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  هاي راور و سيرجان از منظرشناسي تربيت ديني در دبيرستانآسيب
 آموزانمعلمان و دانش 

  2 ،  صديقه افكوسي پاقلعه 1 زهرا شبستري نژاد راوري
  

ها به منظور تكامل روح و جان و حركت به سوي شري و مطابق اديان آسماني، انسانبه حكم عقل سالم ب
اند بديهي است كه اين اصل مسلم جز در سايه آفريدگار جهان و پيوستن به دنياي بيكران ابديت آفريده شده

راهم تهذيب نفس و آراستن روح و تربيت روان و ايجاد صفات كمال در مسير حركت به سوي قرب الهي ف
لذا تربيت يكي از مهمترين و دغدغه برانگيزترين مقوله زندگي هر مكتبي ). 17، ص 1389بيگي، (شود نمي
گيرد و بر اساس چرا كه هر فرد بر اساس هر روش و سياقي تربيت شود، باورها و اعتقاداتش شكل مي. است

در ميان انواع تربيت، تربيت ديني . گيردگردد و اينگونه هويت و شخصيتش شكل ميآنها عملكردش معين مي
هاي الهي است و از سويي ديگر، براي حائز اهميت فراوان است، زيرا از سويي، سرشار از معارف و آموزه

لذا اين نوع تربيت، . تمام ابعاد وجودي انسان برنامه دارد و در ساختن شخصيت انسان منحصر به فرد است
اما بايد توجه داشت كه به . دارس بيش از پيش مورد توجه قرار گيردتربيتي مهم و معتبر است كه بايد در م

زيرا بدون .  شناسي تربيت نيز ضروري است ريزي براي تربيت مهم است، بحث از آسيبهمان اندازه كه برنامه
مربيان بايد با عوامل و موانع تربيت آشنا .  حاصل خواهد بود هاي مربيان اين عرصه بي توجه به آن، كوشش

. ها بپردازند، آنگاه در مسير تربيت خود موفق گردندباشند تا در پرتو اين شناخت به تعديل و يا اصالح آسيب
ها و رفع آنها هاي بسيار اثرگذار بر تربيت جوانان مدرسه است، كه بايد در شناسايي آسيبيكي از محيط

شناسي تربيت ديني در آسيب"بنابراين اين تحقيق با هدف بررسي. نهايت تالش و دقت صورت گيرد
 .صورت گرفته است "آموزاندبيرستانهاي شهرستان راور و سيرجان از منظر معلمان و دانش

  :پرسش هاي پژوهش
  .شوددر جهت رسيدن به اهداف تحقيق، سؤاالتي مطرح گرديد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي 
  ها چيست؟تعريف دين و تربيت ديني از نگاه مصاحبه شونده -
  آموزان نقش دارند؟گريزي دانشدر ديدگاه مصاحبه شونده ها چه عواملي در دين -

                                                            

١
  shabestari.zahra@yahoo.com  ؛كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت  
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  S_afkousi@yahoo.com ؛ )اصفهان( دانشجوي دكترا فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
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ها، مسير حلگريزي وجود دارد تا در پرتو آن راهآيا راهكارهايي كاربردي و مصداقي براي موضوع دين -
  هاي آموزشي و تربيتي به خوبي ترسيم و روشن شود؟مراكز و نهاد

قيق از نوع كيفي است، لذا روش انجام آن به صورت كتابخانه اي و جمع آوري از آنجايي كه اين تح
ابزار بكارگيري در اين روش، مصاحبه نيمه ساختاريافته است . باشداطالعات موجود و معتبر در اين زمينه مي

انتخاب  باشند،نفر مي 20آموزاني كه در مجموع يعني، معلمان و دانش. گيري هدفمند استكه در آن نمونه
در مصاحبه و بعد از انتخاب افراد، سؤاالتي منعطف و مرتبط با . كنند اند كه ما را بيشتر به مطلوب نزديكشده

گريزي در مدارس و تعاريف دين، تربيت و تربيت ديني، همچنين عوامل دين: عنوان تحقيق، همانند
ج اين مصاحبها در جدول مورد تجزيه و تحليل اند و سپس نتايراهكارهاي مقابله با آن مورد پرسش قرار گرفته

  .قرار گرفته اند
كه در ذيل به . هاي فراواني صورت پذيرفته استها و بررسيدر رابطه با تربيت ديني و جايگاه آن تالش

  .شودتعدادي از انها اشاره مي
به : يف مي نمايدساجدي، تعليم و تربيت ديني را داراي جايگاه شگرفي مي داند، و آن را اينگونه تعر

ايشان ). 17، ص1385(هاي آدمي براي نيل به قرب الهي و سوگيري به سمت اهداف متعالي كارگيري توانايي
شود، از آن رو گريزي جوانان ميپرداختن به آسيبهايي كه مانع وصول تعليم و تربيت ديني، و موجب دين

هاي ديني دارند، لذا الزم است و تقويت گرايشها بستر فطري آماده اي براي فهم داند كه انسانمهم مي
هايي ها، از آسيباو در تشريح آسيب. مربيان و معلمان در خود تأمل كرده و به جستجوي عوامل بپردازند

  ).25همان، ص(مبنايي و آموزشي و تربيتي بحث كرده است 
رش ايران، سعي بر آن است كه در نظام آموزش و پرو: دارد كهباقري نيز در زمينه تربيت ديني بيان مي 

-ها و بنها، با دشوارياما اين سعي، با وجود برخي موفقيت. تربيت دانش آموزان، ماهيتي ديني داشته باشد

ها ناشي از سوء فهم و عمل نسبت به دين و تربيت ديني بسياري از اين ناكامي. هاي بسياري روبرو استبست
هايي است كه در هاي مذكور، در گرو شناخت منشا آسيبناكامي از اين رو، بررسي و تحليل. بوده است

  ). 283، ص2، ج1386(تربيت ديني رخ داده است 
هاي مديدي ذهن موضوعي كه مدت. نمايدهاي فراوان در اين زمينه اهميت مطلب را اثبات ميپژوهش

رغم اما علي. سان سروكار داردانديشمندان اسالمي را به خود مشغول كرده است، زيرا با سرنوشت و سعادت ان
گريزي جزئي الينحل از زندگي اسالمي است و مراكز ها هنوز مقوله دينها و پژوهشتمام اين تالش
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و هنوز به عنوان مشكلي مهم و اثرگذار در بين . كنندآموزشي و نهادهاي تربيتي با آن دست و پنجه نرم مي

بر آن داشت كه تحقيقي از زبان مخاطبين تربيت ديني، انجام  لذا اين موضوع محققين را. جوانان وجود دارد
  .هايي كاربردي باشندحلداده و در پي ارائه راه
  :يافته هاي پژوهش

گويي به سؤاالت مطرح شده در مصاحبه، حاصل گرديد، بيانگر اين مطلب است نتايجي كه به دنبال پاسخ
دانند، كه بعد از نوان الگويي مهم و كليدي در امر تربيت ميآموزان، معلمان و مربيان مدارس را، به عكه دانش

هاي شناسايي شده در اين تحقيق در از آسيب برخي. كنندخانواده در اين عرصه مهمترين نقش را ايفا مي
  : رابطه با معلمان عبارت اند از

ا و نوع انديشه و عمل، هها و تضاد و تعارض بين گفتهعمل نكردن به گفته. مطابقت نداشتن قول و فعل) 1
لذا با توجه به نقش ) 10، ص 1390شمشيري، (سازد كند و حرف او را بي اثر ميمربي را مربي مصنوعي مي

، معلمان بايد به تمام جوانب گفتار، رفتار و پوشش خود توجه خاصي داشته الگويي معلمان و اين آسيب
  .باشند

معلمان بايد بدانند  .هاي ديني جواناندم پاسخگويي به پرسشعدم شناخت صحيح دين اسالم و در نتيجه ع )2
پس تمام  ).144، ص 1388ساجدي، ( كه ذهن جوان پر از سؤاالت جديد است كه تا جواب نيابد، آرام نگيرد

. معلمان بايد مجهز به سالح علوم ديني باشند تا پاسخي مناسب و قانع كننده به اين نياز فطري جوانان بدهند
) الف:توان داد، عبارتند ازهاي تربيت ديني ميهايي كه در جهت بهبود تربيت، اصالح و رفع آسيبپيشنهاد

انجام تحقيقي جامع پيرامون هر يك از مسائل مرتبط با ) باال بردن كيفيت آموزشي و پرورشي معلمان؛ ب
ا ارائه پيشنهاداتي براي همراه ب... كتب درسي، فضاي آموزشي، نوع اجراي مراسمات مذهبي و : مدارس، مانند
  .بهتر شدن آنها

  .شناسي، تربيت، تربيت ديني، دين، مدارسآسيب :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .تربيت اسالمي: تهران. چيستي تربيت ديني). 1380. (باقري، خسرو -
  .اسوه: قم. هاي اجتماعي در قرآنارزش). 1389. (بيگي، روح اهللا -
  ). ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: تهران .گرايي چه سان؟گريزي چرا؟ديندين): 1388. (ساجدي، ابوالفضل -
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