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 چكیده 
هر آموزش و پرورش از جمله مهمترین نهادها در هر کشوری است که می توان تغییر و تحولی عظیم به واسطه آن در 

ل آنکه باوجود اینکه دین در هر کشوری در ابعاد مختلف آن سایه افکنده است و باالخص در کشور کشور ایجاد نمود. حا

عزیزما دین مبین اسالم در مسائل و موارد گوناگون برنامه های مختلف دارد. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد که 

ید. ابتدا تاثیر دین در ابعاد مختلف جامعه و همچنین با بهره گیری از منابع و کتب علمی در طول یک ماه به طول انجام

تربیت دینی که در حال حاضر در مدارس در سایه دین مبین اسالم اتفاق می افتد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به 

ر بررسی تاثیر دین بر نظام آموزشی یا به عبارت بهتر آموزش و پرورش پرداختیم. در نهایت مشخص گردید که دین د

تمام الیه الیه جامعه رسوخ کرده است و آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نیست. جوانان به جد به دین معتقدند و 

از ابعاد مختلف آن باخبرند اما در رفتار انان این دین قابل لمس و مشاهده نیست. مشخص گردید که بواسطه دین می 

دایت کرد و آنانی که در درس دچار تنبلی و بازیگوشی هستند را به کمک توان دانش آموزان را در مسیر درست و علمی ه

 دین به مسیر کسب علم آورد.
 

 دین، آموزش و پرورش، تربیت. های کلیدی: واژه
 

  مقدمه -1
شناسان، در کودك، نوعی ظرفیت فراگیر و گرایش فطری به دین وجود دارد. خانواده باید گرایش کودك  بنا به گفته روان

تر با  شود، هماهنگ با عقاید خود هدایت کند. گرایش کودك به دین بیش های اولیه زندگی آغاز می دین را که از همان سال به

هایی  شنود، پرسش های دینی، که در محاورات روزانه می ها و عبارت کند. کودك درباره مفهوم واژه عوامل بیرونی بروز پیدا می

کند، توجه دقیق دارد. ممکن است بعضی از کودکان در این مسیر، پا  سم دینی، که مشاهده میکند و به رفتارها و مرا مطرح می

وجو کنند. در حقیقت، اشتیاق کودك به یادگیری و عالقه  را فراتر گذارده، درباره تولد، مرگ، اهمیت زندگی و امثال آن پرس

کند، بلکه پدر  دین نه تنها نیازهای روانی کودك را تأمین میسوزی وال مندی و دل شوند. عالقه والدین به آموزش باهم تلفیق می

رو، در مدتی که کودك از نظر جسمی تحت  نماید. از این های خود به کودك نیز ترغیب می و مادر را در انتقال باورها و ارزش

اگرفته خواهد شد. در آن زمان، سازد، فر حمایت قرار دارد، مقرراتی که او را به داشتن روابط عادی در محیط اجتماعی قادر می

ها رشد نکرده  کند؛ زیرا هنوز توان فکری او در زمینه پندارها و نقد و بررسی ذهن کودك به عنوان یک عضو گیرنده عمل می

 .کند ها و رفتارهای والدین را به صورت ناخودآگاه تقلید می تر نگرش پذیرد و بیش است؛ هر چه به او گفته شود، می

به معنای پروردن و آموختن به کار رفته است و اغلب منابع موجود در زمینۀ تربیت از دیدگاه اسالم، آن را به  کلمۀ تربیت

که معنای زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای انسان و بالفعل نمودن آنها در نظر گرفته اند. بر اساس این، تربیت دینی را 

و بالفعل نمودن استعدادهای انسان بر مبنای آموزه های دین تعریف نمود. برخی می توان شکوفا کردن مدارس اتفاق می افتد 

به معنای صاحب و پرورش دهنده در نظر گرفته و تربیت « رب»صاحبنظران با استناد به آیات قرآن، کلمۀ تربیت را از ریشۀ 
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از دیدگاه  .[2]یت غیر او استنباط نموده اندو تن دادن به ربوبیت او و طرد ربوب« رب»دینی را به معنای شناخت خدا به عنوان 

اسالم عوامل محیطی، صاحب نقش اساسی در تربیت انسان هستند. عوامل محیطی را می توان به سه نهاد خانواده، جامعه و 

می مدرسه تقسیم کرد. در این میان، نهاد مدرسه که متولی جریان رسمی تعلیم و تربیت است نقش بی بدیلی را در این باره 

 [.4]تواند ایفا کند

پس از پیروزی انقالب اسالمی، به دلیل اهمیت نقش مدرسه و آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان، انتظارات از این 

نهاد تربیتی افزایش یافت و برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام تعلیم و تربیت به انجام تغییرات و تحوالتی در نظام آموزش و 

داختند تا زمینه را برای پرورش انسانهای مؤمن و متخلق به اخالق و آداب اسالمی فراهم سازند. تغییر اهداف پرورش رسمی پر

نظام آموزش و پرورش، تغییر کتب درسی و به ویژه کتب درس دینی و تأسیس نهادی به نام امور تربیتی از جمله اقدامات 

ود که با تشکیل نهاد امور تربیتی و تحوالت دیگری که در نظام آموزش و مهمی بود که می توان از آنها نام برد. انتظار این ب

پرورش در زمینۀ تربیت دینی صورت گرفته بود، محصوالت و بروندادهای مدارس متناسب با اهداف مورد نظر تربیت یافته 

لذا دغدغۀ عدم کارآیی الزم در زمینۀ  باشند؛ اما به دالیل مختلف انتظارات متولیان و برنامه ریزان تعلیم و تربیت تحقق نیافت و

تربیت اسالمی و دینی دانش آموزان در مدارس، باال گرفت و چنین نتیجه گیری شد که علیرغم سعی و تالش زیاد آموزش و 

 .[3]پرورش در تربیت دانش آموزان و کسب برخی موفقیتها، هنوز دشواریها و بنبست های زیادی پیشروی آن قرار دارد

نسل جوان  نقش دین در تعلیم و تربیت وآموزشره، یکی از صاحبنظران حوزوی به احساس بحران در زمینۀ در این با

اغلب موارد بیش از آنکه اخالق را  آموزش و پرورش در دردین کنونی  نقشبعضی چنین مطرح کردند که . [1]کشور اذعان کرد

 .درونی کند، دانش آموزان را وادار به تظاهر اخالقی می کند

 

 بیان مساله-1-1

آموزش و پرورش از جمله مهمترین نهادها در هر کشوری است که می توان تغییر و تحولی عظیم به واسطه آن در کشور 

ایجاد نمود. حال آنکه باوجود اینکه دین در هر کشوری در ابعاد مختلف آن سایه افکنده است و باالخص در کشور عزیزما دین 

ارد گوناگون برنامه های مختلف دارد باید دید که دین در کشور چه تاثیری بر این نهاد مهم و حیاتی مبین اسالم در مسائل و مو

 دارد. به عبارت دیگر در این مقاله بدنبال بررسی نقش دین بر آموزش و پرورش یا همان نظام آموزشی هستیم.

 

 روش تحقیق -2
منابع و کتب معتبر علمی در طول یک ماه صورت گرفت. ابتدا  برای انجام این تحقیق روش کتابخانه ای با بهره گیری از

تاثیر دین در ابعاد مختلف جامعه و همچنین تربیت دینی که در حال حاضر در مدارس در سایه دین مبین اسالم اتفاق می افتد 

 پرورش پرداختیم. مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به بررسی تاثیر دین بر نظام آموزشی یا به عبارت بهتر آموزش و

 

 یافته ها-3
نظام آموزش و پرورش در درون خود با چالشهای مهمی در فرایند تربیت دانش آموزان مواجه است که سبب می گردد 

کارآیی آن به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. این چالشها مانع مهمی بر سر راه تحقق اهداف تربیتی در مدارس به شمار می روند. 

مزاد با انعطاف، عدم اجبار و تحمیل است، اما آموزش رسمی، سازمان یافته و دارای قالبی از پیش تعیین شده و مؤلفه تربیت، ه

غیر منعطف است. دین اسالم در جهت هدایت و تربیت بشر به او امکان و اجازة انتخاب داده است لذا مقولۀ تربیت در اسالم با 

ام آموزش و پرورش با ابزارهای کنترلی که در اختیار دارد، بتواند به طور موقت جبر و اجبار و تحکم سازگاری ندارد و اگر نظ

 .قالبهای تربیتی خود را تحمیل کند، این شکل گیری پایدار نخواهد ماند
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درجۀ  این نتیجه را داشته است که می دهد آنچه که تحت تاثیر دین در مدارس اتفاق می افتدیافته های پژوهشی نشان 

وانان به مقولۀ دین بسیار خوب است، اما رفتار دینی آنان درجۀ پایین تری را نسبت به سطوح اعتقادات آنان نشان اعتقادی نوج

. % از جوانان نارضایتی خود را از آموزه های دینی در مدارس به شکل های مختلف بیان می کنند59از طرف دیگر . [6]می دهد

وجه زیادی به سالمت جسمانی انسان ندارند و حال آنکه در حقیقت این امر مانع معموالً مشاهده می شود که سازمانهای دینی ت

از رشد معنوی وی است. بنابراین یکی از اهداف این سازمانها این است که به دانش آموزان خاطر نشان کنند که سالمت 

ید بکوشیم جهان بینی و نگرشی همه جسمانی آنها تنها وسیله و ابزاری برای تحقق اهداف نهایی دین می باشد. بنابراین با

باید . [8]جانبه از زندگی در ذهن دانش آموزان ایجاد کنیم تا آنها بتوانند راه خود را بر اساس استعدادهای فردی خود برگزینند

ا به توجه داشت که تجربه و آگاهی دینی امری قلبی است و نمی توان آن را به کسی تحمیل کرد بنابراین باید فضای مدارس ر

نحوی طراحی کرد تا دانش آموزان، خود به سوی تجربه کردن بعضی احساس های مذهبی سوق پیدا کنند. موعظه و 

دستورهای دینی نباید جایگاهی در روند تربیت دینی داشته باشند. مسئولیت انتقال دانش دینی نباید بر عهده معلمی مشخص 

خت جو مذهبی مدرسه مشارکت کنند. دنیای معاصر به انفجار دانش و باشد. در واقع وظیفه تمام معلمان است که در سا

 شود. می تربیت و تعلیم  درحوزه هایی آسیب شدن وارد به منجر فرهنگی  اطالعات رسیده و بی توجهی به مقوله

. [2]عدم تاثیر گذاری دین در آموزش استپر کردن مغز فرد از اطالعات و معلومات دینی بدون فهم و بصیرت الزم، 

بنابراین استدالل های مختلف و ضد نقیضی برای اثرگذاری و ممانعت از اثر گذاری دین در امر آموزش و پرورش وجود دارد. 

 استدالل های مخالفان اثرگذاری دین در مدارس به صورت زیر است:

به دین در تربیت، غیر ( با توجه به اینکه در مدرسه گروههای مختلف دینی وجود دارند، اعطای هر گونه جایگاهی 1

 عملی بوده و پیروی از یک دین خاص باعث بروز اختالف هایی در بین دانش آموزان می شود.

( آنچه بیشتر در تربیت دینی مورد تأکید است موعظه و نصیحت است. در حالیکه ایجاد محیط مناسب برای تغییر 2

 شخصیت کودکان به مراتب ضروری تر از موعظه و پند است.

تحقیقات نشان می دهد که هیچ نوع پیوستگی بین دانش و رفتار وجود ندارد حال آنکه در تربیت دینی بر دانش، ( 3

 بیش از رفتار تأکید می شود.

( بحث درباره بعضی از امور خیر و شر سبب بروز کشمکش در اذهان دانش آموزان شده و مانع از رشد اخالقی آنها 4

 ن خالف ارزش های اجتماعی است.گردیده و ارزش گذاری درباره آ

( دانش آموزان هنوز آنچنان قدرت استداللی نیافته اند که بتوانند معنای ظریف ادیان مختلف را بفهمند. از طرف دیگر 5

 .است مشکل مشترك معلم یک برای مختلف ادیان امور تفسیر در طرفی بی و  انتقال تربیت دینی

ه عشق و محبت و حس همدردی است اما در واقع به نام دین خالف این آرمانها ( هدف اصلی از دین مقید کردن فرد ب6

عمل شده و نبردهای بسیاری تحت عنوان دین درگرفته است. بنابراین در چنین موقعیتی اعطای جایگاهی به تربیت دینی تنها 

 به معنای تشویق این قبیل شرارت ها در بین دانش آموزان است.

خواهد متناسب با باورهایش و تجربه ای شخصی است. هر کسی مایل است خدا را آنطور که می ( دین، موضوعی فردی7

 .آموزان مدرسه را به صورت گروهی به اجرا درآوردستایش کند بنابراین شایسته نیست برنامه تربیت دینی دانش

 م:حال به بررسی استدالل موافقان اثرگذاری دین در مدارس و نظام آموزشی می پردازی

( دین یکی از جنبه های مهم زندگی است. دروسی که در مدارس آموزش داده می شود فقط دانش آموزان را به رفع 1

 نیازهای مادی قادر می سازند و برعکس تربیت دینی موجب اعتالی ارزشهای انسانی است.

اجتماعی است و تنها دین است  ( دنیای معاصر به دلیل فقدان احساسات صادقانه مذهبی دچار بسیاری از شرارت های2

 که به ما کمک می کند تا این شرارت ها را ریشه کن کنیم.
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( دین را نباید تنگ نظرانه تلقی کرد. تربیت دینی به معنای تربیت در یک دین خاص نیست، بلکه تاکید بر جوهره همه 3

 .که بین تمام انسانها مشترك است، تاکید شودادیان است. در برگزاری آیین های مختلف در مدارس باید به آرمانهای اصلی 

 برنامۀ مجرای از و آموزشی های و محیط مدارس طریق از را خود نقش پرورش و آموزش نظران، صاحب اغلب زعم به

به  را دیگری آموزش گاه هیچ مدرسه و است درسی های برنامه با مترادف اساس، آموزش همین بر و نماید می اعمال درسی

 و جمعی هویت . موضوع[5]اختصاص داده است خود به را دانش توزیع و انحصار نهاد، یک عنوان به و شناسد نمی رسمیت

 و مستقیم طور به معاصر، و کالسیک شناسان جامعه و نظران اغلب صاحب آثار در ملی و دینی ابعاد در آن تحول و تغییر

 در« هویت »مربوط به  مباحث عمدة است. ریشۀ گرفته قرار توجه مورد گوناگون زوایای از و ضمنی غیرمستقیم و یا صریح

 در نمادین گرایی تعامل دیدگاه چارچوب در ویژه و به شیکاگو دانشگاه در که داد نسبت نظریاتی به توان می را شناسی جامعه

ناظر بر برنامه های با دقت در برنامه درسی ملی اولین اصل از اصول  .[10]و ابعاد آن مطرح شده است« خود»مفهوم  مورد

( اصل دین محوری می باشد که بر مبنای آن تمامی اجزا و عناصر برنامه های 3/5/91-864درسی و تربیتی)مصوب جلسه 

درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی واصول و ارزش های اسالم ناب محمدی)ص(باشد. این اصل بر سایر اصول برنامه 

(تربیت یکپارچه 16/5/91-866د. بر اساس هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی)مصوب جلسه درسی ملی نیز حاکم می باش

عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و 

رود دانش  جتماعی خویش را کسب نمایند.انتظار مینظام خلقت به درستی درك و توانایی اصالح مستمر موقعیت فردی و ا

های پایه دست  گذاری، به مرتبه ای از شایستگی  الگوی هدف  گانه ای، در مجموعه عناصر پنج تحصیالت مدرسه  آموزان طی دوره

 .یابند. این شایستگی ها بیان تفصیل یافته ای از هدف کلی است

 های ارزش انتقال در پروش و موزشآ نقش بازخوانی به چهار، فرهنگی ولیدبازت نظریۀ چارچوب در بوردیو، و برنشتاین

 ها، ارزش یادگیری بر مدارس آنها کمک به که دارد وسایلی به اشاره بازتولید فرهنگی، اند. مفهوم پرداخته اجتماعی و فرهنگی

 را زندگی اوایل در فراگرفته شده گرشن های شیوه و فرهنگی متفاوت های ارزش مدارس .گذارد می تأثیر ها عادت ها و نگرش

 نظم از خاصی شکل آموزشی، نظام داخل در که است این پرداز دو نظریه این اساسی دهند. فرضیۀ می قرار تعدیل و جرح مورد

 الًکام آموزشی اجتماعیِ نظام است. نظم نظام این از خارج تاریخی و اجتماعی شرایط از ناشی نظم، این دارد که وجود اجتماعی

 بازتولید نظریۀ براساس . است جامعه فرهنگی انتقال میراث پرورش، و آموزش کارکرد درواقع و است وابسته شرایط این به

از  هم و آموزشی برنامه طریق از هم که انتقالی کند، می پیدا انتقال چیزی چه مدرسه در درون که بدانیم است مهم فرهنگی،

 فرهنگی پیام آن در که است نظام ارتباطی یک نوع رفتن مدرسه به و تحصیل .یردگ می صورت مدرسه سازمان شکل طریق

 می شود. تقویت و تولید خاصی

 است. به اجتماعی سرمایۀ و تداوم ظهور برای محوری شرط یک مدنیت که گذارند می صحه نکته این بر ساندرز بیالنت و

 مثل آموزشی های محیط مرکزیت و محوریت با بایستی یت،مدن جهت تقویت در پیشگام گذاری سیاست نوع هر آنها، زعم

 است. به دار عهده نسل جدید پذیری جامعه در ای کننده تعیین نقش تحصیالت، که ین ا خاطر به باشد؛ ها و دانشگاه مدارس

 نظری هایرویکرد . در[9]است مدنیت و عمومی اخالق و آموزشی حامالن و کارگزاران متعارف مذهبی نهادهای آنها، زعم

 تعمیم اجتماعی روابط تقویت و تولید مدارا، و تساهل آستانۀ گرایی، افزایش محلی تلطیف در پرورش و آموزش نقش بر معاصر،

 فهم به تمایل و های دیگرخواهی ش ارز با تنگاتنگی ارتباط اجتماعی اعتماد بلک، و بالمی هیوز، نظر شده است. از تأکید یافته

 فرایند و تدریس های تکنیک و فنون برنامه، فوق های آموزشی، فعالیت های برنامه آنها، زعم به .دارد دیگران پذیرش و

 عمل آموزان افکار دانش و اذهان در اجتماعی اعتماد پهنۀ گسترش و تقویت راستای در باید های آموزشی محیط مدیریت

 به نسبت همدلی و تعلق نیاز، احساس که دهد توسعه ندر مخاطبا را هایی مهارت بایستی پرورش و آموزش رو، این از نماید.

 نظام بر حاکم های این، ارزش بر دهد. عالوه گسترش و ترسیم را نیاز این با مرتبط رفتاری الگوهای نموده و تدارك را دیگران
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 و دیگر، های فرهنگ شناخت به عالقه و کنجکاوی دیگر، تقویت مردمان و ها فرهنگ آموزش به معطوف بایستی آموزشی

 .[11]ها از جانب دانش آموزان باشد تفاوت پذیرش و شناخت

 انطباق، کارکردیِ مشکل چهار زمان طول در که است آن نیازمند خود حیات ادامۀ برای اجتماعی نظام پارسونز، زعم به

 ارتباطات و پرورش و آموزش چون هم فرهنگی نهادهای و اجتماع .نماید حل را الگو حفظ و یکپارچگی هدف، به دستیابی

 جهت با را یکپارچگی کارکرد فرهنگی، های ارزش مناسکی بزرگداشت و مشترك فرهنگ اشاعۀ طریق از یافته، سازمان جمعی

 [.7]رساند می انجام به جامعه مختلف های بخش به دهی

 

 نتیجه گیری -4
ش و پرورش باالخص برای نوجوانان و جوانان در این مقاله سعی شد که تاثیر دین بر نظام آموزشی یا به عبارت دیگر آموز

بررسی گردد. ابتدا به بررسی اثرات دین در نظام آموزشی کشورمان پرداخته شد و اینکه چگونه در مدارس دانش آموزان هویت 

ی و باید به دانش آموز آموخت که دین بهترین راه رسیدن به کمال انساندینی خود را شکل می دهند. سپس بررسی گردید که 

ابعاد وجودیش به  بهترین مکتب تربیتی است. آموزش و پرورش وظیفه دارد تصویری از انسان را که آفریده خداست با همه

مجریان بشناساند تا آنان در شیوه های خود با دانش آموزان تجدید نظر کنند. شایسته است با تشکیل کالس های بازآموزی، 

خت. اگر در نگارش کتاب ها به فطرت خدادادی دانش آموزان توجه شود آنان مطالب اطالعات الزم را به معلمان دینی آمو

سیر روش باید از بسیط به پیچیده و آسان به دشوار و بر  درسی را به خوبی فرا خواهند گرفت و به خودشناسی خواهند رسید.

آور و خستگی زا است. به جای وجوه اختالف،  اساس ظرفیت و موقعیت دانش آموز باشد. اندكِ تداوم پذیر بهتر از فراوان مالل

به وجوه مشترك و مورد اتفاق تکیه کنیم. از روش های تزریقی و تلقینی محض پرهیز کنیم و فرصیت هایی برای خود 

شکوفایی و خودباروری بیافرینیم. از روش های فعال و پویا به جای روش های منفعالنه و ایستا استفاده کنیم. روش هایی را 

در نهایت مشخص گردید که دین در تمام الیه الیه جامعه رسوخ  عقیب کنیم که به خود ارزشمندی دانش آموزان ختم گردد.ت

کرده است و آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نیست. جوانان به جد به دین معتقدند و از ابعاد مختلف آن باخبرند اما در 

هده نیست. مشخص گردید که بواسطه دین می توان دانش آموزان را در مسیر درست و رفتار انان این دین قابل لمس و مشا

 علمی هدایت کرد و آنانی که در درس دچار تنبلی و بازیگوشی هستند را به کمک دین به مسیر کسب علم آورد.

 راه حل های پیشنهادی:

ولی این باید به  بهترین مکتب تربیتی استباید به دانش آموز آموخت که دین بهترین راه رسیدن به کمال انسانی و  .1

 عنوان ابزار قرار گیرد تا در سایر زمینه ها نیز به موفقیت دست پیدا کند

 در آنان تا بشناساند مجریان به وجودیش ابعاد همه با خداست آفریده که را انسان از تصویری باید پرورش و آموزش .2

 .کنند نظر تجدید آموزان دانش با خود های شیوه

تا بتوانند دانش آموزان از آنان در زندگی  ا تشکیل کالس های بازآموزی، اطالعات الزم را به معلمان دینی آموخت .3

 خود بهره ببرند.

اگر در نگارش کتاب ها به فطرت خدادادی دانش آموزان توجه شود آنان مطالب درسی را به خوبی فرا خواهند گرفت و به 

 .خودشناسی خواهند رسید
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