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 چكیده

 باورها این کاربستن به و قلبی باورهاي به هاشناخت این تبدیل دین، هايآموزه شناخت یعنی دینی تربيت

 که شوندمی تربيت ايگونه به دینی، تربيت و تعليم فرایند در افراد نتيجه، در. اجتماعی و فردي رفتارهاي در

 حاکميت همواره امور، تمام با دبرخور در و شانهايتصميم و اعمال زندگی، به نسبت شانهايگرایش در

 تربيت ايگونه به آموزاندانش ذهنی، نظم ایجاد بر عالوه نظامی چنين در. کنند احساس را الهی هايارزش

 و منطقی بلكه کنند،نمی کسب دنيوي منافع یا فكري هايکنجكاوي ارضاي براي صرفا را دانش که شوندمی

 را دیگران و خود ملت، خانواده، اخالقی و معنوي مادي، رفاه اتموجب آوردن فراهم و آیندمی بار متقی

 و رشد بلكه نيست، معرفت کسب تنها هدف تربيت، از نوع این در. دهندمی قرار خویش همت يوجهه

 .دارد قرار توجه مورد انسان وجودي ابعاد يهمه موزون شكوفایی

 حد این تا اسالم نبود حياتی معلم نقش اگر. است هجامع در او کاربرد و نقش بيانگر اسالم، در معلم اهميت

 نازل آیات نخستين در خداوند که است برخوردار جایگاهی و ارزش چنان از معلم اسالم در. دادنمی بها او به

 را انسان. آفرید را جهانيان که پروردگارت نام به بخوان: »کندمی معرفی معلم را خودش ،(ص)پيامبر بر شده

 آنچه انسان به آموخت قلم، با آموخت که همان است، ترینکریم پروردگارت و! بخوان سرشت، بسته خون از

 (ص)پيامبر(. 5ـ1 علق،. «)دانستنمی که را

 بلند مقام از هایینشانه نيز مسلمانان غير هايگفته در. ندارد اسالم به اختصاص معلم رفيع جایگاه و ارزش

 بار را آنان که افرادي از بيش باید کنندمی تربيت را کودکان که کسانی»: گویدمی ارسطو. شودمی دیده معلم

 بهتر هنر معلمان که حالی در بخشند،می زندگی کودک به تنها اینان زیرا گيرند، قرار احترام مورد آورندمی

 . «دهندمی یاد او به را زیستن
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پژوهی فوق الذکر تصميم گرفتم تربيت در اقدام  …شهرستان  .…آموزشگاه متوسطه  ..…دبير  .…اینجانب 

 دینی را در دانش آموزانم تقویت نمایم.

 

  مقدمه

 تعليم با ما. است آموزان دانش زندگی متن در( ع)معصومين سيره و قرآن حضور دینی، تربيت از هدف

 اگر .کنيم ایجاد دینی شعور و درک آموزان دانش در توانيم می خاص و مطلوب هاي روش با و دینی مسائل

 و برنامه فوق) غيررسمی و رسمی هاي برنامه تمامی بر حاکم روح طریق از که باشد این بر ما همه تالش

 ادعا توانيم می درآید، «دینی رفتار» صورت به نظري مفاهيم و گيرد صورت تأدیب و تزکيه تربيت،( مكمل

 دینی تربيت در زمان مقتضيات به توجه با آنچه. است کرده پيدا تحقق زیادي حد تا دینی تربيت که کنيم

 توجه با ما پرورش و آموزش مراکز مدیریت. است دینی تربيت هاي روش در اصالحات گيرد، قرار مدنظر باید

 فراغت اوقات سازي، غنی در بویژه را هنر ابزار و شناسی زیبایی اصل آموزان، دانش در فردي هاي تفاوت به

 خط و هدف در نداشتن وحدت همچنين و منش و بينش در داشتنن وحدت کنند لحاظ باید برنامه فوق و

 مراکز بين دینی تربيت و فضا. آید می شمار به ما جامعه در دینی تربيت شناسی آسيب مهم عوامل از مشی،

 نسل سرگردانی و تربيت تضاد موجب جامعه در هنري و فرهنگی نهادهاي ها، رسانه مثل دینی تربيت متولی

 تلفيق رویكرد با تشكيالت، و ساختار در کلمه واقعی مفهوم به یكپارچگی اگر. است شده هجامع در ما جوان

 آینده در ما جوان نسل پذیري آسيب قطعاً نكند، پيدا را خود منسجم شكل پرورش و آموزش هاي فعاليت

 دین جایگاه و هجامع استعداد به توجه با دینی هاي جاذبه به باید مسير همين در.بود خواهد گذشته از بيشتر

 .داشت زیرکانه و دقيق توجهی شدن جهانی بحث و المللی بين عرصه در

 نسبت آگاهی لزوم آنگاه شود، تلقی زندگی جوهر مفهوم به دین که باشد مبنا این بر دینی تربيت بحث اگر

 ونیکن دنياي در. شد خواهد مشخص معرفتی هاي حوزه دیگر با دین نسبت و فواید ضرورت، اهميت، به
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 نيازهاي و جوامع شدن صنعتی ارتباطات، و فناوري سریع گسترش امروزي، مفهوم به مدارس ایجاد و توسعه

 تر گسترده آموزان دانش هاي اندیشه و افكار بر را مختلف عوامل تأثيرگذاري دایره دانش، انفجار عصر متنوع

 روز روزبه آموزان، دانش شخصيت كوینت در معلمان حتی و ها خانواده سهم بنابراین. است کرده گذشته از

 روزي شبانه صورت به و دارند برعهده را اي عمده نقش ها رسانه بویژه محيطی عوامل. شود می تر کمرنگ

 هنوز که این است مسلم آنچه. کنند می ایفا را خود مهم و تأثيرگذار نقش افكار و ها اندیشه تغيير در

. اند نگرفته قرار صریح و دقيق ریزي برنامه و توجه مورد تربيتی ايه کانون ترین اصلی عنوان به ما مدارس

 اجتماعی و اخالقی دینی، تربيت سمت به صرف هاي آموزش مسير از بخواهد ما پرورش و آموزش نظام اگر

 آموز دانش به باید آموزشی هاي محيط در. دهد تغيير را ها روش و اهداف از بسياري است الزم کند حرکت

 بر تكيه جاي به و شود حذف کتاب محوریت بحث. شود داده آموزش استعدادش و عالقه تناسب به

 طراحی اي گونه به تشكيالت و ساختار.باشد کار محور خالق یادگيري و اطالعات کسب روش محفوظات،

 عوامل همه مشارکت و پرورش و آموزش تلفيق بحث مدارس در پرورشی امور متوليان بر عالوه که شود

 در مذکور شرایط اگر صورت این غير در. نشود سپرده فراموشی دست به دینی تربيت در ندرکارا دست

 .یافت نخواهيم دست آموزان دانش دینی تربيت در مطلوب هدف به نباشد، حاکم ما مدارس

 مساله بیان

 نسبت آگاهی لزوم آنگاه شود، تلقی زندگی جوهر مفهوم به دین که باشد مبنا این بر دینی تربيت بحث اگر

 کنونی دنياي در. شد خواهد مشخص معرفتی هاي حوزه دیگر با دین نسبت و فواید ضرورت، اهميت، به

 نيازهاي و جوامع شدن صنعتی ارتباطات، و فناوري سریع گسترش امروزي، مفهوم به مدارس ایجاد و توسعه

 تر گسترده آموزان دانش هاي اندیشه و افكار بر را مختلف عوامل تأثيرگذاري دایره دانش، انفجار عصر متنوع

 روز روزبه آموزان، دانش شخصيت تكوین در معلمان حتی و ها خانواده سهم بنابراین. است کرده گذشته از

 روزي شبانه صورت به و دارند برعهده را اي عمده نقش ها رسانه بویژه محيطی عوامل. شود می تر کمرنگ

 هنوز که این است مسلم آنچه. کنند می ایفا را خود مهم و يرگذارتأث نقش افكار و ها اندیشه تغيير در
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. اند نگرفته قرار صریح و دقيق ریزي برنامه و توجه مورد تربيتی هاي کانون ترین اصلی عنوان به ما مدارس

 اجتماعی و اخالقی دینی، تربيت سمت به صرف هاي آموزش مسير از بخواهد ما پرورش و آموزش نظام اگر

 آموز دانش به باید آموزشی هاي محيط در. دهد تغيير را ها روش و اهداف از بسياري است الزم دکن حرکت

 بر تكيه جاي به و شود حذف کتاب محوریت بحث. شود داده آموزش استعدادش و عالقه تناسب به

 یطراح اي گونه به تشكيالت و ساختار.باشد کار محور خالق یادگيري و اطالعات کسب روش محفوظات،

 عوامل همه مشارکت و پرورش و آموزش تلفيق بحث مدارس در پرورشی امور متوليان بر عالوه که شود

 در مذکور شرایط اگر صورت این غير در. نشود سپرده فراموشی دست به دینی تربيت در اندرکار دست

 .یافت نخواهيم دست آموزان دانش دینی تربيت در مطلوب هدف به نباشد، حاکم ما مدارس

 توصیف وضعیت موجود

در  .. ..دبير  که در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم و هم اکنون در سمت  سال است …اینجانب 

 وضعيت با ، آموزشگاه این آموزان دانشدر حال انجام وظيفه هستم. …شهرستان  ..متوسطه  …آموزشگاه 

 شد می دیده ازآنان در تعدادي  ذهبیم و اخالقی مشكالت متأسفانه اما. مشغولند تحصيل به خوب تحصيلی

 عدم ، ایشان اخالقی مشكالت ، آموزان دانش در مسائل دینیعدم توجه دقيق به  دیدن از روزه همه من و

 و بردم می رنج 111و مذهبی، مراسم به توجهی بی ، جماعت نماز از استقبال عدم ، مذهبی مسائل رعایت

 به آموزان دانش با که زمانی نماید، می ایجاد گفتگو براي بازي فضايکه  سمتم در این آموزشگاه واسطه به

 شرعی مسائل رعایت ضرورت و دین قضيه با باالتفاق آنان همه که کردم می مشاهده پرداختم می بحث

 1دهد می نشان را گفتارشان خالف رفتارشان کردم می مشاهده عمل در اما موافقند

 1شواهدگرد آوری 

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار این. شود می ميسر روش چهار طریق از باغل اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم که دارند هایی ویژگی و ها کاربرد روش چهار این از یک هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 یا شیرو چه که این. کنند کسب را کافی آشنایی ها روش این با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان
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