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  شناسي واقعيت هاي موجود تربيت ديني در مدارس و جامعه امروز ايران آسيب
  1آنيتا  همايون فرد 

  
 جامع يك به نياز آن براي تجويزي گونه هر كه است اي هپيچيد موضوع آن، شناسي آسيب و ديني تربيت
 و انساني علوم مختلف هاي حوزه در شناسي معرفت مبادي به احاطه با انديشي دين و نگري ژرف انديشي،

در ابزار و محتوا  ،تربيت ديني همان گونه كه زمان و مكان خاصي ندارد .دارد اي رسانه و آموزشي تكنولوژي
دانش  رفتار و احساس انديشه، در توحيد تثبيت تربيت ديني خواستار .ديت پذير نيستو شيوه نيز محدو

علم (است  رفتاري و عاطفي شناختي، عامل سه هر مستلزم كه است يا موضعي نگرش ايمان، و است آموزان
 ، مهم وريزي براي تعليم، تربيت و رشد ديني و اسالمي فراگيران به همان ميزان كه برنامه). 1383الهدي، 

ها وخطرات موجود بر  يند تعليم وتربيت نيز ضرورت دارد، زيرا بازشناسي آفتآشناسي فر آسيب حياتي است،
 به بررسيهاي در. هاي آتي درپي خواهد داشت دفع آنها، بهبود نظام تعليم وتربيت ديني را درنسل سر راه و

 و مختلف جهات از مدارس در موجود وضع گفت ميتوان   ،آن تـكيفي و يـدين وزشـآمنهزمي در دهـآم عمل
 هـچنانچ؛ تـاس ودهـنب شـايتبخـرض ،اتـامكان و انساني نيروي ،درسي برنامههاي   هـازجمل اگونـگون لـعل به
 و حقشناس(ـد شان دادهانـن درس ديني به نسبت احساس دلزدگي دانشآموزان ،شده انجام تحقيقات  در

مطرح مي شود كه چرا ما در تربيت ديني دانش آموزان موفق نبوده ايم؟  اين پرسش در اينجا ).1368 ،قاسمي
 در ديني تربيت موجود وضعيت  صوصـدرخ شده انجام تحقيقات به توجه با كه است آن دنبال به مقاله اين

در ابعاد دانشآموزان  ديني تربيت آسيبشناسي به ،ديني   ايـازآموزهه برگرفته عوامل به نظر با مدارس و
 جهت را راهكارهايي سپس و بپردازد رسميكشور  وزش ـآم نظام در تلف شناختي، عاطفي و رفتاريمخ

   .نمايد ارائه وبـمطل عيتـوض به شدن نزديكتر

  :پرسش هاي پژوهش
 عوامل آسيب زاي تربيت ديني دانش آموزان از منظر بعد شناختي و معرفتي در مدارس كدام است؟ -

 نگرشي در مدارس كدام است؟ و يني دانش آموزان از منظر بعد عاطفيعوامل آسيب زاي تربيت د -

 عملي در مدارس كدام است؟ و عوامل آسيب زاي تربيت ديني دانش آموزان از منظر بعد رفتاري -
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بر اين اساس، سعي شده منابع نوشتاري شامل كتب، مقاالت، . تحليلي است –روش تحقيق ، روش توصيفي
ههاي اينترنتي درباره موضوع بر اساس عنوان و سواالت پژوهشي، گردآوري شده و تحقيقات پيشين و پايگا

  .ابزار گردآوري داده ها، فرم هاي فيش برداري بوده است. مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند
 عاطفي و شناختي اهداف هر چند .تعليم و تربيت ديني بايد بر سه حوزه شناختي، عاطفي و رفتاري اثر بگذارد

 نوع سه هر آوردن دست به در سعي ديني عموماً تربيت برنامه هاي است، متفاوت هم با مفهوم در فتارير و
 را ها گرايش و ها نگرش سپس است، شناختي صورت به ابتدا ديني، تربيت روند). 1379توماس، (دارد  هدف
) 1373(رضواني  سعيدي كه طور همان .دهد مي نشان رفتار در را خود گاه آن و دهد مي قرار تاثير تحت
هاي دين آموزه عاطفي و شناختي اهداف به او رسيدن در موفقيت ثمرة واقع در فرد صالح عمل مي كند اظهار
به  رسيدن طريق از صالح عمل تشخيص و صالح عمل از صحيح درك و شناخت آوردن دست به با فرد. است

 اهداف تواند بهمي عاطفي، اهداف به دستيابي قطري از صالح عمل به ايمان و ارزشگذاري و شناختي اهداف
پيوسته رهزناني به صورت آفات دين و دين داري ظهور كرده اند  .يابد دست صالح عمل يعني رفتاري حيطه

دلشاد ( كه شناخت آن ها و پرداختن به سالمت و بهداشت دين داري از مهم ترين آداب در چنين سيري است
 باور و براعتقادات كه است اشكاالتي و آفات شناخت و مطالعه ديني، تربيت شناسي آسيب). 1379تهراني، 

 يا و شود مي وارد ديني جامعه يا متربيان عملكرد و انديشه در عملي، رفتار يا و ديني معرفت و آگاهي و ديني
 با خانواده از بعد فرزندان كه هستند كانوني دومين از طرفي، مدارس، ).1377 دژاكام،( شود وارد است ممكن
. كنند مي سپري مكان اين در نيز را خود وقت بيشترين كانونها، ساير با مقايسه در حتي و هستند ارتباط در آنها

 محيط در. باشند داشته نقش آموزان دانش ديني تربيت در توانند مي رسمي غير و رسمي شيوه به دو مدارس
 آموزشي فضاي و مسئوالن و كارمندان ساير بلكه ثرند،مو آموز دانش تربيت در مربي و معلم تنها نه مدرسه،

ديني دانش  تربيت بحث به پرداختن شك بي. )1371رحماندوست، (گذارند  مي تاثير او تربيتي ابعاد بر نيز
 در و است برخوردار متعددي فوايد و آثار از ديني تربيت زيرا است، ضروري آن شناسي و آسيب آموزان
 تربيت است بديهي. دارد مي مصون ها وكمينگاه ها درپرتگاه افتادن از را نوجوانان و جوانان امروزي، جامعه

  .بود نخواهد مقدور موجود هاي وآسيب آفات كردن مرتفع بدون ديني اين نسل،
  :يافته هاي پژوهش

 ازيكي  ديني تربيت به مربوط درسي كتب محتوايبه جز اين كه كه  است آن از حاكي تحقيق يافتههاي 
 در خصوصيات و ويژگيها برخي وجود عدم، نيز است  وزانـشآمـدان يـدين تربيت در آسيبزا املعو
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و بلكه مهم ترين عامل  آسيبزا عواملديگراز  دـميتواندر ابعاد مختلف تربيت ديني،  ديني و مربيانمعلمان 

ديني نسل جوان در مدارس گوشه اي از اسباب ناكامي نظام تعليم و تربيت . باشد دانشآموزان ديني تربيت در
  :در ذيل آورده شده است

توجه : برخي از آسيب هاي تربيت ديني دانش آموزان از منظر بعد شناختي و معرفتي در مدارس عبارتست از
 سخت يهاواژه يگيرركا بهمربيان،  توسط ديني هاي آموزه تفهيم و تحليل به شيوه مستقيم در آموزش، عدم

 ديني مفاهيم مذهبي، ارائه حس ايجاد به توجه وعدم ديني آموزش بر مربيان ، تاكيدنمخاطبا  ايبر سنامأنو و
 در نمخاطبا به شناخت يلقاا معدزمان،  عنصر به توجهيبي و سنتي، ناآگاهي آموزش هايروش قالب در
  .آموزان دانش شبهات به مربيان پاسخگويي ، عدمينيد يهازشموآ

 تربيت :از عبارتست مدارس در آموزان از منظر بعد عاطفي و نگرشي برخي از آسيب هاي تربيت ديني دانش

 انتقال جهت عواطف به توجهي الزام و عدم توجه به آزادي و آگاهي متربيان، بي و اجبار بر مبتني ديني
 خودباوري متربيان، عدم افراطي مالمت و متربيان، سرزنش فردي هاي تفاوت به توجه ديني، عدم باورهاي
 .مدارس مربيان و مسئوالن

 عدم :از عبارتست مدارس در رفتاري و عملي بعد منظر از آموزان دانش ديني تربيت هاي آسيب از برخي
 آموز، عدم دانش از امتحان سنتي شيوة بر مبتني ديني، ارزشيابي تربيت در آموزشي كمك وسايل از استفاده

عملي،  دعوت جاي به زباني ازدعوت ناشي ايه آنها، آسيب ضعيف كارايي و جذابيت از مربيان برخورداري
 مشاركتي، عدم و فعال جاي به منفعالنه و تقليدي هاي روش از مربيان، استفاده وفعل قول مطابقت عدم

 .مدارس در ديني تربيت اجرايي هاي برنامه وتداوم استمرار

 را انتخاب كنند انتخاب رديمدارس و مربيان ما رويك كه است دانش آموزان الزامي ديني تربيت در بنابراين
  .شود توجه آموزان دانش رفتار به هم و عاطفه به هم بعد عقل و شناخت، به كه هم

  .آسيب شناسي، تربيت ديني، دانش آموز :واژگان كليدي
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