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Abstract 

Proper and fruitful upbringing depends to a large extent on the fact that parents, from the 

beginning of childhood and even before the birth of the child, pay attention to this important 

issue and use their best efforts to raise a righteous child. Because the best time for education 

is childhood. The present study aims to explain and investigate the type and extent of 

spirituality and spiritual beliefs in the education of children and adolescents by correlation. 

The statistical population was 50 students aged 7 to 15 years in Tehran. Sampling was 

selected by simple random sampling. Data collection tool was a researcher-made 

questionnaire whose reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.81. 

Data were analyzed using SPSS software using stepwise Pearson correlation test. The results 

of Pearson correlation test indicate that there is a positive and significant relationship between 

religious beliefs and education including components of personality, socialization, religious 

behaviors. Therefore, the family should try to shape the religious teachings of children with 

pleasant experiences and feelings. expressing the feeling of satisfaction and the spirit of 

satisfaction, makes the tendency to these religious feelings for Guava children. Observing the 

behavior of others (especially parents) is a strong and rich motivation for students to learn and 

teach. When a child becomes curious about the behavior and manner of movement and talking 

of parents and others, it should be noted that curiosity is not aimless and fruitless, but involves 

modeling and active participation as a new experience in sensitive phrases of life. 
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 چکیده

مهم توجه  نیقبل از تولد کودک، به ا یوحت یکودک یاست که پدران و مادران از ابتدا نیدرگرو ا یادیو ثمربخش تاحدود ز حیصح تیترب
تحقیق حاضر با است.  یدوران کودک ت،یترب یزمان برا نیبهتر رای. زرندیصالح به کارگ یفرزند تیتالش خود رادر جهت ترب تیداشته ونها

به روش همبستگی صورت گرفته  کودکان و نوجوانان تیدر ترب یمعنو یو باورها اتیمعنو یو چگونگ زانینوع و م یو بررس نیتببهدف 
انتخاب شدند. ابزار گردآوری تصادفی ساده به روش نمونه گیری  .بودساله تهران 00تا  7نفر از دانش آموزان   09است. جامعه آماری تعداد 

و  SPSS داده ها با استفاده از نرم افزاربدست آمد.  10/9داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 
نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن که رابطه بین باوری  .به کارگیری آزمون همبستگی پیرسون گام به گام، تجزیه و تحلیل شدند

 نیبنابرا های دینی و تربیت شامل مولفه های شخصیت پذیری،اجتماعی پذیری، رفتارهای مذهبی  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
و  ی. سعه صدر، ابراز احساس خرسندردیبگشکل  یندیکودکان با تجارب و احساسات خوشا یمذهب یتالش کند که آموخته ها دیخانواده با

 یا زهی( انگنی)به خصوص والد انی. مشاهده رفتار اطرافسازدیکودکان گوارا م یرا برا یاحساسات مذهب نیبه ا شی،گرایتمندیرضا هیروح
 انیو اطراف نیکه کودک نسبت به رفتار و نحوه حرکات و حرف زدن والد یو آموزش دانش آموزان است. وقت یریادگی یبرا یو غن یقو

و مشارکت فعاالنه او به صورت تجربه  یریبلکه متضمن الگوگ ستین جهینت یهدف و ب یب یتوجه داشت که کنجکاو دیبا شودیکنجکاو م
 .تاس یحساس زندگ یدر فرازها دیجد یا

 

 کودکان و نوجوانان تیترب ی،معنو یباورها ،اتیمعنو واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

 حیوانی و نباتی هایویژگی بر عالوه هستی، عصارة این انسان،
 موجودات که است، برخوردار نیز ملکوتی و الهی جنبة یک از

 نظام کل در را او معنوی، و الهی جنبة این. هستند آن فاقد دیگر
 حقیقت، در. است داده قرار آفرینش محور و نموده ممتاز هستی

 را موجودات سایر و محور را او که انسان، از شناخت و بینش این
 الهی وحی کتاب این ، کریم قرآن از ، است دانسته او طفیلی

 االَرضِ فِی مَا لَکُم خَلَقَ الَذّی هُوَ وَ: »شود می استفاده
 و اعتقادی فرهنگی، نظامهای از ای مجموعه دین [0]«جَمیعاً
 به را انسان نمادهایی، ایجاد با که است هایی بینی جهان

. دهد می ارتباط معنوی ارزشهای به گاه و روحانی ارزشهای
 مقدسشان تاریخهای و سنن الگوها، روایات، شرح با ادیان بیشتر
. بپردازند شناسی هستی به یا دهند معنا زندگی به که دارند قصد



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

00 

 بهتری زندگی سبک یک یا دینی اخالقی، اصولی تا مایلند هاآن
  .دهند ارائه هستی جهان و انسان ماهیت درباره را هایشان ایده از

 از هایپیوست هم به مجموعه را دین زنجانی عمید فقید استاد
 جهان، با رابطه در الهی وحی از برگرفته هایاندیشه و باورها
 آن هدف که کندمی تعریف مرگ از پس جهان و جامعه انسان،
 شدن تر کامل و زیستن بهتر روش سوی به انسان هدایت

 ینا بر وی. نددامی انجدو روی از تفکر را یند یونگ .[1]است
 خویشتن  ی تجربه ننساا ساسیا ربتجا از یکی که باوراست

 که دارد وربا و نددا می یند را خویشتن ینا با طتباار و ستا
 هایگفتهسساا بر. هستند  هاننساا خویشتن آل هیدا انپیامبر
 وربایست. جعفرا نیدرو یگیر جهت یک ینید گیریجهت یونگ

 :      ستا هشد تشکیل ساسیا کنر دو از یند که ستا دارد
 .     عالیه تصفا جامع و یکتا نداوخد دجوو به باور -0
 هنامید تکالیف و محکاا که فهد یسو به حرکت یبرنامه-1

 .هستند فقهی محکاا و تخالقیاا  شامل  و دشومی
 عوالم و خدا به قلبی اعتقاد و ایمان مفهوم به دینداری و دین

 قدرت و الهی مشیت و اوامر برابر در تسلیم و روح وجود و غیبی
 دیگر عوالم و محسوس جهان به قادر و قاهر که ازلی و بزرگ
 و آموزش و آموزاندانش تربیت و خانواده در دینداری. است

 پذیرش و هاآن بالندگی و رشد حتی و زندگی مفاهیم تربیت
 روانی و جسمانی زندگی لحظه لحظه در آسمانی تعالیم و مواضع

 می فرو که نفسی هر سعدی قول به که است آنچنان روحانی و
 نفس نعمت در و ذات مفرح آید می بر چون و حیات ممد رود

 فطری طور به کودکان ء همه .[3]است واجب شکر دو کشیدن
 و هستند ها سوال به پاسخ دنبال به و بوده کاوشگر و کنجکاو

 باید اساس همین بر. زند می موج وجودشان در پرستش به میل
 در وجه ترین طبیعی به کلمه دقیق معنای به دینیتربیت فرایند
 تبلور شاهد آسانی به و پذیر صورت رشد مختلف دوران

 که ای نحوه. باشیم نوجوانان و کودکان در مذهبی رفتارهای
 چندان شده اعمال نوجوانان و کودکان دینی آموزش در تاکنون

 آموزش، به صرف توجه نیز امر این علت و نبوده آمیز موفقیت
 در آسمانی های هدیه و دینی های کالس در اسالمی مفاهیم
 ها بچه به دانش سطح در شده سعی تاکنون و بوده دبستان
 این بر بیشتر خانواده و مدرسه اولیای دلیل همین به یابد، انتقال
( سال 00 تا 07) مقطع این در آموزان دانش چون که بوده، اعتقاد
 مانند دینی؛ فرایض انجام اند، نرسیده تکلیف سن به کامالً هنوز
 و رسد نمی نظر به ضروری آنها برای چندان روزه و نماز

 این انجام در را آنها جسمانی ضعف بهانه به سعیدارند ها خانواده
 کودکان خصوص به ها انسان ی همه .[3]آورند بار منفعل فرایض
 بتوانیم دوره این در اگر. دارند تمایل و زیبایی و نیکی به فطرتاً

 ظرافت با و کنیم شناسایی را او زیبای ذات و آموز دانش طبیعت

 به سازیم، شکوفا او در را ذاتی و طبیعی های جلوه حوصله و
 یا دادن رشد از است عبارت تربیت .[0]یافتیم دست دینی تربیت
 فعلیت به و استعدادها شکوفایی و رشد زمینه کردن فراهم

 فرزندان، حقوق از . یکی[0]«موجود یک نهفته قوای رساندن
. شود می متولد که کودکی هر روح و قلب. است تربیت و تعلیم

 با توانند می مادر و پدر. است شفاف و زالل ای آینه همچون
 باشند این مواظب و برسانند سعادت به را فرزندان صحیح، تربیت

 روم سوره در خداوند. نشوند آشنا نایاب عناصر با فرزندان که
 ،..…علیها الناس فطر التی اهلل فطرت:» فرماید می 39آیه

 بنابر.« است آفریده خدایی براساس فطرت را مردم خداوند
 نهاده ودیعه به طفل وجود در هدایت و سعادت توحیدی، فطرت

 از فطرت این که دهند اجازه نباید گرامی والدین و است شده
. شود خارج است هدایت و سعادت همان که خویش اصلی مسیر

 نیک نام که است این پدر بر فرزند حق که شده وارد روایات در
 یاد قرآن او به و کند تربیت خوب را او و کند انتخاب برایش

 تربیت که است این تربیت با تعلیم هایتفاوت ازجمله .[0]دهد
 یکی عنوان به تعلیم اما شودمی وانسان حیوان نبات شامل

 درانسان البته  شده و انسان حیوان شامل فقط تربیت ازابزارهای
-کار می به سطحی شکل به و در حیوان وعمیق وسیع درسطح

 که است این ندارد. کارتربیت معنی اصالً گیاهان و درمورد رود
 را واو دهد می پرورش را انسان گوناگون و نیروهای استعدادها

 وعلمی ،روحی،اخالقی جسمی ابعاد درتمام نسبی کمال سوی به
 سلسله یک وانتقال ،تلقین کارتعلیم ؛اما نماید می هدایت

 که است کسی دیگرمربی بیان وبه است متعلم ذهن به معلومات
 می یاری بالقوه استعدادهای رساندن فعلیت دربه را انسان

او  به داند نمی انسان که را آنچه که است کسی معلم نماید،ولی
 ها زمینه نمودن ازفراهم عبارتست درواقع تربیت .آموزدمی

 استعدادهای وشکوفانمودن رساندن فعلیت به برای وعوامل
 سعادت مهم ازدورکن یکی تربیت .[6]مطلوب درجهت انسان

و  وروحی جسمی های وبدبختی ها خوشبختی بشراست،تمام
 مردم تمام وخالصه جامعه یک ، خانواده فرد،یک یک روانی
 ودیگری وراثت اصل یکی: است دوپایه به متکی زمین کرة روی
 بلکه مفید است انسان دنیای برای تنها نه تربیت .تربیت اصل

 و ضرورت اهمیت رو ازاین. نماید می رانیزتأمین آخرت سعادت
 که نیست وگروهی مکتب هیچ .نیست پوشیده برکسی تربیت
تربیت،  دراثر:».....گوید می افالطون. انکارنماید امررا این اهمیت
 .رسد می وکمال جمال پایة بلندترین انسان، به وروح جسم

 روش از .[7].«نیست فنی ترازتربیت ترومقدس عالی بنابراین
 لقد.»کند می معرفی را الگوها که است این قرآن تربیتی های
 الیوم و اهلل یرجو کان لمن حسنه اسوه اهلل رسول فی لکم کان

 مادر و پدر ، فرزندان تربیت در الگو اولین «کثیرا اهلل ذکر و االخر
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 بهترین باشند الهی احکام اجرای به معتقد والدین اگر هستند
 در کودکان رفتار:»فرمودند( ع)کاظم امام داشت، خواهند را تأثیر

 مهم ارکان از یکی .[1]«ماند می محفوظ والدین درست رفتار اثر
 و ها خوشبختی تحقق. است بشر،تربیت سعادت و اساسی

 نوع به مستقیم هرانسانی،بستگی وروانی جسمی های بدبختی
 محیط همچون ازعواملی تربیت. دارد طفولیت هنگام از او تربیت

 تأثیر ...و جامعه آموزشی،محیط ،محیط خانواده فرهنگی ساختار و
 .پذیرد می فراوان
 که است درگرو این زیادی تاحدود و ثمربخش صحیح تربیت
 کودک، به از تولد قبل وحتی کودکی از ابتدای و مادران پدران

 تربیت رادر جهت خود تالش ونهایت داشته توجه مهم این
 تربیت، دوران برای زمان بهترین کارگیرند. زیرا به صالح فرزندی
 است سازی انسان معنای به درواقع کودک تربیت. است کودکی
 هدف که جایی تا است بسیارمهم خود،امری خودی امر به و این

 انسان و صحیح جزتربیت چیزی انبیاءالهی وبعثت رسل ازارسال
باشیم،  داشته وسالم انسانی ایجامعه نیست. اگر بخواهیم سازی

 افراد ساختن اساس که و بدانیم کنیم آغاز از فرد ابتدا بایستی
 اخالقی پدرو مادراست. ازنظراسالم، تربیت دست و به درکودکی

 آنان مادی وتغذیة جسمانی حوائج ازتأمین آموزان،حتی دانش
 است، انسانی ومسئولیت وظیفة یک براینکه وعالوه تراست مهم
 ای کارساده تربیت اینکه دلیل به.باشد نیزمی شرعی تکلیف یک

بکاردانی،  که است وحساسی بسیارظریف فن نیست،بلکه
درمسیر  والدین نیازدارد، بنابراین و بردباری اطالعات، تجربه

 دراین الزم هایاز آگاهی که ترند موفق مهم وظیفة این انجام
 آن های وبرنامه دینی تربیت درزمینة خصوص ،به زمینه

 دینی رابرای هایی زمینه دینی . تربیت[0]باشند برخوردار
 می فراهم اسالم دین فرامین به او نمودن ومقّید فرد بارآوردن

 به باتوجه است عبادی واحکام عقاید حوزة به ومربوط نماید
 اسالم،یکی دین تربیتی دستورات وبرمبنای کودکان پاک فطرت

 وبوجود ها زمینه گونه این پدرومادر،ایجاد وظایف ترین ازسنگین
 کامل دین یک عنوان به اسالم زیرا .است تغییراتی چنین آوردن

 همراه به را صحیح تربیت برای وضروری الزم های برنامه تمام
 دینی تربیت برای .است قرارداده دراختیارانسان راهنمایانی

 چون مفاهیمی با را آنها که نیست، الزم ابتدایی مقطع کودکان
 محبت، نماد او زیرا. نمود آشنا عبادت و محبت دوستی، زیبایی،
 تالش باید. است معنویات به خالصانه گرایش و دوستی و عشق
 پرورش و نگهداری و حفظ به آموزان دانش دینی تربیت در کنیم

 پس. بپردازیم او درونی های ارزش تقویت و تعمیق و ها گرایش
 مسیر در کودکان درونی و معنوی حرکت دینی تربیت جهت

 گذاری، شناسی،حرمت خویشتن پذیری، ارزش شناسی، زیبایی
 عمل و دینی مسوولیت پذیرش و دوستی نوع و طلبی عزت

 بدون حرکت این است،اما ارزشی تکامل به کامل و صحیح
 تبلور دینی، ارزشهای پرورش دینی، احساس شدن برانگیخته

 و درونی رویکرد دینی، دلنشین تجارب تحصیل و ها نگرش
 ازمنظراسالم، . تربیت[0]داشت نخواهد دنبال به رفتاری تحول
 قبل شود؛یعنی ،آغازمی غیرمستقیم صورت به ازتولد قبل سالها

 ،بلکه والدین تنها نه که معنا این پدرومادرفرزند،به پیدایش از
 خود ورفتارواخالق اعمال مواظب ،باید ومادربزرگها پدربزرگها

و  ثابت ازقوانین یکی گردند.زیرا سالم آینده تا نسل های باشند،
 وراثت علم،قانون وهم کرده تأیید را آن دین هم که مسلمی
 به اجداد وحتی والدین واخالقی جسمی هایویژگی وانتقال
 چه تربیت آغاز که دانند نمی ازمردم بسیاری .است آموزان دانش
 اززمانی تربیت کنند، می گمان ازوالدین ای عده.است وقت

 وگروهی شود می تمام بچه سال سه که شود می شروع
 را وبد خوب کودک که شود می آغاز کنند،اززمانی تصورمی
 که بدانیم است؛باید اشتباه تصورات این اما .دهد می تشخیص

 ازصفات درصد 70 شود،حدود می تمام کودک سال سه وقتی
 ازنظراسالم. است پایان مغزاو نیز روبه ورشد شده ساخته او خوب

 .است کودک ازتولد پیش سالها تربیت ذکرشدآغاز همانطورکه
 .[09]دارد نظروجود اختالف مورد دراین روانشناسان درمیان
 در چند هر پرورش و آموزش و تربیت شود می مالحظه چنانچه

 و معانی دارای ولی شوند می تفسیر و تعبیر مجموعه یک
 و جویان دانش که هستند جهت یک در اما متفاوت تعاریف
 در مادرها و پدر و والدین حتی و تربیت و تعلیم نظران صاحب
 اصطالحات و ها واژه این آموزان دانش و ها بچه با شدن مواجه

 نگرش نوع به تربیت : معموالً که گفت باید امّا. بندند می بکار را
 در افراد به آموزش مبانی و اصول ارائه ی نحوه و راهکارها و

 هدف دینی تربیت . در[00]شود می شامل را تعالی و رشد جهت
 بلکه شوند، آشنا دینی مفاهیم با آموزان دانش که نیست این
 و رفتار به باورمند و تحلیلی صورت به آشنایی این از خواهیم می

 خاطرسپاری به هدف دینی تربیت در. شود تبدیل دینی عملکرد
 اصلی، هدف بلکه نیست، ذهنی های گفته و ها واژه اصطالحات،

 باورهای و نگرش ارزش، احساس، در اساسی تغییرات پیدایش
 رویدادهای و ها پدیده اطراف، محیط خود، مورد در آموزان دانش
 هستی هماهنگی و نظم خداوند، رحمت و لطف بیرونی، و درونی

 با را خود رفتار و برخورد ی نحوه بتواند تا. است... بودن هدفدار و
 هدف حقیقت در و نماید تنظیم پیرامون جهان و خویشتن
 .[01]است بصیرت و تفکر روی از علم ی شیوه و راه و شناخت
 باب در اندیشه و تفکر نیازمند دیگر زمان هر از بیش امروزه

 مسایل ویژه به انسانی امور تمامی بر دینی تقیّدات تأثیرگذاری
-صاحب و اندیشمندان از بسیاری امرزه. هستیم روحی و عاطفی
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 سالمت بر انکارناپذیری تاثیر مذهب که باورند این بر نظران
 .دارد بشر زندگی ابعاد دیگر و جسم و روح

 را بیماران از تن صدها من: »گوید 0یونگمی گوستاو کارل
 خود عمر نیمه در که بیمارانی میان از. ام کرده درمان و معالجه

 ندیدم نیز را بیمار یک حتی برند می سر به( بعد به سالگی 30)
 به. نباشد زندگی در دینی گرایش یک به نیاز مشکلش اساساً که

 قربانی دلیل این به آنها تک تک که بگویم توانم می جرأت
 هر در موجود ادیان که را چیزی آن که بودند شده روانی بیماری
 تنها آنها، فرد فرد و نداشتند دهند، می خود پیروان به زمانی
 طور به بودند بازگشته دینی های دیدگاه و دین به که وقتی
 های مهارت از یکی زندگی در معنا یافتن. .«شدند درمان کامل

 شناخت گرو در مهارت این که است روانی سالمت و آرامش
 مجموعه این از جزئی عنوان به خود شناخت و خالق و هستی
 زندگی آن خاطر به که چیزی یعنی زندگی در معنا. است هستی

 صادقانه خدمت برای و تفکر و ایده یک برای زندگی و کنیم می
. دهد می انسان به دین که است مفهومی و معنا بهترین خلق به

 که چرا بگیریم نظر در کم و معقوالنه را آرزوهایمان است بهتر
 تنش سبب باشد، خارج انسان عمر دایره از که طوالنی آرزوهای

 به و بشناسیم را خود های توانایی باید .شود می روانی فشار و
 کسانی سالم و شاد های انسان. بدهیم ارزش خود های دانسته
 و کنند می استفاده شیوه بهترین به دارند آنچه از که هستند
 .کنند می تلف را خود وقت ندارند آنچه افسوس در کمتر

 که است انعقادی قابل سیالِ مادة مانند ابتدا در انسان شخصیت
 شکل و شده منعقد شود،براثرمرورزمان، ریخته قالبی هر به

 بماند، قالب در بیشتر چه هر و گیرد می خود به را قالب همان
 .[03]است دشوارتر شکلش تغییر و ترشده محکم
 انسان، شخصیت گیری شکل اصلی وپایة اساس درواقع

 دوران همان .است زندگی اول سال هفت ومخصوصاً درکودکی
 .کند ورشدمی برد سرمی به درکناروالدین کودک که حساسی
 مجتبی امام بزرگوارش فرزند به( السالم علیه) علی حضرت

 هر است؛ گیاه بی زمین مانند کودک قلب» :فرمود( السالم علیه)
 ازاینکه قبل من جهت همین به .پذیرد می شود عرضه براو چه

 «.نمودم اقدام تو تأدب گردد،به مشغول ودلت شود توسخت قلب
 قلب که است این درکودکی تربیت اهمیت دلیل مهمترین

 ازهر خالی دوران گردد،دراین«الرحمان عرش»باید که کودک
 .است نشده آلوده گناهان، وپلیدی سیاهی وهنوزبه است چیزی
 امری کودک است،برای تربیت ابعاد ترین ازمهم که دینی تربیت

 فردی ازدودید الاقل ضرورت واین باشد می والزم ضروری
 ومایة پایه ،مذهب فردی ازلحاظ است. رسیدگی قابل واجتماعی،

 و ها رشد از بسیاری سبب و فرد زندگی وابعاد جوانب همة
 توجهی بی رسایة د که کودکانی بسیارند چه. ها استانحطاط

 وبه شده ومذهبی،دچارمشکل عقیدتی های خود،درجنبه اولیاء
 افرادی به باشند وجامعه خود حال به مفید عضوی آنکه جای
 برای دینی،کنترلی تربیت .اند گردیده وبارتبدیل بند وبی خائن

 دین.است گرایی وآرمان معنویت رشد برای ای وضابطه اخالق
 برای را وزمینه باشد طفل اخالقی جنبة کنندة تقویت تواند، می

 را وکودک آورد فراهم او اطالعات به بخشیدن وسعت
 برهاند کننده هالک عوامل سایر و ها وسوسه و ازاضطرابها

 تربیت فرایند . در[03]نماید ایجاد او برای نسبی وآرامشی
، (مدعو)آموز دانش ،(داعی) معلم: دارند اساسی نقش عامل0دینی

 و تحقیق هر دعوت. معموالً و شیوة دعوت، وسایل موضوع
 اقبال مورد جامعه در که کند می پیدا اهمیت نظر آن از پژوهشی

 گیرد می قرار خاصی های گروه و افراد استفاده نیز و استقبال و
 موضوع و مسأله هستند شاهد ایرانیان ی همه امروزه چنانچه
 علوم و تکنولوژی نانو مثل دیگری علمی امور نیز و ای هسته

 اقبال مورد شدت به دیجیتالی ارتباطات حتی و( باروری) رویانی
 سرمایه و توجه و است گرفته قرار مردان دولت و مردم توجه و

 و اشتغال حتی و اقتصادی وری بهره افزایش باعث آن در گذاری
 سراسر در ایران تحقیقاتی و علمی و دفاعی بینه تقویت نیز

 آن اهمیت دلیل همین به و رهگذر همین از و گردد می جهان
 کوشش و ها تالش امروزه اگر گردد. اما می چندان صد نیز

 معموالً. گیرد انجام ها سگ رفتن راه نوع دربارهء مثالً هایی
 آنچنان موضوع اصوالً زیرا شود، نمی آن به خاصی توجه و اقبال
 را خود هزینه و انرژی و وقت کسی که است کمی اهمیت دارای

 و تربیتی مسایل مورد در اما. کند نمی صرف آن مطالعه در
 و آنها آموزان دانش آینده که خود آموزان دانش دینی باورهای

. دارد بدنبال را آنها موفقیت علوم و موفقیت حتی و زندگی نوع
 خود آموزان دانش به ایمان با و ایمانی افراد بعنوان والدین ثانیاً

 و حمایت جانبه همه کامالً تأثیرات این از و بوده حساس
 زندگی آنچنان دینداری و دین مسئله کنند. امروزه می استقبال

 قرار تأثیر تحت را افراد اجتماعی و خانوادگی و گروهی و فردی
 دینی اعتقادات مسئله که هستند افرادی و خانواده تر کم که داده

 ماهیت اصوالً زیرا. هستند تفاوت بی مذهبی های ارزش و
 که ایم کرده انقالب دلیل این به و بوده فرهنگی ما انقالب

 از گرایانه تقلید و شهوانی های ارزش و دینی بی و پوچ باورهای
 و ها ارزش آن جای به و کنیم محو خود جامعه از را غرب

 و فردی زندگی جای جای در را آسمانی و قرآنی اصیل باورهای
 [.01]کنیم جایگزین خودمان اجتماعی

پژوهش های مختلفی در رابطه با باورهای دینی و تربیت در 
 دانش آموزان صورت گرفته است از جمله:

است دادهنشان (و شاپورزاده سلطانیان زمزم؛ 0301)نتایج پژوهش
کند. به طوری به کم میل می دینداری دانش آموزان که میزان



 حافظی
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 19/00درصد از دانش آموزان در سطح کم،  66/6که دینداری 
-درصد از دانش 03/1آموزان در سطح متوسط و درصد از دانش

 .[00]آموزان در سطح زیاد است
نشان داد که بین باورهای ( لیخلخا ، باقری؛0300پژوهش)نتایج 

ود دارد، بین دینی و رشد اخالقی دانش آموزان رابطه وج
باورهای دینی و خالقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد و 
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که سهم 
هر یک از مولفه های باورهای دینی در پیش بینی رشد اخالقی 

-عبارتی از بین مولفههب و خالقیت دانش آموزان متفاوت است.

بعد مناسکی کمترین  بیشترین وهای باورهای دینی،بعد عاطفی 
سهم در پیش بینی رشد اخالقی داراست و همچنین می توان 

بعد مناسکی کمترین رابطه را با  گفت بعد عاطفی بیشترین و
 .[00]خالقیت دانش آموزان دارد

نشان داد باورهای  (0300)خدارحمی و همکاران،نتایج پژوهش 
دینی و همچنین نگرش مذهبی والدین نقش اساسی در تربیت 
دینی فرزندان به دنبال خواهد داشت و بین این دو مقوله ارتباط 
و وابستگی باالیی وجود دارد؛ یعنی داشتن دیدی مثبت یا منفی 
در مورد مذهب به طور قطع بر ذهن فرزند تاثیر مثبت یا منفی 

 .[06]اشتبه جای خواهد گذ
نشان داد که بین ( 1906موسوی مقدم و همکاران،)نتایج پژوهش 

داری وجود  ی مثبت معنینگرش مذهبی و خویشتنداری، رابطه
همچنین مشخص شد که بین میزان نگرش مذهبی و  .دارد

ی رابطه و بین خویشتنداری و سالمت معنوی سالمت معنوی
رگرسیون نشان داد داری وجود دارد و تحلیل  مثبت معنی

ی مناسبی برای سالمت معنوی  بینی کننده خویشتنداری، پیش
 .[07]است

 الگوی نقش  عنوان با خود پژوهش در( 0301)آقامحمدی
که  که رسید نتیجه این به فرزندان دینی تربیت در والدین تربیتی

نگرش مذهبی والدین درتربیت دینی فرزندان تأثیرمسیتقیم 
آداب دینی ازسوی والدین باتربیت دینی فرزندان  و رعایت داشته

 زیست بین سادهرابطه نتایج پژوهش .آنهارابطه معناداری دارد
بودن والدین باتربیت دینی فرزندان رادرسطح قابل قبولی  بودن

دینی  همچنین بین سطح سواد والدین و تربیت. نشان داد
 .[01]است فرزندان آنها اختالف معناداری مشاهده نشده

 کیفیت عنوان با خود پژوهش در( 0316) مظاهری و صادقی
 نتیجه این به فرزندان دینی تربیت شرط پیش فرزند  والد ارتباط
 مختلف تربیتی های سبک در دینی شناخت منابع که یافتند دست

 دینی شناخت مقتدر تربیتی سبک در که طوری به.است متفاوت
 شناخت کار مسامحه تربیتی سبک در و خانواده طریق از بیشتر
 به فوق نتایج تبیین در.است مذهبی اماکن طریق از بیشتر دینی

 روابط های نظریه به توجه با کودکی دوران در فرزند – والد ارتباط

 این. است شده اشاره اجتماعی یادگیری و دلبستگی ، موضوعی
 جامعه در فرزند -والد بهینه ارتباط که کنند می فرض ها نظریه
 .[00]کند می ایفا مهمی نقش فرزندان دینی پذیری

ترین و  دین و مذهب یکی از اساسیبنابر آنچه در باال گفته شد؛ 
ی بشری به خود دیده و  ترین نهادهایی است که جامعه مهم

 مفاهیم خویشتنداری، سالمت معنوی و نگرش دینی که از مهم

اجتماعی و فردی های دینی هستند، در تربیت دینی،  ترین مؤلفه
 دارای که جوانی هر . امروزه[07]از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند

 مورد بیشتر است، بیشتری انقالبی حس و خواهی دین حس
 مفاهیم امروزه. گیرد می قرار دولت حتی و مردم و افراد حمایت
 ما جامعه در کامالً آسمانی و قرآنی و دینی ارزشمند و واقعی
 اصیل توانند می همگان و است دسترس در و پراکنده و منتشر
 دست منابع از وقت اسرع در را دینی مسایل ترین عمیق و ترین
 بهانه هیچ و کنند کسب اشخاص و افراد و مراکز و ها کتاب و اول
 های آموزه و باورها به جوانان دستیابی عدم و کاری کم برای ای

 از یکی جامعه افراد سالمتی . ارتقای[01]ندارد وجود دینی
 جامعه آن افراد سالمتی ارتقای کشور، هر اساسی مسائل مهمترین

. گیرد قرار توجه مورد روانی جمله از مختلف ابعاد از باید که است
 افراد روان و فکر سالمت تأمین روانی بهداشت اصلی وظیفه
 روانی بهداشت بهداشت جهانی سازمان تعریف طبق .است جامعه

 توانایی یعنی بهداشت و گیرد می جای بهداشت کلی مفهوم در
 بهداشت جسمی، و روانی اجتماعی، هاینقش ایفای برای کامل
 برای است علمی روانی بهداشت نیست. بنابراین بیماری نبود تنها

 که زندگی پیشامدهای یا منطقی سازش و جتماعی رفاه بهزیستی،
 و کار محیط دانشگاه، مدرسه، تا خانه محیط از زندگی زوایای تمام

 علمی های پیشرفت وجود با امروزه .گیرد می را آن نظایر
 وجود به درمانی روان و روانپزشکی های زمینه در که چشمگیر

 برجسته نظران صاحب از بعضی که گردد می مالحظه است آمده
 روان و روانی بهداشت در نیز دین ضرورت و اهمیت نقش، به نیاز

 مذهبی اعتقادات که دارند عقیده و اند داشته فراوان تأکید درمانی
 مشکالت و آالم سریعتر بهبودی و تسکین موجب خدا به توکل و

 .شود می روانی
 یو چگونگ زانینوع و م یو بررس نیتببپژوهش حاضر با هدف 

انجام  کودکان و نوجوانان تیدر ترب یمعنو یو باورها اتیمعنو
 اعتقادات و دینی باورهای ابتدا است الزم است طبیعی شده است.

 و روشن کامالً موضوع این در ایدوئولوژی راهکارهای و مذهبی
 های آموزه القای و تربیتی مبانی سپس و گردد تعریف و آشکار
 والدین نظر نقطه از اخیر های دهه در بخصوص و ایران در دینی

 سپس و گردد تفسیر و تعریف نظران صاحب و اساتید و مربیان و
 و مدارس در ما فعلی جامعه واقعیات و ها واژه این شدن روشن با

 آن ضعف و شدت و تأثیر ی نحوه و تأثیر نوع اجتماع و ها خانواده



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

00 

 تحت را تاثیرات این کننده تضعیف و کننده تشدید عوامل حتی و
 دهیم. قرار نظر تبادل و بحث مورد مختلف عناوین

 

  تحقیق های فرضیه
 معناداری رابطه آموزان دانش تربیت و دینی باورهای بین(  0

 .دارد وجود
 رابطه آموزان دانش  پذیری شخصیت و دینی باورهای بین( 1

 .دارد وجود معناداری
 رابطه آموزان دانش بودن اجتماعی و دینی باورهای بین( 3

 .دارد وجود معناداری
 رابطه آموزان دانش در مذهبی رفتارهای و دینی باورهای بین( 0

 .دارد وجود معناداری
 

 روش تحقیق 
و  ینید یباورها نیرابطه ب یبررسهدف از انجام پژوهش حاضر 

است. روش تحقیق  ییو راهنما ییدر دانش آموزان ابتدا تیترب
نفر از   09رویدادی است. تعداد -در این پژوهش از نوع عِلّی

نفر از دانش  09ساله تهران. علت انتخاب  00تا  7دانش آموزان 
آموزان در تهران این است که طبق فرمول انتخاب نمونه از 

 7جامعه متأسفانه تعداد دانش آموزان ساکن در تهران بین سنین 
رغم کوشش فراوان به دست نیاوردیم. فقط با ساله را علی 00 –

مراجعه به روابط عمومی آموزش و پرورش که معموالً این دانش 
آموزان در پایه های اول تا پیش دانشگاهی مدارس حضور دارند. 
چون جامعه کامالً مُحرز و روشن بود. و اماکن و جاهایی که 

ها و دانش آموزان حضور داشتند مدارس و مغازه ها و کوچه 
 اماکن ورزشی و کتابخانه و ... بود. 

همانطور که شرح داده شد بررسی و نقد و کنترل و مصاحبه و یا 
اجرای پرسشنامه بسیار مشکل و اصوالً برای یک تحقیق 
کارشناسی وقت بر و زمان بر و هزینه بردار است. و شاید 

ن مشکالتی از لحاظ برخورد خانواده ها و عدم استقبال دانش آموزا
  09و یا سایر مسایل را در پی داشته باشد. به همین دالیل تعداد 

نفر را به صورت تصادفی ساده در مدارس و کتابخانه ها و اماکن 
ورزشی و غیره را به دست آوردیم. و با سواالت ساده ای از جمله 
ادای نماز و دعا و شرکت در نمازهای جماعت و ذکر زیارت ها و 

اردوهای مذهبی با مساجد و مدارس و مسافرت های مذهبی و 
که پای بندی به شعائر دینی و اسالمی را خواستار شدیم. و کسانی

که باالی  گرفتند را بی تفاوت و کسانی 09که نمره پایین تر از 
 گرفتند پای بند به مسایل دینی فرض کردیم.  00

همانطور که اشاره گردید. روش و ابزار جمع آوری اطالعات 
پرسشنامه می باشد. علت انتخاب پرسشنامه این بوده که اوالً 
مصاحبه و ضبط صدا به خاطر موضوع باعث حساسیت دانش 

آموزان و آزمودنی ها شده و اغلب حاضر به انجام مصاحبه نمی 
قانونی و شدند. مشاهده روش دیگر نیز از نظر اخالقی غیر

نفر از لحاظ  099غیراخالقی بوده و عالوه بر آن امکان مشاهده 
دفعات نماز و روزه و شعائر دینی بسیار وقت گیر و غیراخالقی 
می نمود. پرونده تحصیلی نیز این موارد و اطالعات را در خود 
ندارد. و اگر هم داشته باشد مدیران و مسئوالن اجازه ارائه این 

. اما پرسشنامه یک ابزار عینی که خودش تنظیم موارد را ندارند
می کند و در انتها دوباره آنرا تحویل می گیرد و فقط با استخراج 
نمره ها بدون ارائه نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات فقط 
داده هایی را به صورت خام ارائه می نماید و محقق اطمینان می 

ه و بالفاصله پس از دهد که داده ها و اطالعات کامالً محرمان
تکمیل و ثبت نمرات خام آنرا تحویل و در اختیار آزمودنی قرار 
می دهد. این شیوه و روش و ابزار کامالً مقبول و اطالعات 

 موردنیاز محقق را هم حاصل نمود. 
چنانچه در ابزار جمع آوری اطالعات توضیح داده شد، پس از 

اسایی و قرار تنظیم نفر( و شن 099انتخاب تصادفی آزمودنی ها )
پرسشنامه مقرر شد که ضمن توجیه عملی و هدف از تکمیل 
پرسشنامه آزمودنی ها را کامالً در جریان محرمانه بودن 
اطالعات قرار دهد.سپس در حضور محقق سواالت را پاسخ و 
محقق ضمن استخراج داده ها پرسشنامه را پس داده و آزمودنی 

عدد خام بدون ذکر مشخصات با خیال راحت از اینکه فقط دو 
 099فرد در اختیار محقق قرار داده است. به همین ترتیب بقیه 

نفر نیز در مدارس و کتابخانه ها و اماکن ورزشی و فرهنگی و 
.... شناسایی و تماس گرفته شد و پس از توجیه مقدماتی و علت 
و هدف تکمیل و تنظیم پرسشنامه سواالت را در اختیار آزمودنی 

ار داده و پس از استخراج نمرات و ثبت در یک برگه دیگر ها قر
نمرات را در دو گروه دانش آموزان با باورهای دینی قوی تر و 
دانش آموزان با بی اعتنا به باورهای دینی تقسیم و سعی گردید 
که تعداد این آزمودنی ها نیز برابر گردد که خوشبختانه یا 

نفر از دانش  61اد متأسفانه )به جهت آماری( نشد پس تعد
نفر بی اعتنا و بی اعتقاد به  31آموزان معتقد به باورهای دینی و 

 انجام باورها و شعائر دینی و یا ضعیف بودند انتخاب گردید.
سوالی بوده است و برای  00ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 

نفر از  09کسب اعتبار و روایی آن ابتدا پرسشنامه را در بین 
موزان بزهکار که سابقه بسیار روشنی در سرقت و دزدی دانش آ

نفر از دانش آموزانی که مسجدی  09و اعتیاد داشتند و در مقابل 
بوده و از فعاالن دائمی مساجد و عضو بسیج و در اغلب مراسم 
مذهبی در شهر و محله شرکت و در میان مردم شهره مذهبی 

تفاوت پاسخ های بودن و بچه های مثبت داشتند اجرا گردید. و 
% نشان داده شد. یعنی 10آنان پس از تحلیل یافته ها با 

پرسشنامه اجرا شده در این تحقیق برای برآورد داده های فرضیه 
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% و از لحاظ آماری مطمئن برای 10و نیز سواالت پرسشنامه 
اجرای این سواالت در میان دانش آموزان با باورهای دینی و با 

 بی اعتقاد تلقی می شود.باورهای دینی ضعیف و 

 

  یافته ها

بر دو بخش یافته های توصیفی و تحلیل استنباطی  این بخش
یافته ها ست. در بخش اول یافته های توصیفی)فراوانی، درصد، 
میانگین و انحراف استاندارد( هر یک از متغیرهای تحقیق با در 

پرسشنامه، ی آنها در های مربوطهنظر داشتن نوع متغیرها و گویه
گردد و در بخش در قالب جدول و نمودار به تفکیک بررسی می

شود. دوم به تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش پرداخته می
در این بخش برای بررسی فرضیه های تحقیق با توجه به 
ماهیت متغیر ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون 

 .ناپارامتریکی خی دو  استفاده شده است
 

 شاخص های توصیفی متغیر جنسیت پاسخگویان-(0) جدول

 فراوانی درصد
 شاخص ها

 جنسیت

 پسر 10 % 09

 دختر 10 09%

 جمع 09 099%

 
 ( شاخص های توصیفی متغیر باورهای دینی1جدول)

 متغیر                                               باورهای دینی

 شاخص های توصیفی                                   

 میانگین 17/09

 انحراف استاندارد 01/1

 
 

 ( شاخص های توصیفی متغیرشخصیت دانش آموزان3جدول )

 
 بودناجتماعی ( شاخص های توصیفی متغیر 0جدول)

 
 رفتارهای مذهبی( شاخص های توصیفی متغیر 0جدول)

 رفتارهای مذهبی
 متغیر                           

 شاخص های توصیفی                                   

 میانگین 09/0

 استانداردانحراف  00/0

 
 (شاخص های توصیفی متغیر تربیت دانش آموزان6جدول )

 تربیت دانش آموزان
 متغیر

 شاخص های توصیفی

 میانگین 07/0

 انحراف استاندارد 00/1

 

بین باورهای دینی وتربیت دانش  -1ی فرضیه

 آموزان رابطهء معناداری وجوددارد.

  

 

 ( نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل متغیر های باورهای دینی وتربیت دانش آموزان7جدول )

 منابع باورهای دینی تربیت دانش آموزان سطح معناداری نمونه ی معتبر

09 900/ 
 باورهای دینی 0 /001

 همبستگی پیرسونآزمون 
 تربیت دانش آموزان /001 0

 
نتایج بدست آمده از از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

 (آمده است. همانطور که مشاهد می شود7این آزمون در جدول )
بوده که این مقدار (=sig/900مقدار سطح معناداری بدست آمده)

درصد  00( معنی دار می باشد. بنابراین با p/=90درسطح )
بین باورهای دینی وتربیت دانش  توان گفت کهاطمینان می

ی معناداری وجود دارد و این رابطه مستقیم و آموزان، رابطه
مثبت می باشد.توضیح اینکه هرچه باورهای دینی بیشتر باشد به 

با در   همان اندازه نیز تربیت دانش آموزان بیشتر خواهد بود.

دست داشتن این داده های آماری شرایط برای تایید فرضیه ی 
ول تحقیق فراهم آمده است و لذا فرضیه ی اول تحقیق تایید ا

 می گردد.
 

بین باورهای دینی وشخصیت پذیری  -2ی فرضیه

 دانش آموزان رابطهء معناداری وجوددارد.

 شخصیت دانش آموزان
 متغیر

 شاخص های توصیفی

 میانگین 1

 انحراف استاندارد 70/9

 اجتماعی بودن
 متغیر

 شاخص های توصیفی

 میانگین 00/0

 انحراف استاندارد 01/0
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 ( نتایج آزمون خی دو برای تحلیل متغیر های باورهای دینی وشخصیت پذیری  دانش آموزان1جدول)

 منابع ارزش درجات آزادی سطح معناداری نمونه ی معتبر

09 999/9 
 آزمون خی دو باورهای دینی /110 0

(chi-square) 00 00/01 شخصیت پذیری دانش آموزان 

 
برای تحلیل این موضوع با توجه به ماهیت متغیر های تحقیق  

شد.همانطور که  نتایج از آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده 
( نشان می دهد که مقدار سطح معناداری بدست 1جدول)
( معنی  p/=90می باشد که این مقدار درسطح )( sig/=999آمده)

درصدی  00دار می باشد. با چنین داده هایی با حصول اطمینان 
باورهای دینی بین میتوان اذعان کرد که در این تحقیق

ی معناداری از لحاظ رابطه وشخصیت پذیری دانش آموزان

ی دوم  نیز شواهد الزم برای تأیید . در فرضیهآماری وجود دارد

 .فراهم گردیده است و این فرضیه نیز تأیید می شود
 

بین باورهای دینی واجتماعی بودن  -3ی فرضیه

 دانش آموزان رابطهء معناداری وجوددارد.

 
 آزمون خی دو برای تحلیل متغیرهای باورهای دینی و اجتماعی بودن دانش آموزان( نتایج 0جدول )

 منابع ارزش درجات آزادی سطح معناداری نمونه ی معتبر

09 997/ 
 آزمون خی دو باورهای دینی /110 0

(chi-square) 1 1/0 اجتماعی بودن دانش آموزان 

 
نیز  با توجه به ماهیت متغیر های برای تحلیل این موضوع 

تحقیق  از آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده گردیده است. 
نشان داده شده است، مقدار  0-0همانطور که  نتایج در جدول

بوده که این مقدار (sig/=997سطح معناداری بدست آمده)
( معنی دار می باشد. با در نظر گرفتن این  p/=90درسطح )

درصدی می توان ادعا نمود که در این  00مینان ها با اطداده
ی بین باورهای دینی و اجتماعی بودن دانش آموزان رابطهتحقیق

. لذا در فرضیه ی سوم نیز معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد
شواهد الزم برای تأیید فراهم گردیده است و این فرضیه نیز 

 .تأیید می شود
 

رفتارهای مذهبی  بین باورهای دینی و -4یفرضیه

 دردانش آموزان رابطهء معناداری وجوددارد.

 
 ( نتایج آزمون خی دو برای تحلیل متغیر های باورهای دینی و رفتارهای مذهبی09جدول)

 

برای تحلیل این موضوع نیز  با توجه به ماهیت متغیر های 
تحقیق  از آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده گردید. نتایج 

نشان داده شده است،  0-09بدست آمده از این تحلیل در جدول
میگردد. مقدار سطح معناداری بدست همانطور که مشاهده 

(  p/=90می باشد که این مقدار درسطح ) (sig/=999آمده)
درصدی می  00معنی دار است. لذا در این فرضیه نیز با اطمینان 

، بین متغیر توان  نتیجه گرفت که در این تحقیق
رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین  باورهایدینیورفتارهایمذهبی

چهارم نیز شواهد الزم برای تأیید فراهم شده است  در فرضیه ی

 .و فرضیه ی چهارم تحقیق نیز تأیید می شود

 گیری بحث و نتیجه
و  زانینوع و م یو بررس نیتببهدف از انجام پژوهش حاضر 

کودکان و  تیدر ترب یمعنو یو باورها اتیمعنو یچگونگ
 بود.  نوجوانان

 کودک، به محبت و احترام با که است این روانشناسان عقیده
 در را کودک نباید. شد خواهد حل کودک مشکالت از بسیاری

 خطاها انجام برای و کرد تنبیه یا شمرد کوچک دیگران مقابل
 خطا، از فرزند پشیمانی هنگام به والدین است الزم .نمود مالمت
 و تشویق با بلکه. نکنند تنبیه را او سبب بی و بپذیرند را عذرش

 و دارد وجود کلی اصل یک .کنند دعوت صالح به را آنها صبر

 منابع ارزش درجات آزادی سطح معناداری نمونه ی معتبر

09 999/ 
 آزمون خی دو باورهای دینی /110 0

(chi-square) 0 003 آموزانمذهبی دانشرفتارهای 
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 اگر. کنند تربیت را خویشتن باید ابتدا والدین که است این آن
 در توانند نمی  باشند، نکوهیده صفات دارای خودشان والدین

 باره این در قران. آورند وجود به را پسندیده صفات فرزندشان،
 تتلون انتم و انفسکم تنسون و بالبر الناس اتأمرون:»گوید می

 در کنید، می امر نیکی به را مردم شما آیا «تعقلون افال الکتاب
 که گونه هر ما فرزندان. اید کرده فراموش را خویشتن که حالی
 یا حسود دروغگو، یا راستگو بدرفتار، یا رفتار خوش باشند

 اند کرده کسب خود مادر و پدر از را صفات این همه خیرخواه
ی نیدی باورها ریمتغ نیب . نتایج این تحقیق نشان داد که[19]

 نیب ،بودنی واجتماعی نیدی اورهاین ببی، مذهبی ورفتارها
ی نیدی باورها نیبی و در نهایت ریپذ تیشخص وی نیدی باورها

رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش  آموزان دانش تیترب و
 همسویی دارد.[ 00، 00، 06، 07، 01، 00]حاضر با پژوهش

کودکان  یمذهب یتالش کند که آموخته ها دیخانواده با نیبنابرا
. سعه صدر، ابراز ردیشکل بگ یندیبا تجارب و احساسات خوشا

احساسات  نیبه ا شی،گرایتمندیرضا هیو روح یاحساس خرسند
)به  انی. مشاهده رفتار اطرافسازدیکودکان گوارا م یرا برا یمذهب

و  یریادگی یبرا یو غن یقو یا زهی( انگنیخصوص والد
که کودک نسبت به رفتار و  یآموزش دانش آموزان است. وقت
 شودیکنجکاو م انیو اطراف نینحوه حرکات و حرف زدن والد

بلکه  ستین جهینت یهدف و ب یب یتوجه داشت که کنجکاو دیبا
 یو مشارکت فعاالنه او به صورت تجربه ا یریمتضمن الگوگ

 ییفضا نیکردن چن ایاست. مه یحساس زندگ یدر فرازها دیجد
به خصوص اگر همراه با مشارکت فعال کودکان و نوجوانان و 

است و  ریو دلپذ نیدلنش اریبس شانیهمساالن آنان باشد برا
را  یاجتماع هیو روح یبه امور مذهب شیگرا جیامر به تدر نیهم

است هر قدر الگو محبوبتر باشد  یهی. بدکندیم تیر آنان تقود
خانواده  ی. پدر و مادر و اعضاگرددیآسان تر م ررفتا یادسپاری

 نیدر ح ایو  یهمانیاگر توجه داشته باشند که در خانه، سفر،در م
 ینیبه اصول و احکام د یتیدر هر موقع یانجام کار و به طور کل

و نگرش دانش  یدهند، در تلق تیباشند و به آن اهم بندیپا
داشت.آداب  اهدمضاعف خو ریتأث ینید ضیآموزان نسبت به فرا

است  یمعنو یازهاین نیتریبه عال یچون پاسخ یو عبادات مذهب
ارائه شود احساس  یقلب تیو با جلب رضا یعیاگر به طور طب

جذب  یآن را به راحت یو مترب زدیانگ یرا در آنان بر م ندیخوشا
 ن،ینقش را در تکو نیچرا که عواطف و احساسات مهمتر کندیم

است  یهیو نوجوان دارند. بد نجوا تیرشد و پرورش شخص
و آموزش  یریادگیکه کودکان و نوجوانان در معرض  یزمان

 نهیموضوع  زم نیا یاحکام و عبادات قرار دارند الزم است برا
 جادیدر او ا ندیشود تا همراه با آموزش، احساس خوشا یساز

 نصورتیدر ا مطلوب به بار آورد یا جهینت  بیترت نیگردد و به ا

خواهد بود.  یعیآسان و طب اریبس زین یفطر شین گرایچن تیتقو
از آنکه متاثر از اندرزها و  شیب یمذهب یکسب عادتها و رفتارها

رفتار، عواطف و احساسات  رشیباشد معلول پذ نیسخنان والد
 .[10]مرتبط و همراه با مهر و محبت آنان است

 یارزش و باورها یعنیموضوع خاص خود  لیحاضر به دل قیتحق
 یدارا گریدانش آموزان از جهت د تیترب زیو ن یاز طرف ینید

متأسفانه هنوز  رایبود. ز یفراوان یها تیمشکالت و محدود
را در  قیتحق غیو تبل تیجامعه و فرهنگ ما آن باور و اهم

است. و  هجامعه حس نکرد یو رشد و تعال یو ترق شرفتیپ
از طرف مسئوالن و دست اندرکاران  دیحس شا نیمتأسفانه ا
 یتعصب زیشود. لذا با علم به مشکالت ذکر شده و ن یاحساس نم

 تیاهم انیبا ذکر و ب ینید یهابودن مردم در برابر ارزش
همه جانبه در عمل  تیآن و جلب رضا نییو تب حیموضوع و توض

 ییدهند و گو ینم مانجا یو حضور یعمل یهمکار چگونهیه
و  یتیاز نارضا یکه قصد فرار دارند و با حالت یرهگذر با عجله ا

پرسشنامه  یبه وجود آمده فقط به پاسخ ها طیاز شرا یناخرسند
شده بود به  هیته یقبل یها نهیزم شیو پ یبا همکار یکه حت

 رانیخوشبختانه در ا نیمرحله اجرا گذاشته شد. با وجود ا
 نیکودکان ا ینید تیو ترب ینید یباورها یها هیدر زمن یاسالم

 یاست که انتخاب هر کدام از آنها در جا ادیقدر منابع و مآخذ ز
 .خود قابل بحث است

ها  یعدم جلب و جذب همکارمحدودیت های پژوهش شامل:  
اصول و قواعد ذکر شده در  تیعدم رضا،ها یتوسط آزمودن

-از قابل دسترس بودن آن یناش یمشکالت عاد،ها  ییپاسخگو

 . یآمار یهااز روش یمشکالت ناش، ها
متخصص و  یگروه ها نییبا تع که گردد یم شنهادیپبنابراین 

و متوسطه شاخص ها و  ییو راهنما ییکارشناس در مدارس ابتدا
 لیاص یارهایکودکان را که با مع لیاص یرفتار یمالک ها

و به مسئوالن  ییهستند شناسا یدر تناسب و همکار یاسالم
 یمختلف سطح اعتقاد ی. با استفاده از کالسهاندینما یمعرف

ل فلسفه و حکمت و عرفان مث یو آموزگاران را در حد عال رانیدب
 یو حساب شده و متناسب با ارزش ها زیر یباال ببرند. رفتارها

کنند تا در  نیو ... تمر حاتیو تفر یرا در ساعات ورزش یاسالم
و  یدچار مشکل نشوند. به شدت از دانش آموزان راع یبزرگسال

و مورد  تیحما ینید لیاص یکننده ارزش ها و رفتارها تیرعا
 قرار دهند. قیتشو
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