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  هاي اسالميآموزان بر اساس آموزهديني دانشبررسي نقش معلم در تربيت
  4، مرضيه مهدوي3، فاطمه عطائي2، فاطمه حسينائي1محسن فرمهيني فراهاني

  
زش وپرورش ايران در سند تحول آمو. هاي مصلحان و متفكران بوده استترين دغدغهتربيت همواره از مهم
فرايند تعاملي زمينه ساز تكوين وتعالي پيوسته هويت متربيان به صورت يكپارچه : تربيت عبارت است از

ومبتني بر نظام معيار اسالمي به منظور هدايت ايشان در مسير آماده شدن جهت تحقق آگاهانه واختياري 
ريزي شده نهادهاي هاي نظامند و برنامهفعاليتتوان تربيت ديني را مي. ي ابعادمراتب حيات طيبه در همه

اي كه در عمل نيز به آنها پايبند آموزشي جامعه به منظور آموزش بينش، منش و قالبهاي ديني به افراد به گونه
  ).16، ص 1384داوودي، (باشند 

معلم در رسيدن به با توجه به تعاريف ارئه شده از تربيت وهمچنين ساختار نظام تعليم وتربيت در ايران نقش 
آموزان دو عامل خانواده و مدرسه نقش در تربيت ديني دانش. اهداف تربيت كامالً مشهود و برجسته است

- در واقع اين دو عامل هستند كه شخصيت افراد را شكل مي. تري نسبت به ساير عوامل دارندبسيار برجسته

ها به باورهاي قلبي وبه كار ديني، تبديل اين شناخت هايبا توجه به اينكه تربيت ديني به شناخت آموزه. دهند
گرايي وقدرت تواند با روحيه حقمعلم مي. بستن اين باورها در رفتارهاي فردي واجتماعي تعريف شده است

- آموزان، الگودهي رفتاري به آنان وانتخاب شيوه مناسب در بيان آموزهتفكر وتشخيص حق از باطل در دانش

داوودي، (آموزان را در راستاي تربيت ديني هدايت كند ها، دانشناسب به پرسشها شبهههاي ديني وپاسخ م
  .است "بررسي نقش وجايگاه معلم در تربيت ديني دانش آموزان"هدف از اين مقاله نيز ). 1384

از ميان ابعاد مختلف تربيت، تربيت ديني از اهميت ونقش كليدي در رشد شخصيت دانش آموزان برخوردار 
در اهميت تربيت ديني همين بس كه . شودترين بعد تربيتي محسوب ميبه عبارتي تربيت ديني جامع. است

اي از آيات به طور صريح به انگيزه بعثت انبياء نيز در اصل به همين هدف استوار است وقرآن كريم در پاره
نيز تأكيد فراواني به ) ع(ين در احاديث وروايات معصوم). 6: تحريم( تربيت ديني فرزندان پرداخته است
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فرزندان را با سه ": مي فرمايند)ص(رسول خدا. اهتمام والدين ومربيان در تربيت ديني فرزندان شده است

  ."ويژگي تربيت كنيد دوستي پيامبرتان، دوستي اهل بيت و قرائت قرآن
د آموزشي، سازمان مدرسه هاي درسي، مواند ازقبيل برنامهدر مدرسه عوامل مختلفي در امر تربيت مؤثر 

ي معلم چه به لحاظ آموزشي وجه تربيتي اهميت وامكانات آموزشي آن، ولي هيچ يك از اينها به اندازه
. گرداندبخش ميبخشد وآنها را سودمند ونتيجهندارند زيرا اين معلم است كه به همه آن عوامل جان مي

به بيان ديگر سعادت هر جامعه بستگي به ). 1391ري، طاه(بخشد كند و تكامل ميفرهنگ جامعه را حفظ مي
هاي آموزشي معلم به همان اندازه كه دانش وتجربيات ومهارت. وجود معلمان موفق، مقبول وبا صالحيت دارد

در . گذاردآموز تأثير ميدر يادگيري وافزايش معلومات دانش آموزان مؤثر است منش او نيز بر رفتار دانش
  .اندارزش واهميت زيادي به جايگاه معلم دادهمتون اسالمي نيز
  :پژوهش پرسش هاي

  آموزان دارند؟معلمان و مربيان چه نقشي در تربيت ديني دانش) 1
  هايي باشد؟معلم و مربي براي ايفاي نقش مؤثر در تربيت ديني بايد واجد چه ويژگي) 2
  وزان مؤثرباشد؟آمتواند در رشد تربيت ديني دانشهايي ميمعلم از چه روش) 3

گرايي نگري مثبت، عملها در روند تربيت، كلهاي فردي انسان، توجه به تفاوت)1388(نوروزي وبديعيان 
دانند خرسندي هاي مهم در چهارچوب ارتباط انسان با ديگران ميواحترام به حقوق ديگران را از جمله مؤلفه

دهد كه تربيت ديني توسط نشان مي "ربيت فرزندانخانواده ونقش آن در ت"در تحقيقي تحت عنوان ) 1385(
  .ها نقش اساسي در سالمت روان وسازگاري اجتماعي داردخانواده

آموزان هاي الگويي در تربيت ديني دانشدر تحقيقي تحت عنوان بررسي نقش روش) 1391(محمدي شوره 
هاي الگويي خانواده با تربيت زان روشبين مي: دهد كهاين نتيجه را نشان مي) با تأكيد بر روشهاي اكتشافي(

ي روشهاي الگويي هاي الگويي مدرسه با تربيت ديني دانش آموزان در حوزهديني فرزندان و همچنين روش
  .آموزان رابطه معناداري وجود داردمدير مدرسه در تربيت ديني دانش

بيت تحقيقات زيادي در مورد تربيت تربيت ديني در ميان اقسام مختلف تربا توجه به اهميت و جامعيت بحث
ها انجام شده است تحقيقاتي كه ديني و تأثير عوامل مختلف بر تقويت آن در افراد به ويژه فرزندان در خانواده

در اين پژوهش نيز با عنايت . به بررسي نقش خانواده و يا به طور خاص نقش مادر در تربيت ديني پرداخته اند
ترين عنصر تربيتي در ه و معلم در تربيت فرزندان به بررسي نقش معلم به عنوان مهمبه اهميت و جايگاه مدرس

  .آموزان پرداخته شده استمدرسه بر تربيت ديني دانش
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اسناد مورد مطالعه كليه . در مطالعه حاضر از روش تحقيق توصيفي از نوع تحليل اسنادي استفاده شده است
ابزار . اندهايي است كه در حوزه تربيت ديني كار كردهيتمتون شامل كتاب ها، مقاالت علمي و سا

هاي فيش برداري مي باشد كه جهت گرد آوري نتايج مطالعات و منابع و مراجع گردآوري اطالعات نيزفرم
  .مذكور و همچنين سوابق پژوهشي استفاده خواهد شد

  : هاي پژوهشيافته
. كند اشاره كردمعلم در جريان تربيت ديني ايفاء مي توان به سه نقش كهدر پاسخ به سؤال اول تحقيق مي

، نقش آموزشي ونقش )تبديل باورها ي ذهني به باورهاي قلبي(آفريني ها شامل نقش معلم در ايماناين نقش
هاي اعتقادي مراد از نقش آموزشي اين است كه معلم آگاهي. آموزان استشكل دادن به رفتارهاي دانش

آموزان از نظر شناختي وذهني، اعتقادات اسالم اي كه دانشآموزان قرار دهد به گونهانشالزم را در اختيار د
آموز به معلم عالوه بر نقش آموزشي، نقش ديگري نيزبايد ايفاء كند تا شناخت وباور ذهني دانش. را بپذيرند

م در شكل دادن به اين همان نقش ايمان آفريني است در مورد نقش معل. اعتقاد وايمان قلبي تبديل شود
آموزان ايفاء مي كند اشاره كرد به توان به نقشي كه معلم در تربيت عبادي دانشآموزان ميرفتارهاي دانش

آموزان به نماز عنوان مثال حضور ومشاركت معلمان در نماز جماعت مدرسه عامل مؤثري در جذب دانش
  .گيري رفتار مطلوب در آنها داردوشكل

شود تخصص و قابل اعتماد بودن دوم تحقيق دو شرط مهم كه باعث مقبوليت معلم ميدر پاسخ به سؤال 
-گفتار و رفتار معلم است و همچنين محبوبيت معلم نيز از شرايط الزم براي تأثيرگذاري بر شخصيت دانش

- دانش توان به خلق نيكو، تواضع و احترام بهشود كه ميعوامل زيادي باعث محبوبيت معلم مي. آموزان است

  .آموزان، رعايت عدل و انصاف و آراستگي ظاهري اشاره كرد
  : هاي ذيل قابل طرح استآموزان روشهاي موثر در رشد تربيت ديني دانشدر مورد سؤال سوم و شيوه

اولين گام در آموزش معارف اعتقادي جدا كردن اعتقادات : هاي اسالمي از غير اسالميجداكردن گزاره -
آموزان هاي ديني به دانشاي غير از گزارهاسالمي است كه اين به اين معنا نيست كه هيچ گزارهاسالمي از غير 

هاي غير اسالمي به نام اسالم آموزش داده آموزش داده نشود بلكه به اين معنا است كه نبايد معارف و گزاره
  .شود
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ي غير صادق و غير موجه جدا باورهاي صادق و موجه اسالم از باورها: جداكردن باورهاي صادق موجه -

آموزش باورهاي غير . شود؛ زيرا آنچه بايد آموزش داده شود، باورهاي صادق اسالمي است نه هر نوع باوري
  .ديني نيز گرددكند، بلكه چه بسا موجب بيصادق نه تنها كمكي به تحقق اهداف تربيت ديني نمي

سومين گام فراهم : در قضاياي اعتقاديكمك به ايجاد تصوري صحيح از موضوع، محمول و نسبت -
اي است كه دانش آموز تصوري صحيح از اجزاي هر قضيه اعتقادي به دست آورد؛ اين گام در آوردن زمينه

براي مثال، اگر بخواهيم دانش آموزي حكمت خدا را . باورمندي به هر قضيه اعتقادي تصور اجزاي آن است
  .و سپس رابطه ميان آن دو را براي او تبيين نماييم باور كند، نخست بايد مفهوم خدا و حكمت

بيان داليل وجود يا عدم نسبت ميان موضوع و ) تربيت ديني(آخرين گام در آموزش اعتقادات : بيان داليل -
با برداشتن اين گام، زمينه براي حكم كردن ذهني دانش آموز به وجود نسبت . محمول قضاياي اعتقادي است

  .شودل فراهم ميميان موضوع و محمو
  .معلم، تربيت ديني و دانش آموز: واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  .سازمان تبليغات اسالمي: تهران. آموزش مفاهيم ديني همگام با روانشناسي رشد). 1388. (باهنر، ناصر -
 .دانشگاه موسسه پژوهشكده حوزه و: قم. )ع( و اهل بيت) ص(سيره تربيتي پيامبر). 1383. (داوودي، محمد -

 .پژوهشكده حوزه و دانشگاه: قم. نقش معلم در تربيت ديني). 1384. (داوودي، محمد -

 .مركز پژوهش هاي اسالمي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه. معرفت ديني). 1377. (دژاكام، علي -

  .259پيام زن، . شاخص هاي تربيت ديني). 1392. (كمساري، علي -
فصلنامه انديشه ديني ). ع(الگويي روابط انساني در تربيت ديني با تأكيد بر سيره اما حسين). 1388. (اعلي و بديعيان، راضيهنوروزي، رض -

  .108-91، 33دانشگاه شيراز، 
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