در يك نظاد اجتمابه منظور فهم رفت 

 ( را درك كنيم . 5در شكل شماره )
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 بعس هنااري                                      

  سازمان نهاد يا    نقش          انتظارات           

 (5)شكل      نظاد اجتماعي              رفتار 

                        فرد                                   شخصيت   ها      گرايش                

  بعس شخصي                                             

نظاد تعليم و تربيت داراي كاركردهاي ضروري و معيني هستنس  هاي اجتماعي مخصوصاً تماد نظاد    

و الگوهاا  ايا  كاركردهاا   . ادي اجارا شاونس   كه در مقاطعي از زمان بايس در چار چاو  الگوهااي عا   

تاري    مي باشنس و عوامل اجراي اي  كاركردها و الگوها را سازمان مي نامنس . مهام سازماني يا نهادي 

همواره تعاريف متفاوتي داشاته  ، ها مي باشنس . اصطالح نقش  واحسهاي تحليل يك سازمان نيز نقش

هااي درون ياك    ها و پايگااه  ها ، پستت مي پوياي سجنبه ها ها فرمول بنسي نقش است . در اي  

. خاود نقاش نياز باا      رفتار هنااري باراي متصاسي آن نقاش هساتنس     ي سازمان انس كه تعيي  كننسه

تعرياف ماي شاود يعناي حقاوق امكانااتي كاه متصاسي نقاش از آن           ، انتظاراتي كه با آن پيونس دارد

 . ها را ايااد مي كننس موعه آنها ماموعه نقشها مكمل يكسيگر بوده و ما نقش. برخوردار مي شود 

 ( 5871،  5) مرتون

    هااي ديگار در ماموعاه نياز معناا      به طوري كه هر نقش ضم  آنكه تعريف خود را دارد ، از نقش 

 هاي شخصي ظارات هنااري ، بلكه تابعي از گرايشاار اجتماعي نه تنها تابعي از انتارفت مي گيرد .

و ممك  است بر هم منطبق نباشنس . بنابراي  كافي نيست كه تنها ماهيات نقاش و   نيز مي باشس . اي  د

اسيم . گرچه به طور قطاع رفتاار در درون نظااد    ااعي بشناانتظارات نقش را در درون يك نظاد اجتم

                                                           
1  Morton 
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ه ها قابل درك نمي باشس .  ما بايس از ماهيت افرادي كه نقش مورد نظر را ايفا ابسون توجه به اي  جنب

 كننس نيز آگاه بوده و بسانيم كه آنان چگونه انتظارات را درك كرده و به آن واكنش نشان مي دهنس . مي 

 اصطالح شخصيت نيز ماننس نقش . مي شود عناصر فرعي شخصيت و گرايش تازيه بعس فردي نيز به

 جااا منظااور جنبااه هاااي پوياااي فاارد اساات كااه الگوهاااي نيازهااا ،  تعاااريف متعااسد دارد . در اياا  

نشاان ماي دهناس .     انگيزه ها و گرايشات فرد كاه واكنشاهاي او را در برابار محايط او و انتظاارات ،     

مي باشنس كاه ماا    هاي شناختي و عاطفي واحسهاي اصلي شخصيت در فرمول بنسي حاضر ، گرايش

هاي فردي به جهت گيري و عمل نسبت به  ها را به صورت گرايش نيز همگاد با پارسوئز و شيلز آن

) نقل تعريف مي كنيم . ، ها به شيوه هاي معي  و انتظار پيامسهاي معي  از اي  اعمال داشت   ضوعمو

   ( 5873 از كريمي ، 

از ديسگاه چارچو  طرح شسه به منظور فهم و رفتار مربوط به يك متصسي نقش خاص در ساازمان   

شناسي اجتماعي  يم .  در روانهاي فردي او آگاه باش ويوه بايس هم از انتظارات نقش و هم از گرايش

تعليم و تربيت توجه به تعامل نقش و شخصايت در مسرساه ياا كاالو درو باه عناوان ياك نظااد         

باه عناوان ياك     ههاي فرهنگي و اجتماعي معطوف گرديسه است . مسرس ارزشي  زمينه اجتماعي در

 تعامال  و ويوگي هاي تربيتي بخشي از يك جامعه محسو  مي گردد و ماهيت نقش ، نظاد اجتماعي

باه شاكل غيار قابال      مسرساه مي يابناس .  هاي معلم و شاگرد به تمامي جنبه هاي ديگر جامعه ارتباط

كودكان را به اعماال عاقالناه    هاجتنابي به نظاد سياسي مرتبط است. از سويي انتظار مي رود كه مسرس

    باه سيساتم سياساي    براي موجوديت خاود وابساته    هقسرت سياسي آماده كنس و از سوي ديگر مسرس

اما اي  موضاوع كاه    . اي  انتظار در هر حال وجود دارد كه مسرسه به كودكان آموزش دهس. مي باشس 

بيشتر وابسته به انگيازه هاايي اسات كاه فارد در        آيا كودك براي آموزش ديسن آمادگي دارد يا خير

 ( 55) پيشي  ، ص. خانواده كسب كرده است 
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يك فرهناگ داراي آدا  و رساود    هاي مرتبط به يكسيگر ممك  است ظاددر كلي تري  سطح اي  ن 

هاي ساازماني   كيفيت نقش ، خاص باشنس كه از سوي الگوهاي ارزشي به عنوان پايه تعريف شسه انس

فرهنگ خااص   هاي ديگر آدا  و رسود و نظاد چون هم، فرادي در نظاد مسرسه نهاي ا و شخصيت

. از ياك ساو ،    ها وابسته مي باشس هاي آن ارزش درهاي فردي  ش و گرايشنق ي و انتظارات ويوه

از  ومشتق شاسه   ، هاي فرهنگي كه مسرسه در آن قرار دارد انتظار مسرسه حساقل تا حسودي از ارزش

   هاا ياا خارده     هاي كودك نيز حساقل تاا حاسودي شاامل دروناي كاردن ارزش      گرايش، سوي ديگر 

  آن پرورش ماي ياباس . فارد ماي تواناس در صاورت دانسات        ها و فرهنگي است كه كودك در  ارزش

انگيزه هاي داناش آماوزان داشاته     وادي از الزامات برنامه هاي درسي هاي فرهنگ ، درك زي ويوگي

مسرسه نمي توانس خود را وقف آموزش يك برنامه سنتي كنس در حالي كه چناي  آماوزش    مثالً . باشس

وقتاي ياادگيري در   . ييس و حمايات قارار گيارد   أمعه مورد تتوانس از سوي فرهنگ جاسنتي ديگر نمي 

شاگرد باه طاور معماول     ، فرهنگي كه دانش آموز در آن پرورش مي يابس يك ارزش محسو  نگردد

بايس در نظر داشت كه هر چنس  بيتتربه اي  يادگيري فوق را به خاطر خود يادگيري انااد نمي دهس . 

يا كاالو  كز خود را به نظاد دروني مسرسه مك  است تمرشناسي اجتماعي آموزش و پرورش م روان

هاي بيروني و به كلي تري  شكل به آنچه  اي  نظاد به طور غير قابل اجتنابي به نظاد . درو قرار دهس

   ( 5873) كريمي ، . هاي همراه آن بستگي دارد  ما فرهنگ مي ناميم ، با آدا  و رسود وارزش

 

 آمد و تاثير گذار رفتار اثر بخش ، كار. 2.23.1

مسرسه به عنوان يك نظاد اجتماعي نه تنها باه لحااظ سااختار باا يكاسيگر       ي عناصر مشخص كننسه 

هود اه مفاط دارنس. سات عملكردها در نظاد نيز ربافيااتر به كياو پوياه نحالكه باب، مي باشنس  مرتبط

خشي كاار آماسي و   ااز : اثر ب ارتنسارح كرد كه عباوان در اي  خصوص طااري عملكرد را مي تامعي
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     يم نشاان دهناسه و بياان گار    ( هار ياك از ايا  مفااه    5818، وايت ،  5883،  5تاثير گذاري ) بارنارد 

  بي  عناصر اوليه الگوي طراحي شسه و ماهيت رفتار مشاهسه شسه مي باشس . ايرابطه 

 (2)شكل                                                

 A                              فرهنگ                           آدا  و رسود                ها   ارزش 

   E رفتااااار         B سااااازمان                                     نقااااش                     تظاااااراتنا                 

 نظاد جتماعي

                   C فرد                         شخصيت                       ها    گرايش                      

                    D فرهنگ                         آدا  و رسود                   ها  ارزش                                        

ي و فرهنگي رفتار در يك نظااد  ابعاد هنااري ، شخص ي ( عناصر چهار چو  نشان دهنسه 2شكل )

 (    5818،  2) گتزلز. اجتماعي است 

و رفتاار   ( B)، انتظاارات  (  Aهاا )  ر همبستگي و ارتباط باي  ارزش : بيانگ 8اثر بخشی  -أ. 5.54.2

رفتار اثربخش مي باشس . يعني با ارزش ها  هنگامي كه اي  همبستگي باال باشس  مي باشس(  E)واقعي 

علت به هاسف هااي نظااد كماك ماي كناس و مانعك  كنناسه ي          همي اد بوده و به وانتظارات همگ

تي ، رفتاار  باار ت به عباشس ، رفتار اثر بخش نيسفرهنگ است . هنگامي كه همبستگي پائي   آرزوهاي

  علت نخواهس توانست به هسف هاي نظاد كمك كناس  به همي همگاد با ارزش ها وانتظارات نبود ، و

 زوهاي فرهنگ نيز نيست .ومنعك  كننسه ي آر

                                                           
1  Barnard 

2  Getzelz 
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 )    ( ( ، گرايش ها ( D : بيانگر ارتباط و همبستگي بي  خرده ارزش ها  5كارآمدی -. ب2.23.1 

C و رفتار واقعي) E )  ، يعناي باا    . رفتار كارآمس استمي باشس . هنگامي كه اي  همبستگي باال باشس

مي    اي شناختي و عاطفي او را برآوردهاز اي  رو نيازه همخوان است و هاي فرد و گرايش ها ارزش

هاي فرد  ها و گرايش به عبارتي با ارزش ،رفتار ناكار آمس است ، هنگامي كه ارتباط پايي  باشس  كنس .

به هر ميزان كاه   نمي توانس نيازهاي شناختي و عاطفي او را برآورده سازد . ناهمخوان بوده و در نتياه

هاايي كاه باراي دروناي كاردن       و نيز باي  ارزش انتظارات نقش  كه مس نظر است با هايي ارزش بي 

رفتار ممك  است ، ناهمخواني وجود داشته باشس هاي شخصيتي  اختيار كودك قرار دارد و گرايشدر

ها  گرايش . هنگامي كه رفتار با با عواملي همخواني پيسا كنس و يا به نحوي بي  اي  دو بعس قرار گيرد

ت بخش مي رسس و با حساقل فشار يا صرف انريي روحاي  درست و لذّ ، يمطابقت كنس به نظر طبيع

ا ممك  اسات كاه رفتاار انتظاارات نقاش را      امّ .همراه بوده و در اي  حالت مي گوييم كار آمس است 

 . برآورده نكنس و يا به اهساف نظاد كمكي نكنس يعني رفتار ممك  است اثر بخش نباشس

ياد نگيرد كه مسرساه   ه دلش خواست انااد دهس ممك  است الزاماًكودكي كه اجازه دارد هر كاري ك 

ولاي  ؛  وقتي رفتار با انتظارات مطابقت داشته باشسشسه است .   براي آموخت  چه چيزي به او تاسي

رفتار به نظر غير طبيعي و ناخوشاينس ماي رساس و   ، وجود دارد  ها و انتظارات ناهمخواني بي  گرايش

انتظارات نقاش   است اما ممك . ر يا صرف انريي رواني ، يعني رفتاري ناكارآمس همراه با حساكثر فشا

 . را برآورده سازد و به اهساف نظاد نيز كمك كنس در اي  معنا رفتار اثر بخش خواهس بود

ممك  است ايا  كاار را    ، به عنوان مثال : موسيقي داني كه بر خالف ميلش مابور به تسري  گردد 

اما اي  كار به بهااي ناكاامي و    ، داده و بي نهايت كار مورد نظر را خو  انااد دهسبسون نقش انااد 
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باسون آنكاه    ، مسرسه اثر بخش باشاس  ممك  است عملكرد در است . ورت گرفتهنوميسي شخصي ص

 اثر بخش باشس .  كه الزاماً بسون آن، يا كار آمس باشس  ، كار آمس هم باشس ضرورتاً

ارائاه داده و باراي    5818را وايات در ساال   اصطالح تاثير گاذاري  : 2ير گذارثأرفتار ت -. ج 2.23.1

ثير گذار اسات كاه   أشي طرح شسه است . رفتار هنگامي تاطالق به رابطه كلي بي  كار آمسي و اثر بخ

مسي ناهمخواني وجاود  آه ميزاني كه بي  اثر بخشي و كار. ب همزمان هم كار آمس و هم اثر بخش باشس

هاسف مسرساه آن اسات كاه      .ثير گذار بودن آن كاسته مي شاود أبه همان ميزان نيز از ت ،داشته باشس 

يعني رفتارهاايي كاه از نظار فاردي كاار آماس و از نظار         ، گذارنساثر رفتارهايي را كه از نظر تحصيلي

ه روان شناسان اجتماعي تعليم و تربيت نه تنها اميسوارنس كا  . ر برسانسسازماني اثر بخش انس به حساكث

ثير گاذار باودن ايا     أبلكه اميسوارنس كه به تا  ، ك كننسهاي آموزشي را آن گونه كه هستنس در فعاليت

 (  5873) كريمي ، .  ها بيشتر كمك كننس فعاليت

 

 ها : آموزش و روابط نقش. 11.1

 . ساازد  اي وقوع رفتار در مسرسه آماده ميها زمينه را بر نقش ي هاي متعسد يا ماموعه روابط نقش 

وقتي كودكي  . تر مي باشس شاگرد و شاگرد از همه مهم ، نقش شاگرد و معلماز ميان اي  ماموعه ها 

ده در واقاع آماا  ، آماده است تا جاي خود را در نظاد آموزشي اشغال و نقش دانش آموز را احراز كنس 

ناوع   كودكاان همگاي  ( 5811) گتزلاز ،  . واكانش نشاان دهاس     اي است تا به آن نقش به شكل ويوه

خاصاي   ي بلكه هر فرد با توجه به ماموعه ، ها مي رود را يكسان درك نمي كننس نآ تي كه ازاانتظار

خود را با  ي هاي شناختي و عاطفي وارد نظاد آموزشي شسه و به ميزان وسيعي روابط ويوه از گرايش

كه با اكراه انااد  چه راآن) آنچه با اشتياق به همراه ديگران انااد خواهس داد و    نقش يادگيرنسه بودن

                                                           
1  -  effectance 
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هاي كودكان نسبت به انتظارات اعمال  هاي تعيي  كننسه بي  واكنش تفاوت . تعيي  مي كنس مي دهس (

هااي آنهاا در    هاي هوشي آنها بلكه تاابعي از تفااوت   نه تنها تابعي از تفاوت شسه به وسيله مسرسه ،

هاا و   نيازهاا ، ارزش ،  هاا  آنان ، نگرشهاي عاطفي آنان يعني تفاوت در الگوهاي ترجيحي  گرايش

براي شناخت بهتر موضوع بايس در ياابيم كاه    ق آنهاست .ئها و عال تفاوت در رغبت شايس هم عمستاً

 ( 5811،  ززلت) گ.  ل شويمئبي  رغبت و ترجيح تمييز قا

  اعمال نساشته كساد از اي اما رغبتي به هيچ ، امكان دارد ما انااد عملي را بر عمل ديگر ترجيح دهيم

جوانب موضوع باه خارج ناسهيم . تفااوت باي        ي بارهكوشش چنساني نيز براي فهميسن در باشيم و

رغبت باه شاكلي غيار قابال     در حالي كه ، منفعل است  رغبت و ترجيح در آن است كه ترجيح نسبتاً

و فارد را   برابر ديگري است پوياست . ترجيح يك گرايش براي دريافت كردن يك چيز دراجتنا  و 

باه   آن اسات كاه فارد را وادار ماي كناس     بر عك  ماهيت بنيادي ياك رغبات   .  به آن نمي كنس وادار

 ( 5873) كريمي ،  . ها بر آيس جستاوي اشيا و فعاليت

. ممك  است ما نگرش مثبتي باه اناااد فارايض     بي  نگرش مثبت و رغبت نيز بايس تفاوت قائل بود 

ياك نگارش تلاويحي     . چنساني براي انااد اعمال از خود نشان نسهيم اما رغبت، ديني داشته باشيم 

است از يك تمايل براي واكنش نشان دادن در جهت خاص با توجه به يك شي مفروض اما به طاور  

هايماان   به وسايله رغبات   معمول صحبت از سوق دادن به وسيله يك نگرش نمي شود و ما ضرورتاً

ادراك ياك چياز    هاا  ارزش.  بت نيز باياس تفااوت قايال شاس    سوق داده مي شويم . بي  ارزش و رغ

              . اثار دارد  نياز مطلوبنس به عبارتي يعني درك آنچاه كاه باياس مطلاو  باشاس كاه بار انتخاا  رفتاار          

 (  5815،  5) كالكهون

 يك رغبت ما را در  . امكان پذير است كه يك رغبت و يك ارزش با هم ناسازگار باشنس پ  كامالً 

                                                           
1 Clakhone 
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به  در جهت آنچه بايس انااد دهيم .، آماده مي كنس و يك ارزش ، جهت آنچه مي خواهيم انااد دهيم 

، هايي كه به وسيله هر فرد به درون سااختار نقاش مسرساه آورده ماي شاونس       طور خالصه ، گرايش

د خواهاس  كه يادگيرنسه چه مقسار يا چگونه ياا  ها هستنس و نه تنها بر اي  تعريف نقش ي تعيي  كننسه

بلكه به نوع خاصي يادگيري و تسري  كاه اناااد    . اثر دارد، گرفت يا معلم چگونه درو خواهس داد 

 ( 5873) كريمي ، .  مي گيرد نيز تاثير مي گذارد

 

 : و تئوري هاي مرتبط با موضوع نظريه ها. 11.1

كاه بسايار حاائز     تاسا  نكته اي ، در تعليم و تربيت و آموزش مباحث مختلف ها نظريه ها و تئوري

. رشس ذهني و عقلي كودك اسات  وجه به رشس تفكر ديني در فرآينس ت مي باشس .اهميت و تاثير گذار 

هااي   هاي تفكر ديني دانش آموزان راه را براي گزينش و انتخا  روش شناخت هر چه بيشتر ويوگي

دريچاه هااي علماي و     به همي  علت ما بايس از. مناسب علمي و تاثير گذار هموارتر خواهس ساخت 

هموار ساخته و  ، تا مشكالتي كه بر سر راهمان به وجود مي آيس ،تحقيقاتي به اي  آموزش نگاه كنيم 

 .تري  اثر را بر ذه  دانش آموزان بگذاريم  هاي صحيح و خالقانه عميق با ديسه پردازي

 

 پياژه :ی نظريه  -. أ26.1

"وه تفكر كودكان در باره دنياي طبيعات نح "مطالعاتي در مورد  5828پيايه در سال  
باه   . اناااد داد  5

در  2 "جانسار پنساري  "تحقيقي را به پايان رسانس كه در آن كاركرد مساله  5881دنبال آن نيز در سال 

                                                           
1 - the child;s coneption of the world  

2 - Animismِ 
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را در زنسگي كاودك ماورد    5رشس ديني كودكان مورد نظر بود . در مطالعه اول ، نقش ساخته پنساري 

.  ان محصول خلقت بشري ، تعبير نماود به عنو، آن به ناد تلقي كودك از اشيا  آزمايش قرار داد كه از

هم خسا به عنوان يك بشر قسرتمناس و هام قاسرت بشاري كاه       ، منظور پيايه از به كارگيري لف  بشر

مي باشس . پيايه بيان مي دارد كه تبيي  كودك از ، دهس ني را نسبت مي هاي روحا كودك به آن كيفيت

 يس ، ماه ، ابر ، آسمان ، باد و رودها تقريبا نشانگر سه دوره رشس ذهني او مي باشس : اصول خورش

   1سال (  1تا  3يری ) طساخته پنداری اسا – 2 

  3سال (   21تا  1ساخته پنداری فنی )  – 1 

  3سال (  21ناساخته پنداری ) پس از  – 3 

  1: كودك  مثالً.  منبعي روحاني نسبت داده مي شودبه بشر يا ، در اولي  دوره ، اصل وجود اي  اشيا  

     ساله اصل وجود خورشيس را از خسا دانسته كه آتش را در آسمان روش  نماوده ساپ  نتيااه گياري     

هاا   سالگي امكان نسارد و داليل كودكان در ايا  ساال   7مي كنس كه توضيح پسيسه هاي طبيعي قبل از 

كه تصور صحيحي از عليت در ذها    ، ارد . در اي  مرحله از رشسبيشتر جنبه اساطيري و افسانه اي د

 كودك وجود نسارد كودك بسون تعميم يا تشكيل يك مفهود منطقي استسالل مي كنس . 

مطرح مي كنس  كودك مثالً . د مي گرددأساخته پنساري تويك راه حل  بادر دوره بعس ، توضيح طبيعي 

اصل وجود خود ابرها نيز از خسا ياا   ابرها به وجود آمسه انس و كه خورشيس و ماه در اثر به هم آميخت 

 ها پسيسار شسه است . از دودهاي برخاسته از خانه هاي انسان

                                                           
1 - artificialism 
2 - Mytholigical  – artificialism 

3 - technical  artificialism 
4 - Non – artificialism 
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طبيعي و علمي روي ماي آورناس و در   ، تفكر منطقي د كودكان به توضيحات پرداخته به در دوره سو 

ت أهاا نشا   رتبااطي نسارناس و آن  ات هايچ ا وجودي اي  موجودي آن كارهاي بشري و الهي با ريشه 

 گرفته از خود طبيعت مي باشنس .

 در بيان معنا و ريشه هاي ساخته پنساري كودك از نقش آموزش ديني به عنوان،  پيايه در پايان تحقيق

پياايه   . هاي ساخته پنساري بر مي انگيازد  كه عالقمنسي كودك را به راه حل كنس مييك محرك ياد  

وي بيان ماي كناس كاه     . پنساري يك دوره طبيعي در نگرش كودك به دنياستمعتقس است كه ساخته 

تعساد زيادي از كودكان تنها خسا را در برابر خواسته هاي خود مطرح كرده و در زماني كه بتواننس فرد 

هاي مذهبي داده شسه باه كاودك    ديگري را براي اي  منظور پيسا كننس از او غافل مي شونس . آموزش

نهايي پيايه آن ي نتياه . سال اغلب نسبت به تفكر طبيعي آنان بيگانه مي باشس  7تا  4ي  در خالل سن

متفااوت   هاي اول زنسگي با دي  او در ساني  بااالتر كاامالً    است كه دي  واقعي كودك در طول سال

 است .

 پيايه ي هدر نقس نظري، كه نظريه مهم او در مورد رشس تفكر ديني كودكان جالب است  5رونالس گلسم 

   اما مي گوياس : ناه تنهاا نماي تاوان وجاود      ، ييس مي كنس أساخته پنساري اساطيري را ت ي وجود دوره

ساال ( داناش آماوزان     51تاا   7لكه در طول اي  سني  ) ب ،ساخته پنساري فني را ثابت نمود ي دوره 

گرچه خامي  . شنسبيشتر از خردساالن داراي خصوصيت ساخته پنساري در يك مفهود اساطيري مي با

اما او عالقمنس است ، يك نوع ساخته پنساري الهي هويسا مي گردد  اي  ويوگي تا حسي تصفيه شسه ،

   اول ويوگاي الهاي اسات كاه ياك      . تا در نگرش به جهان هر دوي اي  خصوصيات را به كاار بناسد  

       ماان  هااي ديناي مطارح ماي ساازد وديگاري ه       ماافوق طبيعاي را بخصاوص در داساتان     ي واسطه

در نظار كاودك نياز     . ه را براي توضيحات طبيعي باز مي كنسخته پنساري علمي است كه كم كم راسا

                                                           
1   Ronald Goldman 
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  مهمي كه در آموزش ديناي مطارح اسات آن    ي لذا مسئله . ر در كنار هم متناقص نيستنسيفساي  دو ت

قتي نظريات علمي تفوق كه و اي به گونه، ا در كنار هم قرار دهس كه دو دنياي جسا از هم ر، مي باشس 

 ( 5814) گلسم  ،  نس آراي الهي در تفاسير كودكان با طل نگردنس .بيا

 

 :  2هارمزی نظريه -.ب26.1

خود دوره هاي مختلف رشس ديناي را در ساني  مختلاف مطارح ماي كناس . وي       ي نظريه  هارمز در

هاي غير كالماي   روش احساو مي كرد كه محتواي عقالني ديني در تاربه ديني دخالت كمي دارد و

را جهت بررسي دي  از ديسگاه كودكان مطرح نموده وي تعساد زياادي كاودك در ساني  مختلاف را     

تصور كنناس و آن   ،يا برتري  موجودي را كه فكر مي كننس وجود دارد،  انتخا  و از آنها خواست خسا

ناه در پشات صافحه كاغاذ     خواست كه نظرات خاود را در ايا  زمي   هاگاه از آن آن . را نقاشي نماينس

  . بنويسنس

  4111سال به باال  52نقاشي از گروه سني  311سال هر كساد  52تا  7تا ده سال و  8در گروه سني 

پ  از تحليل نتايج خاود را باه ايا  شارح توضايح داده       . نقاشي را دريافت و مورد ارزيابي قرار داد

  : است

تا  8)  هاي پريان دوره ديني داستان: اول  ي دورهد ، مختلف وجود دار دوره 8در رشس ديني كودكان 

 . سال به باال ( 52: دوره فردي )  سود ي دوره و (سال 52تا  7: دوره واقعي )  ودد ي دوره(  لسا 1

آنها خسا را باه عناوان    . كودكان در دوره اول همگوني بيشتري نسبت به ساير دوره ها نشان مي دهنس

به روي ابرها يا ساخته شسه از اباري   ايتصور مي كننس كه در خانه ، كودكان ي پادشاه و يا پسر همه 

زنسگي مي كنس . ايا  تصااوير   ، ناد خسا نوشته شسه شناور در آسمان كه در باالي آن  به شكل حيوان

                                                           
1
  Harms 
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 اي ا در همان دسته موجودات افسانهخس . سمي باش هاي اساطيري و پريان قابل تفسير در زبان داستان

تر و عظيم تر بودن آن است و كودكاان تارو بيشاتري از آن     كر قرار دارد و تفاوت آن بزرگغول پي

 دارنس . 

ري در ايا  دوره اسات و كاودك در    ثبات احساساي بيشات   ي هوير نشان دهنسادر دوره واقعي ، تص 

ان ها پسيسار گشته و خسا به عناو  در اي  مرحله سمبل . اتش واقع نگري بيشتري نشان مي دهسفيصتو

      ت پوشايسه و مخفاي نشاان داده    أدر هيا و حتي در كنار فرشاته هاا و موجاودات مقاسو      ، يك پسر

تصورات  ، . در اي  دوره كودك بلكه با تركيب انساني و در زنسگي واقعي تصور مي گردد . نمي شود

 ابتسايي را رد و بر حسب پسيساري هاي طبيعي به توضيح آنها مي پردازد . 

ت خاالق و در عاي    أدر تفاسير خود در جهت توجه به هيي ، كودكان دگرگوني وسيعي در دوره فرد

ماي گزينناس كاه    در اي  دوره آنان از دي  و مذهب عناصري را بار   . حال مخفي خسا نشان مي دهنس

 .  سرا ارضا كن آنانانگيزه هاي نيازها و

ي خردسااالن باياس معقوالناه در    هارمز بر اي  اساو در آموزش ديني پيشنهاد مي كنس كه آموزش دين

 ازير ، استفاده از نظريات عقالني و آموزشي بايس به تاخير بيافتس. جهت درك مفهود خسا همراه باشس 

تااار  ديناي در    بايسپ   . رشس ديني كودك سرعتي كنس تر از رشس او در زمينه هاي تاربيش دارد

) باهنر ،  . صورت گيرد ، هيم را درك مي كنسمرحله بعس كه ادراك كودك رشس يافته و بسياري از مفا

5831 ) 

 

  : 2گلدمن ی نظريه -. ج26.1

                                                           
1 - Goldman 
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مطالعاتي وسيع در باره رشس و تكامل تفكر ديني كودكان باه اناااد     5811ي رونالس گلسم  در دهه  

و  5814او مطالعاتش در ساال  را بر اس " تفكر ديني از كودكي تا بلوغ "رسانس و كتابي تحت عنوان 

اصلي  ي به چاپ رسانس. محرك و انگيزه 5811در سال  "آمادگي براي دي   "دومش را به ناد تا  ك

و بود. وي اشاتباهات  ميزان موفقيت آموزش ديني در مساراو نگراني قسيميش در خصوص اثرات و 

را  وايه هاي متون ديني، بزرگي كه كودكان در تعبير شنيسه هاي خود داشته و همواره سعي مي كردنس 

را مي دانسته و معتقس بود اي  امر گاهي تاثيرات منفي و عميقي را  ، حسب تاربيات خود معنا كننسبر

ايا  موضاوع اسات     . له اي كه باراي او مهام باود   ألذا مس در دراز مست بر كودك خواهس گذاشت .

ز رشاس برطارف   س يا در مرحله اي خاص اندارنس و آيا ادامه پيسا مي كن اي ها چه دامنه تفاهمسو "كه

  "مي شونس  

عملياات عيناي و تفكار صاوري پياايه كاه در        ، گلسم  براي آنكه دريابس سه مرحله تفكر شاهودي  

آيا در حوزه تفكر ديني نيز  ، هاي تحصيلي در مسرسه مي باشس آموزش ديني ميسر بوده و مقارن سال

 )ع( حضرت موسي و عيساي هاي زنسگي  اي  روش را برگزيس كه اول داستان  مي كنس يا خير صسق

هايي را طرح كنس . وي با اتخاذ اي   ها سوال را براي كودكان تعريف و سپ  در رابطه با محتواي آن

منتهاي دو   . ييس كردأت ، روش وجود سه مرحله تفكر مذكور توسط پيايه را در سير تكامل تفكر ديني

ات عيني مست زمان بيشتري باه طاول   تفاوت عمسه را نيز طرح نمود : اول آنكه دريافت مرحله عملي

سالگي ادامه مي يابس و دود آن كه ، در بي  مرحله تفكر شاهودي   54تا  58مي اناامس و تا س  عقلي 

كه به دليل آن ،  و تفكر صوري  دو مرحله وجود داردو عمليات عيني و نيز بي  مراحل عمليات عيني 

ها را تعريف  پيسا مي كننس به خوبي نمي توان آنكه اي  دوره هاي واسطه با دوره هاي اصلي تساخل 

مرحله به مرحله رشس يافته و يك سير تاسرياي و   كه توانايي كودك در فهم دي . وي دريافت  نمود

 مستمر در عبور از اي  مراحل وجود دارد. 
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 1به ، هاي كودكان در به كارگيري زبان و نيز كمي تاربه آنها  وردن محسوديتآگلسم  با به حسا   

 مرحله اشاره كرده است  : 

 سالگي (   3و  7ماقبل تفكر مذهبي ) تا  – 5 

 سالگي (  8تا  7تفكر مذهبي ناقص اول )  – 2 

 سالگي (  55تا  8تفكر مذهبي ناقص دود )  – 8 

 سالگي (  58تا  55تفكر مذهبي شخصي دوره اول )  – 4 

 (  سالگي به بعس 58تفكر مذهبي شخصي دوره دود )  – 1 

 هايي ديني براي كودكان  گلسم  به منظور تشخيص اي  دوره ها و ويوگي هاي هر كساد ابتسا داستان

    ها ماي تاوان باه    تعريف و سپ  در ارتباط با آن ها سوال هايي  طرح مي كرد . از جمله اي  داستان

د . ) بااهنر ،  نزول وحي به حضرت موسي ) ع ( و ماجراي شكافته شسن رود نيل اشاره نماو ي نحوه 

5831 )  

 

 نظريه تاثير انتخابی فلور : -.د26.1

  انتخابي خود ، معتقس است كاه   ي نس و پووهشگر آمريكايي ، در تبيي  نظريهم، دانش 5فلور   ديملوي

   شناختي و جامعه شناختي كه افراد را از يكسيگر متماايز ماي ساازد . متغيرهااي      عوامل روان ي كليه

از يك سو و پاساخ    ) محتواي ارائه شسه از سوي مبلغ ( گري هستنس كه بي  محرك مساخله ي وهبالق

ايا   . ( عمل مي كننس  نسايااد شسه ميان مخاطباني كه هسف كنش يا از سوي ديگر ) تغيير در احساو

هااي ناشاي از    هاي فردي ، طبقات اجتماعي و خرده فرهنگ س تفاوتنمتغيرهاي مساخله گر مي توان

                                                           
1 Melvin  D.floor 
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 مي توانناس باه نحاوي باعاث توجاه انتخاابي      ، اجتماعي باشنس . هر ماموعه از اي  عوامل آن روابط 

 ( 5835ير آن محتوا شونس . ) بيابانگرد ، فسمخاطب به محتواي رسانه و سپ  ت

 به شرح زير است:ثير انتخابي أت ي اصول چهارگانه نظريه

 

 اصل توجه انتخابی : -2.د.26.1

شناختي منار به گزينش الگوهاي متفااوتي از محتاواي رساانه هاا از     هاي فردي در ساختار  تفاوت 

    به حس اشباع  ، عاتي كه در حال رقابت با يكسيگرسوي افراد مي شود . مردد نمي تواننس به تمامي اطال

كه همه ويوگي هااي فاردي ، طبقاات     "ذهني  صافي"توجه كننس . بنابراي  با استفاده از  ، رسيسه انس

،  ي ) ملاو  . اطالعات را حاذف ماي كنناس    از مقادير زيادي،  پيونسها و عضويت آنهاستاجتماعي ، 

5838  ) 

عضاويت  ، اتي اردي ، تاار  ، وابستگي هاي اجتماعي و طبقا اهاي ف اوتااو تفاان بر اسامخاطب 

ها و ويوگي هاي ذهني خود برنامه هاي خاصاي را انتخاا  و بار اسااو هماي  باورهاا و        گروه در

برناماه آگااه اسات كاه چاه       ي محتواي ارائه شسه را تفسير مي كننس . بنابراي  ارائه دهنسه ، اتاعتقاد

هاي خاصاي   ق ، هناارها وارزشئس ، مخاطباني كه مشكالت ، عالكساني برنامه او را انتخا  مي كنن

 ي ذائقاه  يافتاه و باا توجاه باه     راعلت توجه به برنامه  پ تماشاي آن برنامه كشانسه است  آنها را به

 .ارائه كنس طراحي و،  ، معارفي كه در حس درك آنهاستكه شناخت خوبي نسبت به آنها داردمخاطب 

 

 اصل ادراك انتخابی : -1.د.26.1

      ادار ارهاي معناها تفسي آني له ااطالق مي گردد كه به وسي اياختي اشن هاي روان به فعاليت ادراك

 به اي  ترتيب افراد به  . سازمان دهنس،خود دريافت مي كننس ي را كه از محيط بيرون سهاي ح محرك
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   شيوه هاي ه را ب اي . محتواي مشابه…عي ، خانواده وها در شبكه هاي عضويت اجتما دليل تفاوت

 تفسير و تعبير مي كننس .  متفاوتي

 

 اصل ياد آوری انتخابی : -3.د.26.1 

را براي مست طوالني باه يااد آورده و برخاي ديگار ، باه      برخي از افراد ، فعاالنه ، برخي از محتوا ها 

هماان محتاوا را باه    ، ساختارهاي متفاوت شناختي ، عضويت طبقاتي و پيوناسهاي سياساي مختلاف    

 سرعت فراموش مي كننس . 

 

 اصل كنش انتخابی : -3.د.26.1 

، ثيرات شاناختي  تا تر ساخت اارائه شسه يكسان نيست . براي كاريك از افراد نسبت به پياد چ كنش هي

     تسابيح ياا مهار   ، گزاري است زكسي كه الگوي نما مثالً . مخاطب سوال ايااد شودابتسا بايس در ذه  

دنباال  به مخاطب  كه پ  از مستي .استفاده نمايس ، كه براي كودك يا مخاطب ماهول است  اي ويوه

 ، ت شهيس ماورد نظار  كه به دليل تربدر مي يابس ، ص است يافت  علت استفاده از آن مهر يا تسبيح خا

 ( 5835اي  امر در ذه  مخاطب باقي خواهس مانس . ) بيابانگرد ،  ،است  از آنها استفاده كرده

  

  2هاولند ی نظريه  -.ه26.1

كارول آي ، مي باشاس كاه تحات    هاولنس  ي يكي از نظريات مهم و قابل ارائه در اي  پووهش ، نظريه

هااي   طبق اي  نظريه اصولي كه براي كسب مهارت است . هسرش ارائه گرديتغيير نگ ي نظريه عنوان

مي تواننس براي درك پذيرش و نحوه شكل گيري و تغيير نگارش هاا    ،بسني و كالمي به كار مي رونس

                                                           
1     C.I.Hovland 
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 ، اعمال يك شخص مي باشس ي به نوعي سوگيري عاطفي دروني كه توصيف كننسه . نيز به كار رونس

بته تعاريف ديگري نيز ماننس نوعي آمادگي رواني براي عمل كردن يا واكانش  مي شود . ال نگرش گفته

خااص نسابت باه     ي هي به شايوه نوعي تمايل به پاسخ د ، خاصي نشان دادن در جهت يا به شيوه 

 (  5871) ساعتچي ،  . شسه است …شيا  ، اعمال ، احوال وااشخاص ، 

 متغير مهم وجود دارد .  بر اساو اي  تئوري در يادگيري نگرش هاي تازه سه

هنگااد رانناسگي باه تمااد      نمي دهنس . مثالً توجه نشانهاي محرك  پيادي توجه : افراد به همه  – 5

تار باشاس    براي ما جالاب  ايها به برخي از آنها كه از جنبه بلكه تن ، تابلوهاي تبليغي توجه نمي گردد

خصوص موضوع مورد نظر توجاه فارد را جلاب    بتوانيم در  آنانس . بنابراي  هنگامي كه توجه مي كنن

 .اولي  قسد در تثبيت نگرش را در او ايااد كرده ايم  ،كنيم 

ي به شكلي كه گيرناسه  ، ها بسيار پيچيسه و يا مبهم ارائه گردد  فهم : ممك  است برخي از پياد – 2 

 .پياد مورد نظر سر در نياورده و آن را نفهمس 

 بايس تصميم بگيريم كه پياد، پيش از آنكه تغيير نگرش ايااد گردد ، پذيرش : در آخري  مرحله  – 8

الل و داليل قابل پذيرشي براي ديسگاه مورد نظر باشس يا اينكاه انتظاار پااداش    سمورد نظر حاوي است

 (  5878) كريمي ، . خوشاينسي در آن نهفته است  ي داريم و يا تاربه

    هايي است كاه ممكا  اسات پاذيرش ياك پيااد        عاملامتياز مهم واصلي اي  نظريه مشخص كردن  

هااي   يل چهار عنصر را كه در بيشاتر موقعيات  يگروه دانشگاه  . متقاعس كننسه را تحت تاثير قرار دهس

  ست :به اي  شرح مشخص كرده ا، متقاعس كننسه دخالت دارنس 

 منبع ارائه پياد متقاعس كننسه  – 5

 ويوگي هاي پياد  – 2

 كه پياد در آن عرضه مي شود  اي زمينه – 8

 ( خصيت دريافت كننسه پياد ) پيشي  ش – 4
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از وضع ظاهر پياد رسان  هتري  عامل موثر در مورد پياد رسان ، موضوع ميزان مقبوليت اوست ك مهم 

ثرناس .  ؤم گرفته تا تخصص و مهم بودن او براي پياد گيران ) دانش جويان ( همگي در اي  مقبوليات 

، اياااد هيااان ،    به عوامل مختلفي مثل يك جانبه بودن يا دو جانبه بودن ، ثيرأاز نظر ت خود پياد نيز

اد اثار بخاش باشاس باياس در     براي آنكه پيا . خر و نوع وسيله ارائه پياد ، بستگي دارد أترتيب تقسد و ت

ا حتاي  الّا مناسب و در شرايطي ارائه گردد كه مخاطب بتوانس آن را به راحتي دريافت كناس و  اي زمينه

، پياد گيرنسهدر مورد شخصيت مخاطب نيز معلود گرديسه كه جنسيت  .نمي كنس توجه او را نيز جلب 

. اي  زمينه از اهميت بااليي برخوردار استاما عزت نف  و هوش او در . نيستاي عامل تعيي  كننسه 

 (  5877) ساعتچي ، 

م بتوانس فرآينس تغيير نگرش را بر اسااو ايا    استفاده از اي  نظريه از آن جهت مهم است كه اگر معل 

معلم يا مربيان پرورشي در  . به كار گيرد مفاهيم مورد نظر ديني را بسيار بهتر مي توانس منتقل كنس الگو

صاا نمااز باه    اصل پياد رسان يا منابعي هستنس كه پياد متقاعس كننسه آنها آموزش مفااهيم ديناي خصو  

، لحاظ شخصيتي مورد قبول بوده و از تخصص كافي برخوردار باشس . حال اگر معلم به كودكان است

انتقاال ياادگيري    ،مناسبي براي يادگيري اي  مفهود را داشاته باشاس   ي در مقابل نيز دانش آموز زمينه 

 بسيار بهتر و با بينش صورت خواهس گرفت . 

 

 ثير نگرش بر رفتار  أت ی نظريه -.و26.1

شناسي اجتماعي است كه كااربرد   اي پركاربرد و مهم در علم روانبسون شك نگرش يكي از وايه ه 

مختلفي از اي  متعسد و تعاريف . فراواني در افكار ، عقايس ، باورها و حتي تثبيت ايمان مخاطبان دارد 

اگار بخاواهيم تعريفاي تقريباا كامال و جاامع از        است . شناسي به عمل آمسه رواني مفهود سازنسه 

نگارش عباارت    "ه متناسب با اهساف مورد نظر اي  پووهش باشس باياس بگاوييم   نگرش ارائه دهيم ك

اشاخاص و  ، است از ارزشيابي هاي مثبت و منفي يا افعال ارزشي مطلو  يا نامطلو  در باره اشايا   
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،  5) روبيناز . ها چگونگي احساو يك فرد را نسبت به چيزي نشان مي دهنس  نگرش. وقايع مختلف 

5888  ) 

اي  تعريف ارائه شسه اگر فردي نسبت به يك موضوع نگرش مثبت يا منفي داشته باشاس در  براساو  

اي  عك  العمل مي توانس به صاورت   . برابر آن موضوع عك  العمل مثبت يا منفي نشان خواهس داد

 اظهار نظر و عقيسه يا رفتار اونسبت به موضوع مورد نظر باشس . 

براساو عقاياس و باورهااي فارد    ارزيابي كننسه دانست كه  يوه وو نگرش را مي توان احساسي نسبتاً 

      به عبارت ديگر وقتي فرد نسبت باه موضاعي ارزياابي و ياا احسااو خاود را بياان        ، مي گيرد  شكل

  نگرش خود را نسبت به آن موضوع بروز داده است )بروكوتيز مي كنس در واقع
2، 5831 ) 

 مي باشس كه عبارتنس از:  عس يا عنصر اصليداراي سه ب نگرش طبق نظر عالمان ف 

    تاري  ايا     جز  شناختي نگرش : منظور اطالعاتي كه فارد در بااره موضاوع دارد . البتاه مهام      – 5 

اعتقااد باه خاوبي ياا باسي ياك        ، آنهايي هستنس كه با نوعي ارزيابي همراه باشانس . ماثالً   ها شناخت

 ايسئولويي سياسي .

 شامل احساسات و عواطفي است كه موضوع نگرش  ي نگرش : اي  جزاحساسي و عاطف  جز – 2

ايااد خوشاي   موجب در فرد برمي انگيزانس يعني موضوع ممك  است خوشاينس يا ناخوشاينس باشس ، 

احساسي نگرشهاست كه نقش انگيزش بر رفتار داشته و اهميت  ا انزجار و تنفر گردد . همي  جز و ي

 تاكيس قرار مي دهس .  بعس احساو را در نگرش مورد

نگارش  ، مي كنس تاا در برخاورد باا موضاوع      جز آمادگي يا اقساد به عمل : نگرش فرد را آماده – 8

آمادگي كماك   ، چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعي مثبت باشس. رفتاري را از خود نشان دهس 

                                                           
1   Robinz 

2    
Berkowitz 
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آماده است تا به ،  ا حمايت كردن و برعك  آن در صورت نگرش منفي به موضوع يستايش و كردن 

 (   5878)كريمي ،  . و يا حتي در جهت نابودي آن بكوشسبي اعتنايي كنس ، آن آزار رسانسه 

پووهشگران اجتماعي به اي  دليل به نگرش توجه نموده انس كه آن را زمينه رفتار ماي دانناس . مفهاود    

و اشيا  و موضوعات پايسار  نگرش از آن نظر مفيس و ضروري است كه ميان حاالت رواني  پايسار فرد

شاناخت نحاوه شاكل    ، جهت گيري در دنياي فردي نوعي ارتباط مفهومي برقرار مي سازد . بنابراي  

         پسياس  ه بسياري از رفتارها در آن شرايطيابي دواد و دگرگوني نگرشها معادل است با درك شرايطي ك

 (،نقل از آمار  5871ب ، لكو و ) گلود. مي آينس 

اما سوال اي  است كاه ايا  تااثير    . ها بر رفتارها تاثير دارنس  نابراي  مي توان چني  گفت كه نگرشب 

ه اي  سوال متغيرهاي تعسيل روان شناسان اجتماعي در پاسخ ب   تحت چه شرايطي صورت مي گيرد

يا  متغيرهاا   الت دارنس ( را طرح ماي كنناس . ا  دخها بر رفتار ) عواملي كه در ميزان تاثير نگرش كننسه

 (   5878) كريمي ، . ها و يا افراد مي شونس  خود نگرش، ي از موقعيت يتر مربوط به جنبه هابيش

اگر ما نماز يا اعمال ديني ديگر را به عنوان يك رفتار مذهبي در نظر بگياريم ، نگارش مثبات باه آن     

 با ساير اعماال ديناي تاابع    مبي  آمادگي رواني مساعس فرد براي انااد اي  فرايض الهي است اما نماز

 ها نشونس اگر اي  متغيرها مانع تاثير پذيري رفتار از نگرش.است  ايكننسه  شرايط و متغيرهاي تعسيل

بنابراي  تشكيل با تغييار نگارش فارد نقاش مهماي در       .به احتمال زياد فرد فرايض را انااد مي دهس

 (  5838) زنگنه ، . رفتارهاي مورد نظر او دارد 

مارتبط   ها ( معتقسنس گرايش ها به طور نزديكي با باورها و ارزش 5811)5مك دنيل  و ، هارير المب 

، درسات وغلاط   اساتانساردهاي خاو  و باس     ها افراد را احاطه مي كنس و رايشنظاد ارزشي ، گ انس.

راگياري  ( نياز معتقسناس وقتاي صاحبت از ف    5881)2ماك اناي     و هوير . منعك  مي كنسشخص را 

                                                           
1 - Lamb, Hair , Mc. Daniel 

2 - Hoyer , mac Innis 
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شاناختي ،   .شاونس   ها باياس امتحاان ) آزماايش (    اصلي گرايش عبمنه س،  به ميان مي آيس ها گرايش

 .احساسي و رفتاري 

ها بر اسااو باورهاا    ( گرايش 5871) 5بر طبق نظر مارتي  و فيش باي : شكل گيری جز  شناختی  

( ، اآگهي هات)عات خارجي مثل اخبار،تبليغها براساو اطال به عبارتي ديگر گرايش. شكل مي گيرنس

فرد به عنوان تاربه و آگااهي ذخياره   ي به وجود مي آينس و در حافظه  …نظرات ) عقايس ( دوستان و

  مي شونس .

ت ااو ياا موقعيا  اربه ياك احسا  اقسنس تاا اك اناي  معتا  ار و ما: هوي احساسی  شكل گيری جز

ي نياز عامال   ات فارد ااسا ااحس . ك كنناس اهااي ماا كما    كل گيري گرايشاوانس به شتمي  احساسي

 ها را شكل مي دهنس .  گرايشگري است كه ادي

 مي گوينس : افراد مي توانناس گارايش   مك اني  در اي  خصوص و : هوير شكل گيری جز  رفتاری 

احتماال   ، هايي را بعس از انااد يك عمل خاص شكل دهنس . اگر افراد براي كارشان پااداش بگيرناس  

 فتار پيسا كننس . ) نقل از يوسفي لويه( بيشتري دارد كه گرايش مثبتي به آن ر

 

 يادگيري با ايمان و عمل   ي رابطه. 17.1

اماا ايا    . با باورها و اعتقادات و در نتياه ايمان قلبي ماا ارتبااط نزديكاي دارد     ابي ترديس آموخته ه

ش فاراوان  زيرا بسيارنس انسان هايي كه دانا . ارتباط از ابتسا تا انتها يك رابطه قطعي و ضروري نيست 

ولي ايمان و در نتياه عمل متناسب باا   ،به باور و اعتقاد نيز رسيسه انس  اي دارنس و در خصوص نكته

 مضرات سيگار بسيار مي داننس و حتي خود داد سخ  مي دهناس و  ي بارهبراي مثال درآن را نسارنس . 

                                                           
1 - fishbein . Martain 
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نان كه ناشي از ايمان آها در عمل  اما اي  اعتقاد و باور آن، اي  باور را نيز دارنس كه سيگار ضرر دارد 

 تاثيري نسارد و خود سيگار مي كشنس .  است ،

از مسير ايااد  صرفاً، بسي  معنا كه يك فرآينس تربيتي  . از مقوله يادگيري است تعليم و تربيت اساساً 

القوه تغيير رفتاار بالفعال ياا حتاي با      ، دانش و مهارت ها و نيز ايااد نگرش هاي مثبت در يادگيرنسه

مي تاوان   بلكه صرفاً ، ايااد مي كنس . اما اي  تغيير رفتار ضرورتا به معناي عمل بر مبناي ايمان نيست

ثير و أثر دانست . در اي  جا اي  تا ؤر جهت ايمان در نتياه عمل آدمي مااد تقويت يا تغيييآن را در ا

 رياضي آن ( در نظر مي گيريم .  منطبق با مفهود ثر را در قالب يك رابطه تابعي مستقيم ) دقيقاًأت

تابعي مساتقيم و بسايار قاوي مياان ميازان       ي يك رابطه بسي  ترتيب در رويكرد بصيرت گرا اساساً 

 با تكيه بر همي  رابطه تاابعي اسات كاه    .  مي بينيمايمان و عمل ديني آنان يادگيري افراد و كم كيف 

ثير مثبت و قابل توجهي در ايماان و عمال   أت نود درو ديني و آموخته هاي كودكامي توان اميسوار ب

بار   ضارورتاً ، اما اي  بسان معنا نيست كه آنچه به دانش آموزان آموخته مي شاود  . آن ها داشته باشس 

مي توانيم از فرآينس تربيت  ايمان آنها مي افزايس و موجب عمل ديني در آنان مي شود يا اي  كه اساساً

مي تاوانيم از طرياق انتقاال داناش هاا ) اياااد        شته باشيم . بلكه صرفاًي داديني چني  انتظار و توقعّ

مهارت ها ) مهارت هاي مربوط به اعمال ديني ، عادت نيك و نيز مهارت هاي  ، شناخت و معرفت (

.( نگرش دانش آموزان را جهات دهاي و تقويات كنايم و از ايا       …مربوط به فعاليت هاي گروهي و 

اي  بصيرت همان نگرش همراه با معرفت . يرت ديني در آنان شويم طريق موجب رشس و تقويت بص

       تقويات  آموزشاي ،  ، در ياك فرآيناس دروناي ناه ضارورتاً      شناخت است كه ايمان و عمل ديني را و

 (  تا بي ، ميرحي ). مي كنس 

  :خالصه كرد  طور اياي  بصيرت را مي توان  

 توانايي تصميم  – 8  ……توانايي تشخيص  – 2 …يادگيري  – 5

 عمل صالح  1 …باور قلبي ) ايمان (   - 4
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 هماني است كه نامش را تعليم و تربيت ديني مي گذاريم .  5مورد  

ست كه از آن با عناوان بصايرت   يادگيري صحيح ا –در واقع نتياه يك فرآينس ياددهي  8و 2مورد    

 مي كنيم .  ياد

     اماا  . يك موضوع شخصي و منحصر به فارد اسات    . نيست در اختيار ما ) در مقاد مربي( 1و4مورد  

 .ثر از فرآينس تربيتي باشس أبصيرت ديني افراد و در نتياه متثير أتحت ت،  مي توانس

 دارد .در برنيز عمل را  ايمان ضرورتاً ، در اي  الگو 

 

 عمل يا بصيرت ، ايمان  -. أ21.1 

همان ايمان و عمل افراد است . قرآن كريم نوع انسان  ، آنچه در تربيت ديني داراي اهميت غايي است

 ) عمل صالح ( باشنس . مي دانس به استثناي آن هايي كه داراي ايمان و عمل مبتني بر آن در خسران را

 اما آيا ما نيز مي توانيم هسف خود را از فرآينس ياددهي و يادگيري در تعليم و تربيت ديناي مساتقيماً   

 ل صالح افراد نوع بشر قلمساد كنيم   افزايش ايمان و عم

بي شك پاسخ به اي  سوال هم مثبت و هم منفي است پاسخ به اي  اعتباار مثبات اسات كاه هاسف       

           بناابراي  تمااد    . نهايي تربيت ديني بايس افزايش ايمان ديني و در نتياه عمل صالح در متربياان باشاس  

ي تربيت كنيم كه افازايش  اس كه دانش آموزان را به گونه باشجهت گيري ها بايس به اي  سمت و سو 

بنابراي  ، يادگيري مؤثر يا كسب بصيرت ديني اهميت ايمان قلبي و عمل صالح در آن ها منار شود . 

 زيادي دارد .
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 ارزشيابی يادگيری يا ارزشيابی ايمان و عمل  _.ب21.1

منحصر به فرد و شخصي  ويوگي كامالً دو. اصلي دي  داري آدمي است  ي ايمان و عمل دو شاخصه

كه به هيچ وجه قابل انسازه گيري و ارزشيابي به وسيله كسي جز وجود مقسو خساونس متعال نيست .  

 بايس به اي  گزاره توجه كرد كه : يي بصيرت گرا  با رويكرد در حكم يك اصل در تربيت ديني

   .يادگيري افراد است ، صرفاً ارزشيابي قرار گيردآنچه امكان دارد و بايس در يك فرآينس آموزشي مورد  

ارزشيابي ايمان و عمل ديني افراد نه تنها ميسر نيست ، بلكه مفسسه برانگيز و منحرف كننسه  ، بنابراي 

مي گردد و اخالص را در مياان ماردد از   افزايش اعمال و رفتار رياكارانه زيرا موجب  . تلقي مي شود

جهت گيري اصلي در ارزشيابي فرآينس تعليم و تربيات ديناي هماان ارزشايابي     بي  مي برد . بنابراي  

 ،نماي تاوانيم    اًيادگيري است و ما به هيچ وجه دنبال ارزشيابي ايمان و عمال افاراد نيساتيم و اساسا    

 –نگرش و توانايي هايي كه طي يك فرآينس ) فراينس يااددهي   . اما يادگيري يعني كسب دانش ،باشيم

شخصايت و مانش آناان را     ، ه شاگردان منتقل مي شود و اگر همه جانبه واثر بخش باشسيادگيري ( ب

 (بي تاشكل مي دهس و در ايمان و عمل افراد موثر است .) رحيمي ، 

 

   يیت گرابصير با رويكردخالق  آموزه هايی در تعليم وتربيت دينی. 22.1

ق اهساف بصيرت گرايي در تعليم پي تحقهود بصيرت مبتني است و در برخي از آموزه هايي كه بر مف

 را مي توان به اي  صورت بيان كرد :و تربيت ديني مطرح مي شود 

 

 تعليم وتربيت برای كمال انسان است  اصل اول :  -.أ22.1

تربيات نياز روناس    وتعلايم   ، تعليم و تربيت رونس بروز حقيقت است و چون حقيقت مطلق خساسات 

ستگاري است جست و جوي حقيقت ، جست و جاوي خساسات .   اي  معناي ر تقر  به خساست و
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تربيت واقعي آدمي را به سوي خساونس هسايت مي كنس و چون باراي رساتگاري انساان الزد     تعليم و

 كيس بر رشس و تكامل است .أدر اي  جا ت ، است بايس با كيفيتي بسيار معنوي ارائه شود

 ردی واجتماعی انسان است تعليم وتربيت برای زندگی ف اصل دوم :  -.ب22.1

بنابراي  شيوه هاي انعطااف پاذيري   . آمادگي براي زنسگي و بلكه خود زنسگي است ، تعليم و تربيت 

، فرد در زنسگي اجتماعي جهات داده ماي شاونس     ه يكه به سوي قابليت تفكر و مشاركت هوشمنسان

تعليم و تربيت تنها براي زناسگي   ، يتوجه به اي  نكته نيز بسيار اهميت دارد كه در تفكر دين . مفيسنس

مفهاود  ، ايا  دياسگاه   مطابق . بلكه براي كسب زنسگي خو  در جهان آخرت است ، دنيا نيست  در

هااي   عرصاه  باا  تعليم و تربيت ديني بايس با گسترده اي فراگير به كار رود تا آن كه دي  در تصور ماا 

عيي  كننسه نسبت به آن ها ايفا كنس . دي  امري ت يگوناگون زنسگي اجتماعي مراوده داشته باشس و نقش

 . شخصي نيست كه نسبت به عرصه هاي گوناگون زنسگي و فعاليت بشر بي تفاوت و بي موضع باشس

بلكه براي تماد عرصه هاي گوناگون حيات آدمي در آموزه هاي ديني مباني و اصولي وجود دارد كاه  

چون شاخص هاي كالن بر روناس فعاليات هااي    ، معيار  عمل مي كننس و در مقاد ،  معياري  به منزله

آنچاه از تعلايم و تربيات انتظاار ماي رود تنهاا       . ثير مي گذارنس أن تخرد بشر در عرصه هاي گوناگو

بسي  ترتيب رشاس مانش   . بلكه تربيت انسان هاي خو  است ، پرورش افراد با سواد و فاضل نيست 

مي      اي  امر را يكي از اولي  اهساف خود قرار ، يت خو انسان ها اهميت بسيار دارد و تعليم و ترب

آماوزه         دهس . مسارو وظيفه دارنس الگوهاي رشس منش و شخصيت را به شاگردان ارائاه دهناس و  

هاي ديني را به شيوه هايي عرضه كننس كه شاگردان بتواننس آن ها را در مسير خود به سوي خوبي هاا  

 نس .و رشس شكوفايي به كار گير

 

 اصل سوم: تعليم وتربيت برای تحول جامعه انسانی است -.ج22.1
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حفا  سااختار   ،  راهاي باراي كساب خارد    ي يكي از مهم تري  هسف هاي تعليم و تربيت به مثابه  

اما تحول بزرگ ، وضع قانون و برنامه ريزي الزد براي مسائل زنسگي تحول اجتماعي است  خانواده ،

چرا كه افراد بايس خود را متحول سازنس تا جامعه  ؛ شسن افراد آغاز مي گردداجتماعي تنها با دگرگون 

باسي   . اي  انسيشه بر اي  عقيسه استوار است كه افراد جامعه مي تواننس اصالح شاونس   . نيز تغيير كنس

 ، با هسايت شاگردان در جهت تحول خود و سپ  تبسيل آنان به عوامال تغييار  بيت ترتيب تعليم و تر

 رويارويي با تغيير به آنان كمك مي كنس .  براي

 

 اصل چهارم: انتخاب روش های تربيتی مطابق با تعريف انسان صورت می گيرد  -.د22.1

از ديسگاه تعليم و تربيت ديني ، انسان موجودي فعال است و به همي  دليال آن گاروه از روش هااي    

بيشاتر ماورد توجاه    ، س را مي ده يشاني هاكه به كودكان ماال فعاليت و به كارگرفت  توانايآموزش 

ق دانش آموزان را مورد توجه قرار مي دهاس و باراي   ئيم و تربيت ديني  ، نيازها و عالتعل. قرار دارنس 

به فهم و درك دانش آماوزان توجاه   ؛  ل استئي و فعلي آن ها اهميت فراواني قاتاار  شخصي قبل

باه تغييارات    . تاار  ديگران به ذه  آن هاا نيسات  دارد و در صسد انتقال صرف معلومات و نتايج 

  كيفي بيش از تغييرات كمي اهميت مي دهس ؛ فراينس آموزش را نيز همچون محصاول ياادگيري مهام   

 در نتياه روش هاي انتخابي معلم ، بايس واجس ويوگي هاي مورد نظر باشس .  …مي پنسارد و

انبوه سازي مفاهيم ديني يعني آموخت  يك سلسله  مطابق اي  ديسگاه تعليم و تربيت ذه  گرا و آنچه 

    ا در ايا  دياسگاه از   زيار . مطارود اسات   ، مفاهيم ديني براي بازگو كردن آن در آينسه ناميسه مي شود 

خواسته نمي شود كه بفهمنس و در نقس و بررسي و در نتياه اعالد موضاع و در نهايات    دانش آموزان

، مي دهس حف  مي كننس . بسي  ترتيبقط اطالعاتي را كه معلم ارائه بلكه ف؛ تصميم گيري توانا شونس 

هم برنامه ريزان و هم معلمان بايس تا حس ممك  اطالعات خود را از جامعه يعني جايي كه در آن هام  

باا   اتخاذ كننس و تعليم و تربيت را صرفاً؛ مي تواننس ياد بگيرنس و هم آموخته هاي خود را به كار برنس 
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زنسگي و تعيي  مسير حياات   نيرويي كه بر ي ع رسانسن به مردد ننگرنس . بلكه به آن به مثابهديس اطال

نگاه كننس . به جاي آن كه تعليم و تربيت ديني چيزي تلقي شود كه ذه  شاگرد بايس  ، ثير داردأآدمي ت

گرفت كاه شااگردان   بر اساو آن ارزشيابي گردد يا با آن تطبيق داده شود بايس در نظر ، با آن پر شود 

ي در شكل دادن به تعليم و تربيت و زنسگي خود به عهاسه  ثبتهايي هستنس كه مي تواننس نقش مانسان 

 بگيرنس .

 اصل پنجم :تفكر خالق اهميت بسياری دارد  -.ه22.1 

معلام  . فكر كردن بيااموزيم  ، مهم تري  عامل تعليم و تربيت در هر سطحي اي  است كه به شاگردان 

خالقيت زماني تحقق مي يابس كه شاگردان در تفكر . قت در انسيشه ها را در كالو تشويق كنس بايس د

اي  امر تنهاا در محيطاي كاه اساتفاده از     . خالق ديگران غرق و براي تفكر انعكاسي برانگيخته شونس 

 امكان پذير است .، ذه  تشويق مي شود 

 

 اصل ششم :معلم دارای جايگاهی واالست  -.و22.1

ي كه به منظاور  اد . انسيشه زارسي ، كسي است كه برنامه را مي سدي م تر از محتوا و حتي برنامه مه

اي  ،  بنابراي  انسيشيسه دست كاري مي كنس . اي موزشي را به گونهآ برنامه ريزي ، شاخص هاي نظاد

ب حست كه بايس صااي  معلم ا. است كه بايس تغيير كنس و برنامه ريز و معلم بايس متحول شونس  «فكر»

 .فكر باشس و برنامه ريزي كنس و معلم آگاه و توانمنس اي  گونه است 

ي كساي ، مربي مطلاو    . علمي است تفعاليتي هنري همراه با فعالي، تعليم و تربيت بيش از هر چيز 

هنگاامي كاه ايا     . فكر و عمل او تالش مي كنس  يا است كه براي متحس ساخت  ذه  و جسم شاگرد

 تعليم و تربيت به هنري متعالي تبسيل مي شود .، حاصل شس  اتحاد
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 است معلم هدايت گر اصل هفتم : -.ز22.1

يعني فعاليت هاي شاگردان را به نحوي جهت مي دهس كاه از  . نقش معلم ، نقش هسايت كننسه است 

، . معلام  س يا فاراهم آ  آناان  به دست خاود  انس و زمينه رشسشنتوانايي هاي خود به خوبي استفاده كن

محيطاي   . محيطي تربيتي فراهم مي آورد كه آگاهي از گذشته و حال و امكانات آينسه را تشويق كناس 

دروني كننس و به اختيار در آورناس . نقاش معلام ساتودني      ، فهمنسبكه دانش آموزان در آن مطالب را 

اليت هايي را كاه باه   با انسيشه هاي جسيس آشنا مي كنس و فع را است . اهميت معلم آن است كه مردد

او از اهميات عامال انگيازش آگااه و      . آموزش مي دهس ،س نافراد در كسب زنسگي بهتر كمك مي كن

يازهاي عيناي و ذهناي وي   رغبت ها و ن، براي تعلقات ، متوجه آن است و در مواجهه با شاگرد  دائماً

س كه از يك ديگر مازا نباشانس و  ل مي شود و آن ها را چنان در فرآينس تربيتي تلفيق مي كنئاحتراد قا

 حامي يكسيگر باشنس .  

 

 معلم شاگرد بسيار مهم است  ی اصل هشتم:  رابطه -.ح22.1

اميس داشت اي  رابطه ، تحوالت مهماي در   كيس كرد وأه معلم و شاگردي ، بيش از پيش ترابطبايس در 

اي  تحاول  . فكري متحول مي شونس در نتياه تماو با معلم از نظر  پي داشته باشس . شاگردان عموماً

تعليم و تربيت بايس باه  . زنسگي خوبي داشته باشس  ، زيرا هيچ ك  نمي توانس بسون تفكر؛  مهم است

در شرايط يكساني از ، شاگرد و معلم به رغم تفاوت در نوع و ميزان دانش ، گونه اي باشس كه در آن 

 هم ياد دهنسه و هم يادگيرنسه باشس . ، مناسبات انساني باشنس و هر ك  در اي  ارتباط

 

 اصل نهم: برقراری تعادل ميان ذهنيت و عينيت گرايی يك ضرورت است  -.ت22.1
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مي شناسس و هم ،  معلم توانمنس ، فرآينس تربيتي را هم از نظر موضوعات درسي كه بايس فرا گرفته شود

كنس كه چه چيزي بايس در برناماه درساي   او فعاالنه تعيي  مي . از چشم انساز تاربه زنسگي يادگيرنسه 

يط چگونه با برناماه برخاورد   زبان و مح ، مقررات،  كالسش بگناس و مي دانس به رغم محسوديت ها

 و ، درساي نقاش دارد   ي معلم آگاه در مورد گزينش هاي اخالقي كه در انتخا  و تعيي  برنامه كنس .

مطالعاه كارده   ، در زنسگي شاگردان ايااد كناس   تفاوتي كه ممك  است اي  گزينش ها ي نيز در زمينه

 آن ها سر و كار دارد .   است و با 

 

 

 

 

 محور است ، ابتدايی( تربيت كودك ی اصل دهم: تربيت دينی ) به ويژه در دوره  -.ی22.1 

خلوق خسا محترد اسات و بساياري خطاوط الهاي را كاه مسرساه باياس باراي         مدر مقاد  ، دانش پووه

تربيات   اي  همان مفهود فطرت است كه در تعلايم و . را دارد ه خود هم، تالش كنس شكوفايي آن ها 

 شود . مي  كيسأاز هر چيز بسان توجه و بر آن ت بايس بيش

باسي   ، تربيت كودك محور براساو التفات به ماهيت رشس كودك واعتقاد به خوبي ذاتي انساان هاا    

ها و تعلقات كودكان بايس همواره ماس نظار قارار    نياز، معناست كه در برنامه ريزي درسي ، شخصيت 

بلكه در مقاد موجاوداتي كاه   ، بزرگساالن كوچك انساد ي بسي  ترتيب به كودكان نه به مثابه  . گيرنس

هايچ دو كاودكي شابيه باه هام       از طرفاي . نگريسته مي شود ، مراحل متفاوت رشس را طي مي كننس 

باا هام   ، اميالي كه كساب كارده اناس     ق وئعال، شخصي كودكان از نظر آگاهي ، ويوگي هاي . نيستنس

، بنابراي  تصور اي  كه بايس همه آنان را تحت آماوزش و پرورشاي يكساان قارار داد      . تفاوت دارنس

 زنسگي است .  ي كيس بر كمك به فراگيرنسگان به منظور درك تاربهأت اي  به معناي. نادرست است 
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سه ركن اساسی در آموزش وتربيت دينی عبارتند از : تفكر  : پس می توان به اين نتيجه رسيد كه

اي  سه عنصر كلياسي راه را باراي ديا  ورزي عاشاقانه و عباادت       ، خالقيت و شگفتی)بصيرت( .

 (  5834مي سازد . )كريمي ، هموار، خالصانه از طريق انااد تكاليف دي  

 وه در مي يابيم كه منطبق تري  شي، ق ي آموزش خاله تطبيق آن با اصول اولي با نگاهي به اي  اصول و

بوده و براي دست يابي به آموزشي عميق وپايسار  بصيرت گرايی الگوی ، شيوه ی آموزش خالق با

 -آماوزش ك الگوي منطقاي در يبه طراحي  تي آن را در آموزش مس نظر قرار داده وبيس فلسفه ي ترباي

مي رساس   دين يابی درونیه اي  ترتيب كودك به ب . مبپردازي -با توجه به اصول و راه هاي ذكر شسه

عناي  كه در سه حيطه ي شناختي ، عاطفي ، رفتاري تالي پياسا ماي كناس . ي    ؛ دهی بيرونی دين نه به

جام با رفتار وعمل آگاهانه ، همراه با دانش ورزی به آن عشق می ورزد و سران می آموزد كودك

 .  می شودهمراه 

 

 مرتبط با موضوع :  داخلي يقاتنتايج مطالعات و تحق. 12.1

تااثير نمااز بار شخصايت      "با عنوان  5834كه توسط سيس محمس زكي دغان در سال  اينتايج مطالعه 

انااد شسه ، حاكي از آن بود كه  "جوان و عوامل موثر بر گرايش جوانان به نماز از ديسگاه متون ديني 

پلي اسات كاه   ي مي باشنس . مسرسه به منزله  هاي تربيتي پ  از خانواده ها تري  كانون مسارو مهم

نوجوان را با جامعه مرتبط كرده و مي توانس از نوجوان فردي موثر فعال و مفيس به حال جامعه تربيات  

     هاي معنوي و رسانسن پيااد و بياان اماور عباادي از جملاه نمااز        كنس . نقش مسرسه در القاي ارزش

سيار حائز اهميت است . از ديگر نتايج اي  پووهش ماي تاوان باه    ب ، آنها باشس ي از زمره ، مي توانس

 . آثار نماز اشاره نمود



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 151 

كاه نمااز در شخصايت روحاي      ، متون ديني به اي  نتياه رسيسه اسات  ي محقق با توجه به پيشينه  

          آراماش روحاي و رواناي     – 5معنوي جوان تاثير به سازايي دارد و از جملاه آثاار آن ماي تاوان باه       

 ها در جوان ، اشاره نمود .  ايااد تنفر از بسي – 8فراهم سازي آرامش با ذكر الهي  – 2

هاي جذ  داناش آماوزان باه نمااز      بررسي راه "در مطالعه ديگري كه بهروز عسگري تحت عنوان  

داشته ، نيز نتاايج جاالبي مشااهسه     38در سال  "جماعت مسارو متوسط پسرانه ناحيه يك كرمانشاه 

هسفش را شناسايي  ، محقق كه تحقيق خود را به صورت ميساني در مسارو كرمانشاه انااد دادهشس . 

تاري  نتاايج خاود را باه ايا  شارح        عوامل جذ  دانش آموزان به نماز جماعت عنوان كرده و مهام 

ر ماسارو ، نمااز خواناسن در    اختصاص يك زنگ معي  جهت نماز جماعات د » : است توضيح داده

نش آموز ، راهنمايي والسي  جهت شناخت احكاد ديناي ، همراهاي والاسي  در نمااز     دا توسطمنازل 

جماعت مساجس محل ، هم زمان بودن اقامه نماز با اذان اول وقت ، امكاان مناساب وضاو گارفت  و     

 «نماز جماعت دارد .  به شركت معلمان در نماز جماعت نقش مهمي در گرايش جوانان

در مسارو متوسطه خارد آبااد    "ميزان گرايش دانش آموزان به نماز  "ديگري كه پيرامون ي مطالعه  

كه ميزان گرايش به ،  نفر از دانش آموزان صورت پذيرفته ، نشان مي دهس 511در ميان  5831در سال 

از نسبت باالتري برخوردار است و ميزان گرايش ،  نماز در بي  افرادي كه والسي  آنها نماز مي خواننس

از ساايري  بيشاتر ماي باشاس . همچناي        ، سالگي نماز خوانسن را آموخته اناس  7ر سني  افرادي كه د

گرايش ، هاي مذهبي را در همساالن خود مي بيننس و با والسي  خود نيز تفاهم دارنس  ارزش افرادي كه

 بيشتري به نماز دارنس . 

سي عوامل ماوثر بار آن   سناش نگرش دانش آموزان به نماز و برر "در مطالعه ديگري تحت عنوان  

       كاه نگارش   ، انااد شسه نشان مي دهاس  با روش تحقيق ميساني توسط محمس زنگنه 5832كه درسال 

نسبت به اعماال  ، موزان نسبت به نماز و اعمال مذهبي براي آگاهي از ميزان تعهس و تقيس آنها آدانش 

رفتار و  ي تعيي  كننسه ، به نماز مناسك مذهبي بسيار حائز اهميت است . نگرش دانش آموزان نسبت
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نيز مي باشس . به اي  معنا كه براي مثاال نگارش مثبات داناش      ، هاي آنها نسبت به نماز عك  العمل

آموز نسبت به نماز مبي  آمادگي رواني مساعس آنها براي انااد فرايض الهي است و اگر مواقع محيطي 

خوان خواهنس شاس . بناابراي  تشاكيل ياا اصاالح      زنساشته باشس به احتمال قوي نما و موقعيتي وجود

نگرش دانش آموزان نسبت به نماز مي توانس رفتار آنها را نسبت به مناسك مذهبي تحات تااثير قارار    

و موسسات ماسني   دهس . براي ايااد نگرش مناسب نيز بايس در سه سطح ، خانواده ، مسرسه و نهادها

 ، هايي كه مسرسه مي تواناس اياااد كناس    ول محور نگرش. نتايج اي  پووهش در حو دولتي كار نمود

 :بسيار جالب است طبق نتايج ارائه شسه 

 مسئولي  آموزش و پرورش ، انگيزه و تمهيسات الزد را براي مشاركت فعال كاركنان آموزشاي و  – 5

 . اداري خود فراهم كننس

هااي   مشااركت در اردوگااه   در امار نمااز و  و غير مستقيم دانش آماوزان فعاال    تشويق مستقيم – 2 

 .نقش مهمي در نگرش دانش آموزان ايفا مي كنس  ، تي و زيارتيحسيا

هاي مرتبط با نماز در كالو و مسرسه به عباارتي برگازاري مساابقات ،     اهتماد در انااد فعاليت – 8

 . د در تثبيت نگرش مثبت دانش آموز نقش بااليي دار …سخنراني ، خاطره خواني ، شرح حال عرفا و

 ، مناساب  ي تالش دست انسركاران در تاهيز مسارو به امكانات مرتبط با نماز مثل وضو خاناه  – 4

هاي تهويه مناسب و نمازخانه نيز در شكل گيري نگرش مثبات نقاش    اماد جماعت روحاني ، سيستم

 دارنس . 

يت فعال در . ترغيب دانش آموزان به عضو…هاي دانش آموزي ، انام  اسالمي و ايااد تشكل – 1

  . موثر باشس ، انتقال هناارها و اعتقادات مطلو  ديني درس ها مي توان اي  كانون

        بررسي فرا تحليلاي عوامال ماوثر بار جاذ  شاركت       "نتايج يك پووهش فرا تحليلي تحت عنوان  

  نشان  ، انااد گرفته 5832كه توسط حميسه معي  پور در سال  "نماز جماعت مسارودانش آموزان در 

مورد داراي شرايط مورد در روش فرا تحليل مي باشانس كاه از    51تحقيق تنها  48مي دهس كه از ميان 
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 به شرح زير مي باشس: تري  مقسار ميانگي  مربوط به متغيرهاي مستقل ميان نتايج مهم ارائه شسه بزرگ

             امكانات فيزيكي نمازخاناه  (  ، 1/  1411( حضور مربي تربيتي )  1/  1728ميزان آشنايي با احكاد ) 

( مي باشس  1/  1714( و تبليغات رسانه هاي گروهي )  1/  171هاي مذهبي )  ( گرايش 1/  1554) 

هاي مذهبي داناش آماوزان باعاث     . نتايج حاكي از آن است ميزان آشنايي با احكاد مذهبي و گرايش

كه گرايش به نمااز را بيشاتر ماي كناس . در      هاي ديني مي گردد دروني شسن مسائل مذهبي و ارزش

ضم  حضور مربيان تربيتي در مسارو از ساير عوامل آموزشگاهي ، پر رنگتر است . مربيان تربيتي به 

  شاخص مذهبي در مسارو بسيار مورد توجه بوده و به عنوان الگاوي ديناي شاناخته    ي عنوان چهره

 . مي شونس

 هاي تغيير و اصالح رفتار در ايااد و نگهساري رفتار بر پا وشكاربرد ر "نتايج پووهشي تحت عنوان 

               كاه توساط    "ساله و تبيي  آن باا آياات قارآن و احادياث ائماه ) ع (      52تا  8داشت  نماز در كودكان 

باه چااپ    21در ماله پووهشي مطالعات نماز ) نياايش ( شاماره    5831مايس مهر محمسي در سال 

ايا   . هس كه بر پا داشت  نماز يك رفتار قابل مشاهسه و انسازه گيري مستقيم اسات  رسيسه نشان مي د

از سااير  ري مي باشس . نمااز نياز باه تبعيات     تابع اصول و قواني  يادگي، رفتار نيز ماننس ساير رفتارها 

 نگهاساري و تقويات   ، هاي اصالح رفتار ، اياااد  مي توانس از طريق روش،  رفتارهاي ياد گرفته شسه

شود . يافته هاي اي  پووهش كه با روش كتابخانه اي صورت گرفته نشان مي دهس كه عسد استفاده از 

در ساير اركان نماز نمي باشس . يافته  روش گريد مورد به معني استفاده نكردن از و در يك يك روش

،  5874ائمي ) ( ، قا  5832(  ، ) كريماي  ،   5875و  5835تبيي  هاي نظري ، افروز )  هاي تحقيق با

   ( ، همات ياار   5871( ، حسايني )  5877اميني ) ، (  5838( ، زمان بخش )  5871) ( ، احمسي5871

از نتايج قابل ذكر  . البته ( همخواني دارد 5878و  5831سي ) ( و محمّ 5877)  جمشيسي، (  5835) 

  نمااز اسات كاه ماورد     بر پا داشت خصوص نقش عوامل تقويتي در ايااد و نگهساري اي  تحقيق در

. در ضم   است اي  نقش را مورد تاكيس قرار داده،  ييس قرار نگرفته و محقق به صورت غير مستقيمأت
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هاي اصالح رفتار منطبق  به  عنوان بخشي از روش ، هاي نگهساري و افزايش رفتار برپايي نماز روش

ي برگرفته از تحقيق نيز محقق به ايا   ع( است . در پيشنهادات كاربرد) ائمه با آيات قرآني و احاديث

هااي آراماش بخاش     نكات اشاره كرده كه بايس سال  نمازخانه در مسارو تميز ، زيبا و ساده با رنگ

ودكان را مسيران و معلمان با ارسال كارت دعوت ك .نماز را نبايس در مسارو زياد طوالني نمود  .باشس 

ن ران ، ماريان برنامه هاي تلويزيوو با نفوذ مثل بازيگ از افراد محبو  . نماز جماعت دعوت كننس هب

، در آموزش نماز از روش غير مستقيم به جااي     در برنامه هاي مرتبط دعوت گرددو معلمي  محبو

هاي اكتشافي و فعال كه كودك در آنها فرصت ماي كناس تاا فعاالناه      از روش .مستقيم استفاده گردد 

استفاده شود و معلمان در ابتساي ، بر پا داشت  نماز مشاركت كنس  جهت تغيير دادن رفتار و شكل دهي

 با خوانسن يكي از آيات قرآن شروع كننس .   شروع درو پ  از ناد خسا صحبتشان را

بررسي تطبيقي مراحل تربيات ديناي و    "يال آمار تحت عنوان فردر پووهش ديگري كه توسط دكتر  

 بحاث  نتايج كاامال مارتبط باا   ،  انااد شسه "هاي تحصيلي  فرهنگ نماز در كتب ديني و قرآني دوره

نتايج نشان مي دهاس كاه آماوزش و پارورش در راساتاي       .مورد نظر پووهش ما به دست آمسه است 

ابتسا بايس مشخص نمايس كه حاصل تربيت ديني در ماسارو داناش آماوز را در     ، مباحث تربيت ديني

،  پ  از انا  و عاادت ديناي    ياك تفكر ديني است و آيا هسف در حس ي  مي دهس كساد مرحله قرار

سعي در ايااد معرفت و شناخت ديني دارد    به منظور انااد اي  مهم ، بايس در اولي  قسد انسيشيس و 

به عبارتي حكم عقلي كه توساط انسيشاه پذيرفتاه شاسه     . سپ  قبول آن انسيشه از ناحيه تفكر است 

اي  تصسيق منشاا  هنگامي منشا اثر واقع نمي شود بلكه ، اشس است تا وقتي كه در حس تصسيق ذهني ب

اثر مي گردد كه قلب بسان معتقس و نوعي حب و دل بستگي به آن پيسا كنس و شوق رسيسن باه هاسف   

 را در دل ايااد نمايس . 

        تحات عناوان   5838نتايج پووهشي ميساني ديگري كه توساط خاسابخش كرمياان زيااراني در ساال       

ي بر ميزان حضور دانش آموزان سود متوسطه در نماز جماعات  اي تاثير عوامل درون مسرسه بررس "
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نشان مي دهس كه حضور مسيران ، معلمان و مربيان پرورشي در  ، انااد گرفته "مسارو استان قزوي  

برگزاري نماز جماعت در ميزان حضور دانش آموزان موثر است . براساو نتايج فرضيه ديگر تحقياق  

ثار فلسفه نماز مي توانس بر ميزان آ قق به اي  نتياه رسيسه كه آموزش عملي احكاد و تبيي  اسرار ومح

مچاون احاسا  نمازخاناه باا     حضور تاثير مثبت داشته باشس . در ضم  اي  پووهش نيز به عاواملي ه 

هر ، : مُراستگي و احسا  سروي  هاي بهساشتي مناسب و كافي و تكميل امكانات الزد مثل آتزئي  و 

و نيز تنظيم زنگ نماز اول وقت با زناگ نمااز    …فرش و ،جا كفشي ،وسايل گرمايشي و سرد كننسه 

  ، جهت گرايش دانش آموزان به نماز جماعت تأكيس دارد.در برنامه هاي آموزشي

توساط وحياس    "سناش گرايش دانشاويان باه نمااز    "تحت عنوان  5838پووهش ديگري در سال  

در صسد آگااهي از ميازان    بيشتر محقق ،نااد رسيسه كه اهساف تحقيق نشان مي دهس ا يوسفي لويه به

نتايج اي  تحقيق حااكي از   . است نماز بودهي آنها به اقامه و باورهاي دانشاويان و گرايش شناخت 

البتاه نتاايج    .در حس مطلو  و زيادي ارزيابي مي گردد  ه ميزان گرايش دانشاويان به نمازآن است ك

مي دهس كه ميزان شناخت كلي دانشاويان نسبت به نماز در حاس پاايي  ماي باشاس .        حليلي نشانت

 ( درصاس   78/ 1ميزان احساسي كه نسبت به نماز داشته انس نيز نشان مي دهس كه اكثر پاساخگويان )  

گارايش در   اًيا خيلي زياد را به نماز نسبت داده انس و به طور عملي نيز ماموع زيادي احساو فايسه 

 .يابي شسه استحس مطلو  ارز

آماوزش مساائل ديناي باه كودكاان و       انيرضا مطهري در خصوص اصاول مبا  در مقاله اي كه محمس

ت قارآن ، احادياث و   تري  اصول و مبااني آماوزش را كاه باا مطابقا      مهم؛  است نوجوانان ارائه داده

 ع( دريافته است به اي  شرح عنوان مي كنس : روايات ائمه )

 فطري بودن مسائل ديني ) نماز (  – 5

 اختياري بودن مسائل ديني  – 2

 آموزش تسرياي مسائل ديني  – 8
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 اعتسال در آموزش مسائل ديني  – 4 

 ني يتكرار و مساومت در آموزش مسائل د – 1 

 سهل و آسان گيري در آموزش  – 1 

 يني ايااد هماهنگي ميان خانه ، مسرسه و جامعه در آموزش مسائل د – 7 

تااثير آماوزش خاالق در داناش آماوزان       "راي مرتضي منطقي تحت عنواننتايج پايان نامه دوره دكت 

      ( نشاان ماي دهاس كاه در طراحاي       5831)  "الگويي باراي آماوزش خاالق آناان     ي  ابتسايي و ارائه

وا باه  . وي با روش تحليل محتا  است هاي درسي دوره ابتسايي به مقوله خالقيت توجهي نشسه كتا 

باعث كم توجهي به اهساف اساسي گرديسه ، هاي ارائه شسه  اي  نتياه رسيسه كه گستردگي و ويوگي

و بيشتر روي مقوله تحمل ابهاد ، درون نگري و آزمون مسئله كه از ويوگاي هااي شخصايت خاالق     

از نتايج ديگر محقق نيز ايا  موضاوع نتيااه گياري شاسه كاه آماوزش         است. توجه گرديسه ، است

القيت به ميزان قابل توجهي باعث افزايش خالقيت دانش آموزان مي گردد . در ضم  الگاويي كاه   خ

هااي خاالق از طرياق     اساسي انتقال مستقيم روشي جهت آموزش خالق ارائه داده شامل دو مولفه 

هاي درساي و   خالق از طريق تغيير و تحول در كتا  هاي زنگ خالقيت و انتقال غير مستقيم روش

 اي تسري  معلمان است . روش ه

كاه اكثار آنهاا عاسد     ، نشان مي دهس  هم دانش آموز اصفهاني 111( به روي  5878پووهش شعباني ) 

، عسد ارتباط صاميمانه باي  كاركناان مسرساه را      ، ها تناسب وقت نماز ، تساخل نماز با ساير فعاليت

آموزان در ايا  پاووهش نمااز را در    درصس دانش  71دليل بي عالقگي به نماز ذكر كرده انس . بيش از 

 گسترش دوستي ها موثر دانسته انس . 

نماز بسايار  ي نشان داد كه دوستان و همساالن دانش آموزان در اقامه  ي( در پووهش 5871ساداتي )  

كاه نگارش دوساتان داناش آماوز در       نس( مشخص نمود 5831سواري و همكارانش ) . موثر هستنس 

تاري    اي  پووهش نشان مي دهاس كاه يكاي از مهام     .جماعت موثر است  شركت كردن آنها در نماز
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. نماز كودكان تقليس از افراد محبو  مثل معلم ، والسي  و دوستان خاو  اسات    ي ويوگي هاي اقامه

هاي افزايش گرايش دانش آموزان به نماز ، تبليغ فوائس و اثرات نماز جهت تغيير  همچني  يكي از راه

 سوي خالق متعال است . هاي آنها به  نگرش

( نيز نشان داد كه داشت  دوستان نماز گزار عامل مهمي جهت ايااد عالقه و گرايش  5835سپهونس ) 

       علمان در نمااز عااملي باراي گارايش    همچني  نتايج ديگر نشانگر آن بود كه شركت م. ه نماز است ب

 دانش آموزان به نماز مي باشس . 

نماز در  بي  نوجواناان و جواناان تهراناي در شاوراي      ي حت عنوان اقامه( تحقيقي ت5872در سال )

    نتاايج ايا  پيماايش كاه باا       جوانان زير نظر كريم مطهر و سعادت شيخ انااد گرفات كاه اهام    يعال

درصس از جواناان باه نمااز خواناسن خاود       11به اي  قرار است . ،  شسهنفري انااد  5211 اينمونه 

 ايج حاكي از نماز خوان بودن بيش از دو سود جوانان بود . تصريح كرده انس . نت

        گارايش جواناان  ساناش ديناساري و  »تحقيقاي تحات عناوان    5877رضا طالبان نياز در ساال   محمس 

نفر از دانش آموزان دختر  831انااد داده ، جامعه آماري اي  پيمايش را در  «نسبت به نماز آموز دانش

تشكيل داده و اهام نتاايج عباارت اسات از :      71 – 77در سال تحصيلي  هاي تهران و پسر دبيرستان

 ميانگي  گرايش نسبت به نماز بسيار باالتر از ميانگي  فرضي مقياو باوده و نماياانگر گارايش كاامالً    

       پااي بناسي باه نمااز نساشاته و اكثريات      و  يساز پاسخگويان تق درصس 7/51ت به نماز است . تنها مثب

. نتايج مقياو دينساري نشان مي دهس كه  دادنسرا انااد اي  فرضيه  صس ( به نحوي ازآنهادر  34/ 8 )

 درصس پاسخگويان دينساريشان در حس قوي ارزيابي مي شود .  38حسود 

    اي ماوثر در گارايش   انوادگي مسرساه بررسي علل خا »تحت عنوان  ي( در پووهش5871كمالي نهاد ) 

  درصاس  71ان مي دهس كه : در ماموع نش «هاي شهر اراك ر دبيرستاندانش آموزان به نماز جماعت د

 درصس از دانش آموزان معموال در نماز جماعت مسرسه شركت  1/11دانش آموزان نماز مي خواننس و 

  وآموزان بيشتري  نقاش را دارناس    دانش مي كننس . از ميان عوامل و افراد موثر در نماز خوانسن پسران
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( 5873با دختران بيشتر در نماز جمعه شركت مي كنناس . امااد جمعاه و جعفاري )      پسران در مقايسه

      درصاس   81انااد دادنس كاه نشاان ماي دهاس بايش از       «پووهشي نماز در آينه »تحقيقي تحت عنوان 

     انس . رفتاار دبياران و كاركناان ماسارو در جاذ        سالگي نماز را آغاز كرده 51ل از دانش آموزان قب

مرباي باياس باه     آموزان به نماز تاثير زيادي دارد و دانش آموزان معتقسنس كه شخصيت و رفتاار  دانش

ردان را به نماز جذ  كنس . در ضم  محتواي كتب درسي گ، شا اخطار و تهسيس نحوي باشس كه بسون

 ،هاي ترغيب جوانان به انااد احكاد شرعي  و روش تسري  معلمان در آموزش مفاهيم مذهبي و راه

دانش          اكثررا   تحقيق آن است كه آموزش احكاد از ديگر نتايج اي است . شسهنمطلو  ارزيابي 

 آموزان بلس نبوده و اي  آموزش را در گرايش به نماز موثر مي داننس .

 

 مرتبط با موضوع  ينتايج و مطالعات خارج. 1..1

كاالرك و  سن فرزناسان توساط   ذهبي شا مذهبي بودن خانواده و ما ي در مطالعاتي كه در مورد رابطه 

صورت گرفت اي  نتياه به دست آمس كه نقش مادر  5888 2ام يالي  و و 5837در سال  5رتينگتون

در مذهبي شسن دختران و پسر در مذهبي شسن پسران بيشتر است و در صورتي كه باي  پاسر و ماادر    

ران و هم پسران بيشتر خواهس باود  اتفاق نظر و عمل مذهبي وجود داشته باشس اي  تاثير هم روي دخت

   ذهبي در بحث واكاليف و مراسم ماسي  در تاركت والاان داده كه شا( نيز نش 5831)  8اكراوزو .

اي ديني به نوجوانان مي شود . ) لطاف  ههاي مذهبي در خانواده باعث انتقال باورها و عملكردگفتگو

 ( 5875آبادي ، 

                                                           
1  Clark &Retington 

2 Alice Wigman 

3 Ozoorak 
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 ( نشان مي دهس كه اگر فراينس تربيت ديني در قالب مراحل  5815 ) 5اسالنسسيافته ها و مطالعات اسم

تربيتي  –يادگيري مفاهيم و ارزشهاي اخالقي ، رشس و تحول رواني با تسريع بيش از حس همراه باشس 

ناپايسار خواهنس بود تا حسي كه كودك قادر به تعميم اصاول يااد گرفتاه شاسه باه شارايط جسياس و        

 ( 5871) مطهري ،  .هاي تازه نيست  موقعيت

   سه ، نشاان  يگل باه چااپ رسا   ياش در ماله آلماني اشاپ ير كه نتايك پووهش در كشور الازايج ينتا 

 مي دهس كه :

ساتي و ترشاح   يهااي ز  ساتم يم سيم ارادي رفتار ، تنظياز موجب آرامش بخشي است و در تنظنم -5

 هورمون ها مؤثر است .

 سطه با خساونس است .له اي براي ارتباط بسون واينماز وس -2

 استمرار نماز باعث ارتقا  سطح بهساشت مي گردد . -8

 سا مي كنس .يبي ، احساو قسرتمنسي پيزال غينمازگزار با احساو اتصال به منبع ال -4

 ويلياد جميز در كتا  بهساشت رواني مي گويس : بچه هايي كه تربيت ديني دارنس ، از تخيل قوي

 كساني كه از تفكري نيرومنس برخوردارنس كه روحي آراد و متي  داشته تري برخوردارنس . مسلماً 

 باشنس و داشت  يك روح آراد از نتايج مستقيم اعتقاد به خسا و نيايش است . )نقل از كاظم زاده  

  ( اي  نيايش در دي  اسالد وبراي مسلمانان به شكل نماز تالّي مي كنس .   5871و عظيمي ، 

 

 

 

 

                                                           
1
 Smed slund  
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 . روش تحقيق1.1

در پووهش تاريخي محقق سعي دارد روابط و همبستگي هاي بي  پسيسه ها را مورد بررسي قرار دهس 

. در اي  روش با داشت  فرضيه روش  و جمع آوري اطالعات و مشاخص نماودن هاسف ماي تاوان      

رفته در اي  پووهش به علت كنكاش در آنچه كه وجود  . روش به كار واقعيت جسيسي را كشف كرد

داراي طبيعت تاريخي و توصيفي است. كرلينار در كتا  مباني پووهشهاي رفتاري ، تحقياق  داشته ، 

 . تاريخي به عنوان بررسي انتقادي رويسادها و تاربيات گذشته معرفي نموده است

تحقيق تااريخي  :  هنماي تاريخي مي گويس( كتا  راHistorian's hand bookدر كتا  )  5وودگري

ماي شاود كاه     معموالً پووهش تاريخي موقعي شاروع . بازسازي گذشته براي استفاده در آينسه است 

مراحال اساساي ياك پاووهش تااريخي      .  حادثه يا تاربه اي در گذشته مورد سؤال قرار گرفته باشس

. ارزشيابي و تازيه و تحليال  4ي اطالعات جمع آور. 8. تسوي  فرضيه 2. تعيي  مسئله 5از :  عبارتنس

 . نتياه گيري1 داده ها

. جمع آوري 2. انتخا  موضوع 5وودگري براي پووهش تاريخي به شش مرحله اشاره نموده است : 

  . ارزشيابي انتقادي اطالعات جمع آوري شسه4. يادداشت برداري مناسب 8اطالعات و شواهس مربوط 

 . برقارار نماودن ارتبااط يعناي ارائاه و انتقاال      1 هار چوبي باا محتاوا   . مرتب كردن اطالعات در چ1

 .خواننسگان  اطالعات به

     هااي  ماالك  نتخا  موضاوع تحقياق اسات كاه بتواناس      اولي  گاد براي انااد يك پووهش تاريخي ا 

  . است   اهميت موضوع چهارگانه براي تحقيق تاريخي را داشته باشس . اولي  مالك از نظر وود گري

                                                           
1 Wood  Gray 
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  . هاي ديني در ايران تأييس كننسه است شمسلماً اهميت موضوع آموز 

       هااي ديناي بسايار نوشاته     دومي  گاد در انتخا  موضوع اصالت آن است. گرچه درباره ي آماوزش 

 . تاريخي آن بايس مورد مطالعه قرار گيرد ي ، اما پيشينه سه استش

 زاراكاوري شسه در اي  پووهش درمابع جمع آاكليه منا كه ااست از آنا سومي  مالك اعتبار منابع

 .  پووهشي وجوددارنس ، چني  مشكلي پيش بيني نمي شود 

كه آيا نتياه ي خاصاي از ايا  پاووهش گرفتاه      چهارمي  مالك منحصر به فرد بودن است. يعني اي 

 در صورت تأييس يا عسد تأييس ، نتياه مشخص خواهس شس. . مسلماً خواهس شس يا نه

 

 ابزار جمع آوري اطالعات و تحليل داده ها : . 1.1

اول كه مربوط باه روش   شابخ . است هابزار جمع آوري اطالعات پووهش در دو بخش ارائه گرديس

  كارهاي آماوزش خاالق و  اات مربوط به راهاظور تبيي  موضوع ، اطالعات و به منااس اي ابخانهاكت

خصاوص  )ع( و قارآن در  به ديسگاه ائماه  اطالعات مربوط شناسي اجتماعي تعليم و تربيت ونيز روان

  باا  اابتسا فيش برداري گرديسه و سپا  ، سه است . اطالعات جمع آوري شسهموضوع جمع آوري ش

يفي قرار گرفتاه  اررسي و تحليل كامشورت تعسادي از اساتيس مار  به شكل طبقه بنسي شسه مورد ب

ه انظاران آماوزش مباحاث ديناي با      بردي صاحبوط به توصيف نظرات كاراخش دود مربااست . ب

 اده شاسه اش نامه باز پاسخ استفا اپرس ات ازاور جمع آوري اي  اطالعاس كه به منظاان مي باشاكودك

و اطالعات را  بهامونه هاي مورد نظر مصاحادر رو با ن احبه رواگران به صورت مصات و پرسشااس

  دريافت كرده انس .

 

 ام پژوهش : اجرا و انجي شيوه   .1.1  
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 -شافي اد مربوط به موضوع بااابخانه اي و اسناش هاي كتااول پ  از جمع آوري فيي له ادر مرح 

شناسي اجتماعي تعليم و تربيت ، خالقيت ، تفكر خالق ، رشس تفكر  كه در مورد مباحث روان هايي 

 ه يواناپشت داراي سارو بوده واهاي ديني و آموزش در م ها و گرايش كودك ، تربيت ديني ، نگرش

اسي اشنا  روان دياسگاه  اوابار اسا  ،   اسپا  . مشخص و گرد آوري شاسنس  ، تاربي و علمي بودنس

هاي خالقانه مورد تحليل قرار گرفته  ث تئوريك با روشاباحاهر يك از م،  ماعي تعليم و تربيتااجت

صااحب نظاران    از نامه هاي باز پاساخ كاه   بعس اطالعات پرسشي در مرحله  است . هو تبيي  گرديس

نتاايج   وتوايي قرار گرفتاه  اورد تازيه و تحليل محام،  ورد بحث جمع آوري گرديسه بودامي حوزه 

سه با نتايج ديگر مورد كنكاش قرار گرفت . در نهايت باا جماع بناسي اطالعاات اسانادي و      ادر مقاي

 هايي صورت گرفت . تازيه و تحليل ن ، احبه هاي به عمل آمسهانيز جمع بنسي مص كتابخانه اي و
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 ل آنهاتجزیه وتحلی

 

 

 

 

 

 

 

 تعليم و تربيت باورهاي ديني ) نماز ( در مدارس ابتدايي :. 1.1

 از دوران بلوغ شروع مي شاود ،   هاي مذهبي ، برخي تصور مي كننس كه تربيت ديني و شروع آموزش

هاي ديني را وظيفه ي خاص مسارو مي داننس . اگر بخواهيم باه   ه ها نيز آموزشو بسياري از خانواد 

ماي        شروع اي  آماوزش از چاه زمااني      و نوجوانان متسيني تربيت كنيم ، انكودك، معناي واقعي 

توانس باشس  با توجه به مباحث انسان شناسي و شناخت ابعاد روحي و وجودي انسان كه اسالد آن را 

رده است و با عنايت به اينكه ح  پرستش به عنوان بُعسي از ابعاد فطري انسان از بسو تولس در ارائه ك

بايس شروع تعليم و تربيت ماذهبي را    ، حالت بالقوه قرار داشته و باشرايط محيطي به فعاليت مي رسس

تربيات ديناي ؛   از بسو تولس و يا حتي قبل از تولس ، دانست . هسف اصلي نماز به عناوان جلاوه اي از   

دي  آموزشي يا دي  آموزي نيست بلكه رسيسن به مرحله ي تسي  است. يعني ايماني كاه باا گارايش    

. قلبي و فطري همراه با تعهس بوده و روحيه ي خسا محوري و خاسا پرساتي را در فارد شاكل دهاس      

 )رضايي، بي تا(
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 ديناي صاورت ماي گيارد ،    يكي از اشتباهات مكرري كه امروزه از روي غفلت و عادت در آماوزش  

در حالي كه اگر آماوزش ديناي   . دانش ديني است ،  تراكم اطالعات و انسوخته هاي حفظي و صوري 

بلكاه خاود ،     به همراه پرورش ح  ديني نباشس ، نه تنها به تقويت تمايالت فطري كمكي نمي كنس ،

 . مانع و حاا  بزرگي در برابر اي  تمايالت خود انگيخته مي شود

، را گرفتاه  « معرفات حقيقاي   » جاي « جنون اطالعات » عصر حاضر كه اطالعات و يا به عبارتي در 

مغلاو  تفكار   « اشاراقي  » است . در عصري كه هوش منطقي برهوش شهودي غلباه كارده و تفكار    

:   دراي  شرايط است كه به تعبير اماد راحل )ره( در كتا  تفسير دعااي ساحر،   شسه است ،« تحليلي»

. علمي كاه باه    تري  حاا  و مانع همان علم و دانش است ، يعني بزرگ هو الحجاب االكبرالعلم 

. حال با توجه به شيوه هاي راياج در   حاا  اكبر است  نور و روشنايي تبسيل نگردد و ايمان نياورد ،

 ها ازوار اطالعات مذهبي مختلف و بازخواني حفظي آنآموزش ديني مسارو و انباشت طوطي  فراينس

هااي   يت ح  معرفت يابي و حقيقت جويي مي توان داشت   آيا نظااد زبان كودكان ، اميسي به تقو

آموزشي در شيوه هاي تربيت ديني به ره يافت هايي مي رسنس كه فرد به درجاه اي معرفات و بيانش    

 ديني دست يابس 

طالعات ديني و چيزي كه مسلم است ، معرفت ديني ، ح  ديني و رغبت ديني نه در انباشت ذهني ا

نه صرفاً در مسارج علمي حاصل و نه با چشم سر كه با چشم دل و گوش جان و سيرت باطني و زبان 

 ( 5831قلب به دست مي آيس . ) كريمي ، 

  برنامه ريزي هاا  اي  ، هاي مختلف تعليم و تربيت ديني در مسارو بايس گفت با توجه به برنامه ريزي

، نه در قالب اجبار و اكاراه    ، ايس بيشتر معطوف به دل و قلب انااد گيردكه ب ، و مغز نه برمبناي ذه 

شناسي  روان    كه بايس شور و شوق و با اشتياق همراه باشس . چيزي كه امروزه در آخري  يافته هاي 

تربيت ديني و پرورش هوش شهودي از سوي متفكران بزرگ تعليم و تربيت مطرح شاسه و ساازمان   

در قرن بيست و يكم ارائه كارده  نيز در تازه تري  تعريف خود از مقوله ي يادگيري  جهاني )يونسكو(
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هااي   ، به آن اصرار ورزيسه و تأكيس كرده ، آن است كه براي پرورش تفكر شهودي و گسترش ارزش

) دفتر همكااري هااي    .توجه گردد، ديني و اخالقي بايس به جايگاه عاطفي كه مركز آن در قلب است 

 ( 5888    المللي وزارت آموزش و پرورش ،علمي بي

باه حاام و كالباس      حال سئوال اي  جاست كه اگر فراواني مطالب ديني در مسارو را افزايش دهيم ،

لزومااً باه     تبليغات و تعاليم ديناي را گساترش دهايم ،    صوري كتابهاي ديني بيفزاييم و با تنوع كمّي ،

انتقاال كالباس كلماات     ايم   آيا رابطه معناداري باي   تقويت ح  ديني و رغبت ديني هم كمك كرده

كيفيت اي  ارتباط با چاه شارايط و در     هاي ديني ( و فهم و عشق به دي  وجود دارد   )آموزش وايه

  كسامنس   چه زمينه هايي رخ مي دهس و عواملي كه مانع ايااد اي  ارتباط معنادار هستنس 

   آن اسات كاه شاوق كناكااوي و حا  حقيقات جاويي         در هنر مربي موفق در پرورش ح  ديني ،

دانش آموز را نسبت به زيبايي هاي دي  و حالوت دي  داري افزايش دهاس و از هار گوناه آماوزش     

تحميلي و انتقال مستقيم مطالب و مفاهيم ديني بسون آمادگي قبلي بپرهيزد . او بايس فرصتي را فاراهم  

في شف كنس . چرا كه تربيت ديني فراينسي ارتاالي و اكتشاكه ك  دي  را نه كسب ،  آورد كه مخاطب ،

بيروني كه يك فراينس دروني و فطاري  ي نه يك فراورده   جوهره دي است و نه اكتسابي و تحميلي .

هسف تربيت ديني برانگيخت  شوق و رغبت به خسا پرستي و پي بردن به كاركرد لذت بخاش   است .

مهام تار از دريافات      دمي چگونه به حقيقت ديني دست ياباس ، كه آ ديني است . در واقع آموزش اي 

معلومات ديني از جانب ديگري است و ايااد شور طلب و شوق به ديا  ضاروري تار از اطالعاات     

 (  5831  ديني است .)كريمي ،

از ، اعتقااد دارناس كاه ماهيات فلسافه عباارت اسات          فيلسوف آلماني ،  ،5دانشمنساني چون ياسپرو 

( شور و اشتياق طلب ديني در دانش آماوز اگار    5811، يقت نه وصول به آن ) مبشري جستاوي حق

                                                           
1 Karl Jaspers 
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خود به خود منار به تأثير تربيتي در ساختار شناختي و عاطفي او مي شود . سقراط نيز   پرورش يابس ،

و هسف تربيتي چيزي جز عشق به زيبايي   ، آموزش يعني عشق به دانست در اي  خصوص مي گويس :

ماسارو ابتاسايي ماا نقاش و جايگااه        بايس گفت ،  با توجه به اي  مقسمات ، قت جويي نيست .و حقي

خصوص انتقال باورهاي ديني به كودكان دارنس . هرچنس در تربيت جسيس  ربسيار سخت و دشواري د

شسه است كه آموزش و پرورش بسون ياري و همكاري آگاهانه خانواده ها  اي  موضوع كامالً پذيرفته

مطلو  چنساني نخواهس گرفت و علت آن نيز ارتباط مستمر كودك باا مباحاث و مطالاب    ي نتياه  ، 

 خصوصاً خانواده است .  مختلف تربيتي در خارج از مسرسه ،

الهي و پيش درآمس قبولي ساير اعماال در  ي تأكيسات بسياري كه بر نماز به عنوان اصلي تري  فريضه 

ماي        نشان مي دهس كه مسارو ابتسايي ماا تاا چاه اناسازه       ديسه ،دي  اسالد و حتي ساير اديان گر

اهساف مورد نظر  ي تواننس در شكل دهي و ساخت انسانهاي مؤم  و معتقس واقعي مفيس باشنس . عمسه

  :در آموزش نماز و مفاهيم ديني در مسارو را مي توان به اي  شرح توصيف نمود 

 

 

 

  ی اعتقادی :ارتباط و نزديكی با مبان -.أ2.3

زمينه ساز نزديكي و ارتباط مستمر با مباحث اعتقادي  آموزش نماز و مفاهيم پايه ي دي  در مسارو ، 

دوره اي را   ديسگاه هاي مختلاف روان شاناختي ،   دبستان ازي دي  مي گردد . كودك در سني  دوره 

نقاش زياادي دارد .   هاي مختلف از طريق الگاوگيري در ياادگيري هااي او     طي مي كنس كه آموزش

مسرسه با الگو قرار دادن آموزگاران مؤم  و متعهس و آشنا با روحيات دوران كودكي مي تواناس اولاي    

 پايه هاي مباني اعتقادي فرد را محكم و استوار سازد.
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در روناس پيشارفت و قباول آموزشاهاي      هر چنس ارتباطات كودك در دوران قبل از مسرسه با خانواده ،

 در اي  پووهش به نقش مسارو و آماوزش هااي خالقاناه     اما  ،دوره دبستان مؤثر است مختلف ديني 

هااي   مي پردازيم و با توجه به منابع مختلف ارائه شسه مي توانيم چني  انتظار داشته باشيم كاه روش 

 سااورهاي ديني خواهانقش خود را در تثبيت ب، ويق اراه با تشاگودهي و آموزش هاي هماح الاصحي

 . شتگذا

 

 ايجاد انگيزه و گرايش درونی : -.ب2.3

مسارو دوره ي ابتسايي مي تواننس با شيوه هاي نوي  روان شناختي آموزه هااي ديناي را باه نحاوي      

. با توجه به پيشينه ي مباحث آماوزش   ارائه دهنس كه انگيزش دروني كودكان به اي  امور بيشتر گردد

كليف مسرسه اي بلكه با بصيرتي دروني باياس شاكل ياباس تاا     نماز و باورهاي ديني نه به شكل اداي ت

 كودك خودجوش به سمت انااد فرايض ديني گرايش پيسا كنس.

 

  : )بصيرت(تقويت تفكر و معرفت دينی -.ج2.3

هرچنس كودكان در طول دوران دبستان چنسان با مفاهيم انتزاعي سروكار نسارنس ، اما نماز با معرفات و  

، كاه   هاي كودكانه گاردد  ها و كنكاش و ابتسايي مي توانس باعث ايااد سؤالشناخت هرچنس سطحي 

پايه گذار      نوع نگاه معلمان و شيوه ي پاسخ دهي به اي  مباحث مي توانس باعث رشس تفكر ديني و 

 معرفت و بصيرت در كودك گردد.

 

 نقش مدارس ابتدايي در آموزش نماز به كودكان : . 1.1



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 171 

هاي بسايار مهام و    تسايي ، در تربيت ديني و رشس و بالنسگي مذهبي كودكان نقشمسرسه در دوران اب

هاي مختلاف مسرساه    . با توجه به پيشينه ي مورد مطالعه مي توان نقش حساسي رابه دوش مي كشس

 در آموزش نماز را به اي  شرح توضيح داد.

 

 يجاد شور و اشتياق : ا -. أ1.3

ي خاو  و باس قارار    به شرايط رشس ذهني خود تحت تأثير الگوها در دوران ابتسايي كودكان با توجه

    .  الگوهاي ماذهبي ، رفتارهااي ماذهبي مناساب را شاكل داد     ي در مسارو با ارائه  گرفته و مي توان

درست و صحيح از اي  مرحله در آموزش نماز باه كاودك ميال و رغبات بيشاتري باراي        ي استفاده

انااد اعمال عبادي و نماز و گرايش هاي رفتاري خواسته شاسه   . كودك پيگيري امور مذهبي مي دهس

از سوي والسي  و مربيان مسارو را در ذه  خود بررسي و بيشتر به پيامسهاي آني آن توجه مي كناس.  

در واقع نيت و منشأ پذيرش و انااد اعمال عبادي بر اساو احساو خوشاينسي يا ناخوشاينسي آناي  

 ( 5831درك مي كنس . ) فرهاديان ،  است كه كودك آن را احساو و

 

 الگوهای دينی :ی ارائه  -. ب1.3

اما آنچه درباره ي كودكان و نوجواناان    ها به طور فطري به نيايش گرايش دارنس ، بسون ترديس انسان 

هاي ديني به آنهاسات . در اثار احسااو همانناس      نحوه ي آموزش و ارائه و انتقال ارزش ، مهم است

تواننس با رغبت و شوق بيشتري به اقامه ي نماز گارايش پياسا    گيري صحيح كودكان مي سازي و الگو

هاي پرورش دهنسه ياا آماوزش دهناسه ، باراي      . هرچه شخصيت كرده و با طيب خاطر نماز بخواننس

. روشا    ، تأثير پذيري آنها افزايش مي يابس دانش آموزان در مسرسه محبو  و دوست داشتني باشنس

.  گز نبايس به اجبار و تحميل و فشار، دانش آموزان را به انااد فارايض ديناي وادار كنايم   است كه هر
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قاسمات  ها ، با فاراهم نماودن م   بلكه بيشتر از هرچيز ، جاذبه هاي رفتار عاطفي خودرا در بيان ارزش

 (نماز افزايش دهيم. ) پيشي  

 

 نقش ايجاد معرفت و شناخت : -. ج1.3

ويوگاي        و فهميسن از برجسته تاري   هستنس . نياز به دانست  ي  و آموزشكودكان تشنه ي يادگير 

، كاه البتاه باياس در     هاي انسان است . كودك براي انااد هرفعلي محتاج به شناخت و درك آن است

. در خصوص مناسك نماز نياز كاودك محتااج اسات كاه درك صاحيح و        سطح فهم و فكر او باشس

ايا  نقاش را   ، پ  از خاانواده  در مورد چرايي آن داشته باشس .  منطقي روشني از آن داشته و توجيه

مسارو ابتسايي به عهسه دارنس كه بايس شناخت و معرفت كودك نسبت به مناسك ماذهبي ، خصوصااً   

 ( 5831. )قائمي ،  نماز را باال ببرنس

 

 نقش نهادينه كردن فرهنگ نماز :  -.د1.3

تاري  و حسااو تاري  اهاساف نظااد       مسارو يكاي از مهام   موضوع آموزش نماز و تربيت ديني در

هاي فوق برنامه ، مراسم مذهبي داخل و خارج از  آموزشي است كه در قالب كتابهاي درسي ، فعاليت

هاا   آن . نمود عيني تربيت ديني دانش آموزان در رفتار  هاي اردويي انااد مي گيرد مسرسه و فعاليت

. اگر فرهناگ   ماز( در رأو ساعت برگزاري نماز تالي مي يابسيعني مشاركت در تكاليف مذهبي ) ن

نماز در مسارو به شكل مناسب نهادينه شود ، بازتا  آثار فردي و اجتماعي آن در ساطوح مختلاف   

داناش آماوزان     . فراهم كردن شرايط مساعس و توجه به نيازهاي معنوي  يابسي رفتاري نيز گسترش م

. )كريمي  مي دهس    در مسارو شكل  نماز بستر اصلي تربيت ديني رابه منظور گرايش باطني به امر 

 ،5834 ) 
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 نقش ساخت نگرش مثبت در كودكان : -. ه1.3

دانش آموزان در طول رشس خود در معرض اطالعات گوناگوني قرار ميگيرنس كه برخي مثبت و برخي 

تنبيه ماي شاونس و مقاساري از     براي بعضي از رفتارها تقويت و براي برخي ديگر ديگر منفي هستنس .

هاا   . اي  رونس نيز براي آموزش نماز و شكل گياري نگارش   رفتارها را نيز از طريق تقليس مي آموزنس

هاي دانش آموزان در هرسه مؤلفه شناختي ، احساسي و آمادگي براي عمل مؤثر  . نگرش صادق است

نه ي مطالعاتي مسرسه مي تواناس باا شايوه    . بر اساو پيشي مي كننس ايفا بوده و نقش بارزي را در دنيا

هاي مثبت و منفي دانش آموزان نسبت به نماز و باورهااي ديناي كاار     هاي مختلفي در تربيت نگرش

هاا   كاركرد اصلي تربيت ديني و تقويت نگرش مذهبي داناش آماوزان بار فرايناس تغييرنگارش     .  كنس

هاا و   ودآگااه و تارباي فارد از ارزش   است. اگر نگرش ها كه همان باورهااي دروناي و ناخ   متمركز

، نمي توان به اثر بخشي تعليم و تربيات ديناي    طرز تلقي هاي مختلف است تغيير نكنس ها و فرهنگ

 ( 5834) كريمي ،  . در مسارو اميسوار بود

مطالعات متعسدي كه در خصوص نگرش دانش آموزان در ابعاد مختلف انااد شسه حاكي از آن است 

         ؤلفااه هااا و متغييرهاااي فااردي و اجتماااعي در مسرسااه ، در ساااخت نگاارش كلااي كااه بسااياري از م

         ساناش نگارش   »محماس زنگناه در خصاوص     ماؤثر اسات. در پووهشاي كاه توساط     دانش آموزان 

 كه  نااد گرديسه نيز نشان داده شس ا 5838در سال  «دانش آموزان به نماز و بررسي عوامل مؤثر برآن

داناش            حاوه ي تشاويق  زان تحصيالت والسي  ، ميزان مذهبي بودن دوساتان ، ن رهاي مي: متغي

هاي مرتبط با نماز در مسرسه ، ميزان  حضور معلمان در نماز جماعت ، ميزان فعاليتنماز ، آموزان به 

، جو مذهبي  ر معلمان در نماز جماعت، حضو بي مسارو نزد دانش آموزانمحبوبيت چهره هاي مذه

در مسرسه و ميزان رضايت شخصي پاسخگويان ، رابطه ي مثبت و معنا داري در سطح اعتماد  موجود

نتايج ديگر پووهش توصايف شاسه آن    . از درصس با نوع نگرش دانش آموزان نسبت به نماز دارد 81

ماسارو ، امكاناات مارتبط باا نمااز در        كه حتي عضويت دانش آموزان در تشكيالت گروهي است
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ز با نوع هاي گرد و سردكننسه ي نمازخانه و اماد جماعت مسرسه ني سيستم  ، وضوخانه ، مسرسه ماننس

 ( 5838گنه ، دانش آموز نسبت به مسرسه ارتباط معنا دار دارد. ) زن نگرش

 

 نقش جهت دهی اخالقی : -. و1.3

و لذكر اهلل  تنهی عن الفحشا  والمنكر ان الصاّلة ةاقم الصلو: آمسه  41در سوره ي عنكبوت آيه ي 

طبيعت نماز باه گوناه   كارهاي زشت و ناپسنس باز مي دارد.نماز را به پادار كه نماز انسان را از . » اكبر

داري نيز بهتري  ضام  اجرايي براي خاود اي  دو  اد انساخته واان را به ياد مبسأ و معااي است كه انس

 ( 5871)غمخوار يزدي ، « كارهاي زشت و ناپسنس است. از

با تهاجم  ي تري  راه هاي مقابله آن يكي از مهم درخصوص آموزش نماز و به پاداشت  يس مساروتأك

اسالد،  ابه تعاليم و آموزه هاي دي  مبي . بن فرهنگي و آلوده شسن اخالق نسل جوان به فساد مي باشس

را  نمااز گازار        ، نماز قلعاه و دي مساتحكمي اسات كاه      حصن من سطوات الشيطان ةان الصال

 « ( ع»)اماد علي .  ازحمالت شيطان محفوظ مي دارد

. دكتر  بنابراي  نهادهاي تعليمي و تربيتي ) مسارو ( بايس از ابتسا كودك را با محتواي نماز آشنا سازنس

عليرضا رحيمي در كتا  تربيت ديني كودك مي نويسس : به لحاظ تربيتي دوره ي دبستان بهتري  زمان 

، خاالق مبتناي بار عاادت     توسال باه ناوعي آماوزش      مطلو  است ،رفتارهاي  براي ايااد عادات و

. هرچنس تعليم و تربيت ديني در نهايت منار به اصالح رفتار  مؤثرتري  شيوه ي آموزشي اخالق است

هااي   و ايااد عادات صحيح و پسنسيسه ي اخالقي مي گردد و بهتري  دوران باراي شاروع آماوزش   

ماعي ديني و نيز اياااد رفتارهااي خاو  و مناساب ، دوران كاودكي )      اخالقي و آدا  فردي و اجت

هاي ديني كودكاان نياز در ماسارو ابتاسايي و توساط       دبستان( است و بخش بسيار مهمي از آموزش

 ( 5831. ) رحيمي ،  مربيان و معلمان صورت مي گيرد
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ل از آن شاكل  بسون شك سنگ بناي شخصيت و اخالقي بودن هر فرد از دوران كاودكي و حتاي قبا   

     هاا و  . بساته باه ناوع آماوزش     گرفته و پايه هاي آن به مرور مستحكم تر و يا سست تر ماي گاردد  

، خصوصايات و ويوگاي هااي     اجتماعي كه فرد در آن رشس مي كنسهاي مختلف خانوادگي و  محيط

ي باه مؤلفاه هاا    . آموزش صحيح نمااز باا توجاه    يافت مختلف شخصيتي نيز متحول و رشس خواهس

و ابتسايي مي توانس ، كودك را از ابتاسا باا معنوياات و اخالقياات ماورد تكاريم       اثرگذار آن در مسار

كاودك را در سانيني   ، . مسارو ابتسايي  يسنگيزه ي بيشتري دركودك ايااد نماديگران آشنا ساخته و ا

كودك نهادينه كرده  در اختيار دارد كه مي توانس به سادگي مباحث اخالقي متأثر از نماز خوانسن را در

شسن از بسي ها و پليسي ها معناا  دوست داشته شسن نزد خساونس و دور  و اقامه ي نماز را مترادف با

 كنس.

 

 ) نماز (  يدين يه ي خالقيت با رشد وتقويت باورها.  رابط1،1

هااي نظااد آماوزش و پارورش      تري  هاسف  قيت در كودكان ، يكي از مهمالپرورانسن و پرورش خ

ش افراد خالق و مبتكر را باه عناوان اولاي     ورحتي برخي از صاحب نظران ، پر .   مي گرددمحسو

هر چنس در ايا  پاووهش ماا باه      ( 5871) توكلي ، . هسف دراز مست آموزش و پرورش دانسته انس 

ي اما از خالقيات معلماان در انتقاال و ارائاه     ، هاي پرورش خالقيت كودكان نيستيم  راه دنبال يافت 

    آماوزش باورهااي ديناي     . هيم ديني به كودكان دوره دبستان نهايت استفاده و بهره را خواهيم بارد مفا

در شارايطي كاه    آن هام  . ( به كودكان موضوعي نيست كه بتوان به سادگي با آن برخورد نماود )نماز

بيات  هار ياك در صاسد تث    و اطالع رساني و تبليغاتي مشغول كار خود ماي باشانس   هاي تماد دستگاه

ايس ذهناي خاالق و بسايار پيچياسه     ؛ ب مي كننس جهاني تالشي موقعيتشان در نگرش و افكار جامعه 

تاري  دوره   دبستان حساو ي داشت تا بتوان در اي  وادي سربلنس و پيروز بيرون آمس . كودكان دوره
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اناس  زنسگي خود را در كنار معلمان خود سپري مي كننس و ايا  نقاش واالي معلام اسات كاه ماي تو      

آموزش و پرورش براي رشس خالقيت . كودكان را در مسيرهاي فكري و عقيستي مورد نظر قرار دهس 

 زير بناي تعليم و تربيتي به منزله ، و نو انسيشي در معلمان و دانش آموزان به ويوه در دوره ابتسايي 

باياس بكوشاس بار     س . در گاد بعسنبايس درك روش  ، صريح و عميقي از شرايط موجود به دست بياور

مبناي فلسفه تعليم و تربيت و اهساف اصولي و معيارهاي علمي و معتبار تصاوير روشاني از شارايط     

اي  تصوير مي توان به خاوبي دريافات كاه شارايط     ي مطلو  پرورش خالقيت ترسيم كنس . با ارائه 

آموزشاي و  ، سازمان آموزشي خانواده ها و ياا هار محال     هپرورش خالقيت در كالو درو ، مسرس

پرورشي ديگر بايس به چه صورتي باشس . در نتياه مي توان با صرف وقت ، انريي ، انگيزه و سارمايه  

  .در مسير پرورش و شكوفايي خالقيت و نو انسيشي قرار گرفت

. و ياادگرفتني اسات    يآموختن، نماز و ساير اعمال و رفتارهاي ديني نيز ماننس ساير رفتارهاي انسان  

هاي موثر همراه باشس ، مي توان در آينسه انتظار  وزش در اي  سطح اگر با خالقيت و نوآوريانتقال آم

جواناان كشاور در راساتاي تعااليم ديا  مباي  اساالد و        ي داشت كه باورها و اعتقادات تثبيت شسه 

اهميت اي  مسئله هنگاامي بيشاتر ماي گاردد كاه      قرار گيرد .  اعظم)ص(گسترش اخالق نا  پيامبر 

هاي گذشاته بياناسازيم . در طاول     گذرا و محققانه به رونس آموزش مفاهيم ديني در طول سال نگاهي

هااي مساتمر و شابانه     هاي مختلف تبليغي و آموزشي باه فعاليات   هاي گذشته هر چنس دستگاه سال

 اما نتايج بسياري از،  هاي چشمگيري داشته انس روزي خود ادامه داده انس و در اي  وادي نيز موفقيت

بررسي هاي علمي حاكي از آن است كه پايبنسي و استمرار انااد فرايض ديني در ميان جوان چناسان  

با انتظارات مسئوالن همخواني نسارد و در بسياري از ماوارد اعتقاادات كمرناگ و در اناااد فارايض      

سالم  اما چيزي كاه بار محقاق م   ، كوتاهي مي شود . اي  امر ممك   است داليل متعسدي داشته باشس 

كاه باه    ايهااي اولياه    انتقال مفاهيم و باورهاي ديني و آماوزش ي است اي  موضوع است كه نحوه 

   نقش بسيار مهم و غير قابل انكاري بار اعماال و رفتارهااي آيناسه     ، مي شود  كودكان در دبستان داده
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شاناختي و   وانها دارد . معلمان و مربياني كه بر اصول صحيح آموزش با توجه به شرايط متعسد ر آن

ديني آگاهي و اشراف دارنس به تماد دانش آموزان با يك روش يكسان آموزش نمي دهنس و اگار هام   

 هاي خالقانه و موثرتري را به كار مي بنسنس .  روش، مابور به آموزش گروهي باشنس 

تربيات در  مسرسه در تربيت ديني كودكان نقش بسيار بااليي دارد . مسرسه به عنوان جايگااه تعلايم و   

       از طرياق ابعااد عقياستي فارد    ، ساخت و هويت عقيستي كه زير بناي شخصايت رفتااري انسانسات    

هاي ديناي در ماسارو و رساانسن     آموزش. مي توانس باعث ايااد دگرگوني هاي رفتاري در او گردد 

    كاار  ، شاس  ايماني كه با گرايش قلبي و فطاري باودن هماراه باا تعهاس با      "تسي   "كودكان به مرحله 

 به آن دست يافات . بلكاه نيااز اسات تاا       هاي سنتي بتوان نيست كه تنها با تكيه بر آموزشاي ساده 

ي را در اي  راه به كار گرفت . آموزشي كه معلم در خصاوص تربيات ديناي باه     اشيوه هاي خالقانه 

كنس كه علام تاواد باا     بينشي ايااد مي،  كودكان ارائه مي دهس و اگر همراه با معرفت و شناخت باشس

هاي مسارو ، مشااركت فعاال    تزكيه يكي از ثمرات آن خواهس بود . حضور معلمان در نماز جماعت

       آنها در امور مذهبي و باه كاارگيري شايوه هااي ناوي  آموزشاي ، در تقويات روحياه ديا  بااوري          

 (  5832دانش آموز بسيار اهميت دارد . ) رضايي ، 

 . درسي مختلف ، درو ديني جز الينفك برنامه درسي مسارو به شامار ماي رود   در ميان انواع مواد 

ي چون شهيس مطهري ، شهيس بهشتي ، شهيس باهنر ، همواره براي دست انسركاران نظاد آموزشي انبزرگ

هاي پار ثمرشاان در گناانياسن ماواد درو ديناي در       كشور و دانش آموزان و معلمان به دليل تالش

آموزش ي هاي اخير توجه به نيازهاي نو در عرصه  در سال.  نسه و جاويس هستنسآموزش و پرورش ز

     توجاه بايش از پايش باه ياادگيري جنباه هااي نگرشاي        ، ديني ، رويكردهاي جسيس در امر آموزش 

هاي نوي  و خالقانه را در تعليم و تربيت ديناي و توجاه    لزود بهره گيري از روش ، آموزه هاي ديني

براي شكل دهي به رفتارهاي ديني و تقويت احساو ديني از طريق شناخت كامل نماد  به اي  آموزش

آموزش نماز و باورهاي ديني ديگر در سطح مسارو ابتسايي . بسيار بيشتر كرده است  انو تفكر در آن
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هاي خاص دست انسركاران و برنامه ريزي دقياق و   به دليل س  و سال خاص كودكان نياز به درايت

دارد . شيوه هاي نو در تعليم و تربيت بر افزايش مشاركت دانش آماوزان در امار ياادگيري و     خالقانه

هااي   ايااد فرصت مناسب براي حضور فعال او در تماد صحنه هاي يادگيري تاكياس دارد و فعاليات  

         مااوختني كودكااان از يكااسيگر ، فااراهم آوردن امكااان بااروز خالقياات و ابتكااار بااراي   آگروهااي و 

. از نكاات  …برقراري پيونس بي  آموخته هاي خود در دروو مختلف وي انش آموزان ايااد زمينه د

هاي  كودكان به آموزش ي نگاه اگر ما از دريچه . هاي خالقانه است مورد توجه و بسيار مهم آموزش

س بهتر خواهيم فهميس كه چرا در اي  پاووهش تاكياس بساياري بار فراينا      ، ديني خصوص نماز بنگريم

كودك به تخيل ، عاطفه ، موسيقي ، تحرك ، شاادابي ،    خالقيت در آموزش مفاهيم ديني شسه است 

دهس به همي  علت است كه وقتي معلم و نظاد آموزشي ايا    . اهميت بسياري مي…نشاط ، بازي و 

 نيازهاي دروني كودكان را درك كرده و به صورت مستمر در كالو درو ، كتاا  ، روش تاسري  ،  

هاي مورد نظار   تربيت ديني و آموزش ، وه ارتباط و ارزشيابي و ساير فراينسهاي آموزشي وارد كنسشي

 موثرتر و پايسارتر خواهس بود . بنابراي  هنگامي كه در مسير تربيت ديني يك كودك دبستاني گااد بار  

كه چگونه نيازهاي  بايس شناخت منطقي و كاملي از نيازهاي او داشته باشيم به او ياد بسهيم، مي داريم 

خود برخورد منطقي داشته باشس به همي  علات ضارورت دارد كاه در برناماه هااي آموزشاي ديناي        

انتقال مفاهيم مورد نظر بايس متناسب با سطح رشس مفهومي و فكري او بوده ، باعاث  ، كودكان دبستان 

هاا ماي تواناس     گوناه آماوزش    ارضاي نيازهاي او شسه و انگيزه بااليي را در او ايااد كنس . انتقال اي

اساب را باه   نهااي او تغييار م   تر دروني كرده و در سطح باورها و نگارش  انگاره هاي ديني را سريع

 .وجود آورد

 ودكان در مورد اعتقادات مذهبي آنان مي گويس :پروفسور الفون در كتا  ريشه هاي رواني رفتار ك 

آنچه اساساي و مهام اسات ، شاناخت و     شس . مسئله ي اعتقادات مذهبي ، يك موضوع فرعي نمي با

،  معني امر ربّاني و مذهب است. تربيت مذهبي باياس باه نحاوي باشاس كاه برخاورد       « خسا » كشف  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 178 

كودك و خسا را تسهيل كنس. در پرتو شناخت طبيعت و قسرت عشق و همچني  شناخت اسرار حيات 

ن با ديگري و در پرتو رماز يگاانگي   و زنسگي است كه مي توان به خسا نزديك شس. در پرتو يكي شس

 است كه مي توان در حضور خسا قرار گرفت.

انااد اعمال مذهبي ) نماز ( فقط قادر است ، موقعيت هاي مناسب و سمبوليك را به منظور برخاورد  

و مالقات با خسا ، فراهم سازد . ولي براي حيات و زنسگي ممك  است ، موقعيتي باراي مالقاات باا    

خسا توصيف و تعليم داده نمي شود ، بلكه درك مي شود و رفتار مذهبي والسي  يا مربيان خسا باشس . 

نه تنها بهتري  وسيله ي استنتاج است ، بلكه بهتري  وسيله ي آغاز   در مسرسه و انااد اعمال مذهبي ،

 اعمال مذهبي است .

  توانيم ، ببينيم ، بيان كنيم ، هرچيزي ممك  است عاملي باشس تا نشان داده شود كه غير از آنچه كه مي

يك چياز خاوش    كشف كنيم و ثابت كنيم ، يك حساكثر و يك حساقل ، يك انسازه ي كوتاه يا بلنس ، 

تعادل   تركيب و يك چيز بي دواد و چيزي نيز بيشتر از اينها وجود دارد كه باعث معازه ي زنسگي ، 

 نيز جهاني در جهان ديگرنس. و تحول جهان و هرچيز و هر ك  مي گردد كه خود آنها

از قول پيريانه يادآوري مي كناس كاه      « روان شناسي تربيتي وجسان اخالقي » هانري بيسونيس در كتا  

احساو مذهبي در اوج شخصيت رواني پيسا مي شود كه تحت تأثير همي  شخصيت قرار گرفتاه و  » 

عماال ماذهبي چاون باه وجاود آماسه ،           به اي  ترتيب انااد ا« در ماموع عامل كمال انساني است . 

به عنوان يك رفتار كليشه اي اجتماعي مطمئني تلقي شاود.    نمي توانس حتي در نزد كودكان خردسال ، 

عشاق    بلكه همراه با خسا به عنوان يك بازگشت و تكرار دائمي ، يگانگي ، صلح و آشتي ، اخالص ،

 نسبت به ديگران است.

 تار واگاران و كودكان بايس همگي با هم و در هنگاد اعمال مذهبي معني گفان و آموزاوالسي  ، مربي

  باا توجاه باه درجاه هار       حركات الهامي و منتقله را كه به ما فرصت مشاركت در بُعس بي نهايت را ، 

كساد ، هر قسر هم كوچك باشس ، ارائه مي دهس ، دريابنس . همي  امر است كه باعث زيبايي و عظمات  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 179 

بي كه دائماً در حال تاسيس و تحمل هست ،  مي گردد و اي  اعمال مذهبي تنها باه خااطر   اعمال مذه

توساعه ي زناسگي و    تسلّي افراد يا برطرف كردن اضطرا  آنان نيست بلكه ايااد ناوعي مشااركت ،  

 ( 5817نوعي پااليش روحي است . ) دكتر سروري ، 

خصوص ذهني خاالق و تاأثير خالقيات بار      در كتا  شگفتي هاي مغز آدمي ، در 5دكتر توني بوزان

در حاال حاضار معماول آن    » يادگيري مطالب جالبي را متذكر شسه است. وي در كتابش مي نويساس  

است كه به اطالعات بيشتر اهميت داده مي شود تا به فردي كاه باياس آن اطالعاات را فراگيارد و در     

گيني كتا  ها و آموزش ها آنهاا را بيشاتر   نتياه افراد از لحاظ مغزي در گردابي غرق شسه انس كه سن

فرو مي برد. انفاار اطالعات و انتشارات به سارعت گايج كنناسه اي اداماه دارد ، درصاورتي كاه از       

توانايي ها و قسرت شخص براي يادگيري آن مطالب غفلت و مسامحه گردياسه اسات. اگار شاخص     

آماوخت  مطالاب كناس ، بلكاه باياس      بخواهس حريف موقعيت كنوني گردد ، نبايس تالش زيادي باراي  

راهكارهاي جسيسي براي برخورد با اطالعات جسيس ، مطالعاه و كساب معلوماات در پايش گيارد ،      

باه خااطر آوردن ،    راهكارهاي جسيس استفاده از امكانات طبيعي خود براي : آموخت  ، فكار كاردن ،    

 ( 5818 خالقيت و حل مشكالت است . ) توني بوزان ،

 

 : در مدارس ابتداييخالقيت نماز و  يه رابط. 1.1

 خالقيت قابليت و توانايي است كه همه ي انسانها در سطوح مختلفي از آن برخوردارنس . باه تحقياق   

توان آفرينشگري را به عنوان رك  اصلي تمسن و يكي از وجاوه اساساي افتاراق انساان وحياوان       مي

يت را به عنوان شناسه هااي باارز فرهناگ جواماع     دانست . جامعه شناسان انقياد ، تقليس و عسد خالق

، كه يك نياز متعالي است  . آفرينشگري نه تنها يك توانايي استبسادي و استحماري به شمار مي آورنس

                                                           
1 Toni Boozan 
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كه حتي يكي از صاحبنظران و روان شناسان مشهور آن را در رأو سلسله نيازهااي انساان قارار داده    

القيت وجود دارد آن اسات كاه بااهوش باودن لزومااً      است. نكته ي قابل توجهي كه در خصوص خ

معادل خالق بودن نيست. هرچنس در شكوفايي خالقيت مي توانس مؤثر باشاس اماا بااهوش متوساط و     

 عادي نيز اي  موهبت و نياز متعالي به بار مي نشينس.

ه      و خالقيت يكي از ويوگي هاي عاد بشر محسو  مي گاردد . هماان طاور كاه هما     توانايي آموخت  

كوشش و جهس براي رسيسن به چيزي و سپ  تأمل در مورد چيزهايي كه به » مي دانيم، كودك از راه 

، چگونه حرف بزناس و دنيااي اطاراف خاود را چگوناه       رودبآن مي رسس ، مي آموزد كه چگونه راه 

كه انااد را فكر مي كنس و عملي  ، . كودك هميشه در مورد چيزهايي كه اطرافش رخ مي دهس بشناسس

هاي اوليه ي زناسگي ، كاودك در   ل  مورد بازنگري قرار مي دهس . به اي  علت است كه در سا ، داده

، مي پاردازد.  در همه ي آنچه برايش تازگي دارد شرايط فوق العاده خالقانه اي قرار دارد و به مكاشفه

مي  شفه و بازنگرينماز و جستاوگري ديني فيزيكي از اعمالي است كه كودك درخصوص آن به مكا

گيري در بساياري از  اد اعماال ماذهبي نقاش تقلياس و الگاو     هرچنس در خصوص دي  و اناا .  پردازد

مطالعات به اثبات رسيسه ، اما در همي  مسير با نوعي بازي خالقانه و يا هنرمنسي شاعري توانمناس و  

 مي توانس ، ياد بگيرد. يا داستاني بسيار جذا  فراينس خوانسن نماز را تقليس كنس ، بسيار بهتر

، يكي از ويوگي هاي مهم دوران كاودكي ، جساتاوگري و علات ياابي      گونه كه مطرح گرديس همان

هاي مورد نيازش را تنها از طريق مسرسه و محيط آموزشي دريافت نكرده  . هرچنس كودك پاسخ است

ما مسرسه و نظاد آماوزش و  هاي او مؤثرنس ، ا هاي ديگر نيز در نوع دريافت پاسخ خانواده و محيط و

تاري    هاي كودكان باه عهاسه دارد. يكاي از مهام     مهم و مؤثري در هسايت پاسخ پرورش نقش بسيار

 . ساؤال  موضوع آموزش نماز اسات ي مسئله  مباحثي كه در دوران دبستان تأكيس فراواني به آن شسه ،

 مطرح مي گاردد وهماي  پاساخ    ، از ابتسا از سوي دانش آموزان آوردن نماز ها و چرايي موضوع باا
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. صارف   هاي اوليه است كه مي توانس طرحواره هاي محكمي از موضوع را براي كودك روش  ساازد 

 خوانسن و آموزش عملي نماز در مسرسه به منظور گرفت  نمره ي مناسب و قبولي در

 . درو مذكور نمي توانس ، هسف اصلي برنامه ريزان پرورشي را برآورده سازد 

 هاا باشاس   حافظه و محفوظات ديني آن نبايسكه براي برنامه ريزان دروو ديني مهم است ،  موضوعي

         هاا ، تقويات احسااو ديناي و تواناايي ياادگيري        بلكه اهميت اصالي در تغييار ياا تثبيات نگارش     

  دانش آموزان در اظهار فهم و درك خود از مفاهيم ديني است. توجه به جنبه هاي زيبا شناختي ، رك

باه   دودبچاه هاا و    علت فطرت پاك و زيبا پرسات  به نخستآموزش ديني محسو  مي گردد. زيرا 

نقش و تصويري كه  به علت دليل ايااد تصويري زيبا از دي  و اعمال مذهبي در ذه  كودكان و سود

بايس  ض مذهبي در انسيشه ي كودكان رسوخ مي كنس ، الگوهاي رفتاريهاي ديني و فراي از شخصيت

نماي  ، نظار   هاي ديني ، خصوصاً نماز به عنوان جلاوه ي ماذهبي ماورد    آموزش ي . ارائه باشنس بازي

. از ايا  روسات كاه     توانس  تنها با آموزشي خشك و ساده ارائه گردد و كودك را ماذو  خود كنس

تأكيس محقق برآن است كه آموزش هاي خالقانه در اي  وادي مي توانس ، كودك را در راستاي هاسف  

 . نظر قرار دهس مورد

، درخواهيم يافت كه اي   اگر نگاهي به اصول حاكم بر تعليم و تربيت ديني دوره ي ابتسايي، بيانسازيم

دكتار عليرضاا رحيماي در    .  س باود نا بسون خالقيت در اجرا چنسان موفاق نخواه ، اصول و برنامه ها 

تسايي مي گويس : تعلايم و تربيات   خصوص اصول حاكم بر برنامه هاي تعليم و تربيت ديني دوره ي اب

 ديني اصول زير را دنبال مي كنس.

 نيازها وعاليق دانش آموزان را مورد توجه قرار مي دهس. .5

 .دارد به فهم و درك دانش آموزان توجه  .2

 ل مي شود.قبلي و فعلي كودك اهميت زيادي قائبراي تاار  شخصي  .8

 ه ذه  كودك نيست.در صسد انتقال صرف معلومات و نتايج تاار  ديگران ب .4
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 به تغييرات كيفي بيشتر ازتغييرات كمي اهميت مي دهس. .1

                                 فرآينس آموزش را نيز همچون محصول يادگيري مهم قلمساد مي نمايس.  .1

 ( 38رحيمي ، با هنر و راستگو ،  نقل از) 

ه دنبال آن است كه شرايط مساعس و تربيت ديني و آموزش صحيح نماز در اصل در دوره ي ابتسايي ب

معاارف ديناي ،   آشنايي با   تسهيالت خوبي براي رشس تفكر ديني شاگردان فراهم سازد.به اي  ترتيب ،

. از آناا كه مسائل زنسگي انساان   ، هسفي اصلي محسو  مي گردد ديني انسان هسفي مياني و زيست 

 ، لذا الزد است دانش آموختگاان  ، آموزش داد ها را نامحسود هستنس و هيچ گاه نمي توان همه ي آن

تاازه اي راه حال   ي موضوعات را به خوبي بياموزنس تاا در مواجهاه باا هرمسائله      نحوه ي يادگرفت  

در اي  جا نقش آموزش خالق وخالقيات  . مناسب آن را پيسا كننس و جريان يادگيري را تساود بخشنس

اي  نكته توجه داشت كه فراينس و مسير يادگيري نيز بار   همچني  بايس به به خوبي نمود پيسا مي كنس .

. احساو و نگرش فرد در مورد موضوع يادگيري نيز تا حس زياادي   كيفيت نتياه اثر خواهس گذاشت

تحت تأثير نحوه ي مسير يادگيري است . بنابراي  بايس نهايت سعي را نمود تا دانش آموزان احسااو  

 . هاي مفاهيم ديني و نماز در دبستان پيسا كننس شمطلو  و خوش آينسي نسبت به آموز

نيازهاا ، تعلقاات ، عواطاف و      هاي ديني و نماز باياس باه شخصايت ،    در ماموع در فرآينس آموزش

هاا فاردي مياان     اختي ديگر كودك توجه داشته و آگاهي كاافي از تفااوت  نش بسياري از عوامل روان

ي ديني با توجه به پيشينه ي خانوادگي نيز داشته باشيم دانش آموزان در امر يادگيري پذيرش آموزه ها

مشاركت فعال دانش آموزان و بهره گياري از شايوه هااي    هاي يادگيري از طريق  ، به كارگيري روش

باه   كه از طريق آن ، دانش آموز با هسايت معلم و فعاليت ذهني و عملاي خاود ،   وخالق آموزش فعال

دها و شيوه هايي است كاه در تعلايم و تربيات ديناي باه عناوان       نتياه ي موردنظر مي رسنس از راهبر

. با توجه به پيشينه ي ارائه شاسه و نياز نتاايج مطالعااتي كاه دكتار       ه است بصيرت گرايي معرفي شس
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تر مي گيري مفاهيم ديني را بهتر و مفيسرحيمي دراي  خصوص انااد داده است ، اي  روش فراينس ياد

 سازد.

دار علمي در خصوص تعليم و تربيت ديني دوره ي ابتسايي كاه در راهنمااي    براساو مطالعات دامنه

هاي اول ، دود و سود  ، اعتقاد برآن است كه در سال برنامه ي تعليم و تربيت ديني ارائه گرديسه است

ديني و فهم مفاهيم آن ويوگي هاي مشابهي دارناس و درايا     دبستان دانش آموزان به لحاظ رشس تفكر

هاا باا احسااو و عواطاف و      . چراكاه آن  ها و نواقص فراواني روبرو مي شاونس  محسوديتزمينه با 

 در آموزش هاي ديني خصوصاً آموزشدر . لذا  تخيالت خالق خود دراي  زمينه به تفكر مي پردازنس

 ، ، نقاشي ، سرود ، شعر و مفاهيم ديني را از طريق داستان ودهنماز نيز بايس به اي  ويوگي ها توجه نم

باراي   هاي نمايشي و ساير كارهاي هنري كه مبتني بر تخيل و احساو بوده و جاذابيت الزد را  بازي

. كمتري  خاصيت اي  روش آن است كاه اوالً تخيال كودكاان باه نحاو       دخردساالن دارنس، ارائه نمو

پاياه  ماي شاونس. درماورد        صحيحي پرورش مي يابس و ثانياً كودكان نسبت به مفاهيم ديني عالقمنس

 ، يعني سالهاي چهارد و پنام دبستان ، بايس گفت دانش آموزان گرچاه در  هاي پاياني دوره ي ابتسايي

 ياما به علات رشاس نساب   ، مرحله ي تفكر عيني قرار دارنس و ادراك آنها از مفاهيم ديني محسود است 

بت باه پاياه هااي    تفكر و برداشت هاي آنها و نيز كسب تاار  ديني بيشتر در مرحله ي باالتري نس

، سرود و  شعر  . بنابراي  بهتراست دراي  دوره از يادگيرنسگان عالوه بر استفاده از داستان ، قبلي دارنس

هاي هنري و علمي ، بخشي نيز به ارتقا  معلومات و اطالعات ديناي آنهاا اختصااص ياباس و      فعاليت

 بايس مورد توجه قرار گيارد كه دراي  دوره  . اصلي مطالبي در سطوح نسبتاً باالتر براي آنان ارائه گردد

اجتناا   ، كه بايس از طرح مسائل پيچيسه و مالل آور و مباحث نظري و اساتساللي خشاك   ، آن است 

كرد و به دنبال ارائه مباحث و مطالب در قالب الگوها و نمونه هاي قابل درك و ملموو به زبان ساده 

 قابل فهم باشيم. و
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به عنوان برنامه هاي تعليم و تربيت ديني در دوران ابتاسايي ارائاه گردياسه ،    اي  مطالب و مباحث كه 

.  هاي ديناي و نمااز ميسّار نماي باشاس      هاي  خالق در آموزش بسون توجه به خالقيت و ارائه روش

هااي خالقاناه ، بهاره جساته اناس ، نتاايج        چنانچه مشاهسه مي گردد هرجا كه معلم و مربي از روش

آماوزش   ي . به عناوان نموناه ، ارائاه    است تر بوده يم ديني و نماز بسيار مطلو هاي مفاه يادگيري

وضو و نماز خوانسن كودكان در برنامه ي خالقانه ي آقاي راستگو جذابيت خاصي باراي كودكاان و   

حتي بزرگساالن داشته و ميزان يادگيري دانش آموزان نيز به مراتب باالتر از ارائه مطالب باه صاورت   

سنگ بناي محكم و اساتواري  ، يابي گرديسه است. آموزش نماز درمسارو ابتسايي مي توانس سنتي ارز

را در شخصيت و نگرش كودك به جا گذارد و اي  نحوه ي آموزش و دريافات مطالاب در كودكاان    

است كه يا با بصيرت و الگويي مورد توجه دانش آموز ارائه مي گردد و يا معلم تنها به صورت سنتي 

 . ا ارائه و از آن مي گذردآموزش ر

 

 توصيف اطالعات مصاحبه ای :  -. أ3.3 

همانگونه كه در روش تحقيق اشاره گرديس، پووهش حاضر با روش كتابخانه اي ومصاحبه از خبرگان 

صورت گرفته است . اطالعات و منابع كتابخانه اي اطالعاات مفياسي را در خصاوص    تعليم وتربيت 

پاساخ  ي اما به منظور مستنس ساخت  يافته هاي پووهش و نيز ارائه ؛ ست موضوع پووهش به ما داده ا

مناسب به فرضيات تحقيق پرسشنامه اي طراحي گرديس كه محقق بتوانس با روش مصاحبه از خبرگاان  

يا دست انسركاران فعلي آموزش و پرورش كودكان دبستاني كه مستقيماً با موضوع آماوزش نمااز در   

 . بر دقت و اعتبار پووهش بيافزايس  ، دارنس مسارو دخترانه ارتباط

، پرسشنامه اي با پنج سؤال اساسي طراحي گرديس كه سؤالها همگي بااز پاساخ باوده و     دراي  مرحله

. جمع بناسي   ه دهسئمصاحبه شونسه مي توانست تماد تاربيات و اطالعات خود را دراي  زمينه را ارا

 : از پرسشنامه عبارتنس يها ا صورت گرفته است. سؤالبا روش تحليل محتوو توصيف اطالعات نيز 
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 به نظرشما بهترين راه آموزش نماز و مفاهيم دينی ديگر به كودكان چيست؟ -2

راه كارهايی را كه برای تثبيت   ، اگر شما به عنوان مسئول پرورشی ، آموزش و پرورش بوديد -1

 چه بود ؟ ، و تعميق باورهای دينی در كودكان دبستانی به كار می برديد

     ، نقش خانواده در امر آموزش نماز چقدر بوده و مدرسه درجهت بهباود آن چاه    به نظر شما -3

 می تواند بكند؟

 مفاهيم دينی در مدارس چگونه است؟ ارزيابی شما از وضعيت فعلی آموزش نماز و -3

زش نمااز  اگر از شما خواسته شود كه برنامه های خالقانه ای برای انتقال مفاهيم دينی و آماو  -2

 ارائه دهيد، چه می گوييد؟

نفار در نظار گرفتاه شاس كاه تماامي مصااحبه شاونسگان از معلماان و ياا            81تعساد كل پاسخگويان 

فراواناي       متخصصان آموزش تعليمات ديني در دبستان مي باشنس. نتايج مربوط به هرسؤال و ميزان

خراج و پا  از تأيياس و همخاواني    هاي نظرات مصاحبه شونسگان با روش تحليل محتواي متني اسات 

از كارشناسان ارشس روان شناسي در خصوص جمالت و نظرات ارائه شسه در جساول  برداشت دونفر

 نشان داده شسه است.

 

 

 

 اطالعات عمومی پاسخگويان و مصاحبه شوندگان  -. ب3.3

 11ساله باوده كاه    41تا  81نفر بي   53به لحاظ س  پاسخگويان مورد مصاحبه قرار گرفته ، تعساد  -

 11تاا   45پاسخگويان داراي سا    ، درصس ديگر را 41درصس مصاحبه شونسگان را تشكيل مي دهنس. 

 سال تشكيل مي دهنس.
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 جن  مصاحبه شونسگان: -

 ، كل پاسخگويان مي باشنس را درصس(21) كهنفر 1درخصوص جن  مصاحبه شونسگان نيز تنها تعساد 

. از ميان اي  تعساد از مصاحبه  ي باشنس را زنان تشكيل مي دهنسنفر م 24درصس ديگر كه  31مردان و 

 . درصس ديگر مارد مي باشنس 21متأهل و  درصس(31)  ، شونسگان نيز اكثراً

 ميزان تحصيالت مصاحبه شونسگان: -

داري ماسرك   ، نفار  24(درصاس   31) گان نيز حااكي از آن اسات كاه   سطح تحصيالت مصاحبه شونس

 درصس( داراي مسرك دكترا مي باشنس. 1نفر نيز) 2فوق ليسان  و  نفر 4 س(درص58ليسان  بوده و )

 سابقه كار در امور آموزشي و پرورشي ديني : -

 سال سابقه ي كاري در امور مربوط به آموزش 21تا  55نفر( بي   21درصس ) 11دراي  خصوص نيز    

،  ( نيزنفر 4درصس ) 58سال و  51ر نيز سابقه كارشان را زي ( نفر 1 درصس ) 21 ديني دبستان داشته و

 سال ذكر كرده انس. 25بيش از 

هاي موردنظر محقق از ديسگاه  با توجه به ماموع اطالعات عمومي دريافتي ، مي توان گفت كه سؤال

هاي سال با موضوع آموزش باورهاي ديني خصوصااً نمااز در ماسارو ابتاسايي      كارشناساني كه سال

يافته هاي آن   ديسه و به لحاظ روايي اطالعات نيز تا حسودي مي توان به ، استخراج گر درگير بودنس

. الزد باه   مي گيرد       ، داده ها و اطالعات پرسشنامه مورد بررسي قرار . در قسمت بعس تأكيس نمود

ها به صاورت مصااحبه اي محقاق باه      ها و دريافت پاسخ توضيح است به دليل بازپاسخ بودن سؤال

نسي و استخراج نتايج از روش تحليل محتوا استفاده كرده است. به منظور ارائه نتايج در منظور طبقه ب

جساول توصيفي ابتسا مفاهيم ارائه شسه ، توسط محقق استنباط گرديسه و باه منظاور تأيياس مفااهيم و     

تأييس نفر از كارشناسان ارشس روان شناسي نيز مفاهيم را مورد بازنگري و  2ها  يكسان نمودن برداشت

سپ  ميزان فراواني هر مفهود يا برداشت از مصاحبه هاا را شامارش و درجاساول ارائاه      ،قرار دادنس 

 شسه است.
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 سؤال اول : به نظر شما بهتري  راه آموزش نماز و مفاهيم ديني ديگر به كودك چيست 

 (5-4جسول شماره )

ف
ردي

 

 درصد فراوانی راه های آموزش نماز به كودكان دبستانی

5 
از راه هاي غيرمستقيم مثل بازي، فيلم هاي تلويزيوني و كارتون، نقاشي 

 ، نمايش، داستان و پوسترهاي آموزشي
8 81% 

 %8.8 5 استفاده از چهره هاي موفق 2

 %21 1 از راه آموزش عملي به خانواده و كودك 8

 %58.8 4 از راه ايااد و معرفي الگوهاي مناسب 4

 %51 8 ط دوستانه و مهربانانه با شاگرداز طريق برقراري ارتبا 1

 %58.8 4 از راه تقويت اعتقادات دروني و ايااد بصيرت 1

 %8.8 5 همراهي كردن كودك در انااد نماز 7

 %7 2 از راه تشويق و توجه به عالئق دانش آموزان 3

 

رساس كاه    هاي ارائه شسه از سوي مصاحبه شونسگان ، چني  باه نظار ماي    با توجه به ماموع پاسخ

هاي غيرمستقيم مثل بازي ، فيلم ، نقاشي ، نمايش، داستان و پوسترهاي تبليغاي باا    استفاده از روش

درصس فراواني ، بيشتري  موردي است كاه پاساخگويان باه آن اشااره نماوده اناس. پا  از آن ،         81

عتقاادات  تقويات ا » و « ايااد الگاوي مناساب  » درصس و   21آموزش عملي به خانواده و كودك با 

.  درصس بيشتري  فراواني را به خاود اختصااص داده اناس    8/58هركساد با « دروني و ايااد بصيرت 

 هاي مصاحبه شونسگان بايس به آن اشاره گردد آن است كه آموزش موضوعي كه در خصوص پاسخ

 آنها دارد هاي غيرمستقيم كه ناد برده شسنس ، نياز به برنامه ريزي و خالقيت خاصي در تهيه و توليس
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به عنوان ياك باازي سارگرد    ، كه كودك هم مفاهيم آموزش نماز را بياموزد و هم  ي. مثالً نوع بازي

 كننسه مورد توجه و قبول او قرار گيرد.

 

سؤال دود :اگر شما به عنوان مسئول پرورشي در آموزش و پرورش بودياس ، چاه راهكارهاايي باراي     

      ه كار مي گرفتيستثبيت و تعميق باورهاي ديني كودكان ب

 (2-4جسول شماره )

ف
ردي

 

 درصس فراواني راه كارهاي ارائه شسه براي تعميق باورهاي ديني

5 
،  CDتأكيااس برآموزشااهاي غيرمسااتقيم مثاال، كتااا ، شااعر، نمااايش ، 

 مسابقات ديني، اردوهاي مختلف
8 81% 

2 
رد استفاه از مربيان و معلماني كه الگوهاي عملي خاوبي باوده و برخاو   

 صحيح داشته باشنس.
1 57% 

 %51 8 دبستانرآموزش خانواده قبل از تأكيس ب 8

 %7 2 ه با نشاط و طراوتراهمهاي ديني  آموزش 4

 %8.8 5 خانواده ي پيشينه هاي مسرسه و موزشبي  آايااد هماهنگي  1

 %8.8 5 هاي عملي بر فعاليتتأكيس حذف و نمره ي پرورشي  1

7 
ت نمااز مثال   اثرات خو  و مثبا ي درجهت ارائه  برنامه ريزي آموزش

 ح  آرامش ، اعتماد به نف  و...
8 51% 

 %7 2 تشويق  بر خودباوري و  تأكيس هاي فعلي را متحول و روش 3

 %7 2 شناسي   اصول روانو )تلفيق( ازهنرهاي مختلفاستفاده  8

 %7 2 با كمك صاحبنظرانپرسش و پاسخ ديني گسترش و تشويق  51

بيشتري  نظر ارائه شسه در مورد تثبيت باورهااي   ، نه كه در جسول ارائه شسه مشاهسه مي كنيسهمانگو

،  CDهاي غير مساتقيم مثال ، كتاا  ، شاعر، نماايش ،       تأكيس بر آموزش» ديني مربوط به پيشنهاد ، 

حسود نفر( براي  پيشنهاد تأكيس و  8درصس پاسخگويان ) 81.  مي باشس« مسابقات و اردوهاي مختلف 
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نفر( نياز بار اساتفاده از مربياان تربيتاي و ديناي كاه الگوهااي عملاي مناسابي باوده و            1درصس ) 57

خانواده ها قبال    تأكيس بر آموزش» ، تأكيس كرده انس . پيشنهادهاي  برخوردهاي صحيحي داشته باشنس

هركاساد باا   « ها درجهت نشان دادن اثرات مثبت نماز  جهت دهي آموزش» و و « از ورود به مسرسه 

نفر( نيز از پيشنهادهاي ديگر ارائه شسه مي باشنس . پيشنهادهاي ديگر را نيز در جسول مشاهسه %8 )51

 مي كنيس.

سؤال سود : به نظر شما نقش خانواده در امر آموزش نماز چقسر بوده و مسرساه در جهات بهباود آن    

 چه مي توانس بكنس 

 (8-4جسول شماره )

 رديف
هاي مسرسه در  آموزش نماز و كمك در امر نقش خانواده

 بهبود آن
 درصس فراواني

 4 58.8% خانواده نقش بسيار مؤثري دارد و مسرسه مكمل آن است 5

2 
است و مسرسه  نماز خانواده الگوي اصلي و مشوق كودك در

 بايس جلسات مساومي با آنها داشته باشس
51 88.8% 

8 
  سه همسو باشنس          هاي تربيتي بايس خانواده و مسر درآموزش

 دو( ) ارتباط هماهنگي هر
52 41% 

4 
خانواده پايه گذار تربيت ديني كودكان و مسرسه نقش جهت 

 دهي و تعميق باورها را دارد.
4 58.8% 

 

نفر مصاحبه شونسه در خصاوص نقاش    81همانگونه كه در جسول فوق مشاهسه مي كنيس، از ماموع 

هااي تربيات    درصس( براي  نظر هستنس كه در آموزش 41نفر)  52نماز ،  خانواده و مسرسه درآموزش

نيز درصاس(  8/88نفر ) 51.  ديني بايس ارتباط و هماهنگي زيادي بي  خانه و مسرسه وجود داشته باشس

معتقسنس كه خانواده الگوي اصلي ومشوق كودكان در نماز بوده ومسرسه بايس جلساات ماساومي را باا    
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 ( درصس8/58)نفر 4دو پيشنهاد ديگر نيز با فراواني   خصوص داشته باشس . در ضم خانواده ها در اي

نقش خانواده بسايار ماؤثر   » از اهميت خاصي برخوردارنس . پيشنهادهاي اي  دو گروه نيز عبارتنس از : 

خانواده پايه گذار تربيت ديني كودكاان و مسرساه نياز نقاش     »و « است و مسرسه مكمل آن مي باشس 

 «هي و تعميق باورهاي دانش آموزان را به عهسه دارد.جهت د

 

 

 

سؤال چهارد : ارزيابي شما از وضعيت فعلي آموزش نماز و مفاهيم ديني در مسارو ابتاسايي چگوناه   

 (4-4جسول شماره )                                         است 

 سدرص فراواني ارزيابي از وضعيت نماز در مسارو ابتسايي رديف

 %58.8 4 مي كننس. سارو بسيار پيش پا افتادهوضعيت مناسبي نساريم و م 5

2 
ماي   ولي اجاراي عملاي كام و محاسود     ، بسيار زيادمطالب و مباحث ارائه شسه 

 باشس.
2 7% 

8 
مسارو روش مؤثر و مفيسي نسارنس و دانش آماوزان را ساطحي باا مفااهيم      اكثر

 آشنا مي كننس.
4 58.8% 

4 
توجه و اهميت مي دهنس و نياز به بازنگري كلي  كمتر آموزش نمازدرمسارو به 

 .دارد
51 88.8% 

1 
( و كيفيات آن پاايي    ايشي و تاملي پياسا كرده)جشا  عباادت   نمي فقط جنبه 

 است.
1 57% 

 %8.8 5 است. هاي معرفي شسه به مسارو كيفيت را بهتر كرده حضور اماد جماعت 1

 %7 2 .از مسارو اصالً كاري نمي كننسبسياري وضعيت فعلي وخيم است و 7

3 
از مربيان در دسترو و غير متخصص استفاده مي شود كاه شاناخت كماي     فعالً

 دارنس.
8 7% 
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با توجه به جمع بنسي نقطه نظرات ارائه شسه از سوي مصاحبه شونسگان چني  مي تاوان گفات كاه :    

اهميت نسادن مسارو به آموزش نماز  »درصس( از پاسخگويان از وضعيت نماز  8/88نفر ) 51ارزيابي 

 1. پا  از آن ،   بيشتري  پيشنهاد ارائه شسه مي باشاس « و نياز مبرد به بازنگري كلي در اي  خصوص 

درصس( معتقسنس كه آموزش و اجراي نماز در مسارو بيشتر جنبه ي نمايشي و تاملي پياسا   57نفر ) 

ل كردن مسارو و ضاعيت نامناساب آماوزش و    به عم» . در ضم   كرده و كيفيت آن نيز پايي  است

نيز « ها  نساشت  روش مؤثر و مفيس آموزش نماز و سطحي بودن آموزش» و « اجراي نماز در مسارو 

درصس( از ديگر پيشنهادهاي ارائه شسه دراي  خصوص مي باشنس . چيزي  8/58فراواني )  4هركساد با 

وضعيت فعلي آموزش نماز  ازبي پايي  پاسخگويان ارزيا ،كه از ماموع مصاحبه ها مي توان دريافت 

 .مي باشس و مفاهيم ديني در مسارو 

سؤال پنام : اگر از شما بخواهنس برنامه اي خالقانه براي انتقال مفاهيم ديناي و آماوزش نمااز ارائاه     

 (1-4جسول شماره )                               دهيس، چه مي گوييس 

 درصس فراواني راي آموزش نمازبرنامه خالقانه ب رديف

5 
هاي غيرمستقيم در قالب )داستان، شعر، بازي ، مسابقات، اردو ، نمايش و...( و آموزش هاي  استفاده از روش

 تركيبي
8 81% 

2 
هاي نشااط   شناختي و يا روحانيوني كه از روش هاي روان به آموزش و مسلط از نيروهاي متخصصاستفاده 

 سنمي كن      در آموزش استفادهآور 
2 7% 

 %58.8 4 دانش آموزان تشويق  واز الگوهاي مورد عالقه ي دانش آموزان استفاده  8

 %7 2 از بچه هايي كه شناخت بيشتري دارنس استفاده  4

 %8.8 5 از خانواده و مساجس استفاده ي بيشتر  

 %7 2 ها قبل از مسرسه  آموزشآغاز  1

 %7 2 آور و جذا  و جنبي در نماز خانه از برنامه هاي نشاطاستفاده  1

 %8.8 5  خالق آموزشدر زمينه ي شيوه هاي پرورش خالقيت و معلمان و مربيان آموزش  7

 %58.8 4 مفاهيم درك ،جهت برنامه ريزي در ك كودكاتوجه به س  و سطح ادر 3

 %51 8 دارنس. بيشتري از مربيان عملگرا كه محبوبيتاستفاده  8
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درصاس(  81نفار )  8،  مصااحبه درياافتي درجاسول فاوق مشااهسه ماي گاردد        كه از نتايجگونه  همان

هاي غيرمستقيم و تركيبي مثل  از روش» كه به منظور آموزش بهتر نماز بايس  پاسخگويان براي  نظرنس

باه صاورت خالقاناه    « ها و وسايل ديساري شانيساري  ، مسابقات ، نمايش ، شعر، تئاتر، بازي داستان

اساتفاده از  » ايا  خصاوص    ارائاه شاسه در  تاري  نظرهااي    . پ  از اي  پيشنهاد ، مهم شوداستفاده 

برنامه ريزي آموزش با توجه به سطح سني » و « ها الگوهاي مورد عالقه ي دانش آموزان و تشويق آن

شاسه ي      درصس( مي باشنس. نظرهاي خالقاناه ي پيشانهاد    8/58نفر ) 4هركساد با « ادراك كودكان 

استفاده » ، درصس( 51ر )نف 8، « و محبو   ااستفاده از مربيان عملگر»  س از :گر نيز به ترتيب عبارتندي

از بچاه  استفاده »  ، «هاي نشاط آور استفاده مي كننس  از نيروهاي متخصص و روحانيوني كه از روش

اساتفاده از برناماه   »   ، « كمك از خانواده ها و مسااجس  » ، « هايي كه شناخت بيشتري پيسا كرده انس 

قبل از دوران  هاي آموزش»     درصس( و7نفر) 2هركساد با « هاي جذا  و نشاط آور در نمازخانه ها 

هركساد با يك پيشانهاد ارائاه   « به معلمانوپرورش خالقيت  هاي خالقانه روشآموزش »  و« دبستان 

 شسه انس.

 تجزيه و تحليل يافته ها -.ج3.3

ماي           قسمت از پووهش به توصيف داده ها و اطالعات حاصل از مصاحبه كه اي با توجه به آن

پردازد ، الزد است كه نگاهي اجمالي به نتايج استخراج شسه از پووهش انساخته و يافته هاي خاود را  

 . با اطالعات و مستنسات مربوط به موضوع مطابقت دهيم

لماان و روحاانيون مارتبط باا شاغل  آماوزش       نفر از مع 81براساو نتايج استخراج شسه از مصاحبه 

 1  درصاس(  21نفر مي باشنس را زنان و ) 24درصس( كه 31آنها ) مباحث ديني در مسارو ابتسايي، اكثر

درصس نياز   21درصس( متأهل و  31نفر را نيز مردان تشكيل مي دهنس. به لحاظ وضعيت تأهل ، اكثراً )

 . مي باشنس مارد
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نفار   24حصيالت نمونه ي مورد مصاحبه نيز حااكي از آن اسات كاه    اطالعات مربوط به وضعيت ت -

درصس( 1نفر نيز ) 2درصس ( فوق ليسان  و  58نفر )  4درصس (داراي مسرك تحصيلي ليسان  ،  31)

 . داراي مسرك دكترا هستنس

 21سابقه ي كار و فعاليت در امور پرورش وآموزش مباحث ديني در مسارو نيز نشان مي دهس كاه   -

 درصس ( نيز بيشاتر  58نفر )  4سال و  51درصس (زير  21نفر ) 1، سال  21تا  55درصس( بي   11نفر )

 . سال سابقه ي كاري در مسارو دارنس 25از 

اطالعات و داده هاي مربوط به راهكارهاي ارائه شسه از سوي پاسخگويان به منظاور آماوزش بهتار     -

درصس ( براي  نظرنس كه بهتري  راه كار آموزشاي   81نفر )  8نماز به كودكان دبستاني نشان مي دهس ، 

ماي  « هاي غيرمستقيم مثل بازي ، فيلم ، نمايش ، كارتون، داستان و پوستر آموزش» در اي  خصوص 

» و راهكارهااي  « آموزش عملي به خانواده هااي داناش آماوزان    » درصس( راه كار  21نفر ) 1.  باشس

تقويت و تأكيس برآموزش اعتقادات دروناي و اياااد   » و « ن ايااد و معرفي الگوهاي مناسب به كودكا

نفر( از راهكارهاي مهم ديگري هستنس كه مصاحبه شونسگان ارائه 4درصس ) 8/58هركساد با « بصيرت 

برقراري ارتباط دوساتانه  »           داده انس. در ضم  راهكارهاي ديگري كه طرح گرديسه عبارتنس از :

 7»نفار  2« دروناي كاودك   تشويق و توجه به عالئاق  » درصس( ،  51نفر )  8« ن و مهربانانه با شاگردا

 8/8هركاساد باا ياك فراواناي )    « استفاده از چهره هاي موفق » ، « همراهي كردن كودكان » و « درصس

 درصس( ديگر پيشنهادها و الگوهاي مطروحه بودنس.

هاي ديني ارائاه شاسه    ني در آموزشديات مربوط به راهكار به منظور تعميق و تثبيت باورهاي اطالع

نفر ( از پاسخگويان تأكيس بر آموزش هاي غير مستقيم ماننس كتا   8س )درص 81ز نشان مي دهس كه ني

هااي ديناي را بهتاري  روش تعمياق        ناوع از آماوزش  زي ، اردو و ... را كرده انس و ايش ، با، نماي

اساتفاده  »         اد و راهكارهاي ديگر نيز عبارتنس ازباروهاي ديني در ذه  كودكان دانسته انس . پيشنه

 57نفار )  1      «شته باشانس حي داوهاي عملي خوبي بوده و برخورد صحيان و معلماني كه الگاز مربي
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ي كه اثرات خاو  و  آموزش در جهت» ، « س بر آموزش خانواده ها قبل از دوران دبستانتأكي» درصس( 

گر كه هر درصس(. گزينه ها و راهكارهاي دي 51فراواني ) 8كساد با هر « س شتر ارائه دهمثبت نماز را بي

گساترش تشاويق و   »       عبارتناس از :  كاه  ارائه شاسه اناس   ،درصس (  7فر ) ن 2كساد با فراواني هاي 

هااي  روش »،«روان شناسي       كمك گرفت  از هنرهاي مختلف و اصول » ، « ني پرسش و پاسخ دي

ناي را باا   هااي دي  آماوزش »         و « س نمودن كردن و بر تشويق و خودباوري تأكيفعلي را متحول 

هااي مسرساه و      آماوزش ايااد همااهنگي باي  » در ضم  دو راهكار «. ردن نشاط و طراوت ارائه ك

نيز هر كساد با يك فراواناي ارائاه   « حذف نمره پرورشي و تأكيس بر فعاليت هاي عملي » و « خانواده 

 س . سه انگردي

، نشان مي دهس كه  وص نقش خانواده در امر آموزش نمازف اطالعات استخراج شسه در خصتوصي -

س خاانواده و  هاي تربيتي باي در امر آموزش» ه بودنس كه درصس( پاسخگويان بر اي  عقيس 41) نفر  52

خاانواده   »     سه اسات  تري  نظر ديگري كه ارائاه گرديا   . مهم «همسو و هماهنگ عمل كننس مسرسه

 51  مورد را اي« ات مساومي با آنها داشته باشسس جلساصلي و مشوق كودك است و مسرسه بايالگوي 

ناس . در ضام  دو ماورد اظهاار نظار ديگار نياز توساط         ان ذكر نماوده ا پاسخگوي درصس( 8/88نفر )

:» تناس از  كاه عبار درصاس( ماي باشانس     8/58فراواناي )  4سه كه هر كساد داراي پاسخگويان ارائه گردي

ه خاانواده پايا  » و « كمل آن مي باشس ار مؤثري در امر آموزش نماز دارد و مسرسه مخانواده نقش بسي

 «.ق باورها را به عهسه دارد تربيت ديني كودكان بوده و مسرسه نيز نقش جهت دهي و تعمي گذار

نمااز در ماسارو   فعلي آموزش  تالعات استخراج شسه در مورد ، ارزيابي پاسخگويان از وضعياط -

در ماسارو  »درصس( پاسخگويان بر اي  عقيسه بودناس كاه    8/88نفر )51است .  ابتسايي نيز قابل توجه

      درصاس(  57نفار )  1« از باه باازنگري كلاي دارد   و اهميت مي دهناس و نيا   كمتر به آموزش نماز توجه

  سا كارده و كيفيات آن پاايي   نماز در مسارو ابتسايي ، فقط جنبه ي نمايشي و تاملي پيا » گفته انس : 

     و « سش پاا افتااده و باس عمال ماي كننا      وضعيت مناسبي نساريم و مسارو بسيار پاي » دو نظر  . «است
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هر « ني آشنا مي كننسس و دانش آموزان را سطحي با مفاهيم ديسي نسارناكثر مسارو روش مؤثر و مفي»

اد باوده ولاي   حث ديني ارائه شسه بسيار زيا مطالب و مبا» رصس( و سه نظر د 8/58فراواني ) 4كساد با 

كاري نمي  اري از مسارو اصالًوضعيت فعلي وخيم است و بسي»و « راي عملي محسود و كم استاج

كاساد   ز هرني« كه شناخت كمي به موضوع دارنس ان در دسترو استفاده مي شودتنها از مربي» و  «كننس

ه شسه در خصوص ارزيابي پاساخگويان نسابت باه    قطه نظرات ارائگر ناز دي درصس( 7فراواني ) 2با 

ا موردي كه بار مثبت داشاته و وضاعيت   . تنه ي مي باشسفعلي آموزش نماز در مسارو ابتساي توضعي

ت هاي معرفي شسه به ماسارو كيفيا   حضور اماد جماعت» ف نموده اظهار نظر را تقريباً خو  توصي

 درصس( به آن اشاره كرده است. 8/58ك نفر )يكه تنها « ماز را بهتر كرده است آموزش و اجراي ن

ناي و  به منظور انتقال بهتر مفااهيم دي  ، قانهخالي برنامه  ي ان در مورد ارائهپاسخگوي نقطه نظرات -

ان معتقسناس كاه   درصاس( پاساخگوي   81نفار )  8ي دهس كه آموزش نماز به كودكان در مسارو نشان م

هاي تركيباي   لم ، كارتون ، داستان ، شعر، بازي و آموزشفي : فاده از روش هاي غير مستقيم ماننساست

دانش ي  عالقه   اي مورد استفاده از الگوه» . دو مورد    خصوص استبهتري  راهكار خالقانه در اي

هر كساد باا  « زي آموزشي با توجه به سطح ادراكي و م  كودكان برنامه ري» و « آموزان و تشويق آنها 

سه اناس عبارتناس   شنهادهاي ديگري كه ارائه گرديارائه گرديسه انس. گزينه و پي س (درص 8/58فراواني ) 4

 از :

روهااي  اساتفاده از ني » درصاس( ،   51واناي ) فرا 8باا  « ت دارنس استفاده از مربيان عملگرا كه محبوبي» 

  و نشاط آور هاي نوي وني كه از روششناختي و يا روحاني هاي روان به آموزشو مسلط متخصص 

همكااري و اساتفاده   » ، « باشانس   شترياده از كودكاني كه داراي شناخت بياستف» ، « اده مي كننس استف

هار  « نمازخانه ها     دره از برنامه هاي جذا  و شادي آفرياستفاد» ، « شتر از خانواده ها و مساجسبي

هااي   آماوزش ي ه ارائ»  ،« ها قبل از ورود به مسرسه شروع آموزش» درصس( و 7فراواني ) 2كساد با 

 درصس(  8/8ك فراواني )هر كساد با ي« خالقيت به آموزگاران و مربيان تربتي 
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 ل اطالعات استخراج شده :تحلي -.د3.3

ي حاكي از آن اسات كاه   ني در دوره ابتسايمصاحبه كارشناسان آموزش مباحث دي اطالعات مربوط به

اعتقادات ، خصوصاً نماز به عنوان سمبل ني يم داكثر پاسخگويان نسبت وضعيت كنوني آموزش مفاهي

گوناه كاه در جاسول     . همانمي گزارش داده انس مذهبي راضي نبوده و وضعيت را تقريباً در حس وخي

هسه مي گردد ، اكثر جمالت و مفااهيم ارائاه شاسه از ساوي پاساخگويان حااكي از       ز مشاني 4شماره 

ه كودكاان اسات .   ني بش نماز و مفاهيم ديموزت مسارو در آارزيابي عملكرد نامناسب و عسد موفقي

ناي باه داناش    ص روش نامناسب آموزش نمااز و مفااهيم دي    خصوماموع اطالعات دريافتي در اي

با نگاهي اجمالي به نقطه نظرات ديگر ارائه شسه از سوي پاسخگويان بهتر آموزان را نشان مي دهس كه 

 م . مي توانيم موضوع را درك كني

اري روش و راهكار آموزش نماز و تثبيت باورهاي ديني در كودكان تأكياس بساي   دان در مورپاسخگوي

   س آموزشاي ، باازي هااي مارتبط ، اردو و     هاي غير مستقيم مثل استفاده از ابزارهاي جسيا  بر آموزش

  ته انس . حتي در پاسخ به سئوال ديگري كه در راستاي هماي گردش هاي مذهبي ، مسابقات و ... داش

مي باشس .    ( تأكيس بر آموزش هاي غير مستقيم بسيار بيشتر2رديسه نيز )جسول شماره گسئوال طرح 

ده شسه ، كودكان نشان دانيز ه ها و كاركردهاي آموزشيي مطالعاتي كه در اكثر نظرينه با توجه به پيشي

 قارار  ر الگوها و روش هااي نشااط آور  ي ورود به مسرسه( بيشتر تحت تأثيدر اي  سني  )سني  ابتساي

شناساي   سگاه رواندارنس. با توجه به آن كه در سني  ابتسايي كودكان در سطوح عملياات عيناي از ديا   

، ابزار و روش هاي انتقال مفاهيم و آموزه هاي ديني نيز بايس مطابقت با سطح  نسرشناختي قرار مي گي

آموزش سايي ما تأكيس بر در مسارو ابت . متأسفانه رش عقلي آنها طراحي و ارائه گرددرشس ذهني و پذي

ماي   ي كه خالقانه و جذا  باشس كمتر باه چشام  هاي سنتي بسيار بيشتر است و استفاده از روش هاي

 خورد .  
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، اكثار پاساخگويان تأكياس بار      بحث از روش هاي خالق آموزش مفاهيم ديني و نماز مي شاود  وقتي

ز به . اي  امر ني مي كننس ، موزانس  و سال دانش آبراي م و الگودهي مناسب آموزش هاي غير مستقي

روش      و شاناخت خاوبي نسابت باه      ز آگاهيني ران با سابقهمعناي آن است كه حتي معلمان و دبي

ي روش هاي خالقانه كاه كاودك باا    راما عسد به كارگي، بر كودكان دارنس ر آن هاي غير مستقيم و تأثي

 سه شسه است عمل بسيار كم ديبصيرت و بينش دروني جذ  فعاليت هاي ديني شود ، در 

ر آموزش نماز و مفااهيم  س به آن اشاره گردد ، موضوع ارتباط و نقش خانواده ها دنكته ديگري كه باي

اي آماوزش    راهكارههاي ارائه شسه ، چه در خصوص بهتريني به كودكان است.در اكثر اظهار نظردي

ان معتقاس باه   از خواسته شسه ، پاسخگويآموزش نم مي كه نقش خانواده درنماز و چه در سؤال مستقي

. حتاي در خصاوص ارائاه راهكارهااي      لزود همكاري و مشاركت خانواده ها در آموزش نماز بودنس

بال از ورود مسرساه و آگااهي دادن    س بر آماوزش هااي ق  القانه در جهت آموزش بهتر نماز نيز تأكيخ

ي مختلاف باا همكااري    راهكارهاا    موضوع نشان ماي دهاس كاه   بيشتر به خانواده ها شسه است . اي

سه ، كودكاان  همانطور كاه اثباات گرديا    اه بخش تر خواهس بود .خانواده ها بسيار تأثير گذارتر و نتي

ر خود را مطاابق  شتمي كننس كه هر چه بي      افت و سعييه خود را از محيط خانواده دريالگوهاي اول

دن به خانواده ها در خصوص نقاش  ه آگاهي دا  استنباط نمود كالگوها نشان دهنس. پ  مي توان چني

آن در باورهااي داناش   ت يا ني و حتاي تثب هيم ديار مهم و اثر گذارشان ، كار آموزش و انتقال مفابسي

 ساده تر و مؤثرتر مي سازد. ارآموزان را بسي
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  خالصه ي تحقيق. 1.1
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م ديناي و تعمياق باورهااي ديناي در كودكاان و نوجواناان يكاي از        آموزش و انتقال صاحيح مفااهي  

موضوعات و مباحث بسيار مهم و اساسي در نظاد آماوزش و پارورش اياران محساو  ماي گاردد.       

از  هرچنس در اي  راه زحمات و تالش هاي بسياري صورت گرفته است ، اما بنا به داليال متعاسدي ،   

فزايش ارتباطات جمعي و تهاجمات گساترده ي فرهنگاي كاه    ا  جمله تغيير و تحوالت سريع جامعه ،

كاه در خصاوص    هانگيزه ي اصلي محقق بود  ، هسف بسيار اساسي آنها كودكان و نوجوانان مي باشس

. جامعاه اي   خالقانه ي آموزش و تعميق باورهاي ديني كودكان دبستاني كار كنسموضوع راهكارهاي 

مال و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي متأثر از دي  اسالد اسات و  تماد اع  كه ما درآن زنسگي مي كنيم ،

تالش خود را درجهت همسو نمودن  ، به عنوان يك اصل پايسار بايس تماد دستگاه هاي آموزش دهنسه

    با فلسفه ي زيربنايي اسالد برنامه ريزي كننس . اهميات و ضارورت موضاوع هنگاامي بيشاتر نماياان       

   وافق باشايم كاه كال اركاان نظااد در ابعااد مختلاف سياساي ، اجتمااعي ،         مي گردد كه بر اي  نكته 

پايه ي اصول اسالمي دنبال مي گردد و اگار كوتااهي در انتقاال     نظامي و حتي اقتصادي بر فرهنگي ،  

، درآينسه جوانان متعهس و مكتباي كام    مفاهيم و باورهاي ديني به نسل كودك و نوجوان صورت گيرد

 . خواهيم داشت  نسه بسون تعصب و بينش صحيح نسبت به فرهنگ اصيل اسالميشسه و نسل هاي آي

از آناا كه طبق نظر روان شناسان دوران دبستان و سني  ابتاساي ورود باه مسرساه از حسااو تاري       

محقق مطالعاه ي خاود را متمركاز بار      دوران رشس و تثبيت و تشكيل شخصيت محسو  مي گردد ، 

، خصوصاً نماز به عنوان پايه و ساتون ديا     وزش و انتقال باورهاي دينيدوران دبستان و شيوه ي آم

نموده و سعي گرديس تا با بررسي اجماالي تار ايا  دوران بتواناس ، راهكارهااي مناساب تاري را در        

 موردآموزش نماز و تعميق باورهاي ديني ارائه دهس.

نش و عالقاه ي دروناي خاود و    نماز و آموزش صحيح و مؤثر آن در دبستان به شكلي كه كودك با بي

از اهساف اصلي نظاد آموزشي محسو  مي گردد و به   بسون حضور ناظران مختلف نيز خوانسه شود ،

. هرچناس در ايا     است منظور عملي شسن آن نيز شيوه هاي مختلف آموزشي نيز ارائه و اجرا گرديسه
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و يا غيرمستقيم در اعمال مذهبي  خصوص عوامل و مؤلفه هاي بسياري را مي توان ناد برد كه مستقيم

ي نمااز در   و تكرار آن دخالت دارنس . اما در اي  پووهش توجه و تأكيس اصلي ما برآماوزش خالقاناه  

در نظر گرفت  مباحثي مثل خانواده ، دوستان ، محيط اجتماعي و فرهنگي ، ارتبااط  مسارو مي باشس. 

ها از موضوعات و مباحث كاامالً اثار گاذار و    با رسانه هاي جمعي مختلف و بسياري ديگر از مؤلفه 

 جهت دهنسه مي باشنس كه بايس مورد توجه قرار گيرنس. 

هسف اصلي تحقيق حاضر نيز شناخت و آگاهي از راهكارهاي خالقانه در امر آموزش مفااهيم ديناي   

ابتاسا   . براي رسيسن به اي  هسف نيز محقاق  مي باشس س بر نقش جنسيتي دختران با تأكيخصوصاً نماز

در مورد دختران و موضاوعات خالقيات و    خانه اينياز خود را از روش كتاب زيربناي اطالعات مورد

تكميل و تقويت اطالعات خود نيز  استخراج نموده و به منظورآموزش مفاهيم ديني به خصوص نماز 

ماوده اسات .   استفاده ن هم از روش مصاحبه با خُبرگان امر آموزش و تعليم و تربيت ديني در مسارو

معلمان تعليم و تربيت ديني به صورت تصاادفي انتخاا  و ماورد     مربيان و نفر از 81به همي  منظور 

سؤال بااز پاساخ باوده كاه      1. پرسشنامه ي طراحي شسه نيز شامل  مصاحبه ي حضوري قرار گرفتنس

و جمع بناسي  نظرات ارائه شسه از سوي مصاحبه شونسگان در نهايت با روش تحليل محتوا استخراج 

 .  گرديسه است

مباحث نظري پووهش نيز برگرفته از مطالعات و تحقيقات صاحبنظران امر مي باشس كه بيشتر پيرامون 

ش هااي  تحقيق نق ادبيات پووهشيرد . است دختر و پسر ديني به كودكان مفاهيم خالقيت  و آموزش

 روشني را از تفااوت هااي جنساي    جنسيتي دختران و پسران مورد مطالعه قرار گرفته و دستاوردهاي

 .ها و نتايج پووهش حاضر خواهيم داشت در ادامه اشاره اي مختصر به يافته ارائه داده است .  آنان

 

 : و پژوهشي يافته هاي كتابخانه اي .  نتيجه گيري از1.1
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ازهااي  نياز به پرستش و باورهاي ديني يكي از ني: پژوهش  بر اساس يافته های كتابخانه ای -.أ1.2

اما به دليل تفاوت هاي فردي و اساسي و عميقي محسو  مي گردد كه در عمق روان بشر وجود دارد.

طبق بررسي هاي تاريخي جنسيتي دختران و پسران بايستي با رويكرد هاي مختلفي با آن آشنا شونس . 

مهام در   ي همسائل  اي  امر به اثبات رسيسه كه پرستش جزئي از وجود و كشش فطري انسانها باوده و 

همه ي دوران ها ، در مسير صحيح و درست قرار دادن اي  انگيزه و نياز اساسي محسو  مي گشتنس. 

در همه ي مطالعات انااد شسه به اي  موضوع مهم تأكيس گرديسه كه ايمان و اعتقاد مذهبي گذشاته از  

سي ها و صفات ناپسانس  آرامش روح و روان تأثير مستقيمي بر رونس سالم زنسگي كردن و دوري از پلي

 . دارد

        در اكثر روايات و حتي سوره هاي قرآني كه به نحوي بار پرساتيسن خساوناس و انتخاا  راه صاحيح     

. د دي  داري اشاره شسه تأكيس گرديسه كه يااد خساوناس دل هاا را آراد و زناسگي را زيبااتر ماي سااز       

مختلفي مورد كنكاش قرار گرفته اسات كاه   هاي  مباحث آموزش و تعليم و تربيت ديني نيز از ديسگاه

جملگي آنها بر اي  نكته تأكيس داشتنس كه آموزش و تعليم و تربيت ديني و تثبيات باورهااي ديناي در    

وافري نياز بار نيازهااي شاناختي ،     كي آغاز و توجه ويوه و دكودكان را بايس ازهمان دوران ابتسايي كو

ولي تفاوت هاي جنسيتي را بايستي در اي  موضوع  . اشيمعاطفي و اجتماعي كودكان داشته ب ستي ، زي

لحاظ كنيم . اماد صادق )ع(دختران را حسنه وپسران را نعمت توصيف مي كننس كه با توجه به تعاابير  

كه به صاورت  اخت ديني اي  دو جن  است اني دار يادگيري و شنااوت هاي معااساتيس حاكي از تف

    تكليف( ديسه مي شود .روع تكاليف مذهبي)س  اتفاوت در ش

ا و انااد فرايض ديني) نمااز (  اجر  هاي ديني خصوصاً در بررسي اديان مختلف در خصوص آموزش

اي  نكته روش  گرديس كه در همه ي اديان الهي و غير الهي بر امر باا آوردنس نماز تأكيس بساياري   نيز

وان يك اصل اساساي در پاذيرش ديا     گرديسه است . آموزش نماز به كودكان در همه ي اديان به عن

آن بوده كه پيرواني نمااز گاذار و    مورد نظر محسو  گرديسه و سعي و تالش تماد پيشوايان اديان در
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  خاضع تربيت نماينس . در دي  مبيني اسالد نيز اي  تأكيس به حسي زياد است كه باه زباان آماار چناي     

يات متعسد قرآن كريم ذكر گرديسه اسات . حتاي   مرتبه فقط كلمه ي نماز در آ 34مي توان گفت كه : 

نماز به عنوان سمبل و اولي  واجب و اولي  سئوال شونسه پ  مرگ و نيز مهم تاري  اعماال در نازد    

خساونس ذكر گرديسه است . چيزي كه مسلم و بارز است آن است كه آموزش نماز به كودكان در دي  

 ،ه طبق مطالعات كتابخانه اي ، توجه به رشاس فكاري   اسالد نيازمنس توجه به شرايط و عواملي است ك

كودكان رشس و تكامل اخالقي آنها ، رشس و تكامل جسماني  آنها و نيز ويوگي هااي  و جنسيتي ذهني 

   فردي و اجتماعي مختص هر كودك مي توانس روناس آماوزش اثرگاذار و مفياس را بهباود بخشايسه و       

بر هماي  اسااو روش هااي آماوزش      . ديني داشته باشس تري بر تثبيت باورهاي گذاري مناسبتأثير

خالق با رويكرد تقويت باورهاي ديني در دختران دانش آموز ابتسايي مي بايساتي بار مبنااي هويات     

 جنسي ، رشس جنسي و... باشس.  

يكي از موضوعات و مباحث مهمي كه درمطالعات كتابخانه اي مورد توجه قرار گرفته است ، رشاس و  

است درآموزش و پروش كنوني استفاده مستي رت گرايي در كودكان است. اي  رويكرد كه تربيت بصي

  هااي  تأكيس بر ادراك مفاهيم ديني به عنوان مقسمه اي بر رشس عاطفي و تغيير نگارش ، قرار مي گيرد 

هااي صاحيح نسابت باه      . در ضم  عمل صاحيح را در نگارش  دانش آموزان نسبت به مذهب دارد 

و تأكيس برآن دارنس كه نبايس اطالعاات و محفوظاات را باه صاورت متاراكم در ذها        موضوع دانسته 

 . انااد اعماال ديناي باسون داشات  ايماان و بااور ارزش چناساني ناسارد و اگار          كودك انباشته نمود

. باه   باشس ، ارزشمنس و مفيس محساو  ماي گاردد   همراه پشتوانه ي علم و معرفت  باي  احساسات د

اما چيزي  ، نوع ديسگاه مورد تأييس اكثر روان شناسان و صاحب نظران امر مي باشسلحاظ تئوريك اي  

 كه روش  است نواقص و پ  رفتهاي بسياري است كه امروزه درآموزش هاي اماور ديناي خصوصااً   

       . باه هماي  دليال محقاق بارآن شاس كاه مؤلفاه ي اساساي و مهام            نماز در مسارو ديسه ماي شاود   
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ها نياز نظار    ه را دراي  خصوص پيش آورد و به منظور ارزشيابي اينگونه آموزشهاي خالقان آموزش

 صاحبنظران امر را به صورت مصاحبه دريافت نمود.

مورد تأييس ما نيز قرار گرفته  در مباحث آموزش ديني به كودكان با توجه به رويكرد بصيرت گرايي كه

 : سه اصل اساسي و مهم اشاره گرديسه كه عبارتنس از  به

 توانايي فهم زنسگي در كودكان .5

 توانايي نقس زنسگي و قسرت تمييز در كودكان .2

 تصميم گيري صحيح براي زنسگي درست .8

زيرا زنسگي واقعي پار از مساائل و    براي رسيسن با اي  موارد بايس به رشس وپرورش خالقيت بپردازيم

باه   خالق داشاته باشاس .   موضوعات جسيس است كه فرد بايس براي مواجهه ي صحيح با آن ها ذهني 

، ا دركودكاان تشاويق كنايم   منظور ارتقا و رشس خالقيت كودكان نيز تأكيس گرديسه كاه تفكار واگارا ر   

، هرچياز و   تشويق به انااد داوري هاي دانش آموزان را بيشاتر كنايم   ، م اختالف عقايس را تحمل كني 

تا  دكتر سااعتچي آماسه اسات باه     . اي  اصول كه در ك كسي را به عنوان محرك تفكر خالق بسانيم

شكل ديگري نيز در مطالعه ي دكتر منطقي ذكر گرديسه و تأكيس بر دوروش مستقيم و غيرمساتقيم در  

كه در تربيت ديني نيز با پرورش خالقيت به اي  اهساف دست مي يابيم  . پرورش خالقيت شسه است

 از نظر اهساف عبارتنس از : پرورش خالقيت ، نقاط مشترك تربيت ديني ودر جستاوي آنيم ؛ 

  پرورش افراد مستقل از نظر تفكر و عمل 

 پرورش افرادي با عزت نف  باال 

 پرورش افرادي با اعتماد به نف  باال 

  پرورش افرادي با پشتكار فراوان 

 تربيت انسان هايي كه نسبت به محيط خود ، حساو و دلواپسنس 

 س كوركورانهپرورش قوه ي تفكر و روحيه ي نقادي و نه تقلي 
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   پرورش افرادي كه اسير عادات نيستنس 

  پرورش افرادي كه مرعو  فكر و نظر گذشتگان و بزرگان نيستنس 

  پرورش افرادي كه دائماً در حال ساخت  و بازآفريني هستنس 

  پرورش افرادي كه دائماً به فكر حل مسائل موجود هستنس و آن ها را حل نشسه رها نمي كننس 

از ايا  روش هااي   القيت دانش آموزان در راستاي آموزش مفااهيم ديناي ماي تاوان     براي تقويت خ

 خالقانه استفاده كرد :

 استفاده از نيروي تخيل بچه ها در طرح و آموزش مفاهيم ديني 

   تحريك ح  كناكاوي دانش آموزان به ويوه براي شروع آموزش ها وتأكيس به معلمان براي توجاه

 ي برنامه هاي آموزش خودبه اي  مهم در طراحي و اجرا

  تشويق بچه ها به خو  ديسن و خو  شنيسن وحساسيت نسبت به محيط پيرامون خود 

 ، و ...( نمايش بيان يك مفهود به شيوه هاي گوناگون و در قالب هاي مختلف )شعر ، قصه 

 رناگ  ، قالب هاي مختلف)كاردستي، نقاشي توسعه و تعميق يادگيري از طريق انااد فعاليت هايي با

 آميزي ، انشانويسي ، تهيه ي گزارش ، پرسش از ديگران و ...(

  فراهم كردن ماال تاربه ونتياه گيري توسط خود دانش آموزان 

  تفويت نگرش هاي سازنسه نسبت به موضوعات ومفاهيم ديني 

              تشويق بچه ها باه پاساخ گاويي باه ساؤاالت و تماري  هااي مطارح شاسه باه شايوه اي واگارا و

 غيريكنواخت

 استفاده از مالك هاي روش  براي ارزش يابي خالقيت دانش آموزان 

      فراهم كردن امكان ابراز وجود براي دانش آموزان چه به صورت فردي وچاه باه عناوان عضاوي از

 گروه 

  كردن ماال بحث وگفتگو بي  معلم و شاگردان و شاگردان با هم فراهم 
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 و   ي مناسب پرسش ، جساتاو ، حاسو زدن  توصيه به اولياي ذانش آموزان براي ايااد فرصت ها

 نتياه گيري توسط فرزنسان خود و پرهيز از شتابزدگي در بيان نتايج

   توصيه به معلمان براي طراحي و استفاده از انواع فعاليت هاي يادگيري ، تكاليف ، ابزارهااي ارزش

 يابي ودر يك كالد  ، كمك به سيالي و رواني ذه  خود

  ايااد جوي آراد وايم  براي دانش آموزان جهت پرسش ، جستاو ، حاسو  توصيه به معلمان براي

  زدن ، نتياه گيري ، اظهار نظر ، بيان مفاهيم با زبان و عبارات خود و ...

اي  روش ها با توجه به نقش جنسيتي دختران كه بيشتر ماذو  فعاليت ها و نقش ها مي شونس ، به 

 صورت بارزتري نمود پيسا مي كنس .

 

 :نتايج يافته های مصاحبه ای   -ب.1.2

در ادامه ي پووهش حاضر به منظور تكميل و پاسخگويي درست به فرضيه هاي  پاووهش سائواالتي   

هااي   نفر از متخصصان حوزه ي آموزش علود ديناي در دبساتان   81در قالب پرسشنامه طراحي و به 

، به  استخراج و توصيف گرديسه انسكه نتايج مصاحبه ها كه به روش تحليل محتوا  تهران ارائه گرديس

 اي  شرح مي باشس.

 

 اطالعات عمومی مصاحبه شوندگان :

 نفر( مرد مي باشنس.1درصس) 21نفر( زن و  24درصس پاسخگويان ) 31بر اساو يافته ها  -

 درصس ماردنس. 21درصس آنها متأهل و  31وضعيت تأهل :  -

درصاس( فاوق    58نفر ) 4 يلي ليسان ،نفر( داراي مسرك تحص 24درصس )  31وضعيت تحصيالت :  -

 درصس( نيز مسرك دكترا دارنس.1نفر)2ليسان  و 
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درصاس( زيار    21نفار )  1سال ،  21تا  55درصس( بي   11نفر ) 21سابقه ي كار و فعاليت آموزشي :  -

 سال سابقه كاري دارنس. 25درصس( نيز بيشتر از  58نفر )  4سال و  51

-  

 احبه ها :اطالعات استخراج شده در خصوص مص

بر اساو نتايج استخراج شسه در خصوص راهكارهاي ارائه شسه از ساوي پاساخگويان باه منظاور      -

هااي غيرمساتقيم را باه عناوان      درصس( آموزش 81نفر ) 8آموزش بهتر نماز به دانش آموزان ابتسايي 

يز همخواني داشاته  . اي  يافته با يافته هاي دكتر رحيمي و دكتر منطقي ن بهتري  راهكار ارائه كرده انس

درصس( آموزش عملاي باه    21) نفر 1.  هاي غير مستقيم را تأييس مي كنس و تأثير گذاري بيشتر آموزش

درصس نيز معرفي الگوهاي مناسب باه كودكاان و نياز راهكاار تقويات اعتقاادات        8/58خانواده ها و 

 دروني و ايااد بصيرت را مسنظر قرار داده انس.

مي         نيز اشاره گرديسه كه بيشتر جنبه تشويق و همراهي كودكان را شامل البته راهكارهاي ديگري

ي باا مطالعاات اكثار    زش نماز نيز نتايج همخاواني بسايار  . درخصوص نقش خانواده درامر آمو گردد

. طبق نتايج اكثر پاسخگويان به همسويي نظاد آموزش مسرسه و خانواده اعتقاد داشاته و   محققان دارد

. در مورد ارزيابي پاسخگويان از وضعيت فعلي  كودكان از خانواده را بسيار مهم شمرده انسالگوگيري 

آموزش نماز در مسارو نتايج نشان مي دهس كه اكثر پاسخگو وضعيت فعلي را چنسان رضايت بخش 

، برخي نيز معتقسنس كاه بيانش و بصايرت     نسانسته و كيفيت آموزش را به لحاظ عملي پايي  مي داننس

هاا جنباه ي نماايش و ياا باه       آموزش  في به دانش آموز داده نمي شود و اكثر برگزاري نمازها و كا

 منظور دريافت نمره است كه اي  امر بر هسف اصلي آموزش ضربه خواهس زد.

انتقاال مفااهيم و باورهااي     برنامه ي خالقانه در ي يكي از سئوال هاي مهم و قابل اتكا در مورد ارائه

هااي   آماوزش     درصاس (   81هام بساياري از پاساخگويان )     نتايج نشان مي دهس بااز بود كه ديني 

، داستان و آموزش هاي تركيبي بهتري  راهكاار خالقاناه   مثل ارائه ي فيلم ، نمايش ، شعرغيرمستقيم 
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. اي  هنر و درايت معلم است كه با ابتكار و خالقيت خود بتوانس با توجه باه ساطح فكاري     مي باشس

. پيشنهادهاي ديگار   هاي خالقانه ي غير مستقيم و اثرگذار بهتري را به كار ببنسد وزان روشدانش آم

وجه ت ارائه شسه نيز عبارتنس از : استفاده از الگوهاي مورد عالقه دانش آموزان برنامه ريزي آموزشي با

درصاس(   51درصس( . استفاده از مربياان عملگارا و محباو  )    8/58به سطح ادراك كودكان ) هركساد 

شناسان و يا روحانيون مار  و متخصص و نيز كمك گرفت  از دانش آماوزاني كاه    استفاده از روان

از   شناخت بيشتري پيسا كرده انس و نيز استفاده از برنامه هاي جذا  و نشاط آور هر كساد باال درصس ،

 موارد مهم ديگر ذكر شسه مي باشنس.

 

 

 يشنهادها :پ ي ارائه. 1.1      

،فرضيه ي اصلي مبني بر تأثير آموزش خالق در تعميق وتقويت باورهاي ديني توجه به نتايج تحقيق با

 در اي  راستا : به خصوص نماز در دختران تأييس مي گردد .

مبني بر اي  كه در حال حاضر مربياان بيشاتر باه     5تحقيقات پووهشي طرح ، فرضيه ي  بر اساو .5

حتماً به موضوع  اساتيس و معلمان محتردپيشنهاد مي گردد ،  و ستأيي صورت كليشه اي عمل مي كننس ؛

توجه خاص داشته باشنس و سعي كنناس كاه   مبتني بر تفاوت هاي جنسي دانش آموزان  نگرش و بينش

بار اسااو اصاول    هاي خود را متمركز بر جهت دهي صاحيح ديا  داري و باورمناسي     ابتسا فعاليت

 . آموزش خالق قرار دهنس

ديگري كه به عنوان پيشانهاد ارائاه ماي گاردد ايا        موضوع بسيارمهمّ ، 5فرضيه  تأييس ه بهبا توجّ .2

برنامه ريازي       مسئله است كه مسئوالن محترد تربيت معلم حتماً توجه داشته باشنس كه درخصوص
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آموزشي دبيران ، فصل يا واحسي به عنوان شيوه هاي آموزش خالقانه طراحي گاردد تاا باا شاناخت     

 گاد هاي بعسي ساده تر گردد. معلمان ،

و هم خاواني آن باا اصاول آماوزش     توجه به مباني فلسفي الگوي بصيرت گرايي دكتر رحيمي  با .8

مبني بار نقاش بيانش و     2ي  فرضيهو نتايج ثمربخش كاربرد اي  الگو در كتا  ديني ابتسايي ، خالق 

ز اصاول  براي آموزش نماز ا گرددپيشنهاد مي  شسه و تأييس بصيرت ديني در تثبيت آموزه هاي ديني ،

تفاوت هاي جنساي و سا  تكلياف       با تأكيس بر - به صورت مسون و جساگانه استفاده و هاالگو اي 

 گردد. كتابي تسوي  –آنان 

و افاراد خاالق    ؛ از آن جايي كه در اي  پووهش به اي  نتياه رسيسيم كه خالقيت ، حاصل تفكار  .4

نماي گيرناس ،      شان به سادگي تحت تاأثير عوامال خاارجي قارار    داراي تفكر مستقل بوده و اعتقادات

و استفاده از روش تأييس كه بر نقش انتخا  وتفكر همراه با آموزش اصولي تكيه داشت ،  8فرضيه ي 

)روش هاي آموزش غيرمساتقيم هماراه باا توجاه باه اصاول       هاي پرورش خالقيت و آموزش خالق

ي آموزش نماز و تعميق باورهااي ديناي پيشانهاد ماي     ، جهت تقويت تفكر در راستا آموزش خالق(

 شود .         

آگااهي باه رشاس شاناختي      توجاه و   ، رسايسيم  آنكه در پووهش حاضر باه  مهمي نكات  كي ازي .1

مبني بر توجه به انتظارات ، نقش ها و گارايش   نيز 1و4فرضيه بنابراي   . استدر امر آموزش كودكان 

 -مذهبيمختلف  هاي پيشنهاد مي گردد ، در مورد آموزش ي  اساوبر همو تأييس  هاي دانش آموزان

، در دو جان  مختلاف   با توجه به سطح ادراك و توان فهم وگرايشاات كودكاان    -به خصوص نماز

   اجرا گردد .  در نظر گرفته شسه و ، جساگانه برنامه ريزي و تسوي  مباحث آموزشي

مي توان داشت آن است كه حتماً الگوهاي عملاي و  پيشنهاد ديگري كه در اي  مورد در اي  راستا  .1

تا بهتر بتوان آموزه هاي ديني را منتقل نمود. اگر معلام باه    در نظر گرفته شود ،محبو  براي كودكان 

عمل گارا و متعهاس بهتار ماي        لذا معلمان   تر است ،  بسيار مطلو  عنوان الگو در نظر گرفته شود ،
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جنسي ، هويات جنساي ، تفااوت هااي      ؛ در صورتي كه نقش  ع شونسمفيس واق در اي  مورد  تواننس

جنسي كودكان و عبور از مرحله ي خود محوري در نقش جنسي را به عنوان مفاهيم اساسي تقويات  

 باورهاي ديني دختران به ويوه در زمينه ي نماز مورد توجّه قرار دهنس.

تباط تنگاتنگ خانواده و مسرسه در امر ار  مسئله ديگري كه در اي  پووهش به آن رسيسه شس ، نقش .7

آموزش و تعليم و تربيت ديني مي باشس . مسئوالن مسارو بايس توجه داشته باشنس كه هر  چه ارتبااط  

آماوزه هااي     آموزش مباحاث ماورد نظار خصوصااً     و هماهنگي بي  مسرسه و خانواده بيشتر باشس ،

توصيه مي شود كه باا توجاه باه نقاش       در پايان اعتقادي و ديني عميق تر و بهتر خواهس بود .بنابراي

محققاان در ايا  زميناه     سااير  ديني هاي و به خصاوص نمااز   مؤثر خانواده در تعميق و تقويت باور

 .به ارائه ي راه كارهاي عملي بپردازنس پووهش كننس و

تأثير ن   تكليف دختران و پسران و ميزاهم چني  به ساير محققان پيشنهاد مي گردد كه در مورد س .3

  آن در آموزش مفاهيم ديني به تحقيق بپردازنس. 
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