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Abstract 

Due to the importance of religious education in today's society, in addition 

to the important role that families play in the religious education of their 

children, the formal and public education system has also paid attention 

to the religious education of students. In other words, the two important 

institutions that play a fundamental role in the religious education of 

children are the family and the school. Considering that we live in a 

society with religious principles and rules, familiarity with religious 

education models, especially from the perspective of Islam, is one of the 
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significant necessities of correct education of people towards the path of 

happiness. Since a large part of education takes place in schools, the 

teacher must be familiar with the models of religious education. This 

study aims to examine the role of religious education in schools and its 

uplifting effect on students; also, uplifting religious education has been 

analyzed and a model has been presented in this regard. This research is 

applied in terms of purpose and uses qualitative content analysis method. 

In this study, the required data were first extracted from the examination 

of Islamic texts. Then the data analysis was done in three stages of open, 

central and selective coding, and in the next stages, categorization, 

integration and refinement were done and the central category named 

"uplifting religious education model" was obtained. The findings of the 

study suggest that the most important models are considering critical 

thinking in religious education, considering the integrated system of 

development regarding the issue of religious education and including 

religious education in the curriculum.  
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 مقاله پژوهشی
با  مقطع متوسطه دوم آموزاندانشارائه الگوی تربیت دینی برای 

 آیات و روایات، براساس یآورنشاط رویکرد

 3نجمه وکیلی 2علی محبی 1زینب نیرومند

 09/00/1401تاریخ پذیرش:   82/09/1999تاریخ دریافت: 

 چکیده 

در هالا بنا به اهمیتی که موضوع تربیت دینی در جامعه امروزی دارد، عالوو  بالر ش اله م مالی کاله داشواد 

آمالوزان تربیت دینی فرزشدان دود بر ع د  دارشد، شظام تربیت رسمی و عمومی شیز به پرورش دینی داشه

فرزشالدان بالر ع الد  و ش اد م م که ش شالی اساسالی در پالرورش دینالی توجه کرد  است؛ به عبارت دیگر د

کنیم، دینالی زشالد ی مالیای بالا اوالوو و اواعالد اشد. با توجه به اینکه ما در جامعهدارشد، داشواد  و مدرسه

هالای اابالت توجاله تربیالت اسوم، از ضرورتآشنایی با الگوهای تربیت دینی، دصوواً از منظر دین مبین 

افتالد، اتفالا  میدر مالدار  به سوی مسیر سعادت است. ازآشجاکه بخه بزر الی از تربیالت  وحیح افراد

بررسالی ش اله تربیالت دینالی در مربی بایستی با الگوهای تربیت دینی آشنا باشد. هدف از ایالن پالهوهه، 

و آور مالورد تجزیاله ششالاطدینالی آموزان است؛ همچنین تربیالت آوری آن در داشهمدار  و تأثیر ششاط
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هدف کاربردی و پهوهه از شظر این تحلیت ارار  رفته و به ارائه الگو در این زمینه، پردادته شد  است. 

از بررسالی متالون هالای مالورد شیالاز باشد. در این تح یق ابتالدا داد  از شظر روش، تحلیت محتوای کیفی می

اشجالام بالاز، محالوری و اشتخابیی در سه مرحله ی کد ذارها اسومی استخراج  ردید. سپس تحلیت داد 

الگالوی »م وله مرکزی باله شالام و سازی و پاالیه اشجام شد  بندی، یکپارچهمراحت بعد م وله رفته و در 

تالرین الگوهالاد در شظالر م ماسالت کاله های تح یق حالاکی از آن حاوت شد. یافته« آورتربیت دینی ششاط

مالورد مسالئله تربیالت دینالی و  رفتن شظام یکپارچاله رشالد در شظر درداشتن تفکر اشت ادی در تربیت دینی، 

  نجاشدن تربیت دینی در االب برشامه درسی بود  است. 

 هاهکلیدواژ
 آوری.الگو، تربیت، دین، تربیت دینی، ششاط



 مقدمه
تعاریف  وشا وشی دارد و تربیالت دینالی شیالز باله تناسالب جوامالع و ادیالان مختلالف  تربیت

هالا و باورهالای دینالی، یرایالز بشالر را در ج الت داشالت. ارزشتعاریف متفالاوتی دواهالد 

هایی بالرای جامعاله کننالد و اشسالانرا اووح میها و تمایوت او وحیح هدایت و دواسته

کردن االوای شالکوفارشان باشند. تربیالت دینالی شمایند که اادر به بالند ی کشوتربیت می

، 1831تلخالابی، )بیالات و های ال ی است طور متعادو، هماهنگ و در چارچوب ارزشاشسان به

های تالرین جایگالا  حرالور شسالتعنوان م مرسد ب تر اسالت مالدار  باله. به شظر می(38ص 

موضالوعاتی کاله امالروز  تالرین محیط سالم و پویایی را داشته باشند... یکی از م مآیند ، 

سالازی به دالود معطالوف سالادته اسالت، موضالوع شادابشماری را توجه پهوهشگران بی

تالرین موضالوعاتی اسالت کاله در ج الت مدار  است و بدون شک ایالن موضالوع از م م

تالرین پرورش شست شو در فرای آموزش و پرورش باید در شظر  رفته شالود، چراکاله م م

 سان، ششاط دروشی است. امر در جریان پویایی و سومت اش

به این شکتاله اساسالی اشالار   11االب الگوی ارن ها در آدرین  زارش دود در ژاپنی

در « شالور و شالو  زشالد ی»کنند که هدف از تعلیم و تربیت از این پس باید پالرورش می

کنالد، متمرکالز محیطی همرا  با فروت رشد باشد و بر تفکری کاله بالر فردیالت توجاله می

 . (1836ی، )کریمباشد 

در سند تحوو بنیادین آموزش و پرورش ایران، تربیت عبارت است ازد فرایند تعاملی 

ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به وورت یکپارچه و مبتنی بالر معیارهالای زمینه

 شالالدن ج الالت تح الالق آ اهاشالاله و اسالالومی بالاله منظالالور هالالدایت ایشالالان در مسالالیر آماد 

 ؛ (1894)دبیرداشالاله شالالورای عالالالی اش الالوب فرهنگالالی،  در همالاله ابعالالاد ادتیالالاری مراتالالب حیالالات طیبالاله

هالا سالر و کالار دارد تالوان  فالت تربیالت بالا اشت الاو ارزشبا اشالدکی بسالط میبه دیگر سخن و 

 .(13، ص 1833زاد ، )ش یب

این مسئله در دور  دبیرستان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مرحله م می از رشالد اسالت و 

 شالالود و بیشالالتر  یالالرد و تیبیالت میتکامالت شخصالالیت در ایالن دوران )شوجالالواشی( شالکت می

هالایی کاله سالاعات ماشالد. واضالح اسالت یکالی از مکاناواات تا تمام طوو عمر پایالدار می



 دهالد، مدرساله اسالالت و ا الر محالالیط می بسالیاری از واالت شوجالالوان را باله دالود ادتصالالاص

مدرسه و مدیران و مربیان تربیتی طوری شکت داد  شوشد که به تیبیت باورهالای شوجالوان 

 کننالد. هالدایت شوجالوان بپردازشد، کمک بزر ی به اعالتوی روح دالداجوی شوجالوان می

کردن روح تشالالنه معنویالالات وی، یکالالی از اهالالداف مالالدار  اسالالت سالالیرابدر مسالالیر رشالالد و 

 .(31، ص 1836د ، )ارباشزا

شد  در زمینه تربیت دینی و اهمیت آن و ش ه ششاط و شالادابی با توجه به مطالب بیان

الگالوی شدن اهداف تربیتی در شوجواشان، سؤاو اولی تح یق عبارت اسالت ازد در دروشی

 اشد؟آوری، کداممناسب برای تربیت دینی شوجواشان با رویکرد ششاط

 ظریبیان مسئله و مبانی ن. 1

تر است. هالر تربیتالی ممکالن اسالت دینالی باشالد، ولالی از تربیت اسومی عام« تربیت دینی»

)مظلالومی، دوام اسالت شدارد، شالااص، االاهری و بالیهر تربیتی که جنبه دینی اسومی شباشد. 

 . (34، ص 1836

تدریس منظم »کندد المللی تربیت، تربیت دینی را چنین تعریف میدایرةالمعارف بین

شد  کاله هالدف آن دسالتیابی فالرد باله اعت ادهالایی دربالار  وجالود دداوشالد، ریزیبرشامه و

هایی کاله در زشد ی و ارتباط اشسان با پرورد ارش و دیگر اشسالانج ان هستی و ح ی ت 

. (34، ص 1833راد، )مشالایخی «و بلکاله هماله آحالاد بشالر اسالتکنالد جامعه با آش الا زشالد ی می

مجموعاله اعمالاو عمالدی و هدفالدار باله منظالور »ت اسالت ازد دروااع، تربیالت دینالی عبالار

یک دین به افراد دیگر به شحوی که افراد در عمت و شظر، به آن معتبر های آموزش  زار 

 . (16، ص 1838)داوودی، « شوشدبند ها متع د و پایآموز 

لزم عنوان زیربنای اعت الادی جامعاله و تالداوم فرهنالگ دینالی، مسالتاساساً حفظ دین به 

جاشباله اشسالان واتالی وااعالی و همهتربیالت اسالت؛ چراکاله تربیالت توجه به کیفیت تعلالیم و 

در زشد ی رفتالار کنالد. ش الاد دالاشواد   ردد که آدمی مطابق دستورهای دینی حاوت می

تربیالت یابند، ش اله اساسالی در امالر کاشوشی که کودکان در آن پرورش میعنوان اولین به

ش ادهای آموزشی ازآشجاکه ارتباط در عروه اجتماعی کشور،  دینی دارد؛ از سوی دیگر



زشد  و مداوم و منظم بالا مخاطبالان دالود دارشالد کاله دیالت عظیمالی از کودکالان، شزدیک، 

جایگا  م می در تعلالیم و تربیالت افالراد دارشالد و در  یرد، شوجواشان وجواشان را در بر می

امالر دینالی آحالاد مالردم را ع الد  مام باله مسئولیت اهتکنار آن سایر ش ادهای اجتماعی شیز 

هماهنالالگ بالالا ج الالت و های م الالذب و همآیالالد تربیالالت اشسالالاندارشالالد؛ بنالالابراین بالاله شظالالر می

معیارهای اسالوم یکالی از اهالداف و واالایف اساسالی در شظالام جم الوری اسالومی اسالت 

 .  (1833)کشاورز، 

شسلی باایمان و سادتن شرایط مطلوب برای پرورش بنابراین مسئوالن به منظور مح ق 

اوالالولی، ایالالن امکالالان را فالالراهم سالالازشد. های کالالردن برشامالالهفراهماشالالد بالالا مالالذهبی، مواف

جاشباله محتالوای مالورد تأکیالد در شنادت همهها، با ها و برشامهکارآمدی و اثربخشی طرح

ها و موجالالود و تواشمنالالدیهالالای ها و ت دیالالدهای آن و شیالالز وااعیتآینالالد  و فروالالتدیالالن، 

زشالی دایالق وضالع موجالود و  ماشالهش فته در آن عجین شد  است. بالرای تبالین  هایاابلیت

هالای ها و فعالیتدربار  آیند ، به کالبدشکافی و شنادت  ذشته شیالاز اسالت. ا الر برشاماله

های تالوان از تجربیالات و دسالتاوردمنصفاشه و آ اهاشه ش د و بازشناسی شوشد، می ذشته، 

افرودالت و در پرتالوی شالور آن باله اوالوح و آینالد  چرایالی فالراروی میبت و منفی آن، 

ریزی مناسب را برای دسالتیابی باله زمینه برشامهسازی فرایند تعلیم و تربیت پردادت و ب ینه

 . (1833)کشاورز، آیند  مطلوب، میسور سادت 

ارائاله داد   (1993)وین الون ترین تعریف شادماشی را ترین و در عین حاو عملیاتیجامع 

زشالد ی او، شادماشی به اراوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کالت به شظر  است.

که فرد چ در زشالد ی دالود را شود؛ به عبارت دیگر شادماشی به این معنا است اطو  می

هالالا و باورهالالای دینالالی، یرایالالز بشالالر را در ج الالت والالحیح هالالدایت و ارزشدوسالالت دارد. 

شمایند کاله هایی برای جامعه تربیت میکنند و اشسانمیتمایوت او را اووح ها و دواسته

طور متعالادو، اوای اشسالان بالهکردن اادر به بالند ی کشورشان باشند. تربیت دینی شکوفا

. واضالح اسالت (38، ص 1831)بیالات و تلخالابی، های ال ی است هماهنگ و در چارچوب ارزش

دهالد، باله دالود ادتصالاص می هایی که ساعات بسیاری از وات شوجالوان رامکانیکی از 

تربیتی طوری شکت داد  شالوشد کاله مدرسه است و ا ر محیط مدرسه و مدیران و مربیان 



به تیبیت باورهای شوجوان بپردازشد، کمک بزر الی باله اعالتوی روح دالداجوی شوجالوان 

کردن روح تشنه معنویات وی، یکالی از هدایت شوجوان در مسیر رشد و سیرابکنند. می

 . (31، ص 1836)ارباشزاد ،   است اهداف مدار

های درسی در حوز  ادو  و تربیت دینی، بخواهند پاسالخگوی شیازهالای ا ر برشامه 

ها از لحالا  مبالاشی فلسالفی، باید ایالن برشامالهآموزان متوسطه باشند، داشهمعنوی و روحی 

ند. از ایالن هالای آن باشالدیالن اسالوم و آموز شنادتی و اجتمالاعی، کالامًو منطبالق بالا روان

تواشالد اسالت، میها کاله در االرآن باله آن اشالار  شالد  است که فطرت ال ی اشسانرهگذر 

های درسالی )دینالی و در برشاماله را و مبتنی بالر اوالت ادتیالار اشسالان وورت عینی، وااعبه

آموزان مفالاهیم دینالی و ادواالی را از ارار داد  شود که باعث دواهد شد داشهادوای( 

که از را  ادتیالار آش الا را اشتخالاب کردشالد، ایالن مفالاهیم، اشتخاب کنند و زماشی را  ادتیار 

های زیالادی از زشالد ی داشیم هالر فالرد سالاوکه مالیچنان. جزئی از وجودشان دواهد شد

های م م، رشالد جسالمی، رواشالی و اجتمالاعی کند. در این ساودود را در مدرسه طی می

آمالوزان دیگالر و روابالط حالاکم در مان، داشههای معلها و شگرشدهد. رفتاروی رخ می

یالابی، شالکوفایی مدرسه و حتی امکاشات فیزیکالی مدرساله تالأثیر اشکارشاپالذیری بالر هویت

استعدادها، پیشرفت تحصیلی، سومت جسمی و رواشی و شادماشی دارد. تح ی ات حالاکی 

وضالعیت  توان به پنج دسته زیر ت سالیم کالردداز آن است که عوامت مرتبط با شادی را می

فیزیکالی وکالبالدی، سالبک مالدیریتی، معلمالان، روابالط در مدرساله و امکاشالات آموزشالی 

 .  (1838)شصوحی دهنوی و همکاران، 

باوری شسالت های ت ویت و حفظ دینداری و دینبررسی را »پهوهه دیگری با عنوان 

  1833شهاد و مجیالالدی در سالالاو بالاله الالالم احمالالدی« جالالوان در برابالالر ت الالاجم فرهنگالالی یالالرب

 دهالد بالا ش اله ارزشالد  دالاشواد  در دینالداری شد  است. شتایج این تح یق ششالان می منتشر

 هالالای کار یری ابالالزاری چالالون ورزش، کاشونبالالاوری شسالالت جالالوان و همچنالالین بالالا بالالهو دین

تالوان دینالداری را در شسالت جالوان توسالعه داد ارآن و هنر در مدار  و مراکز علمالی می

در  (1838)یگری کاله شصالوحی دهنالوی و همکالاران . شتایج تح یق د(1894)شصیری و همکاران، 

آمالوزان شالال ر مبارکالاله اشجالالام زمیناله رابطالاله میالالزان شالادماشی و عوامالالت آموزشالالگاهی داشه



آموزان و روابط آش الا بالا مالدیر، اشد، حاکی از آن است که بین میزان شادکامی داشهداد 

 داری وجود دارد. دبیران و مشاور مدرسه همبستگی معنا

های رهبری حمایتی، موف یت مدار آموزان و سبکیزان شادماشی داشههمچنین بین م

و مشارکتی همبستگی معناداری دید  شد که با سبک رهبری آمراشاله معنالادار شیسالت. در 

تالرین ش الاد در تربیالت کند مدار  در عصر حاضر م مابراز می (1836)این زمینه ارباشزاد  

 شوشد. شخصی، اجتماعی و دینی کودکان و شوجواشان محسوب می

وی معت د است عملکرد مدار  در دو بعد تربیالت دینالی متالأثر از فلسالفه آمالوزش و 

 یالرد پرورش کشور است و فلسفه تعلیم و تربیالت شیالز از تعالالیم عالیاله اسالوم ششالئت می

در مدار  بایالد مشالخص کالرد اجالزای  (1831). به زعم بشیری وثیق (36، ص 1836)اربالاشزاد ، 

 مالالؤثر چالاله عناوالالری هسالالتند. مالالدیر، کارمنالالدان، مربالالی، معلالالم و حتالالی دالالدمتگزار ش الاله 

بسا ددمتگزاِر شامناسالب زحمالات یالک مجموعاله را بالر بالاد دهالد. هماله تربیتی دارشد. چه

ر حاو دودشان اثر ذارشد؛ ولی اثالر مدرساله ف الط آش ایی که در مدرسه هستند، به فرادو

 در این شیست. 

تواشالد تالأثیر های درسی و محتوای آش ا شیز میمدرسه از طریق برشامه آموزشی، کتاب

بینیم بگذارد و این بسیار م م است. هر کدام از ما که به دوران کودکی دود بنگریم، می

کنیم، هایی کاله در مالورد امالور مالیتهایی کاله از دشیالا داریالم و ارالاوبسیاری از تصالور

هالای درسالی دالود در دوران کالودکی فالرا براسا  همالان اطوعالاتی اسالت کاله از کتاب

کنیم در مالورد بسالیاری از امالور دیگالر چیالزی بخالواشیم. ایم؛ زیالرا بعالداً واالت شمالی رفته

اشالد و از شظالر تربیالت های درسی و همچنین امکاشات آموزشی و تربیتالی بسالیار م مکتاب

ی تأثیر ذارشد. برای اینکه مربی بتواشد به ذهن کودک را  پیدا کند، باید به دو او را  دین

تواشد درست فکالر کنالد کاله درسالت احسالا  پیدا کند؛ زیرا کودک یا شوجوان واتی می

هالا و تربیالت دینالی. بالا ال الام از کند. دروااع ارتباط وحیح پلی است بالرای اشت الاو ارزش

 آمالالوزان ارتبالالاط تالالوان بالالا داشههای مناسالالب میاز شالالیو   یالالریآیالالات و روایالالات و ب ر 

)بشالیری ساز پرورش دینی و فکالری آشالان باشالد تواشد زمینهوحیح برارار کرد که دود می

 .  (13، ص 1831وثیق، 



هالای تربیالت عنوان یکالی از روشاز روش الگویی، باله (1836)بردی از شویسند ان شیز 

طور طبیعالی بالا روش عت دشد تربیت ابتدایی اشسالان بالهاشد. آش ا ماشسان سخن به میان آورد 

 یرد، به این وورت که کودک در چنالد سالاو شخسالت زشالد ی دالود الگویی شکت می

همالاله کارهالالایه را بالالا افالالراد پیرامالالون دالالود کالاله در درجالاله اوو پالالدر ومالالادر او هسالالتند، 

در رو روش الگالالویی یابالالد؛ ازایالالناش سالالامان میکنالالد و سالالادتار تربیتالالیالگالالوبرداری می

دادن شخصیت و رفتار کودک، ش اله بسالزایی دارد. یریالز  ت لیالد یکالی از یرایالز سامان

دار در اشسالان اسالت. باله برکالت وجالود همالین یریالز  اسالت کاله کالودک شیرومند و ریشه

پوشالیدن، طالرز تکلالم، ادای بسیاری از رسوم زشد ی، آداب معاشرت، یذادوردن، لبا 

بندد. چشم و  یرد و به کار میر معاشران فرا میها را از پدر و مادر و سایکلمات و جمله

ای اسالت کاله ای است. ذهنشان همچون آییناله وش کودکان و شوجواشان همچون دریچه

شود، با این تفالاوت کاله آیناله عکالس اشالیا را در دالود شگاله هر چیزی در آن منعکس می

این مربیالان و دارد؛ بنالابردارد؛ ولی ذهن کودکان و شوجواشان آن را در دود شگاله مالیشمی

ای هماهنالگ کننالد  وشالهدود را بهها و رفتارهای دینی و مذهبیتواشند فعالیتوالدین می

)جمعالی از که فرزشدان متوجه شوشد و الگوی ذهنی آشان را در اشجام این امور شالکت دهنالد 

 .  (180، ص 1836شویسند ان، 

گویی ارائاله دهالیم و در ای که در این تح یق به دشباو آن هستیم، این است که المسئله

آموزی که زیر چتر تربیتی مدرسه است و در سایه تربیت دینالی یالب آن الگو، هر داشه

که جامعه ما به دشباو تح ق این شوع تربیالت شیالز هسالت، شالوعی ششالاط را شیالز درک کنالد. 

آمالوز باشالد، آوری بالرای داشه وشه است که در تربیالت دینالی ا الر همالرا  بالا ششالاطاین

تر دواهالد بالود و بسالا تأثیر الذارتر و چهکسب دواهد شالد کاله همالوار  عمیالقای تجربه

پذیر؛ زیالرا تربیالت دینالی دروجی چنین تربیت دینالی شیالز اشسالاشی دواهالد بالود مسالئولیت

 رو هسالالتیم شوعی در وی ش ادینالاله شالالد  اسالالت. در اینجالالا بالالا یالالک پرسالاله اساسالالی روبالالهبالاله

براسالا  آیالات و روایالات چگوشاله آمالوزان آور در داشهو آن اینکه تربیت دینالی ششالاط

 دواهد بود.

ویه  ارآن کریم، سعادت اشسالان های آسماشی بهوراحت در کتابفلسفه بعیت اشبیا به



معرفی شد  است. در اهمیت تربیت دینی همین بس که ود و بیست و چ ار هزار پیالامبر 

د امی بر زید  شالد مبعوث شدشد تا به این م م بپردازشد. همچنین پیامبر اسوم از میان افرا

ها به سعادت برسند. در جامعه امروز، مدرسه از جایگا  م می در تربیت تا اشسان (1)جمعه، 

تواشد فعالیت دود را در این زمینه در ج الت میبالت یالا آموزان بردوردار است و میداشه

 رسالد کاله چگالوشگی تربیالت دینالی منفی به اشجام برسالاشد؛ بنالابراین ضالروری باله شظالر می

 عنوان فالالردی کالاله در آمالالوز بالالهدرسالاله بررسالالی شالالود، بالاله علالالت اینکالاله تربیالالت داشهدر م

 بسالالا جایگالالا   وشالالا ون در آینالالد  جامعالاله حاضالالر دواهالالد شالالد، بسالالیار اهمیالالت دارد و چه

تالوان  فالت طور کلالی میآموزان آن جامعه سالادته شالود. بالهای با داشهآیند  هر جامعه

در مدار  ما وجود دارد، یفلالت از ششالاط هایی که ترین ششاشهها و یریبیکی از کمبود

آفرین در آن ای زشد  و پویا است که عناوالر شالادیآموزان است. مدرسهو شادی داشه

، همکالاران)جعفالری و فراوان باشد و اضطراب و یم و افسرد ی در آن کمتالر باله چشالم آیالد 

 .  (00-81، وص 1833

و معلمان را به مدرساله  آموزانشادابی و ششاط در مدرسه در آن است که شو  داشه

های جاری در آن براشگیزد. حاو زمان آن فرا رسید  که به این امر اساسی توجه و فعالیت

هالالا و  یری م ارتاشگیز در مالالدار  موجالالب شالالکتجالالدی شالالود؛ زیالالرا عوامالالت ششالالاط

کنند  و شالود. محالیِط باششالاط، تسال یتهای مطلوب در حوز  تربیت اجتمالاعی میشگرش

 . بالاله همالالین دلیالالت ضالالرورت بحالالث (10، ص 1831)والالافی، د یری اسالالت دهنالالدی یالالاافزایه

ای با تربیت دینالی آوری در تربیت دینی شیز روشن است؛ زیرا ما در جامعهدر مورد ششاط

دهیم؛ پس شیاز داریالم تالا کنیم و این شوع تربیت را در مدار  شیز آموزش میزشد ی می

آمالوز مالا در مالورد آن دچالار شالب ه این شوع تربیت را به شحوی آموزش دهیم کاله داشاله

شباشد و ضرورت ارائه الگویی در این زمیناله باله االدری اسالت کاله عالدم توجاله باله مسالئله 

آموزان شداشته است. درشتیجه مسئله آوری در تربیت دینی، دروجی میبتی در داشهششاط

آموزان بسیار م م و چگوشگی این شالوع تربیالت شیالز از اهمیالت بسالزایی تربیت دینی داشه

شوعی در  الرو تربیالت دینالی آشالان در آمالوزان بالهبردوردار است و آیند  ادواالی داشه

 مدار  است. 



کنیم که تربیت جنبه دینالی و بالر مبنالای اوالوو ای زشد ی میرو که ما در جامعهازآن

 روایالالات بنالالا شالالد  اسالالت و بایالالد بالالا همالالین اوالالوو در مالالدار  آمالالوزش دینالالی و آیالالات و 

 آمالالوزان، ضالالمن بیشالالتر باشالالد تالالا داشهایالالن شالالوع تربیالالت  داد  شالالود، بایالالد داالالت شظالالر در

و مربیالان آوری ایالن شالوع تربیالت توسالط مدرساله یاد یری اووو تربیالت دینالی از ششالاط

 شوعی ایالن شالوع تربیالت در آشالان ش ادیناله شالود و در آینالد  آشالان تالأثیر مند شوشد تا بهب ر 

 ورد شظالالر سالالؤاو اوالاللی شالالد  و موضالالوع مالالبالالا توجالاله بالاله مطالالالب بیانمیبتالالی داشالالته باشالالد. 

تربیالالت دینالالی شوجواشالالان بالالا رویکالالرد تح یالالق عبالالارت اسالالت ازد الگالالوی مناسالالب بالالرای 

 اشد؟ آوری، کدامششاط

 روش تحقیق. 8

ای از مسائت آموزش پهوهه پیه رو از شظر هدف کاربردی است؛ چون در مورد مسئله

است؛ چون در مالورد ای کند و تولید و توسعهدر این مورد پهوهه میو پرورش است و 

ت و مبالاشی داشاله را توسالعه آور( اسالدینالی ششالاطارائه الگالویی جدیالد )الگالوی تربیالت 

روش کیفالی و از دهد؛ بنابراین در توش است الگوی جدیدی ارائه کنالد کاله از شظالر می

شوع تحلیت محتوای کیفی است. شموشه و متغیر شدارد و براسا  استناد بر آیات و روایالات 

 اوو و کوم بزر ان است.  کتب دستو 

 پژوهش هایهیافت. 9

، بعالد از اسالتخراج عبالارات مالرتبط بالا (1894)با استفاد  از فن تحلیلی اشتراو  و کوربین 

کالد( و در  134کالدهای اولیاله اسالتخراج )حالدود آوری، تربیت و تربیالت دینالی و ششالاط

داد  م ولاله اواللی شالکت  09بنالدی و های بزرگ مف ومی طب همرحله دوم در االب دسته

معیارهالایی همچالون ارتبالاط معنالایی بالا هماله م الوالت، شد. برای اشتخاب الگوی تربیتالی 

مطالعه شظران مرجع منابع اویت اسومی و واحبتحلیت علمی، تأکید و تکرار در اابلیت 

توجه شد  اسالت. شتیجاله بررسالی، کد الذاری، شدن جریان تحلیت به سمت آن و هدایت

 ارائالاله شالالد  اسالالت  1های پرتکالالرار در جالالدوو اشتخالالاب مؤلفالالههالالا و درش ایالالت تحلیالالت داد 



ها آمد  است و درشتیجه از ایالن م الوالت، جالدوو بندی مؤلفهم وله 1و در جدوو شمار  

 ها پدیالد آمالد و در آدالر مالدو مف الومی پالهوهه والورت شامت ابعالاد و مؤلفاله 8شمار  

  رفته منالالتج بالاله پاسالال  بالاله های والالورتشالالد  در کد الالذاریهای اشجام رفالالت. بررسالالی

 ور آاهداف جزئی پهوهه شالد کاله شالامت اوالوو، اهالداف و روش تربیالت دینالی ششالاط

 شالالود و در آدالالر راهکارهالالای پیشالالن ادی شیالالز مطالالرح بالالا تکیالاله بالالر آیالالات و روایالالات می

شامت کد زاری اشتخابی و مدو پیشالن ادی در اداماله پالهوهه  8 ردد. جدوو شمار  می

 دواهد آمد. 

 ایم.مطلب آورد برای شموشه از هر کدام تعدادی را در ذیت 

 جدول شماره یک: کدگذاری باز

 ..(. ه آیات و روایات وداده )ترجم ردیف
مفهوم کلی 

 )کد(
 منبع

 1ت 

ای کاله بالر ششاط و شالادماشی باله دلیالت تالأثیرات عمالد 

 یری شخصیت آدمی و مجموعاله زشالد ی وی شکت

 دارد از اهمیت زیادی بردوردار است. 

تاثیر ششالاط در 

 شخصیت

جعفالالالالالالالالالالری و 

 1833همکاران، 

 1ت

ششاط و شادی تأثیر بسزایی در سالعادت اشسالاشی دارد؛ 

آفرین و مؤثر در سالعادت، اما مراد وی از لذت شادی

بالاالترین لالذت و ششالاط یعنالالی لالذت ع لالی و روحالالی 

 است. 

ششاط در لذت 

 ع لی 

، 1830طوسالالالالی، 

 1430ص 

 8ت

ششاط و اشبساط روحی، یکالی از متغیرهالالای مالالؤثر در 

دکان و شوجواشالان  یری شخصیت میبت در کوشالکت

است و بالعکس، اضالطراب و تشالویِه دالاطر عامالالت 

 م می در تواف استعدادها است. 

ششالالاط روحالالی 

مالالالالالالالالالؤثر در 

شخصالالالالالالالیت 

 میبت

 1891شیازآذری، 

 0ت
دهند  یالاد یری کنند  و افزایهمحیط با ششاط تس یت

 است. 

تاثیر ششاط بالر 

 یاد یری

 1831وافی، 



 3ت

تح ی الالات حالالاکی از آن اسالالت کالاله عوامالالت مالالرتبط بالالا 

توان به پنج دسالته ت سالیم کالردد وضالعیت شادی را می

فیزیکی وکالبدی، سبک مدیریتی، معلمان، روابط در 

 مدرسه و امکاشات آموزشی. 

عوامت شالادی 

در سالالالالالالالبک 

مالالالالالالدیریتی و 

 معلمالالالالالالالالان و

روابط مدار  

و امکاشالالالالالالات 

 آموزشی 

شصالوحی دهنالالوی 

و همکالالالالالالالالاران، 

1838 

 6ت

شادماشی به اراوت فرد از درجاله یالا میالزان مطلوبیالت 

شود؛ باله عبالارت دیگالر کیفیت کت زشد ی اطو  می

شادماشی به این معنا است که فرد چ در زشد ی دالود 

 را دوست دارد. 

شادماشی یعنالی 

مندی باله عواه

 دود

(Veenhoven, 

1988) 

 3ت

شادماشی که هدف مشالترک هماله افالراد اسالت و هماله 

کننالد، عبالارت اسالت از برای رسیدن به آن تالوش می

 شان. افراد از دود و از زشد یارزشیابی

شادماشی یعنالی 

ارزیالالابی افالالراد 

 از دود

)Buss, 2000) 

 3ت

افرادی که شاد هستند احسا  امنیت بیشالتری دارشالد، 

 یرشد، از روحیه مشارکتی ب تالری تر تصمیم میآسان

کننالالد شسالالبت بالاله کسالالاشی کالاله بالالا آشالالان زشالالد ی می

بردوردارشد و درش ایت از وضع زشد ی دود احسا  

 رضایت دارشد. 

حس رضالایت 

 از زشد ی

کامیالالالالالالالالالالاب و 

 1833همکاران، 

 9ت

یکی از مشکوت جوامالع یفلالت از شالادی و ششالاط و 

های رواشی از ابیت اضطراب و درشتیجه افزایه بیماری

 افسرد ی است. 

اضالالالالالطراب و 

افسالالالالالالالرد ی 

شتیجه یفلت از 

 شادی

فرالالالت الل الالالی و 

 1839همکاران، 



 14ت
عنوان یکی در اوادر سد  بیستم ششاط و شادابی بشر به

 از موضوعات م م مورد بررسی ارار  رفت. 

فرالالالت الل الالالی و  اهمیت شادی 

 1839همکاران، 

 11ت

آفرین در ای زشد  و پویا است که عناور شادیمدرسه

آن فراوان است و اضطراب و یم و افسالرد ی در آن 

 کمتر به چشم آید

شالالادی علالالت 

پویالالالالالالالالالالایی 

 مدار 

جعفالالالالالالالالالالری و 

 1833ان، همکار

 11ت

تالالرین ااشالالار آمالالوزان شیالالز کالاله از م ممعلمالالان و داشه

شوشد، در وورت بردالورداری از جامعه محسوب می

شالالادی ح ی الالی در ذات و شخصالالیت دالالود، احتمالالاو 

موف یتشان در تمامی شئون تحصیلی و معنالوی وجالود 

 دواهد داشت

شادی ح ی الی 

علت موف یالت 

تحصالالالالالیلی و 

 معنوی

لل الالالی و فرالالالت ا

 1839، همکاران

 18ت

در هفت ساو سوم زشد ی م دماتی اشسان )کاله همالان 

عنوان یالالک دوران بلالالوو و شوجالالواشی اسالالت( بالاله او بالاله

شخصالالیت بالالزرگ سالالاو بنگرشالالد و بالاله او اعتمالالاد و در 

کارها با وی مشورت کنند و به شظر او احترام بگذارشد 

 اش شکوفا  ردد. و به او مسئولیت دهند تا شخصیت

شالالالالالالالکوفایی 

 شخصالالالالالالالیت

 اعتمالالالالالالالالالالالاد

مشالالالالالالورت و 

 احتالالالالالالالالالالالرام

 دادنمسئولیت

، مجلسالالالالالالالالالالالالی

 93 ، ص 1048

 10ت

کردن روح هدایت شوجالوان در مسالیر رشالد و سالیراب

 تشنه معنویات وی، یکی از اهداف مدار  است. 

رشد روحی از 

اهالالالالالالالالالالداف 

 مدار 

، 1836اربالالاشزاد ، 

 31ص 

 31ت

تالرین ش الاد در عنوان م ممدار  در عصالر حاضالر باله

تربیت شخصی، اجتماعی و دینی کودکان و شوجواشان 

  ردشد. محسوب می

ش الاله مدرسالاله 

 در تربیت 

 1836ارباشزاد ، 

 61ت

در مالالدار  بایالالد مشالالخص کالالرد اجالالزای مالالؤثر چالاله 

عناوری هستند. مدیر، کارمندان، مربی، معلم و حتالی 

 ددمتگزار ش ه تربیتی دارشد. 

اجالالالالالالالالالالزای 

تأثیر الالالالالالذار 

 مدار 

شالالالیری وثیالالالق، ب

 13، ص 1831



 31ت

 

ها و تربیت ارتباط وحیح پلی است برای اشت او ارزش

 یالالری از دینالالی. بالالا ال الالام از آیالالات و روایالالات و ب ر 

آمالالوزان ارتبالالاط تالالوان بالالا داشههای مناسالالب میشالالیو 

سالالاز تواشالالد زمینهوالالحیح براالالرار کالالرد کالاله دالالود می

 پرورش دینی و فکری آشان باشد. 

ش الاله ارتبالالاط 

در تربیالالالالالالالت 

 دینی

بشالالالیری وثیالالالق، 

 13ص ، 1831

 31ت

بالالرای ترییالالب کودکالالان و شوجواشالالان بالاله امالالور دینالالی، 

ترین روش، تشویق است؛ زیالرا تعلالیم و تربیالت اولی

 اسومی بر س ولت، محبت و موطفت تأکید دارد. 

تشالالویق روش 

اوالاللی تربیالالت 

 دینی 

، 1834احمالالالدی، 

 108ص 

 19ت

ها و رفتارهای دینالی تواشند فعالیتمربیان و والدین می

ای هماهنگ کنند که فرزشدان  وشهدود را بهو مذهبی

متوجه شوشد و الگوی ذهنی آشان را در اشجام این امور 

 شکت دهند. 

سالازی در الگو

 تربیت دینی

جمعالالالالالالالالالالالی از 

شویسالالالالالالالالند ان، 

 180، ص 1836

 41ت

رسالاشدن اسالتعدادها و فعلیتدادن و بهتربیت، پالرورش

ایجاد تعادو و هماهنگی میان آش ا است، تا از ایالن را  

 متربی به حدی باالی کماو )شایستۀ دود( برسد. 

رسالالالالیدن بالالالاله 

 کماو 

، 1831مط الالالری، 

 94ص

 11ت 

دادن اسالالتعدادهاا اشسالالاشی یعنالالی تربیالالت بالالر پالالرورش

آدمالی داللالالت کالردن زمینالاله رشالد اسالالتعدادهاا فراهم

کند. واژ  از ریشه ))ربو(( به معنی زیادت و فزوشی می

 و رشد و برآمدن  رفته شد  است

پالالالالالالرورش و 

 رشد

ابالالالالالن منظالالالالالور، 

 ، ص 1043

116 

 11ت

رسالاشدن اسالتعدادها و فعلیتدادن و بهتربیت، پالرورش

ایجاد تعادو و هماهنگی میان آش ا است، تا از ایالن را  

 )شایستۀ دود( برسد. متربی به حدی باالی کماو 

تعالالالادو میالالالان 

اسالالالالالالالتعدادها 

رسالیدن  ج ت

 به کماو

، 1831مط الالالری، 

 94ص 

 81ت
ای اسالت کاله ع الت باله وسالیله آن، ع الت تربیت طری ه

 شود. دیگر و الب، الب دیگر می

تحوو ع الت و 

 الب

 ، 1830ادیالالالالالب، 

 30ص 



 01ت

تربیالت یعنالی اشتخالاب رفتالار و  فتالار مناسالب، ایجالاد 

شرایط و عوامت الزم وکمک به شخص مورد تربیالت 

اش را در تمام ابعالاد وجالود تا بتواشد استعدادهای ش فته

طور هماهنالالگ پالالرورش داد ، شالالکوفا سالالازد و و بالاله

 تدریج به سوی هدف و کماو مطلوب حرکت کند. به

رسالالالالیدن بالالالاله 

 کماو مطلوب

 ،1836امینالالالالالالی، 

 198 -191وص 

 13ت

کرشنا اشتاینر از تربیت، فراینالدی را در شظالر دارد کاله 

ای از زشد ی رهنمون طی آن مربی، متربی را به  وشه

کند که با ضرورت فطالرت او سالاز ار باشالد و بالر می

 های معنوی استوار شود. ارزش

تربیالالالالالالالالالالالت 

براسالالالالالالالالالا  

ضالالالالالالالالرورت 

فطالالالالرت یالالالالا 

 ارزش معنوی

، 1831رفیعالالالالالی، 

 91ص 

 61ت
، 1833زاد ، ش یب اشت او ارزش ها سر وکار دارد. تربیت با اشت او ارزش

 13ص 

 31ت

در اهمیت تربیت دینی همین بالس کاله والد و بیسالت 

وچ الالار هالالزار پیالالامبر مبعالالوث شالالدشد تالالا بالاله ایالالن م الالم 

 بپردازشد. 

اهمیت تربیت 

 دینی

 1سور  جمعه، 

 31ت 
طور متعالادو، کردن اوای اشسان بالهتربیت دینی شکوفا

 های ال ی است. هماهنگ و در چارچوب ارزش

شالالالالالالالکوفایی 

 اوای اشساشی

بیالالات و تلخالالابی، 

1831 

 19ت

های فرا یالری کردن زمینهتربیت دینی به معنای فراهم

ای  وشالهکاربستن اووو منط ی و فلسفی است، بهو به

که در شتیجه آن متربالی بتواشالد مسالائت دینالی را درک 

کنالالد و اعت الالاداته بالاله باورهالالای دینالالی و عملالاله بالاله 

 های آن از روی آ اهی باشد. دستور

درک مسالالالائت 

از روی 

 آ اهی

، 1833ف یمالالالالی، 

 133 ص

 48ت

ابالن بابویالاله امالالی،  ارزش اشسان اشد. مردم چون معادن طو و ش ر 

 ، ص 1893

331 



 18ت

هرآینالالاله اشسالالالان را در شیکالالالوترین والالالورت و هیئالالالت 

ترین مراتالالب شالالازو  الالا  او را بالاله پالالایینآفریالالدیم. آن

 کالالردیم. مگالالر آشالالان کالاله ایمالالان آوردشالالد و کارهالالاا 

 شایسته کردشد، پالس ایشالان راسالت مالزدا بالی پایالان 

 )بی منت(. 

شایسالالالالالالالتگی 

 اشسان

 60سور  تین، 

 18ت

اشسان موجودا است که دداا تبارک و تعالالی او را 

 دلالالق کالالرد  اسالالت بالالراا اینکالاله همالاله ج الالاتی کالاله در 

االالو  و طور عالالالم هسالالت، در اشسالالان هسالالت، منت الالا بالاله

 استعداد است و ایالن اسالتعدادها بایالد فعلیالت و تح الق 

 پیدا بکند. 

فعلیالالالالالالالالالالالت 

 استعدادها

امالالالالام دمینالالالالی، 

، 8ج، 1861

 148-141وص 

 88ت

 

پرورد الالارا، آن دو )پالالدر و مالالادر( را رحمالالت کالالن 

 که مرا در دردا پروردشد. چنان

 رشد جسمی

 

 13شعراء، 

 08ت

)این( کتابی است که آن را به سوا تو فرو فرستادیم  

تالالا مالالردم را بالاله دواسالالت و فرمالالان پرورد ارشالالان از 

ها به روشنایی بیالرون آرا، باله را  آن تواشالاا تاریکی

 بی همتا و ستود . 

تربیالالت اشسالالان 

 با کتاب ددا

 1ابراهیم، 

 38ت

هیچ بشرا را شسزد که دداوشد به او کتاب و حکالم و 

 ا  وا مردمالان را  ویالدد باله جالاا . آنپیامبرا دهد

ددا بند ان من باشید. بلکه )بایالد بگویالدد( باله سالبب 

رو کاله دادیالد و ازآنآشکه کتاب )آسماشی( تعلالیم می

 دواشدید، رباشی باشید. در  می

تالالالوش بالالالرای 

 رباشی شدن

 39عمران، آو

 68ت

و این است را  راست من، پس آن را پیالروا کنیالد و 

هالالاا دیگالالر مرویالالد کالاله شالالما را از را  او جالالدا بالاله را 

 کند. می

شفالالس مالالؤمن، 

طریق و مسالیر 

 پرورد ار

 138اشعام، 



 38ت

ایالد، از دالدا پالروا کنیالد؛ و هالر اا کساشی که ایمان آورد 

کسی باید بنگرد که براا فالردا )روز رسالتادیز( چاله پالیه 

فرستاد  است و از ددا پروا داشته باشالید کاله دالدا بداشچاله 

 کنیالالالالد، آ الالالالا  اسالالالالت و ماشنالالالالد کسالالالالاشی مباشالالالالید می

 کالالاله دالالالداا را فرامالالالوش کردشالالالد و دالالالدا دودشالالالان 

 اشد. همالالالالان فاسالالالال انرا فراموششالالالالان سالالالالادت. اینالالالالان 

 اشد. دوزدیان و ب شتیان برابر شیستند؛ ب شتیان همان رستگاران

مراابالالالالالالت از 

 شفس و اعماو

 14-13حشر، 

 38ت

اهمیالالالالالالالالالالت  هیچ شنادتی چون شنادت دویشتن دودت شیست. 

 دودشناسی

 ، ×امام باار

 ، 1890یفاری، 

 143ص 

 89ت

بالالالالالالالالالاالترین  برترین معرفت، شنادت آدمی است دویشتن دود را. 

معرفالالالالالالالالالالت 

 دودشناسی

 ، ×امام علی

التمیمی االمالدی، 

 ،1ج  ،1043

 836ص 

 40ت

هالالدف ش الالایی معرفالالت، آن اسالالت کالاله آدمالالی دالالود را 

 بشناسد. 

دودشناسالالالالی 

 هدف معرفت

، ×امالالالام علالالالی

التمیمی االمالدی، 

 ،1ج ، 1043

 019ص 

 10ت

هر که دود را بشناسد، به شتیجه و یایت هر شنادت و 

داششی دست یافتاله اسالت. یایالت تربیالت، معرفالت ا    

است و اتصاف به وفات حسالناا ال الی و ایالن را  از 

  ذرد. دود اشسان می

دودشناسالالالالی 

 یایت تربیت 

، ×امالالالام علالالالی

التمیمی االمالدی، 

 ،1ج  ،1043

 831ص 

 10ت

هر کاله دالود را بشناسالد، پرورد الار دالود را شالنادته 

 است. 

شنادت دالود 

الزمه شنادت 

 ددا

 |پیالالامبر اکالالرم

التمیمی االمالدی، 

 ، ص 1043



043 

 80ت

 مارا که در آن تباهی کند و آیا در آن کسی را می

ها بریزد؟ و حاو آشکه ما با ستایشت، تو را تنزیاله دون

پردازیم. فرمودد مالن چیالزا کنیم و به ت دیست میمی

 داشید. داشم که شما شمیمی

 84ب ر ،  ارزش اشسان

 00ت

چگوشه ددا را منکرید؟ با آشکه مرد اشی بودید و شما 

کند و میراشد و باز زشد  میرا زشد  کرد؛ باز شما را می

شوید. او است کسی  ا  به سوا او باز رداشد  میآن

که آشچاله در زمالین اسالت هماله را بالراا شالما آفریالد، 

 ا  به آسمان پردادت و هفالت آسالمان را اسالتوار آن

 زا داشا است. کرد و او به هر چی

 19-13ب ر ،  ح ی ت اشسان

 30ت

و )دداوشد( همه اسما را به آدم تعلیم کرد، سپس آش ا 

را بالالر فرشالالتگان عرضالاله شمالالود و فرمالالودد ا الالر راسالالت 

 ویید، مرا از این اسما دبر دهیالد.  فتنالدد منزهالی می

اا تو، ما را علمی شیست مگر آشچه به مالا تعلالیم کالرد 

فرمالودد اا آدم، ایشالان را از که تالویی داشالا و حکالیم. 

اسالالالامی آشالالالان دبالالالر د  و چالالالون )آدم( ایشالالالان را از 

اسمایشان دبر داد، فرمودد آیا به شالما شگفالتم کاله مالن 

داشم؛ و آشچاله را آشالکار ها و زمین را میییب آسمان

 داشم؟داشتید میکنید، و آشچه را پن ان میمی

اشسالالان واجالالد 

علالالم بالاله همالاله 

 اسماء

 88-81ب ر ، 

 60ت
دل الالت ال الالی  دداوشد آدم را بر وورت دویه آفرید. 

 آدم

زاد  آملالی، حسن

 83، ص 1843

 60اشعام، اشسالالان مظ الالالر و اوسالالت کسالالی کالاله شالالما را جاششالالینان زمالالین کالالرد و  30ت



 

بردی از شما را بر بردی دیگر به درجاتی باال بالرد تالا 

ها ایالن در آشچه به شما داد بیازمایدتان و بردی اشسالان

 رساشند. الل ی را به فعلیت میمظ ریت دلیفة

 وفات ال ی



 د شناسی شظریه داد  بنیاد در شمودار زیر آمد  استمدو حاوله از اجرای روش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 آورکردن تربیت دینی نشاطهای اجراییراهکار
 

 در نظر داشتن تفکر انتقادی در تربیت دینی

 در نظر گرفتن نظام یکپارچه رشد 
 در مورد مسئله تربیت دینی

 گنجاندن تربیت دینی در قالب برنامه درسی

 آورابعاد تربیت دینی نشاط

 روش اصول

 آورنشاطاهداف تربیت دینی 

 میزان توجه در تربیت دینی

 روی در امورمیانه

 رعایت اعتدال در امر تربیت دینی 

 احترام نمودن به متربی

 ایجاد عشق و انگیزه در تربیت دینی

 های رفتاری مناسب و تاثیرگذار شیوه

 استفاده از مثالها

 بودن ارتباط در تربیت دینیطرفهدو

 های مرتبطبودن آموزشپیوسته

 های رفتار صحیح متقابلشیوه

 نوع سخن گفتن 

 رسیدن به حیات طیبه هدف غایی 

 اهداف علمی آموزشی اهداف اعتقادی ایاهداف واسطه اهداف اخالقی

 آور، مدل انتخابی ارائه الگوی تربیت دینی نشاط 
  مقطع دوم متوسطه براساس آیات و روایات آموزانبرای دانش

 
 
 

 آموزان مقطع دوم متوسطه براساس آیات و روایات برای دانش
 
 



 گیرینتیجه

شادماشی به معنی ارزشیابی افراد از دود و زشد یشان به شحو مطلوب و میبالت اسالت. ب تالر 

های آینالد ، محیطالی سالالم و دارای ترین جایگا  حرور شسالتعنوان م ماست مدار  به

آموزان باشند. یکی از موضوعات م می که امالروز  بسالیار  ذار بر داشههای تأثیرارزش

رسالد از سازی مدار  است؛ زیرا مالدار  باله شظالر میبمورد توجه است، موضوع شادا

های شوشد. همچنین در شالیو آموزان میج ات مختلف موجب افسرد ی تدریجی داشه

آوری امری بسیار م م است و آموزان، ششاطسازی تربیت و شیز تربیت دینی داشهدروشی

آوری باله کالار  رفتاله های ششالاطتر از آن تربیت دینی، شالیو چناشچه در امر تربیت و م م

شود، تربیت دینی تأثیر ذارتر دواهد بود و دروجی ب تری از این شوع تربیت در سالالیان 

 آموز دواهیم دید. بعد از تحصیت داشه

شظر به اینکه تربیت دینی را باید در دوران شوجواشی امری م م و در عین حاو مشالکت 

تالوان آن را آورد کاله شمیی به وجود مالیابداشیم و با توجه به اینکه این شوع تربیت وایفه

طلبالد. م م شداشست یا از زیر بار آن شاشه دالی کرد، این وایفه، تواشایی و داشه بسیار می

آور و همچنین عوامالت های تربیت دینی ششاطدر این پهوهه به اووو و اهداف و روش

ه الگویی برای تربیت ها و درشتیجه ارائآور، آسیب پذیریتأثیر ذار بر تربیت دینی ششاط

آور در ایم و در اشت الالا بالاله ارائالاله الگالالوی تربیالالت دینالالی ششالالاطآور پردادتالالهدینالالی ششالالاط

ایم. شتالالایج پالالهوهه بالالا توجالاله بالاله اطوعالالات آمالالوزان م طالالع متوسالالطه دوم رسالالید داشه

آیات و روایات بالود  و از طریالق کد الذاری، آمد  از منابع دست اوو که شامت دستبه

شالد  اسالت. در ارائه جدوو های پرتکرار در یک اشتخاب مؤلفهدرش ایت  ها وتحلیت داد 

شامت ابعالاد و  8شمار  ها آمد  و از این م والت جدوو بندی مؤلفهم وله 1جدوو شمار  

هایی پدیالالد آمالالد  اسالالت. در آدالالر هالالم مالالدو مف الالومی پالالهوهه والالورت  رفالالت. مؤلفالاله

پاسال  باله اهالداف جزئالی پالهوهه کاله  های منتج بهشد  در کد زاریاشجامهای بررسی

شالود، آور با تکیه بر آیات و روایالات میروش تربیت دینی ششاطشامت اووو، اهداف و 

آوری از اهمیت بسزایی بردالوردار اسالت ششاطاین است که لزوم تربیت دینی با رویکرد 

 و باید بیشتر به آن توجه شود. 



بررسی تربیت دینی در مدار ، بیشتر دصوص در تح ی ات در زمینه تربیت دینی، به

 الذار، آمالوزان، عوامالت تأثیرتأثیر تربیت دینی بالر داشهبعد لزوم تربیت دینی و همچنین 

هالالای شناسالالی و مسالالائلی از ایالالن ابیالالت مالالورد توجالاله االالرار  رفتالاله و در مالالورد شالالیو آسیب

اسالت و بایالد بودن این شوع تربیت راهکارهای متنوع و اثر ذارتری ارائه ششالد  تأثیر ذار

 های بیشتری در این زمینه وورت پذیرد. بررسی

کردن تربیت دینی است و ایالن آورهای تأثیر ذاری تربیت دینی، ششاطیکی از شیو  

آوری و بالا روش دینی شوجواشالان بالا رویکالرد ششالاطپهوهه با هدف ارائه الگوی تربیت 

کاله تح یالق حالاکی از آن اسالت محتوا اشجام  ردیالد و شتیجاله تح یق کیفی از شوع تحلیت 

هدف یایی تربیت اسومی رساشدن شوجوان به االرب ال الی و شناسالاشدن اهالداف زشالد ی 

 است که همان کماو معنوی اشسان است. 

دینالی بالا رویکالرد تالرین اهالداف تربیالت های تح یق حاکی از آن است کاله م میافته

، شالنادت و تربیالت اشالد ازد رسالیدن باله شالنادت ذات ال الی در متربالیآوری عبارتششاط

رابطه با دیگران، شیو  زشد ی در جامعه، شنادت  ذشالته دویشتن دویه، توجه به شوع 

عنالوان اهالداف بنابراین همالۀ آشچاله باله پیرامون؛  و تأثیر ذاری، براراری رابطه و شنادت

ای تربیت به حسالاب آیالد عنوان اهداف واسطهتواشد بهتربیتی وجود دارد، به یک معنا می

ای ادوای و اهداف آموزشالی در مجموعاله اهالداف واسالطهکه اهداف اعت ادی، اهداف 

 ارار دواهد  رفت. 

اتی و اجرایی شیز برای مح  ان و متولیالان های مطالعبا توجه به شتایج پهوهه، پیشن اد

  رددد تعلیم و تربیت ارائه می

در زمینه ارائه الگوی تربیت دینالی بالا رویکالرد شالادابی و ششالاط در م الاطع مختلالف  

شناسالی تحصیلی در آموزش و پرورش، پهوهه اشجام شود. همچنین دردصوص آسیب

وورت  یرد و شتیجاله آن بررسالی  در وورت شبود ششاط در تربیت دینی شیز باید پهوهه

پذیری و کالار جمعالی ویه  در زمینه ارائه الگوی تربیت دینی با رویکرد مشارکتشود. به

دیگر از پیشن ادها این است کاله یکی در م اطع مختلف، مطالعه و بررسی وورت  یرد. 

هالای درسالی ریزی و بالاز شگالری برشامالهآمد  از ایالن پالهوهه در برشامالهدستشتایج به از 



همچنین دوب است در ج ت ارت الای داشاله و م الارت متولیالان و مربیالان استفاد  شود. 

شالادابی و ششالاط، رویکالرد تربیت و تربیت دینی در مدار  در زمیناله اهالداف تربیالت بالا 

ریزی و شیالالز سالالازمان پالالهوهه و برشامالالهسالالازی تالالدوین و اجالالرا  الالردد های تواشمندبرشامالاله

شالادابی و درسی م اطع مختلف تحصیلی را با رویکرد ارت الای برشامه آموزش و پرورش 

 آموزان بازشگری و اووح شود. ششاط داشه
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