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   چکیده

نیز است.    مقدمه: بنیادین منوط به شناخت عوامل و موانع تحقق آن  براساس سند تحول  تربیت دینی مطلوب  اتحقق    ن یهدف 

و نقش خانواده در رسیدن به تعالی و شکل    نیادیسند تحول بن  دیدگاه از  ی نید  تیترب  بررسی و تبیین الگوها و رویکردهای  ، شپژوه

   .باشدمی گیری نگرش دینی فرزندان

جامعه پژوهش منابع و مقاالت  .  باشد میمحتوا    ل یو روش تحل  ی با رویکرد کیفیلیتحل  –توصیفی  روش مورد استفاده،    روش پژوهش:

ایران که مرتبط با متغیرهای پژوهش  میجمهوری اسالمیو عمو  میمعتبر دینی و مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رس

ها   به روش هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته و همزمان با فرایند فیش برداری اطالعات جمع آوری شده و تحلیل داده بوده

 به صورت مستمر انجام گرفت.  

و منابع    در مبانی نظری تحول بنیادین کهی  نید  تیترب  یرویکردهاالگوها و    نییو تب  فیپژوهش شامل توص  این  هایافتهی  ها:یافته

گیری تربیت دینی فرزندان و در نهایت کمک به تحقق  تاثیر نقش خانواده در شکل  و   است  ده یگردمعتبر دینی و مقاالت مرتبط مطرح  

 . اهداف سند تحول مورد بررسی قرار گرفت

توان به مینگاه سند به مقوله الگوها و رویکردهای تربیت دینی جامع نگر بوده و به خوبی  تحقیق نشان داد که  نتایج    گیری:نتیجه

 ایفا نمایند. ند نقش بسیار مهمیتوانمیو در راستای تحقق اهداف تربیت دینی سند خانواده ها  آن استناد نمود
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 مقاله مروری بررسی و تبیین رویکردهای تربیت دینی بر اساس نقش خانواده 

 

  12/10/1400 تاریخ پذیرش نهایی:                                         8/8/1400تاریخ دریافت:   

 مقدمه: 

 8این سند دارای    .(1موانع تحقق آن نیز است )  و  تحقق تربیت دینی مطلوب براساس سند تحول بنیادین منوط به شناخت عوامل

عملیاتی نشدن سند تحول  راهکار برای اجرای اهداف آن می باشد اما متاسفانه    131هدف عملیاتی،    23راهبردکالن،    15هدف کالن،  

عملیاتی   پیشرفت  های پیش روی نظام تعلیم و تربیت کشور است که به زعم وزیر آموزش و پرورشیکی از مهم ترین چالشبنیادین  

  ۷۰۰میلیون دانش آموز و    13وجود بیش از یک میلیون پرسنل، بیش از    .رسدمیدرصد    3۰به کمتر از    ، تاکنونولسند تح  نمودن

 . (2) کرده استها را بسیار سنگین و حساس مسئولیت مدیران ستادی در اجرای برنامه ،منطقه آموزش و پرورش

تربیت، تربیت به    های بر همین اساس، یکی از روش   .دوران زندگی استترین نوع شناخت و یادگیری در همه    مهم ترین و کاربردی

رویکرد تعلیم وتر  در مقاله ای تحت عنوان » ( 3نوروزی نژاد و طباطبایی ) . نامید روش الگویی« » توان آن را میوسیله الگو است، که 

در این پژوهش سند تحول  دارد که : میبیان چنین ، « آموزش وپرورش  در ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادین نظاممیالبیت اس

مبانی و ساحت مورد بررسی قرار   آن و نگاه سند به مقوله تربیت دینی از نظر  هایبنیادین از دو جنبه تربیت دینی، قرآنی و مؤلفه

تربیت معنوی کودکان و  تبیین رویکردهای موجود درباره  ( در پژوهشی تحت عنوان »4)  و همکاران  مهرمحمدی،  کیانی .گرفته است

هدف اصلی این مقاله، تبیین رویکردهای موجود درباره مفهوم تربیت    کند: می« چنین مطرح  میالاس   هاینقد آنها با تأکید بر آموزه

در سند  بررسی و نقد تربیت دینی    "( در پژوهشی با عنوان5)  عیسی پور.  استمیالاس  هایمعنوی کودکان و نقد آنها با تأکید بر آموزه

سند تحول بنیادین را از سه جنبه ی » تعریف دینی و ویژگیهای آن« ، » نگاه سند تحول بنیادین    ،"تحول بنیادین آموزش و پرورش

   .به مقوله تربیت دینی« و » نقاط قوت و ضعف سند تحول بنیادین« در مقوله تربیت دینی مورد بررسی قرار گرفته است

  جرم   ارتکاب  در  دینی  تربیت  نقش  اجمالی  بررسی  به  "دهد؟  تغییر  را  زندان  تواندمی   دینی   تربیت  آیا"  عنوان  با   پژوهشی   در(  6)  1گرین

  . اندساخته  فراهم   آنان  برای  را  تحول  و   بخشش  امید،   فضای  زندانی  آموزاندانش  دینی  تربیت  با   مقاله   این  در  .است  پرداخته  نوجوانان  بین

  اقدامات   برابر  در  مقاومت   منابع  و   فرصت  از  نفر  هامیلیون  تا   داند می  بخشی نجات  هدف   با  و   بهتر  زندگی   را  دینی  تربیت  آینده   چالش   وی

   .(۷) 2ساروگلو و دیگران . گردند برخوردار سالم  زندگی ترویج و ارزش افول از جلوگیری مجرمانه،

  پردازی نظریه  ، براساس  "هافرهنگ  در  دین  اجتماعی   و   اخالقی  عاطفی،  شناختی،   ابعاد:  تعلق  و  رفتار  پیوند،  باور،"در پژوهشی با عنوان  

آنها    به  مربوط اجتماعی  و  اخالقی   عاطفی، شناختی،   هایانگیزه  و   تعلق   و   رفتار  پیوند،  ایمان،   دینداری یعنی  اساسی  بعد   چهار  پیرامون

  فرهنگ  بین هر  و  هر دین  بین  تنوع  نیز  و  بعد  چهار  فرهنگی  بین  سازگاری  و  کرده  تدوین  گیری  اندازه  مدل  یک  دین،  عملکردهای  و

  ورای  .شدند  گردآوری  تائوئیسم/    مسیحیت، یهود، اسالم و بودیسم   متفاوت،   دینی  میراث  با  کشور  14  از  ها   داده   .نمودند  بررسی  را

مذاهب    و  هافرهنگ در  بعد  چهار این  دینی،انجام فرائض و وظایف  و  قابلیت پذیرش  یعنی  بین ادیان،  مشترک ماهیتی  وجوه  و روابط

  آن  به  معنویت  اصوالً  که  پیوند،  و   اعتقاد   . داشتند  یکدیگر  با   کمتری  ارتباط  غرب  با  مقایسه  در  شرقی   آسیای  در  بود،  متمایز  مختلف
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  بنیادگرایی  با   اساسی   طور  به  است،  ارزشمند  بسیار  مذهبی   جوامع  در  که  تعلق،  و   رفتار  . در الویت بود  غربی   سکوالر  جوامع  در   بود،  مربوط

  به  اعتقاد   که  حالی   در  بود،  همراه  زندگی   از  رضایت  افزایش   با  ایویژه  طور  به  پیوند   و   تعلق  این،  بر  عالوه   .داشت  رابطه  و اقتدارگرایی

  دینداری  بودن   بعدی  چند   رسدمی  نظر   به  ،  بنابراین  . شدمی  مربوط  زندگی   از  رضایت   کاهش   و   وجودی  تالش   به  فرد  به  منحصر  طور

عنوان 8)  1بروبرگ  .شودمی  دیده  فرهنگ  و  دین  سطح  دو  هر  در  که  دارد  روانشناختی  تمایالت  در  عمیقی  ریشه با  پژوهشی  ( در 

  های کالس  در  آموزشی   مواد  از  استفاده   در   سوئد   دینی   تربیت  معلمان  گزارشمیک  تحلیل:  دینیتربیت    در  آموزشی  مطالب   از  استفاده"

 سوئدی   جوانان  میان  در  مذهب  مهم  بسیار  هایحوزه  عنوان  به  مختلف  هایرسانه  و  دینی  اند که؛ تربیتاذعان داشته  "دینیتربیت  

 حیطة  به  اغلب  مختلف،  خبری  هایرسانه  مانند   ایرسانه  محتوای  و   ابزار  که؛   دهد می  نشان   همچنین نتایج این پژوهش   . کنندمی  عمل

  دهد که؛ کتب ها نشان مییافته  . گیرند  قرار  استفاده  مورد  ابزار  و  محتوا  عنوان به  سنتی،  درسی  کتب  کنار  در   تا  شده  وارد  دینی  تربیت

  در  . باشندمقاالت مورد پسند می  و  اخبار  بوده و بعد از آن مستندها،   محتوا  و  ابزار  شکل  ترینمحبوب  مقدس،   متون  تصاویر و  با  درسی

 . گذاردمی  تأثیر معلمان توسط مطالب انتخاب بر دینداری گروه مخاطب میزان و جنسیت سن، مدرسه، نوع مربوطه متغیرهای میان

بسیاری در خصوص تربیت دینی و اهمیت آن انجام پذیرفته   هایمرور سوابق نظری و تحقیقاتی موضوع نشان داد که؛ تاکنون پژوهش

پژوهش ها به صورت محدود و پراکنده به  میاست لکن پژوهش جامعی در مورد مساله پژوهشی حاضر صورت نگرفته است و تما 

رورش و نقش خانواده  رویکردهای تربیت دینی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پ اهمیت کار پرداخته و اما پژوهشی که ما را با  

 لذا این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ برای سه سوال ذیل است:  .، آشنا کند صورت نگرفته استها در تحقق آن 

 باشند؟ تعاریف و حدود و ثغور تربیت دینی از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری آن چه می •

 باشند ؟ میرویکردهای تربیت دینی از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری آن چه  •

 باشد ؟  میتربیت دینی سند تحول بنیادین و مبانی نظری چه  نقش خانواده در تحقق اهداف و رویکردهای •

 

 پژوهش: روش  

شده است تمام    وهش سعی در این پژ.اسنادی وکتابخانه ای استروش این پژوهش رویکردی تحلیلی، توصیفی و واکاوی به روش  

تعاریف و  به    یابیدست  یآموزش و پرورش، در راستا  نیادیآن متن کامل سند تحول بن  یط  کهمنابع موجود گردآوری و مطالعه شود

بنیادین ومبانی نظری تحول  نخست، کلیه فصول سند تحول    در مرحله  قرار گرفته  یو بررس  لیمورد تحل  ی نید  تیتربحدود و ثغور  

تحلیل محتوا شده است و جمالتی که مضمون تربیت دینی داشت، شناسایی و به طور دقیق )با ذکر نشانی، متن و زمینه   بنیادین

و سپس رویکردهای تربیت دینی به همان روش مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت و در نهایت  مصداقی( در فرم تحلیل محتوا ثبت شد

 . انواده در راستای تحقق اهداف و رویکردهای تربیت دینی سند تحول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تاثیر خ

 

 ها:یافته

 بررسی سوال اول پژوهش  .1

 باشند؟ میتعاریف و حدود وثغور تربیت دینی از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری آن چه 

 
1. Broberg 
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پیشرفت کودک مى از   .شوداگر تربیت دینی بر اساس اندیشه درست استوار باشد، موجب رشد و  تربیت دینى و مذهبى کودکان 

مذهب و دین، پایه و اساس زندگى و موجب رشد و تکامل آدمى و رسیدن   .هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى قابل بررسى استجنبه 

 . ( 9به مقام فرزند صالح است )

ربیت رسیدن به هویتی پایدار الزم به ذکر است که هدف از ت  .تربیت دینی نوعی تربیت شخصیتی است، زیرا دین، انسان ساز است

اندیشیدن به خدا یک امر دستوری نیست بلکه یک فرایند اجتماعی    .است که حاصل تالش فردی با اتکا به کاوش عملی و نظری باشد 

  .(3گیرد )میافتد و به اندازه زیادی در یک تعامل اجتماعی صورت  میو تدریجی است که در طول دوره رشد برای کودک اتفاق  

آد ترب از حیات )مییت دینی فرایندی است که  نحوه خاصی  برای  و    .سازد( مهیا می9را  قواعد  اصول،  بر مبنای  این نحوه زندگی 

تربیت دینی    .(1۰عرضه شده است )میگیرد که از طریق دین و عقاید و شریعت به آدای شکل میراهبردهای از پیش تعیین شده

   .(5ناظر به پرورش ابعاد شناختی، عاطفی و عملی متربی از لحاظ التزام او به دینی معین« است )ای از فرایند تعلیم و تربیت، جنبه 

تربیت دینی در مفهوم خاص آن عبارت است از مجموعة تدابیر و اقدامات سنجیده و منظم تربیتی به منظور پرورش و تقویت ایمان 

نابراین، تربیت دینی در شکل سالم خود،  ب  . احکام و دستورات، اعمال و مناسک دینیو التزام متربیان به باورها، هنجارها و ارزشها،  

 . (11باید درصدد آن باشد که ایمان و عمل را در پیوند با یکدیگر پدید آورد )

نمودند  و تائید می  کردند گفتند، عمل میآنان می  توان آنچه را کهالسالم توجه شود میاسالم و ائمه اطهار علیهماگر به سیره ی پیامبر

رو تربیت دینی   از این .معنای حرکت عملی در جهت ایجاد اعتقاد قلبی، ابراز کالمی و عمل است تربیت دینی به .تربیت دینی نامید 

   .(12است ) ناظر به عملی کردن تربیت

ایالت فطری و درونی عاجز ساخته و به حضور در عصر تکنولوژی و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی، انسان را از بازگشت به خود و تم

دینی قرار  فطرت پاک کودک و نوجوان امروز تحت سیطره و تسلط امواج بی  .نوعی از خودبیگانگی و عدم دینداری سوق داده است

های  دست  اند و باورهای دینی رامهری قرار گرفتهدر پی تالش بی وقفه دشمنان در جنگ نرم مورد بیهای اسالمیارزش   .گرفته است

های جمعی از قبیل اینترنت و ماهواره عوامل خطر زایی هستند که کودکان و نوجوانان را تهدید  وجود رسانه  .پنهانی نشانه گرفته است

بسیاری از نوجوانان در اثر نا آشنایی با باورهای دینی    .توان شاهد کمرنگ شدن مسائل دینی و اخالقی در جامعه بودکنند و میمی

های فردای هر کشور را های گرانقدر هر ملتی هستد چرا که مسئولیت کودکان و نوجوانان سرمایه  . های هویتی مبتال هستندبه بحران 

 . ( 13). عهده دار خواهند شد

ی هر چه بهتر شکوفا شدن استعدادهای فرد از درون در جهت بعد  توان فراهم آوردن بستری مناسب برابنا براین تربیت دینی را می

تربیت دینی، این حس زیبا را به فرزندان    .اعتقادی و گرایشی آن دانست: چنانچه تعلیم یا )تعلیمات( دینی همان تقویت دین است

احساس دینی، لطافت    . زندگی است  دهد که دین داری و خداپرستی، عامل نیک بختی، امنیت درونی و درک لذت واقعی ازانتقال می

والدین باید در محیطی سالم، متعادل و جذاب، در تربیت دینی کودکان و    .آوردمیروحی و تعادل روانی را برای انسان به ارمغان  

دهی  تواند والدین را در شکل  میهای سنی و نیازهای عاطفی کودکان و نوجوانان،  بدیهی است شناخت ویژگی  ..نوجوانان بکوشند

های دینی بپردازند  این وظیفه والدین و مربیان است که متناسب با نیازهای کودک، به معرفی آموزه.هویت دینی فرزندان یاری کند

(14). 

 بررسی سوال دوم پژوهش  .2

 باشند؟ رویکرهای تربیت دینی از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری آن چه می
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 رویکردهای تربیت دینی 

آرمان و  اهداف  به  دغدغهدستیابی  جمله  از  تربیتی  استهای  آموزشی  نظام  هر  اصلی  جمهوری    .های  پرورش  و  آموزش  نظام  در 

ای بر رویکردهای  عده  .ای برخوردار استآن، دستیابی به اهداف تربیت دینی، از جایگاه ویژهمیایران نیز به جهت صبغه اسالمیاسال

دانند  برخی دیگر رویکرد عادت را جایز نمی  . دانندتر میمبتنی بر عادت تکیه دارند و آن را در دستیابی به اهداف تربیت دینی مناسب

های  کنند و سعی دارند با ارایه براهین و استداللدر رویکردهای عقالنی جستجو می  و راههای رسیدن به اهداف تربیت دینی را  

  .منطقی افراد را در جهت تربیت دینی مدد برسانند 

ای جز عادت ندارند را قبول ندارند،  شوند و نتیجهاین گروه رویکردهای مبتنی بر تشویق و تنبیه را که به شکل مکانیکی انجام می

 .(3زیرا بربنیاد اصل مطمئنی استوار نیست )

ان، وضرورت تربیت نسل ها با در نظر گرفتن مؤلفه های دین و تربیت دینی  حال باتوجه به اهمیت و ضرورت دین در زندگی انس

ی برای این امر مهم در تربیت دینی افراد باید به کار بگیریم، و حدود و چگونگی این  های مسأله این است که چه نوع رویکرد یا رویکرد

با    . (9ست؟ )ی و چقدر اهای رویکردها در تربیت دینی در چه زمینه رویکردها به تربیت دینی چگونه باید باشد وکاربرد هر یک از این  

توجه به اینکه در شرایط فعلی دست اندر کاران تربیت دینی دو رویکرد عقالنی و عادتی را نسبت به تربیت دینی سرلوحه قرار داده  

ط تنگاتنگی نیز با هم دارند، اما در مورد اینکه  باشند که ارتبامیاین دو رویکرد از مهم ترین رویکردهای مؤثر در تربیت دینی    واند  

باشد که به بررسی آن  میبا شد مسأله این تحقیق  میحدود و شرایط این دو رویکرد در تربیت دینی با توجه به ابعاد آن چگونه  

دینداری بر سه رویکرد  ی  »از نظر سجاد.  باشدمیبه طور کلی تربیت دینی متکی بر سه رویکرد عقالنی، عادتی و شهودی    . پردازیممی

تربیت   .گیرد)عادت، عقالنیت و شهود( استوار است که هر کدام از این رویکردها از جهت خاصی و با اهداف خاصی مورد توجه قرار می

 . (11« )تواند بر یکی از بنیادهای فوق استوار باشددینی نیز به اقتضای اهدافی که در پی آن است می

 رویکرد مبتنی بر عادت  

ای که  انجام دادن کارها به شکل مکانیکی به شیوه  . در این رویکرد عادت آموزی نقشی مهم در شکل دهی رفتار های دینی دارد

  . اندیشه در آنها چندان دخیل نباشد، عادت نام دارد در زمینه بهره گیری از روش عادت در تعلیم و تربیت آرای متفاوتی وجود دارد

دانند و برخی نیز همچون ارسطو و موریس دبس آن را به ویژه در سنین پایین  میی همچون، روسو و کانت، عادت را ضد تربیت برخ

او انضباط را هر چند در    . داندمثالً کانت آگاهی و آزادی واحساس تکلیف را شرط اساسی در عمل اخالقی می .دانند میالزم وضروری  

او حتی اجتماعی شدن و اخالقی عمل کردن را به سبب وجود بعضی   .نامد میما هرگز آن را تربیت نداند، امیسنین پایین جایز  

از نظر کانت انگیزه اخالقی عمل کردن فقط باید    ».نامد میکنند، تربیت نمیساختار های اجتماعی که فرد را وادار به عمل اخالقی  

به هر اندازه که عادت ها بیشتر مورد استفاده قرار :گویدمیروش عادت در تربیت  او درباره استفاده از    . به سبب احترام به اخالق باشد 

انجام    .در شکل دهی رفتارهای دینی داردعادت آموزی نقش مهمی،  در این رویکرد  . (15استقالل کمتر خواهد شد« )  گیرند، آزادی و

در زمینه استفاده از روش عادت در تعلیم و   .کارها به شکل مکانیکی به نحوی که اندیشه در آن چندان دخیل نباشد، عادت نام دارد

دانند و برخی نیز همچون ارسطو و موریس  برخی همچون کانت، روسو و افالطون عادت را ضد تربیت می  .تربیت آراء مختلف است

 . دانند ه در سنین پایین الزم و ضروری میدوبس آن را به ویژ

 کرد زیبایی گرایی ی رو
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 مقاله مروری بررسی و تبیین رویکردهای تربیت دینی بر اساس نقش خانواده 

 

در معارف دینی    نیزریشه  این رهیافت  .علیم وتربیت دینی، توجه به زیبایی شناسی درتمام مراتب تعلیم وتربیت استتدیگر در  رهیافت

نام گذاری صفات  .زیربنای این رهیافت است  الجمال«  عبارت مشهور » ان ااهلل جمیل ویحب  .قرآن کریم وسنت وسیرة معصومین دارد

» زیبا « بودن   جاللی که صفات تنزیهی هستند گویای آن است که  صفات  ثبوتی یا کمالی حق تعالی به صفات جمالی در مقابل

همه عکس می ونقش نگارین که    این .  وجهان خلقت که آیة اوصاف حق است، آیت زیبایی است   است  ش متجلی خداونددر همة اوصاف

 :که همانطور  نمود فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

 که هم عالم ازا وست معاشقم بر همه عال         اوست جهان خرم از آنم که جهان خرم از به

 

انبیاء الهی وائمة  .افزاید  می  این نگاه به میزانی که انسان طریق کمال را بپیماید به وصاف الهی آراسته گردد بر حسن زیبایی خود  با

 با  یتجل معصومین صلوات ااهلل علیهم هم آیات عظمای زیبای حق اند وهم مجلی واسطه

  این.  حسن وزیبایی خود می افزاید  بر  وبه اوصاف الهی آراسته گردد  در خلق وبا این نگاه به میزانی که انسان طریق کمال را بپیماید 

کتاب خلقت ( هم تجلی  )  زیبایی در بزرگ ترین کتاب هدایتی انسان ) کتاب تشریع( متجلی است،همان طور که در کتاب تکوین

انسان کامل به ظهور رسیده است ناطق  قرآن کریم متجلی است:  گرا همة   زیبایی   این رویکرد.  یافته همان طور که درکتاب  ابعاد 

تبشیری توصیف حق تعالی وخلقت ومعاد شیوة طرح موضوعات   انذاری  فصاحت وبالغت ظاهری ومعنوی داستان پردازی بیان های

متناسب باگرایش به زیبایی در انسان است، گرایش فطری که منشأ بسیاری از رفتارهای ماست   رویکرد این.همه معجزة زیبایی است

(16 .) 

 رویکرد عقالنی  

نگارد: به طور کلی، در تربیت دینی دو رویکرد  میدر مقاله خود تحت عنوان رویکرد شناختی به تربیت دینی چنین    1396تلخابی،  

دهد و رویکرد ی که تربیت را امری عقالنی  توان شناسایی کرد: رویکردی که جنبه هیجانی را در کانون خود قرار میمتمایز را می

هریک از این رویکردها طرفداران ومخالفانی دارد که از منظر   .کندمیواستدالل و خرد ورزی را محور تربیت دینی قلمداد    تلقی کرده 

( »یکی از مهمترین مشکالت تربیت  1۰برای مثال، از نظر باقری )  . (1۷پردازند )میدیدگاه خود به نقد و آسیب شناسی تربیت دینی  

در واقع، از آنجا که در تربیت دینی    .یعنی باقی ماندن در قشر دین و عدم توجه به روح دین است–سک دینی تاکید فراوان بر بعد منا

شود تربیت  میهم عنصر تقلید وجود دارد و هم تقدس، از این رو گرایش به تسلیم بدون پرسشگری ونقادی وجود دارد واین امر سبب  

حساسی معتقدند کارکرد بد نظام تربیت دینی به دلیل ناتوانی در ایجاد نگرش  برعکس، طرفداران تربیت ا .دینی با تلقین گره بخورد

بنابراین، باید از دوره کودکی از طریق مناسک وبا تکیه بر احساسات و عواطف نسبت به تربیت دینی   .دینی بوده است وعالقه به امور

در این رویکرد بر عقل و معرفت عقالنی تأکید   . (18کید دارند« )به بیان دیگر، این گروه بر تقدم باور بر فهم تا  .متربیان مبادرت نمود

شود، تا جایی که دین باید در ظرف عقل جای گیرد و از صافی عقل عبور شود، و دین و دینداری با محک عقل سنجیده میبسیار می

افرادی چون روسو و کانت بر این باورند که    .دو دیدگاه متفاوت وجود دارد  در موردارتباط دین و عقالنیت )استقالل عقالنی(  .کند

استقالل فرد در مواجهه با دین خاص مستلزم این است که این فرد در انتخاب دین و پذیرش آن ابتدا تحت تاثیر علم، اجتماع و  

همچون ارسطو، هگل، مک اینتایر و چارلز تیلور نیز بر این باورند که رشد عقالنی یک رشد سنت محور است ای  عده  .تجربه قرار نگیرد

   . (19زند )و فرد تنها در محدوده سنتهای پیرامونی از جمله دین دست به انتخاب می
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 .(2۰قابل دسترسی و ارزیابی است )  عقل گرایان معتقدند، حقایق دینی از طریق عقل  .است  1"فیدئیسم"عقل گرایی عموما در برابر  

توان به نظام فکری معتزله اشاره نمود  دادند، میمیکه در رابطه با معارف دینی، رویکرد عقل گرایی را بها  می از جمله متفکران اسال

   .(21توان جزء رویکرد افراطی عقل گرایی بحساب آورد )ای این رویکرد معتزله را میکه البته از نظر عده

   رویکرد تجربت اندیش )شهودی(

ای تصورات  های نظری و پارهدانند که قابل تبدیل به گزارهبعضی جوهره دینداری یعنی تجربه امر قدسی را امری نظری و عقالنی نمی

  . توان به یک نوع سیر عقالنی تبدیل کرددانند که این سیر و سلوک را نمی و دیانت را حاصل یک سیر و سلوک وجودی می  .باشد

بر این باور است که تجربه دینی منبع مهم معرفت است و این معرفت همان احساسی است که ما در باره امر مقدس )خدا(   پالنتینگا

اینان عالوه بر حس و عقل، شهود را نیز یکی دیگر از   (،22اعتقادات درونی )شهودی(دینی امری غیر مدلل نیستند )  . در خود داریم

اگر انسان بتواند ضمیر خویش را از  .استمیشهود ادراک بی واسطه حقایق و معارف در قلب آد .دانندابزارهای شناخت در انسان می

در برخی آیات قرآن نیز   . یابد که برخی حقایق را در قلب خویش بدون واسطه دریابدستحقاق آن را میها پاکیزه نگاه دارد، اآلودگی

فرماید:اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند به شما قدرت تشخیص می  29از جمله در سوره انفال آیه    .به این نکته اشاره شده است

   .( 23) دهدحق از باطل را می

گفتند: وحی از سوی خدا به بشر عطا شده تا  مین حوزه الهیات از آغاز ظهور مسیحیت با ادعای برتری ایمان  برخی از افراط گرایا

ایمان گراها معتقد    .جایگزین همه معارف شود چون خدا با ما سخن گفته وراه برنامه به ما داده نیاز به تفکر عقلی و فلسفی نداریم

توان از طریق عقل و خردورزی به دست آورد، بلکه تنها چاره ی آن ایمان آوردن به خداوند است  هستند که حقایق دینی را نمی

و  گنجد، غیر از آن چیزی است که با مفاهیم علمیمی  در شناخت عرفانی، ذوق و حال دخالت دارد و آنچه در ذوق و حال  .(24)

کسی که با تمام وجود خود حالت گرسنگی یا تشنگی را تجربه کرده است، غیر از آن کسی است   .ان آن را ابراز داشتتومنطقی می

)تعلیم و تربیت دینی در مدارس( میهای رسبه همین خاطر چندان در قالب  .کند که از طریق مفهوم با این دو حالت آشنایی پیدا می

رویکرد از دینداری با انحصارگرایی و جزمیت و تعصب که در رویکرد مبتنی بر عادت وجود دارد و با  این  . توان آنها را بکار گرفتنمی

 (. 25ای ندارد )برهان و استدالل که در رویکرد عقالنی وجود دارد، سنخیت و رابطه 

 رویکرد کمال گرا 

هم، آمده  یااهلل عل صلواتماثوره ازمعصومین بزرگوار« از اسماء حق تعالی است که در روایات ادعیة کمال« از اوصاف الهی »کامل»

  : در دعای سحرماه مبارک رمضان می خوانیم.است

 «لهم انی اسئلک بکمالک کلها. اللهم انی اسئلک من کمالک باکمله وکل کمالک کامل »

 :دعای جوشن کبیر هم می خوانیم در

 « یامن له القدره والکمال»

 : گر می خوانیمفقرة دیگری از این دعا بار دی در

 « اللهم انی اسئلک باسمک یا فاعل یاجاعل یا قابل یا کامل»

 
1 Fideism 
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رحمت همةاوصاف    قدرت  بر این که کمال صفت خداست اوصاف الهی نیز منصف به وصف کمال می شوند،بدین معنا که علم   عالوه 

 .  او کامل است وهیچ نقصی در آنها نیست

 «الکامله یاذالقدره» : همین دعای جوشن کبیر می خوانیم در

که وصف علم وقدرت نیز  طورهمان .وصف کمال در مورد انسان وسایر موجودات به کار رود به عنوان یک وصف مقید ونسبی است اگر

رت کاملتر عالم تر وقادرتر  مندی ازکمال، علم قد بهره انسان به میزان .کمال مطلق ،علم مطلق قدرت مطلق ویژة خداست .چنین اند

 . شودمی

 : به این توضیح می گوییم باتوجه

دین در حوزة رفتار    دیگربه تعبیر  .وامر ونواهی واجبات ومحرماتی است که هر فرد دیندار موظف به مراعات آن هاستا  و   دارای  دین

است که شرع به علت وجود مصالح عملی را    واقعی   این بایدها ونباید ها تابع مصالحی حقیقی.  انسان» باید ها« » نباید ها« یی دارد

وسنت ازمصالح برخی احکام سخن به میان آمده ودر برخی موارد هم حکمت    کتابگاه در  .واجب کرده یا به ترک آن دستورداده است

:  فرماید به عنوان مثال قرآن کریم یکی از حکمت های روزه را رسیدن به » تقوا« معرفی می کند می.است  نشده  ت حکم بیانومصلح

 .« » یاایها الذین آمنوا کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون

عینی بر فرد یاجامعه   تأثیری  لح واقعی هستند یعنیمصالح احکام در شرع آمده باشد وچه ذکر نشده باشد، همة احکام دارای مصا  چه

برای کمال    آنفعلی امر کرده که می داند  م به انجا  مارا  خداوند بدان جهت.  ندمی گذارند به عبارت دیگر در رشد کمال انسان مؤثر

 . کرده که می داند آن فعل مانع رشد وکمال انسان است نهی ورشد انسان ضروری است بدان جهت از فعلی

اوامر ونواهی در دنیا    این   هر پاداش خیری که در نتیجة مراعات  . این غایت حقیقی اوامر نواهی الهی رشد وکمال انسان استربناب

   .(26).می باشد کمال آن رشد وکمال است یااز لوازم وتوابع رشد د وآخرت بهرة انسان می شود یاخو

 رویکرد ایمان گرایی

ایمان گرایی در تفکر اسالمی،    .های فکری در پذیرش باورهای دینی در حوزه تفکر اسالمی، رویکرد ایمان گرایی استیکی از روش 

»در این رویکرد، از آن جایی که عقل از دسترسی به معارف دینی ناتوان است، تنها منبع معتبر در   .است  1نتیجه رویکرد نص گرایی

بر این اساس نص گرایان بر ظاهر کتاب و سنت جمود ورزیده و    .(2۷)یابی به متون دینی، نصوص و ظواهر کتاب و سنت است  دست

به تبع چنین دیدگاهی، پذیرش باورهای دینی نیز بدور از هرگونه چون و   .دهندمیتعصب خاصی بر حفظ این ظواهر از خود نشان  

 .(28چرای عقلی باید صورت پذیرد )

شود که نقش بیشتری را برای عقل قایلند؛  مینیز یافت  میهای معتدل تری از ایمان گرایی در بین متفکران اسالدر این میان روایت

ایمان گرایی است که در    .از جمله دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید از  و تاحدی شیخ مفید، قرائت معتدلی  دیدگاه شیخ صدوق 

دارد به عقل در نظام معرفت دینی بها دهد و از سوی دیگر از مطلق   زیرا از طرفی سعی  .بوده اند  های متخر بسیار مورد توجهدوره

 .(23شدن جایگاه عقل در متون دینی نیز جلوگیری کند )

ای سامان مند، در باب تعلیم و  به شیوه میارائه روشی است که در طی آن نظریه پردازان تربیت اسالمیالگوهای نظری تربیت اسال

 باشند: میاین الگو های نظری تربیت اسالمی در سه رویکرد قابل تفکیک  .اندتربیت دینی نظریه پردازی کرده

 رویکرد نخست

 
 های عقلی است. با تاکید بر نصوص دینی و کم توجهی به ادله و تحلیل روشی خاص برای کشف حکم . 1
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این رویکرد آثاری را دربر می گیرد، که از منظر انسان شناختی به تبیین تربیت اسالمی و با توجه به هدف زندگی انسان به تعیین  

به عنوان نمونه در دیدگاه فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین    .پرداخته اند؛ مانند دیدگاههای صاحبنظران تاریخی اهداف و اصول آن  

طوسی الگوی تربیت اسالمی نیازمندِ ترسیم اهداف دقیق تربیت انسان است، که از طریق نگاهی فلسفی به متون می توان به آن  

اما با توجه به آثار وی   .پردازدمییف مشخصی از تعلیم و تربیت به بیان اهداف تعلیم و تربیت مثالً فارابی بدون ارائة تعر  .دست یافت 

این صاحبنظران هر   .می توان گفت از دیدگاه او تربیت اسالمی همان تربیت اخالقی بوده و درصدد شکل گیری مدینه فاضله است

رده، اما از مجموع مباحث آنها چند اصل مهم تربیتی مانند اجتماعی  چند خود الگو و طرح مستقلی در اصول آموزش و پرورش ارائه نک

از این رو در دیدگاه این    .باشدمیها را قابل شناسایی   بودن آموزش و پرورش، رعایت تفاوتهای فردی، آماده کردن افراد برای حرفه

  .بیه و فرمان برداری آنها نسبت به عقل استگروه از اندیشمندان اسالمی، هدف از تعلیم و تربیت، اعتدال در قوای شهویه و غض

هدف اخالق و تعلیم و تربیت است    . بنابراین ساختن شخصیت معتدلی که قوه عاقله و ناطقه آن بر قوای دیگر حاکمیت داشته باشد

های  : تفاوتاین روشها عبارتند از  .و سپس بر اساس اهداف و مبانی تربیتی، روشهایی را برای رسیدن به مقصود طراحی می کند 

  .(29فردی، تمرین و عادت و در نهایت تنبیه و تشویق )

کنار منابع اسالمی در تبیین رویکرد انسان شناسانه دین به کار گرفته شده اند، که   در این رویکرد عمدتاً منابع فلسفی وعرفانی در

تحلیلی است،    ‐همچنین روش مورد استفاده روش توصیفی  .این عامل وجه تمایز این رویکرد از سایر رویکردها به تربیت اسالمی است

به طوری که این اندیشمندان سعی بر ارائه   . رویکردهای عرفانی بوده است  که در آن در رویکردهای فلسفی اهمیت تعلیم بیشتر از

ت از آسان به مشکل، مقدم اصولی جهت تدوین محتوا داشته اند، به عنوان مثال خواجه نصیرالدین طوسی نکاتی اساسی از قبیلِ حرک

 . ( 3۰کند )میبودن دانش های کهن بر دانش های جدید را در جهت تدوین محتوای درسی ارائه 

 رویکرد دوم 

این رویکرد متمرکز بر آثاری است، که به دنبال ارائه موضوعات تربیتی مبنی بر آیات و روایات بوده و از این رو توجه چندانی به 

در این رویکرد، نظام تربیت اسالمی از طریق بررسی منابع اسالمی سعی در اسالمی سازی   .ننموده اندمیتربیت اسالماهیت تعلیم و  

شهید ثانی از جمله این صاحبنظران است،   .علم تربیت داشته و به بیان و نقل احادیث و روایات پیرامون مباحث تربیتی می پردازد

رویکرد شهید ثانی که برگرفته از دیدگاه های ایشان    .ن مسائل مختلف تربیتی پرداخته استکه تنها به نقل احادیث تربیتی پیرامو

الگوی تربیت اسالمی از دید قرآن کریم و با بررسی مقوالت در    .به ترجمه سید محمد باقر حجتی است  ..  .در کتاب دید والمستف

 .(31ینی و عقل در باب تربیت شکل گرفته است )سنّت نبوی و احادیث شیعه، دیدگاه حکما، کتب آسمانی، فرزانگان د

 رویکرد سوم

 درحقیقت غالب الگو های   . باشدمیاین رویکرد پژوهشی غالب ترین دیدگاه در میان صاحبنظران تربیت دینی  

 از جمله این الگو ها می توان، به .مورد بررسی رویکردی، دایره المعارفی به مباحث تربیت اسالمی داشته اند

الگوی ارائه شده توسط تمام صاحبنظران تاریخی، ماجد عرسان کیالنی، علی صفایی حایری، شریعتمداری، محمد قطب و استاد   

 . (24مطهری اشاره نمود )

ول اساسی شکل دهنده به کلیت  پرداخته و با بیان اصمی  این رویکرد مشتمل بر آثاری است، که به تبیین طرح کلی نظام تربیت اسال

های انسان که بر گرفته مبنی بر ویژگیمیهای تربیتی اسالنظام اسالمی، هدف تربیت انسان را ارائه نموده و در نهایت به ارائه روش
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  .وجود داردمیبراساس این رویکر برای هر مسئله تربیتی پاسخی در متون اسال  . و فلسفی است، پرداخته اندمیو یا علمیاز منابع اسال

شود، که میدر شکل قوی این برداشت، این گونه تصور   .باشد مینگر و جامع پیش فرض این برداشت   در واقع نوعی دین شناسی کل 

وجود دارد و باید آنها را با بررسی این متون به دست آورد و در صورتی میپاسخ همه مسائل ریز و درشت تربیتی عینا در متون اسال

توان با مشخص کردن اینکه مسئله یا رفتار مورد نظر جزء فروع کدام یک  که برخی پاسخ ها عینا در متون دینی موجود نباشد، می

شود، که  میداشت، نیز این چنین تصور در شکل ضعیف این بر .از اصول مطرح شده، در متون دینی است، حکم آن را مشخص نمود 

برخی موارد که در وهله نخست در دین مباح شمرده شده، ممکن است، توسط فقیه و با نظر به مصالح، حکم دیگری اعم از وجوب 

 . (32یا حرمت پیدا کند )

 بررسی سوال سوم پژوهش

 باشد ؟  میتربیت دینی سند تحول بنیادین و مبانی نظری چه  نقش خانواده در تحقق اهداف و رویکردهای 

سازی رشد و تحول   طور طبیعی مهمترین نقش را در زمینه  دانیم خانواده به  چنانکه می خانواده از دیدگاه مبانی نظری تحول بنیادین  

صراحت   (33).شــود  می  ر فرایند تربیت تأکیدفرزندان بر عهده دارد؛ لذا در دیدگاه اسالمی با مالحظات گوناگون، بر جایگاه خانواده د

تنوع و تکرار فراوان آنچه در روایات و احادیث دربارة   ر توجه به نقش والدین در تربیت، همچنین  د  متون مقدس و معتبر اســالمی

 . ( 34). وظایف تربیتی خانواده آمده است

تربیت    اجماعی به  والدین نسبت  آورده    فرزندان در میان علمای کلی دربارة مسئولیت  پدید  اســالمی  تربیت  دینی و کارشناسان 

شــود، باید در بارگاه    طور مستقیم مورد خطاب آیـة »قوا انفسکم َقودها الناس و الحجارة« واقع می  بنابراین خانواده نیز که به  .اســت

ها و اقدامات تربیتی    باشــد و نمیتواند نســبت به اهداف، برنامهو تربیتی خود پاســخگو   ًالهی نســبت به انجام تکالیف و أهلیکم نارا

به این ترتیــب خانواده نه تنها درپشــتیبانی و اجرای طرحهای تربیتی،    . توجه باشــد  انجام یافته نســبت به فرزندان خویش بی 

ارکت اقدامات فرایند تربیت باید مشــارکت فعال  ها و ً مش خصـوص ارزشیابـی از برنامهریـــزی و ب بلکه در سیاســتگذاری، برنـامه

خانواده ، تمام سطوح فعالیتهای تربیتی از هدفگذاری تا اجرا و حتی    اما نکتة مهم این است که اوال ً مشارکت فعال  .داشته باشــد

الهی و وظیفة  های تربیتی نخست از منظر تکلیف   خانواده در فعالیت  مشارکت فعال ثانیا  . گیرد  اصالحی را فرا می   ارزشیابی و اقدامات

گیرد؛ یعنی خانواده در بارگاه الهی نســبت به عملکرد تربیتی دولت اســالمی پاسخگوست و نمیتواند   دینی مورد مالحظه قرار می

المی، مشــارکت والدین  بنابراین با عنایت به تالزم حق با تکلیف در امر تربیت در دیدگاه اســ  (35)  .از خویش سلب مسئولیت کند

در فرایند تربیت )درهمة انواع آن( هم حق وهم تکلیف آنهاســت و دولت اســالمی موظف است در استیفای این حق و کمک به 

لذا الزم اســت با طراحی و اجرای تدابیر مناسب، نخســت خانواده    .ادای این تکلیف بکوشد و سازوکارهای ضروری آن را فراهم آورد

یهی  بد  .ودلحاظ فکری و انگیزشی برای انجام تکالیف تربیتی و ایفای این نقش فعال در فرایند تربیت فرزندان خویش آماده نم  را به

تردیدی    اســت که نقش و جایگاه والدین در انجام تکلیف و حق تربیت فرزندان در تمامی سطوح و انواع تربیت یکســان نیست

اما با توجه بن   .تتر اس  نین آغازین زندگی برجسته و حساستر و ضروریسشرایط رشدی کودکان درنیســت که این نقش به سبب  

تنهایی    توانند بهمیها ن  ویژه درمرحلة تربیت رســمی(، خانواده  تربیت و تخصصی بودن آن در عصر حاضر )به فرایند  هایپیچیدگی

 ( 36)این وظیفة خطیر اجتماعی را برعهده بگیرند

 سازی دینی و نقش خانوادهفرهنگ  
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های دینی و ملّی پذیرفته شده در آن جامعه و میزان پایبندی افراد جامعه  پویایی معنوی و سیاسی یک جامعه به حضور بالنده ارزش

تالش    های پیچیده دشمن،بنابراین، بهترین راه سالم سازی و افزایش آمادگی جامعه در برابر ترفندها و توطئه   . به آنها بستگی دارد

خانواده، به عنوان نخستین کانونی که در این زمینه  .برای حفظ، درونی سازی و گسترش ارزش ها در زندگی فردی و اجتماعی است

میتواند نقش آفرینی کند و پس از آن، مدرسه، آموزشگاه ها و دانشگاه ها باید به این امر مهم، عنایت ویژه داشته باشند و به فراخور 

های سالم تغذیه فکری برای نسل جدید، عبادت  زیرا فراهم آوردن زمینه  ;های گوناگون سنی، آنان را یاری کنند دوره  نیاز افراد در

   .خواهد بود

های مذهبی در شرایط کنونی جامعه اسالمی، به فعالیت نظام یافته و همفکری و تالش گروهی  فرهنگ سازی دینی و احیای ارزش

الزمه فرهنگ سازی دینی در حال حاضر   .استگسترده تر و پیچیده تر از گذشته    محدوده کار نیز به مراتب  نیاز دارد که از نظر ابزار و

به صورت هماهنگ و منسجم در نهادینه کردن  ... این است که همه نهادهای اجتماعی، کارگزاران فرهنگی، صدا و سیما، مطبوعات و 

تب از دیگر نهادها برجسته در این میان، نقش خانواده، آموزش و پرورش، صدا و سیما و مطبوعات به مرا  . ارزشهای دینی، تالش ورزند

 تر است.

 اهمیت انتقال و نهادینه کردن مفاهیم دینی 

های مستقیم و  ای خاص مطابق با معیارهای تعالیم دینی مرهون آموزش هشکل گیری شخصیت دینی به معنی برخورداری از ویژگی

ها است که از بستر خانواده با عملکرد مثبت والدین و امور تاثیر گذار آغاز و در  های معرفتی انسآنغیر مستقیم در هریک از جنبه 

الم صلی اهلل علیه و آله که فرمودند: »من تعلم  ببان گهر بار حضرت رسول مکرم اس  . کند مدرسه، دانشگاه و جامعه استمرار پیدا می

دانشی را یاد بگیرد مانند حکاکی در سنگ است )یعنی ماندگاری    فی شبابه کان بمنزله النقش فی الحجر« هر کس که در نوجوانی

 نسبتا ثابتی دارد(  

 رود. ودکان و نوجوانان به شمار مینه مطالب به کدر این راستا، اعتقاد و اعتنا به مفاهیم دینی، اصلی مهم و اساسی در ارائه ی این گو

 های دریافت مفاهیم دینی و پرورش نسل نو راه

پذیری عمیق، ماندگار و    وجود نیازها و امکانات ویژه در کودکان و نوجوانان و داشتن ذهنی شفاف و زود جذب، نگه دارنده با تاثیر

خالی الذهن بودن از رذایل و منکرات، شتاب کننده ی در کارهای خوب و خیر و پردامنه، منقاد و آینده ساز، ولی کم تجربه، پاک و  

ای که در اینجا باید به آن نکته  .(23) .شود که به آنان توجه بیشتری گرددمی دارای قلبی لطیف و آماده ی پذیرش هر بذری موجب

  دیدن رفتارهای پدر و مادر و نزدیکان، خود را در آنباشد آن است که کودک، هنگام  اشاره کرد و مورد توجه روان شناسان نیز می

های اندیشیدن و شناخت پیرامون مفهوم متعالی رشد و کمال  باید ضمن فراهم کردن زمینه  گنجاند در این راستا اولیاءمحیط می

کودکان و نوجوانان، طوری  انسان و القای مفاهیم متعالی دین الهی و آسمانی اسالم و سبک زندگی بسیار متعادل و رشد دهنده، به  

عمل کنند که موجبات تجلّی فطرت و شخصیت همه جانبه ی کودکان و نوجوانان را فراهم آورده و در مسیر به فعلیت رساندن  

رستش و عبادت خدا و رسیدن به  های پ استعدادهای درونی و نهانی آنان کامال موثر عمل نمایند تا آنان با عمده ترین و بهترین شیوه

بنابر این    .وند یکتای متعال آشنا شده و ثابت قدم باشند تا در نتیجه با لذت بردن از انجام فرائض به حضرت حق نزدیکتر گردندخدا

 . (3۷باشند )پدران و مادران در سازندگی و تکون متعالی مغز کودکان و نوجوانان بسیار موثر می
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اهلل بوده و رشد دهنده ی اعتقادات دینی در کودکان و نوجوانان باشد و  ارزش کار پدران و مادران در صورتی که در جهت قرب الی  

ها با خدمت گذاری به بدن آنان به  بسیار زیاد است و خدمت گذاری به روح و عقل انسآن   آنان باشد  شکوفا کننده ی وجدان اخالقی

 .(21). هیچ وجه قابل مقایسه نیست

 

 

 تربیت دینی در کودکان و نوجوانان 

تقویت نگاه زیبا شناختی به مفاهیم دینی و بهره گیری از قرآن و سیره ی نبوی و ائمه علیهم السالم جهت آموزش راه درست زندگی  

دنبال    های شناختی، رفتاری و عاطفی در تربیت دینی کودکو تعمیق بصیرت دینی در خردساالن از جمله اهدافی است که در حوزه 

پس جهت تربیت دینی خرد ساالن قرآن و سیره ی پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله بهترین منابع بوده و همچنین خانواده    . کنیممی

هدف از این آموزش به کودکان و نوجوانان، رشد و شکوفا سازی فطرت پاک آنان    . باشدو محیط نیز از عوامل موثر در تربیت دینی می

 . (38باشد )می

این   .کندها در انسان و پرهیز از رذایل اخالقی، به داشتن یک منش و شخصیت خوب در انسان کمک فراوان میرشد فضایل و ارزش

ها و رشد فضایل در این سنین، به  آموزش ارزش   .آموزش و تربیت در سنین نوجوانی و جوانی از موفقیت باالیی برخوردار خواهد بود

 . (39) ..کند القی آنها منجر شده، به ارزشی بودن آنها در خانواده و جامعه کمک میپایداری رفتار ارزشی و اخ

 

 : بحث و نتیجه گیری

  با عنایت به فرمایشات ایشان الزم است.  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طبق فرمایش مقام معظم رهبری یک ریل گذاری است

باشد باید بر اساس همان ریل گذاری حرکت میبرای رسیدن به حیات طیبه و قرب الی اهلل که در واقع هدف غایی تعلیم وتربیت  

و میکنیم با مطالعات دقیق و بنیادین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ومبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت رس

رسیدن به کمال را برای ما    هایمنابع متقن و کاملی از راه  دتوانمی  شویم این ریل گذاریمی  متوجه  ایرانمیجمهوری اسالمیعمو

با توجه  . عنوان شده است آن بطور کامل در سند و مبانی نظری  که صالح روشن سازد از جمله مدرسه صالح ، جامعه صالح و خانواده

ابتدا به بررسی و تبیین   در این پژوهشباشدمیساحت ها  مینای تمابه اینکه ساحت تربیت اعتقادی عبادی اخالقی در سند زیر ب

نقش آن در موفقیت و رسیدن به اهداف    تربیت دینی و تعریف وحدود وثغور آن و سپس رویکردها ی تربیت دینی و سپس خانواده و 

ی از ارکان اصلی و تاثیر گذار در  تربیت دینی سند و مبانی نظری آن پرداخته شد و مشخص گردید که به معنای واقعی خانواده یک

باشد و پر واضح است که در تحقق اهداف و میتربیت و شکل گیری شاکله شخصیتی و در نهایت تربیت دینی کودکان و فرزندان  

 .  یادین هم نقش بسیار تاثیر گذار و پر اهمیتی داردنرویکردهای سند تحول ب

خانواده ها باید مانند همیشه یکی از بازیگران   راستای اجرایی نمودن سند تحول بنیادین این پژوهش در نهایت نتیجه گرفت که در  

با مطالعه دقیق و عمیق سند و مبانی    ونیز  .اصلی آموزشی و تربیتی باشند تا اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محقق گردد

های فراوانی مواجه گردید که هر کدام در جایگاه خود موضوعی  مونهتوان با نآن، میرویکردهای  نظری آن برای موضوع تربیت دینی و  

واز آنجا که جهت تبیین  .ایران است  میجمهوری اسالمیو عمومیمفیدی برای پژوهش و تحقیق جهت ارتقای نظام تعلیم و تربیت رس

صورت گرفته در عرصه تربیت دینی    هاینیاز بوده تا مبانی نظری و پیشینه پژو هش  وتعاریف آن   تربیت دینی  رویکردهایوشناسایی  
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لذا با عنایت به  ق مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد/ف  و همچنین سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن به طور جامع وکامل وعمی

  های اندبه عنوان مجموعه ای جامع و مدون راهگشای پژوهشتومیاینکه در این پژوهش به ارائه موارد متقنی از آن پرداخته شده است  

 . به ویژه تربیت دینی و خانواده باشد  آینده پژو هشگران و محققان تربیت دینی

 

 

 پیشنهادهای پژوهشی

از منظر سند  توانند هریک از ابعاد سه گانه تربیت دینی )اعتقادی، اخالقی، عملی( را به صورت جداگانه و جامع  میهای آتی  پژوهش-

 . تحول بنیادین مورد بررسی قرار دهند

 .توانند به پژوهشی تطبیقی در رابطه با تربیت دینی از منظر سند تحول بنیادین با دیگر فالسفه مسلمان بپردازندمیهای آتی  پژوهش-

د به بررسی و تحلیل تربیت تواننمیهای آتی  پژوهش حاضر تربیت دینی را بصورت کلی مورد بررسی و تحلیل قرار داد پژوهش  -

 .دینی در دوره نوجوانی و جوانی از منظر سند تحول بپردازند

توانند یکی از ابعاد سه گانه تربیت دینی را به صورت مجزا به عنوان مثال تربیت اعتقادی، در سنین مختلف میهای آتی  پژوهش  -

 . زندگی انسان باهم مقایسه و حدود و ثغور آن را مشخص کنند

 های سند تحول بنیادین ی با موضوع ارایه الگوی تربیت دینی به صورت مستقل برمبنای هریک از ساحتهایانجام پژوهش-

 کاربرد پژوهش 

گیرد و نیز با توجه به اینکه میم نشأت  الی ما از دین مبین اس  حاکم بر جامعه  هایی مهم که فلسفه و ارزش   با توجه به این نکته

باشد و همچنین با دقت نظر به  میفراد جامعه  ا  حاکم بر جامعه در بین   هایتربیت، مهمترین عنصر در پرورش ارزشنظام تعلیم و  

در عمیق  تحولی  منظور  به  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  تربیت   اینکه  و  تعلیم  جهت  در  و  کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام 

ی مانند پژوهش حاضر را های شود که نتایج پژوهشمیتعلیم و تربیت پیشنهاد    اندرکاران نظام  شده است؛ لذا به دست  تدوینمیالاس

حظه قرار داده تا بر  الدهد، مورد ممیرا نشان  میالکه میزان برخورداری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منابع دینی و اس

 . غنای عملکرد و نتایج سند تحول بنیادین افزوده گردد

 قدردانیتشکر و  

 د. که در انجام این پژوهش ما را یاری کردنشرکت کنندگانی با نهایت تشکر از تمامی  

 تضاد منافع  

شامل؛ اصل احترام و رازداری، جلوگیری  خالقی  در این پژوهش معیارهای اخالقی حظات االم .نویسندگان مقاله تعارض منافع ندارند 

ها جهت شرکت و یا ترک آموزش، اخذ رضایت نامه  نام واقعی، اختیار و آزادی آزمودنیها با  از افشای اطالعات بدست آمده آزمودنی

 .ها رعایت شده استکتبی از آزمودنی

 . اند تمامی نویسندگان در نگارش، ارسال و پیگیری این مقاله نقش داشته سهم نویسندگان

 حمایت مالی  

 .این پژوهش با هزینه شخصی اجرا شده و از حمایت مالی سازمان یا نهاد خاصی برخوردار نبوده است 
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