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Abstract 

The purpose of the present study is to review the methods of teaching religious 

courses in the elementary grades. The research method is descriptive-analytic and in this 

regard, some principles of teaching religious courses including comprehensibility, 

gradual education, perseverance and persistence, raising awareness, and personal 

differences were explored. The methods of teaching religious courses such as using 

examples and stories, reminding students of God’s blessings, and theatrical (symbolic) 

methods were also studied in this research. The results showed that as for methods of 

teaching religious courses, all environmental, personality, and inner factors related to a 

child should be considered so that the best way to transmit concepts, suitable for the 

condition, would be adopted.  
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 چکیده

های دینی در مقطع ابتدایی است. روش پژوهش  های آموزش آموزه حاضر بررسی روش هدف پژوهش

تدریج، اصل  اصل سهولت، اصل های دینی شامل  تحلیلی بوده و در این راستا، اصول آموزش آموزه-توصیفی

های آموزش   روش های فردی مورد بررسی قرار گرفت. بخشی و اصل تفاوت مداومت و استمرار، اصل آگاهی

های دینی شامل روش استفاده از مثال، روش استفاده از داستان، روش یادآوری نعمات خداوند و روش   آموزه

های آموزش مفاهیم دینی،   داد در مورد روشنتایج نشان  نمایشی )نمادین( نیز در این پژوهش مطالعه شدند.

باید همۀ عوامل محیطی، شخصیتی و درونی کودک در نظر گرفته شود تا متناسب با آن شرایط، بهترین 

 روش انتقال مفاهیم ارائه گردد. 
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 . مقدمه1

گیری  ترین مرحله در راستای شکل تعلیم و تربیت، دورۀ آموزش ابتدایی را مهم ۀکارشناسان حوز
رسد که یکی از دالیل این اهمیت، تالزم و تالقی این دوران  دانند و به نظر می آموزان می شخصیت دانش

عادتمندانه را توان بنای یک زندگی سالم و س آموزشی با دوران کودکی است. در این دوره است که می
های  ریزی کرد و از بروز بسیاری از مشکالت در آینده جلوگیری نمود؛ زیرا، بسیاری از نابسامانی پی

باشد )یعقوبی و همکاران،  روانی و اخالقی انسان، ناشی از تربیت نادرست او در دوران کودکی می
 (.4، ص0933

مبنایی در تعلیم و تربیت و در نتیجه در رشد  ای بودن، نقشی آموزش ابتدایی به دلیل زیربنایی و پایه
انسان به سوی کمال بر عهده دارد؛ به طوری که یک رکن اساسی زندگی در دنیای امروز به حساب 

آید و با گذر زمان و آشکار شدن شرایط جدید بر آموزش و پرورش، این اهمیت بیشتر شده و بر   می
ها را از دیگر  هایی هستند که آن  این سن، دارای ویژگیمبنایی بودن آن تأکید شده است. کودکان در 

ترین آن این است که از این دوره به عنوان پنجرۀ فرصت در تعلیم و تربیت  سازد. مهم  ها متمایز می  دوره
توان انجام داد )یعقوبی و   بهاء که وقتی از دست برود، دیگر کاری نمی کنند. فرصتی گران یاد می

های دینی به کودکان، نظرهای متفاوتی   (. اما با این وجود، دربارۀ آموزش آموزه4، ص0933همکاران، 
وجود دارد. برخی بر این باورند که پیش از بلوغ، کودک نباید آموزش دینی ببیند، ولی برخی دیگر عکس 

دینی  ، آموزش مفاهیم)ع(خصوص بر اساس سیره و رهنمودهای ائمه این نظر را دارند. از منظر اسالم، به
(. 0931 پور، های بعدی است )مقدسی  از زمان تولد شروع و آموزش در دورۀ کودکی پایه و اساس دوره

از طرف دیگر، آموزش مؤثر بدون در نظر گرفتن توانایی ذهنی کودک، مساعد نیست و امکان دارد کودک 
ط افزایش معلومات دینی های دینی، فق  نسبت به یادگیری دلسرد و یا بیزار شود. هدف از آموزش آموزه

، 0933 آموزان نیست؛ بلکه پرورش ایمان و رسیدن به تربیت دینی و الهی است )داوودی، دانش
های انجام شده جهت  (. با گذشت بیش از دو دهه از استقرار نظام اسالمی و با وجود تالش10ص

انجام شده در مدارس، آشناسازی کودکان و نوجوانان با اصول و مفاهیم دینی و اخالقی، تحقیقات 
  نشانگر آن است که مسئلۀ آموزش دینی وضعیت مطلوبی ندارد و گاه با تاثیرات معکوس نیز همراه بوده

 (. 00، ص0930است )باهنر، 
ای قایل   یکی از اشتباهات مدّرسان دینی این است که میان حّس مذهبی و دانش مذهبی، مالزمه

های حفظی  ی شدن و مذهبی بودن، تراکم اطالعات و اندوختهشوند و معتقدند که شرط قطعی مذهب می
و صوری دانش دینی است؛ در صورتی که اگر آموزش دینی به همراه پرورش حس دینی نباشد، نه تنها به 



 

 0410، 3، شماره 2پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره  81

تواند مانع بزرگی در برابر این تمایالت   کند، بلکه خود می  تقویت تمایالت فطری کمک نمی
های دینی، حضور قرآن و  (. در واقع هدف از آموزش آموزه0931ران، خودانگیخته شود )تاتاری و همکا

های  آموزان است. با تعلیم مسائل و مفاهیم دینی، با روش در تمام زندگی دانش )ع(سیرۀ معصومین
آموزان درک و شعور دینی را ایجاد و تعالی بخشید. اگر مبنای تالش  توان در دانش شایسته و خاص می

های رسمی وغیر رسمی، تربیت، تزکیه و تأدیب  که از طریق روح حاکم بر تمامی برنامههمۀ ما این باشد 
توان ادعا کرد که تربیت دینی تا حد   صورت گیرد و مفاهیم نظری به صورت رفتار دینی درآید، آنگاه می

 زیادی تحقق پیدا کرده است. 
نیم قرن گذشته، این واقعیت با نگاه به تغییرات و تحوالت آموزش و پرورش، در طول بیش از 

های دینی، گاهی به عمد و گاهی به سهو نادیده گرفته شده، یا   شود که مبحث آموزش آموزه مشخص می
شود؛ لیکن تزلزل و مشکالت موجود در اعتقادات دینی  های پژوهشی به آن پرداخته نمی  بر اساس یافته

های آموزشی کشور،   بر مطالعه را در برنامهآموزان عصر حاضر، لزوم بازنگری عمیق و مبتنی  دانش
نماید. لذا، این پژوهش سعی دارد به این مسئله بپردازد که آیا دوران کودکی و به   ضروری و الزامی می

تواند به طور دقیق  های دینی است؟ و کدام روش می ویژه مقطع ابتدیی، زمان مناسبی برای آموزش آموزه
 ل کند؟و مناسب، این مفاهیم را منتق

ترین فرصت برای تحصیل و یادگیری و سرآغاز رشد   نظران، این دوره را مناسب برخی از صاحب
های الزم را نیاموزند، فرصت جبران  آموزان در این سنین مهارت دانند. اگر دانش استعدادهای کودک می

تی از دست برود، بهاء بوده که وق آن در مراحل بعدی رشد وجود نخواهد داشت. در واقع فرصتی گران
های   توان انجام داد. همچنین، حساسیت و سهولت تاثیرپذیری کودکان از محیط دیگر کاری نمی

ها در این دوران، نشانگر این است که اهمیت آموزش و   آموزشی و تداوم تاثیرات عمیق این یادگیری
نی و قرآنی در دوران ابتدایی به تربیت، بیشتر در دوران کودکی است. بنابراین، تولید و آموزش محتوای دی

آموزان و همچنین استخدام و آموزش معلمان و مربیان شایسته و خبره در این زمان که مسئولیت  دانش
انتقال صحیح و اثرگذار محتواهای گفته شده را به عهده دارند، لزوم توجه هرچه بیشتر به این مهم و 

 (. 9، ص0933 نماید )یعقوبی و همکاران،  ر میهای الزم و دقیق را آشکا ریزی  همچنین برنامه
های دینی در مقطع ابتدایی است. به منظور   های آموزش آموزه  هدف پژوهش حاضر بررسی روش

آموزان در مدارس  های دینی به دانش گیری از راهکارهای مفید جهت موثرتر شدن آموزش آموزه  بهره
های آسمانی و قرآن و توجه به اهمیت  وزش درس هدیهمقطع ابتدایی و همچنین استفاده معلمان در آم

های دینی به   های دینی و آشنایی با نحوه آموزش آموزه  این دورۀ حساس کودکان در دریافت آموزه
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گیری از نتایج این پژوهش، در کنار  توانند با بهره  کند. والدین نیز می آموزان این مقطع را دنبال می دانش
 های دینی به فرزندان خود اهتمام ورزند. موزش آموزهمعلمان، در راستای آ

 . روش پژوهش2

تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب نیز به صورت  -روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفی
 ای مبتنی بر منابع مختلف چاپی و الکترونیکی است.  کتابخانه

 . مبانی نظری پژوهش3

( با عنوان اهمیت نقش معلم در تربیت دینی 0933در تحقیقی که کاووسی، حبیبی و تاروتی )
آموزان انجام دادند، دریافتند که هدف از آموزش تعلیمات دینی، تنها افزایش معلومات دینی  دانش

ر، کودکان نیست؛ بلکه هدف غایی، پرورش ایمان و رسیدن به تربیت دینی و الهی است. به عبارت دیگ
آموزی نیست؛ بلکه دینداری است. در نتیجه برای آموزش تعالیم دینی به کودکان،  هدف اصلی، دین

گاهی پیدا کرد، شناخت روحیات و ویژگی های   اولین چیزی که باید در نظر گرفت و نسبت به آن آ
رش ها است. در مدرسه، مربیان عالوه بر آموزش و پرو کودکان و همچنین شناخت مراحل رشد آن

آموزان، خود باید در انجام فرایض دینی الگو باشند و از انجام اعمال و رفتارهای مذهبی در منظر  دانش
 آموزان ابایی نداشته باشند.   دانش

دینی باعث افزایش  یها  ( نشان داد که آموزش آموزه0933همچنین نتایج پژوهش مجیدی و عبدی )
اضطراب، افسردگی و اختالل  یها  مرات آنان در مقیاسآموزان و کاهش ن نمرۀ کل سالمت روان دانش

در کارکرد اجتماعی شده است، ولی در مقیاس نگرانی از سالمت جسمانی، تفاوت معنادار نبوده است. 
های انجام شده، در زمینۀ آموزش دینی و کیفیت آن، پژوهشی دیگر نشان  از طرف دیگر، در بررسی

های درسی و  جهات مختلف و به علل گوناگون از جمله برنامهدهد که وضع موجود در مدارس از  می
آموزان احساس دلزدگی نسبت به درس دینی نشان   بخش نبوده و دانش  های آموزشی، رضایت روش

 (. 0911شناس و قاسمی،  اند )حق داده
ها،  یها، کاست از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار آموزش و پرورش، شناخت صحیح استعدادها، توانایی

آموز سال اول  باشد. دانش آموزان در مراحل مختلف سّنی می  نیازها و نیروهای جسمانی و روانی دانش
دبستان از هر جهت با نوجوان دبیرستانی تفاوت دارد. کودک در این دوره، وارد مرحلۀ جدیدی از رشد 

این دلیل عملیات عینی خوانده  این دوره، به»اند.   نامیده« عملیات عینی»شود که آن را مرحله  ذهنی می
به جهان  شود که با وجود رشد استعدادهای ذهنی و عقلی در کودک، هنوز عملیات ذهنی وابستگی می
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 (. 100، ص0900ریا و همکاران،  )بی« خارج دارد و حل مسائل در گرو ارتباط مستقیم و عینی است
، شباهت زیادی از نظر عواطف و با توجه به نظر اندیشمندان، کودکان در دوره عملیات عینی

احساسات با بزرگساالن دارند؛ اما در نوع تفکر، متفاوت هستند. در این دوره سرعت رشد بدنی، کم 
شود؛ با این حال، رشد عقلی به سرعت دورۀ قبل )در جهت آشنایی با مفاهیم گوناگون( ادامه داشته و  می

های رشد عقلی کودکان در این دوره، آشنایی با   شانهتفکر و استدالل، پیشرفت بیشتری دارد. ازجمله ن
مفاهیم نگهداری ذهنی است. منظور از مفهوم نگهداری ذهنی، این است که کودک در این دوره، 

، 1ها تغییر نکرده است. موریس دبس یابد که با وجود تغییر شکل ظاهری اشیاء، مقدار یا کّمیت آن درمی
در این دوره، فکر، هیأت »گوید:   عقلی کودکان در دوران ابتدایی می دربارۀ رشد، مراحل تربیت و تحول

گردد و   گیرد. فکر مرکب از مناسبات، جانشین فکر درهم آمیختۀ دورۀ پیشین می  جدیدی به خود می
تر است. بر اثر   کند که به شناخت ما بسیار نزدیک کودک به مدد آن، از جهان خارج شناختی پیدا می

های محیط تربیتی، فکر کودک حول چند مفهوم اساسی، یعنی مفهوم زمان، مکان،   ریرشد و اثرگذا
)دبس، « یابد  سازند، سازمان می  عدد، علت، حرکت و نظایر آنکه معلومات محسوس را متحد می

 (.11، ص0900
وزش تواند برای آم  هایی است که می  ترین ویژگی  وجود گرایش ذاتی کودک به امور مذهبی، از اصلی

مفاهیم دینی به ما کمک کند. در واقع، اعتقاد به خدا و دین، از جمله اموری هستند که با ذات اولیۀ 
کودک، و یا به تعبیر قرآن، با فطرت او سازگار است. در واقع همۀ کودکان، گرایش دینی و سرشت 

و اکتسابی نیستند. خداجویی دارند و مفاهیم دینی نیز اموری هستند که با سرشت کودک سازگار بوده 
شود، تعلیم و تربیتی است که  های فطری را تقویت و باعث رشد و شکوفایی آن می  آنچه که این گرایش

اند: هر طفلی با ذات و فطرت  فرموده )ص(دهند. در این باره، پیامبر اکرم  معلم و والدین به کودک می
ز این مسیر منحرف ساخته، نصرانی یا یهودی آید و این والدین هستند که او را ا  خداگونه به دنیا می

های   (. تمایالت فطری کودکان در بحث آموزش آموزه049، ص01م، ج4110سازند )مجلسی،  می
های فردی کودکان نیز توجه داشت که برخی در یادگیری   کننده است؛ ولی باید به تفاوت  دینی، کمک

ع، سطح تفکر کودکان، متفاوت است، برخی در مطالب، سریع بوده و برخی دیگر کند هستند. در واق
گردند و برخی در سطح عملیات عینی قرار دارند. بنابراین، در   پاسخ به سؤالی به تفکر شهودی برمی

                                                           

1. Morris Debs 
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 های دینی باید اصول و قوانینی را رعایت کرده و کورکورانه عمل نکنیم. آموزش آموزه

 . اصول تربیت دینی4

هایی است که بدون توجه به آن اصول و قواعد، ورود در  ستورالعملهر مطلب علمی دارای قواعد و د
های دینی نیز اصولی دارد که موارد زیر از آن   اثر یا کم اثر خواهد بود. علم آموزش آموزه آن علم بی

 اند: جمله

 . اصل سهولت4-1

اسالمی،  و همچنین ارزش واالی اصل سهولت در تربیت )ص(با توجه به تأکید مکرر پیامبر اسالم
طور که در بررسی  ای دارد؛ همان رعایت کردن این اصل در آموزش مفاهیم دینی به کودکان، اهمیت ویژه

ها  های کودکان بیان گردید، مفاهیم دینی اموری هستند سازگار با فطرت کودک، و برای آموزش آن  ویژگی
ها عالقه داشته و اگر  به آنگیری نیست؛ چرا که نفس پاک و خداجوی کودک  نیازی به تحمیل و سخت

های دینی اگر در   پذیرد. عالوه بر این، مفاهیم و آموزه با شیوۀ درست به او آموزش داده شود، به راحتی می
های درونی و انگیزشی الزم را برای کودک فراهم   قالبی سهل و آسان، به کودک آموزش داده شود، زمینه

 (.0931سازد )خباز و همکاران،  مند می حقایق دینی عالقهکند و او را به یادگیری مفاهیم و   می

 . اصل تدریج 4-2

عاطفی و جسمی انسان از هنگام تولد تا سنین بزرگسالی، متفاوت است.  -های ذهنی  توانایی
های دینی دارای مراتب و مراحلی بوده و این مراحل و مراتب به علت تفاوت در رشد   آموزش آموزه

ای   شناختی، انگیزشی و همچنین تفاوت در معلومات و تجربیات کودکان، به گونه استعدادهای عاطفی،
ای آموزش داد؛ بلکه باید تناسب قدرت درک کودک و   توان هر مطلبی را در هر مرحله  است که نمی

 (.9، ص0933سطح تفکر او با مفاهیم دینی را در نظر گرفت )زارع و همکاران، 

  . اصل مداومت و استمرار4-3

طور که آموزش در اسالم، امری مداوم و مستمر است و باید تا پایان عمر، استمرار یابد و آدمی  همان
های دینی به کودکان نیز باید به این امر کاربردی   تحت تاثیر آن به رشد و بالندگی برسد؛ در آموزش آموزه

ه کودکان، طوالنی بودن دورۀ توجه شود. در واقع الزمۀ استمرار و مداومت در آموزش مفاهیم دینی ب
های دینی در دوران کودکی است )خباز و   ساختار ذهنی و روانی کودک و همچنین اهمیت آموزش آموزه

 (.0931همکاران، 
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 بخشی  . اصل آگاهی4-4

گاهی کودکان، از اصول مهم نظام آموزشی اسالم است. در منابع  آموزش بر مبنای شناخت و آ
گاهی را ستایش میاسالمی، آیات و احادیث  کند و مردم را به سوی آن،   زیادی وجود دارد که علم و آ

دارد و به شدت   نماید و از جمود و تقلید کورکورانه و بدون تفّکر و تعّقل برحذر می دعوت و تشویق می
گاهی )ص(نماید؛ به طوری که شیوۀ دعوت پیامبر اکرم  نکوهش می بخشی و بصیرت  نیز بر اساس آ

های دینی و اسالمی، دیگر جایی برای تحمیل عقیده و القائات و  همین دلیل، در تعلیم آموزهاست؛ به 
گاهی، به  تقلید کورکورانه باقی نمی ماند؛ زیرا اصواًل این مفاهیم با مفهوم پذیرش بر اساس بصیرت و آ

 (.1، ص0930هیچ وجه سازگار نیست )جهدی کلوانق و همکاران، 

 یهای فرد . اصل تفاوت4-5

های دینی به کودکان ابتدایی حائز اهمیت است؛   های فردی برای تعلیم آموزه توجه به تفاوت
های آموزشی، منعطف بوده و با همۀ   خصوص معلمان باید هنگام استفاده و یا انتخاب روش به

و های انگیزشی، عاطفی، شناختی  آموزان به شکلی یکسان برخورد نکنند؛ بلکه باید به ویژگی  دانش
های متنوع و موثری استفاده نمایند؛   پیشینۀ خانوادگی و محیطی آنان توجه کرده و متناسب با آن از روش

های   برای مثال معّلمان باید بدانند که بعضی از کودکان که به داستان، شعر و نمایش عالقه دارند، آموزه
اسخ، عالقه داشته، پس، آموزش آنان از گیرند و یا برخی به پرسش و پ  دینی را با این روش، بهتر یاد می

کنند و برخی   تر است. به طور کلی بعضی از کودکان، زودتر این مفاهیم را درک می  این طریق، سودمند
 (.1، ص0931شان صرف شود )یعقوبی،  باید وقت بیشتری برای یادگیری

 های دینی به کودکان  دربارۀ آموزش آموزه )ع(. دیدگاه معصومان5

فرمایند: فرزند، هفت سال سرور، هفت سال   نقل شده است که می )ص(از پیامبر اکرم روایتی
یابیم که آموزش   (. از این روایت درمی444، ص0911 فرمانبردار و هفت سال وزیر است )طبرسی،

افتد؛ اما زمان بسیار   مفاهیم دینی و به طور کلی تربیت، فرآیندی است که در تمام طول عمر اتفاق می
هم بوده و بهترین زمان تربیت، دوران خردسالی است. در این دوره، کودک همانند خشت خام است که م

های دینی در  رو، سفارش بسیاری برای تأدیب کودکان و آموزش آموزه گیرد. از این هر نقشی را به خود می
بهترین زمان کند که  سفارش می )ع(به امام حسن )ع(این دوره نقل شده است. موالی متقیان علی

که شیوه و سیرۀ تربیت آن حضرت، این بوده که   تربیت دینی، دوران ابتدایی زندگی کودکان است؛ چنان
 )ع(در کودکی اقدام به تربیت فرزندانش کرده است. آن حضرت در وصیت به فرزندش امام حسن



 

 91  در مقطع ابتدایی های دینی های آموزش آموزه بررسی روش

رو، پیش  پذیرد. از این دل جوان، مانند زمین کشت نشده است، آنچه در آن افکنده شود، می»فرماید:  می
(. 90البالغه، نامه )نهج« از آنکه دلت سخت گردد و عقلت سرگرم شود، به تربیت تو هّمت گماشتم

های دینی به کودکان  بنابراین، قبل از آنکه شخصیت کودک شکل بگیرد، باید به تربیت و آموزش آموزه
 یمی، کاری اشتباه است. پرداخت. رها کردن کودک به حال خودش، بدون هیچ تربیت و تعل

های تربیتی دقیق  بایست آموزش کودک در هفت سال دوم، فرمانبردار است. در این دوره است که می
پذیری و رفتارهای اجتماعی را از طریق تقلید و پیروی از شما در این دوره یاد   ببیند؛ چون جامعه

گیرد تا در دورۀ وزارت در کنار شما همان  های دقیق قرار  گیرد؛ پس، باید در این دوره تحت آموزش  می
درباره شیوۀ تربیتی که خودشان بر آن عمل  )ع(رفتارهای مناسب و هنجاری را در پیش گیرد. امام صادق

شوند،   ما هنگامی که کودکانمان هفت ساله می»فرماید:   کردند و سیرۀ خاندان ایشان چنین بود، می  می
(. این بدان 0901)طبرسی،  «دهیم  آنان را به انجام نماز و روزه، فرمان میای که طاقت دارند،   به اندازه

های دینی، نسبت به هنجارهای دینی و اجتماعی و آداب قومی   معناست که تربیت کودک و آموزش آموزه
ا ها شروع شود و اینگونه نباشد که آنان را ت بایست از همان آغاز با توجه به توان و قدرت آن و مذهبی می

زمان بلوغ، کاماًل رها کرده و سپس یک شبه از آدم بالغ بخواهیم همۀ این تکالیفی که تا دیروز ترک کرده 
 بود، انجام دهد و به چیزی که عادت نداشته، عمل کند و بدان پایبند باشد.

رو تنها با یاری  بر این باور است که تربیت کودک، بسیار سخت و دشوار است. از این )ع(امام سجاد
خدایا، »فرماید:  می )ع(توان تربیت درست و هنجارمند را انجام داد. آن حضرت خداوند است که می

(. همۀ 14)صحیفه سجادیه، دعای « مرا بر تربیت، ادب آموزی و نیکی کردن به فرزندانم یاری فرما
ش والدین و اولیای مربیان باید بر این باشد که کودک را در دورۀ کودکی و نوجوانی به خوبی تربیت تال

فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان کنید تا گناهان شما »فرماید:  می )ص(کنند. پیامبر
و »مایند: فر در رسالۀ حقوق خود می )ع((. امام سجاد444، ص4، ج0911)طبرسی، « آمرزیده شود

هایش در این دنیا منسوب به  ها و بدی اما حق فرزند این است که بدانی او از توست و او با خوبی
اش به سوی خدا و کمک به طاعت وی،   توست؛ و تو برای تربیت و نیکو ادب کردن وی و راهنمایی

برد و در   ه او اجر میداند در احسان ب  مسئول او هستی؛ پس، دربارۀ فرزندت مانند کسی عمل کن که می
 (.9، ص0933)زارع و همکاران، « بیند  بدی نسبت به او کیفر می

 های دینی  های آموزش آموزه  . روش6

شود که اصول و   ها و فنونی را شامل می های دینی برای کودکان، دستورالعمل  های آموزش آموزه  روش
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ها، بخش کاربردی فرایند تعلیم مفاهیم  ها و روش وهدهند. در واقع این شی  اهداف این مفاهیم را ارائه می
ها غیرمستقیم  ها انواع متعددی دارد. برخی از آموزش  دانید این روش  طور که می دینی است. همان

هایی که شما با رفتارتان در خانواده و یا جامعه، قصد دارید به فرزندانتان بیاموزید.   هستند، مانند آموزش
دهید. گاهی نیز   ها مستقیم هستند، مثاًل برای فرزندتان دربارۀ مطلبی توضیح می  شبرخی دیگر از آموز

ها غیرمستقیم هستند، مانند آموزش در قالب داستان و بازی. در فرآیند آموزش، تعیین و استفاده   آموزش
ص برای خصو ترین و دشوارترین مراحل، به های دینی، از مهم  های تعلیم آموزه  درست و بجا از روش

رو، در ادامه با توجه به خصایص عاطفی،  (. از این1، ص0931کودکان است )یعقوبی و همکاران، 
 شوند. ها بررسی می  شناختی و انگیزشی کودکان دبستانی، این روش

 الف( روش استفاده از مثال
ی دارند، آموزانی که رشد شناختی ضعیف و یا سطح پایین های متنوع برای دانش  استفاده از تمثیل

کند؛ در واقع، برای بیان مطالب علمی و یا عقلی،   بسیار مفید بوده و فهم مسائل انتزاعی را آسان می
تر تاثیر گذارد.   تواند مطالب را بهتر آشکار سازد و روی تفهیم و درک بهتر و سریع  بکارگیری مثال می

کند؛  س، از روش تمثیل استفاده میسازی حقایق و مفاهیم غیرمحسو خداوند در قرآن کریم برای روشن
های مفید، به طوری که   ها و تمثیل  های دینی را در قالب حکایت به صورتی که بسیاری از مسائل و آموزه

کند. به این صورت ماهیت موضوع برای افراد   ها را در ذهنش تصویرسازی کند، بیان می خواننده آن
رو، روش استفاده از مثال، یک  برند. از این  وضوع پی میگردد و آنان به خوبی به حقیقت م  روشن می

نیز در بسیاری از موارد، برای  )ع(و ائمه اطهار )ص((. پیامبر اکرم0931شیوۀ قرآنی است )طوسی، 
اند )جهدی کلوانق و همکاران،   های دینی و بیان مطالب علمی، از مثال استفاده کرده  آموزش آموزه

 (. 1، ص0930
درست است که اعتقاد به وجود خدا و دین، در کودکان به شکل فطری وجود دارد و لزومی به اثبات 

های اعتقادی را نادیده   ندارد، با این حال، به علت اهمیت باالی آموزش در این دوران، نباید تقویت پایه
رو، بکارگیری مثال،  د. از اینگرفت؛ بلکه در دوران دبستان باید مبانی اعتقادی را به بیانی ساده مطرح نمو

های مناسب   های مناسب آموزش مفاهیم دینی به کودکان است؛ چرا که گاهی با ذکر مثال  از جمله روش
آموزان بیان نمود. به همین علت،  تر برای دانش  توان مطالب عمیق دینی را راحت  و هماهنگ با هدف، می

هایی ساده و به   های دینی را همراه با تمثیل  توانند آموزه  میآموزگاران و مربیان با استفاده از این روش 
 (. 0931شکلی ملموس، در حد درک کودکان به آنان آموزش دهند )خباز و همکاران، 
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 ب( روش استفاده از داستان 
گیرد؛ چرا که کودکان، الفتی  گویی انجام می  بخش اعظم تعلیم و تربیت دینی کودکان، از راه قصه

باشند. در واقع روش   باور نکردنی با داستان دارند و شیفتۀ شنیدن قّصه و خواندن داستان می شیرین و
های دینی به کودکان است؛ به طوری که هرچه از   گویی، روشی مناسب برای آموزش آموزه  قّصه

در اهمیت  تر خواهد شد.  تر و سریع  های مناسب بیشتری استفاده شود، تاثیر آموزش، بهتر، آسان داستان
های دینی   این روش همین بس که در قرآن کریم به فراوانی از این روش استفاده شده و بسیاری از آموزه

هایی از قبیل   در قالب داستان، به زبانی ساده، جذاب و قابل فهم برای مردم، بیان گردیده است. داستان
ی حضرت خضر، داستان ، حضرت آدم و آفرینش، سجده نکردن شیطان، ماجرا)ع(حضرت یوسف

حضرت مریم و پاکدامنی او، سرگذشت اقوام گوناگون، داستان حضرت نوح و ماجرای کشتی او، 
 باشند.  های آموزندۀ قرآنی می  ای از داستان داستان حضرت عیسی، حضرت ابراهیم و... نمونه

در روانشناسی  کند، قصه و داستان از جهت اینکه به شکلی غیر مستقیم حقایق دینی را بیان می
تربیتی نیز به عنوان روشی مهم و مؤثر در آموزش معرفی شده است. در این صورت، معّلمان و مربیان 

توانند با این روش، مفاهیم اعتقادی دین اسالم، از جمله مسائل توحید، امامت، نبوت و معاد را با در   می
در قالب داستان، بیان کنند )خباز و آموزان ابتدایی،  نظر گرفتن اقتضای سن و حاالت روحی دانش

 (.0931همکاران، 
 ج( روش یادآوری نعمات خداوند 

ها دو   های معنوی و مادی بسیاری در اختیار دارد که در قرآن این نعمت  انسان به لطف خداوند نعمت
 41ه طور که خداوند در آی های باطنی. همان های ظاهری و دستۀ دوم نعمت اند: دستۀ اول نعمت دسته

ها و آنچه در زمین است را برای شما  آیا ندیدید که خداوند آنچه در آسمان»فرماید:  می« لقمان»سوره 
های   منظور از نعمت«. های ظاهری و باطنی خود را بر شما سرازیر کرده است  مسخر کرده، و نعمت

های آشکار  نعمت»ده است: نقل ش )ع(و ائمه )ص(در این آیه، در احادیثی از پیامبر« باطنی»و « ظاهری»
های پنهان یا باطنی، والیت و امامت اهل   همان رزق و آفرینش نیکو، توحید، نبوت و اسالم است و نعمت

(. از سوی دیگر، قرآن کریم در آیاتی به 0930)جهدی کلوانق و همکاران، « بیت پیامبر اسالم هستند
ای مردم، »فرماید:  می« فاطر»سورۀ  9مثال، در آیۀ نماید. به عنوان  های الهی سفارش می  یادآوری نعمت

ای هست که از آسمان و  هایی به شما عطاء فرمود. آیا جز خدا آفریننده  متذکر شوید که خدا چه نعمت
زمین به شما روزی دهد؟ هرگز جز آن خدای یکتا، خدایی نیست؛ پس، این مشرکان چگونه شما را )از 
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 (. 0931)یعقوبی و همکاران، « گردانند؟ یدرگاه حق، رو به بتان باطل( م
کنند تا به این طریق   های الهی استفاده می  پیامبران الهی، نیز برای تربیت دینی از یادآوری نعمت

گرایش انسان به سمت صاحب نعمت را برانگیزند و سپاسگزاری ازخداوند را در آنان بیدار نگاه دارند. 
پس، خداوند رسوالن خود را در میان آنان برانگیخت »فرماید:   باره میدر این  )ع(گونه که امام علی همان

و پیامبرانش را پیاپی به سوی ایشان فرستاد، تا میثاق فطرت خداوندی را از ایشان باز پس گیرند و نعت 
 (. 0931)طوسی، « فراموش شده را به یادشان آورند

آموزان، بهتراست از  ری و ذاتی پاک دانشبر این اساس، در مقطع ابتدایی با توجه به گرایشات فط
روش یادآوری نعمات الهی برای آموزش و عمیق نمودن بینش الهی آنان استفاده کرد. در روش یادآوری 

تواند شناخت بهتری نسبت به ولی نعمت خود پیدا کرده و وظایفش که   های الهی، کودک می  نعمت
توان   های الهی می  هتری اجرا کند. با به یاد آوردن نعمتشکرگزاری و ایمان به خداوند است را به روش ب

ذهن کودک را نسبت به خدای بخشنده و میل و گرایش به او که همه چیز را خلق کرده، تقویت نمود. 
کودک وقتی بداند که مورد محبت خداوند است و هدایای زیادی از طرف پروردگار مانند پدر و مادر 

های لذیذ و بدن سالم و... به او داده شده است، زمینۀ شناخت خداوند   یمهربان، دوستان خوب، خوراک
های دینی، از جمله شناساندن خدا و معاد   گیرد. به همین دلیل، در تعلیم و آموزش آموزه در او شکل می

در ها و دادن پاداش به افراد نیکوکار  به کودکان، بهتر است بیشتر دربارۀ نیکی و محبت خداوند به انسان
ها را به رحمت و لطف الهی امیدوار و عالقمند ساخته و سعی شود از رنج و  روز قیامت تأکید شود و آن

 تر سخن گفته شود. عذاب دوزخیان کم
 د( روش نمایشی )نمادین(

های   نمایش به معنای نشان دادن است و منظور از روش نمادین یا نمایشی به عنوان یکی از روش
ای قابل مشاهده و به  توان به گونه  های دینی، این است که این مفاهیم دینی را می هتعلیم در حوزۀ آموز

تر به کودکان آموزش داد. در این راستا، اگر سعی شود مفاهیم عقلی  و محسوس  صورت آسان و قابل فهم
و  و انتزاعی، با در نظر گرفتن غلبۀ حّسی کودکان، به صورتی نمایشی آموزش داده شود، باعث درک

ها خواهد شد؛ زیرا معمواًل کودکان خاطرات نمایشی را در حافظۀ خود به  تر آن یادگیری بهتر و عمیق
گاهانه نگاه می گاهانه یا ناآ دارند. به طور کلی، بکارگیری این روش و به شکل محسوس  شکلی آ

اعتقادی با روش  درآوردن مفاهیم آموزشی، در قرآن کریم بسیار استفاده شده است. در قرآن کریم اصول
شود؛ به طور مثال، هنگامی که در قرآن، قصد افزایش و  نمایشی برای همۀ مردم قابل درک و فهم می
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های قابل مشاهده و مشابه حسی در این  ها به زندگی بعد از مرگ و معاد باشد، نمونه تقویت ایمان انسان
عینی است که در قرآن، چندین بار به آن اشاره های  دهد؛ زنده شدن گیاهان از جمله نمونه دنیا را ارائه می

 (.0931است )طوسی،  شده  شده و در برابر چشمان همگان اثبات و نمایش داده 
هم در برخی موارد از این روش برای تعلیم بهتر  )ع(عالوه بر اشارات قرآن، ائمۀ معصومین

معی از بزرگان یهودی به مدینه است که روزی ج کردند. در حدیثی آمده  های دینی استفاده می آموزه
َاْیَنما ُتَوّلوا َفَثمَّ َوْجُه »دربارۀ خدا سؤال نمودند؛ به ویژه در مورد معنی جملۀ  )ع(آمدند و از امام علی

به ابن عباس  )ع(؛ با این پرسش که چگونه به هر سوی رو کنیم، به سمت خدا هستیم؟ امام علی«الله
صورت آتش به کدامین سمت »ها پرسید:  برافروزند، سپس از آن امر کرد، هیزم آماده کنند و آتشی

؛ یعنی شعلۀ آتش پشت و رو ندارد. سپس «یابیم ما برای شعلۀ آتش صورتی نمی»گفتند: « است؟
طور که آتش پشت و رو ندارد و اگر در هر طرف آن باشید، روبروی آن هستید،  همان»حضرت فرمود: 

 (. 0931همکاران،  )خباز و« خدا هم پشت و رو ندارد
تر بودن روش نمایشی نسبت به روش گفتاری صرف، امری عادی    بر این اساس، مؤثرتر و جذاب

شود و اطالعات  است؛ چرا که در روش نمایشی یا نمادین، گوش و چشم مخاطب همزمان درگیر می
تیب، بهتر است مطالب شوند. به این تر آموزشی از دریچۀ دیدار و شنیدار به حافظۀ فعال کودک وارد می

دینی را تا حد امکان به صورت نمایشی به کودکان ارائه دهیم. به عنوان مثال، در زمینۀ امر خداشناسی، 
تواند کودکان را به نزدیک ساختمان در حال ساخت که کارگران مشغول تکمیل آن هستند،   آموزگار می

های معلم و تماشای  ازند تا با استفاده از راهنماییببرد و از آنان بخواهد با تأمل و تفکر به مشاهده بپرد
زحمات فراوان کارگران برای ساخت این بنا، دریابند که ساختمانی به این کوچکی چگونه نیازمند 

تر  تر و با شکوه  ها و زمین و دیگر مخلوقات موجود در عالم که بسیار عظیم است، پس آسمان  سازنده
گاه  (.0931و تواناست )یعقوبی و همکاران،  هستند نیز نیازمند خالقی آ

 های تحقیق . یافته7

های استخراج شده، مقوالتی که با یکدیگر  در این پژوهش پس از ارزیابی و بررسی مقوله
های حاصل از این  تر به عنوان یافته های کلی شد و مقوله  پوشانی داشتند، ذیل یک عنوان قرار داده هم

 پژوهش ارائه گردید.
 ترین سن آموزش مفاهیم دینی مناسبالف( 

با توجه به نظر اندیشمندان، کودکان در دورۀ عملیات عینی، شباهت زیادی از نظر عواطف و 
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احساسات، با بزرگساالن دارند؛ اما در نوع تفکر متفاوت از بزرگساالن هستند. در این دوره، سرعت 
ۀ قبل )در جهت آشنایی با مفاهیم شود. با این حال، رشد عقلی به سرعت دور رشد بدنی کم می

های رشد عقلی کودکان در   گوناگون( ادامه داشته و تفکر و استدالل پیشرفت بیشتری دارد؛ ازجمله نشانه
این دوره، آشنایی با مفاهیم نگهداری ذهنی است. نتایج آموزش مفاهیم دینی به کودکان، برخالف 

پذیر و قابل اجراست؛ چرا که در امر  دانند، امکان عقیده گروهی که آن را در سن کودکی مناسب نمی
آموزش مفاهیم دینی به کودکان، به هیچ وجه، قصد اضافه کردن مطلبی بیرون از وجود کودک نداریم، 
گاهی و رشد و شکوفا ساختن مواردی است که در سرشت کودک  بلکه هدف از این امر، دادن بینش و آ

 نهاده شده است.
 مفاهیم دینی ب( بهترین روش آموزش

های دینی به کودکان مقطع ابتدایی مورد توجه قرار  اصل مهمی که معلمان باید در مورد آموزش آموزه
گاهی بخشی است و سایر اصول در سایۀ این اصل، قابل اجرا خواهند بود؛ اما در بین  دهند، اصل آ

ز اهمیت بسیار باالیی های ذکرشده در این پژوهش، روش نمایشی نیز در آموزش مطالب دینی ا روش
طور که در متن پژوهش گفته شد، روش نمایشی، گوش و  برخوردار است؛ چرا که در این آموزش، همان

شود. استفاده از روش  گیرد. در نتیجه باعث آموزشی بهتر و ماندگارتر می کار می چشم مخاطب را به
شته و همچون زبانی مناسب در بیان های دینی و اعتقادی وجود دا  قدیم در مراسم  نمایشی از دوران

است؛ تا جایی که در جوامع و قبایل ابتدایی  کار رفته  حاالت و خصوصیات عاطفی و باورهای مذهبی به
های   به دلیل استفادۀ زیاد از این روش در رسوم دینی، تاریخچه و پیشینۀ تئاتر و نمایش امروزی به آیین

 گردد.  مذهبی بازمی

 گیری . نتیجه8

دهد که آموزش مفاهیم دینی و به طور کلی تربیت، فرآیندی است که  های این پژوهش نشان می یافته
افتد؛ اما هر چیزی دارای بهترین زمان بوده و بهترین زمان تربیت، دوران در تمام طول عمر اتفاق می

رد، باید نقش خردسالی است. از آنجا که کودک در این دوران بین دو کانون خانه و مدرسه حضور دا
برجستۀ مدرسه را نیز مورد توجه قرار دهیم. خانه و مدرسه دو کانون بسیار مهمی هستند که کودک در 

ریزی هویت مذهبی به   ای در پی  یابد. والدین در خانه، نقش اساسی و سازنده ها رشد و پرورش می آن
دهند. عالوه   خواهی نقش و نگار مینمایند و فرزند را همچون خشت خام به هر شکل دل فرزندان ایفا می

های دینی و مذهبی کودک،   بر خانواده که اولین محل تربیت کودکان است، مدرسه نیز در آموزش آموزه
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آموزان در  نقش پر رنگی دارد. بنابراین، در مدرسه نیز مربیان باید خود، عالوه بر آموزش و پرورش دانش
آموزان، ابایی نداشته باشند و  جام مسایل مذهبی در منظر دانشانجام فرایض دینی، الگو باشند و از ان

گر خوبی برای گریز آنان از  آموزان آماده نمایند و هدایت های دینی را برای دانش  مسیرهای آموزش آموزه
های آموزش این مفاهیم، باید همۀ عوامل محیطی،   دست شیاطین باشند. همچنین در مورد روش

را در نظر بگیریم تا متناسب با آن شرایط، بهترین روش انتقال مفاهیم را ارائه  شخصیتی و درونی کودک
گاهی کنیم. همان بخشی بینش و بصیرت درونی عمیقی در کودک  طور که پیشتر نیز گفته شد، اصل آ

باشد. بنابراین، به  کند و با عقیدۀ اصلی دین که همان اجباری نبودن آن است، همسو می  ایجاد می
شود که از این روش در زمینه تربیت دینی کودک بیشتراستفاده کنند.   و مربیان کودک توصیه می والدین

های دینی، در کشور ما به اهمیت موضوع، توجه داشته و با تقویت   امید است متولیان امر آموزش آموزه
دهند و معلمان نهادهای تربیت معلم، معلمان ورزیده، با دانش و متدین تحویل نظام آموزش و پرورش 

گاه باشند و آنگونه که باید در انجام  عزیز هم مخصوصًا در مقطع ابتدایی به خطیر بودن مسئولیت شان آ
 وظایف خود بکوشند.
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

 البالغه. نهج
 صحیفه سجادیه.

تحقیقات فرهنگی  .فرهنگی -ئه رویکردی ارتباطیهای جمعی و تولیدات دینی برای کودکان: ارا (. رسانه0930باهنر، ناصر )
 (.9)0، ایران

 .0تهران: انتشارات سمت، جروانشناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی. (. 0900ریا، ناصر و همکاران ) بی
شناسی تربیت دینی  آسیب(. 0931آباد دژپسند، مریم؛ فکری، پروانه ) ی فیضرتاتاری، محسن؛ سرایی، علی؛ مظف

المللی  . در: ساری: اولین کنفرانس بینآموزان ابتدایی با تاکید بر نقش خانواده و معلمان )عوامل مدارس( دانش
 مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.

دومین همایش  :در آموزان. نقش مدرسه در تربیت دینی دانش(. 0930جهدی کلوانق، اسماعیل؛ جهدی کلوانق، هادی )
 ی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران.ملی راهکارها

 . قم: انتشارات هاجر.اخالق فردی(. 0911شناس، حسن؛ قاسمی، میثم ) حق
های قرآنی بر  بررسی اثربخشی آموزش آموزه(. 0931خباز ثابت، سرور؛ فراشبندی، رضا؛ شامرادی، نسیم؛ جوکار، لیال )

 . در: بوشهر: همایش دانشگاه آزاد اسالمی.وزان ابتدایی شهرستان بوشهرآم پذیری دانش تربیت
، . تربیت اسالمینقد دالیل مخالفان ضرورت تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش رسمی. (0933داوودی، محمد )

 .00-10، ص(43)00
 اه تهران.محمد کاردان. تهران: انتشارات دانشگ . ترجمه علیمراحل تربیت(. 0900دبس، موریس )

. در: تهران: کنفرانس آموزان دوره ابتدایی آموزش دینی برای دانش(. 0933زارع، بهنام؛ روزه، فرشاد؛ احمدی، عسکر )
 سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.

 ترجمه ابراهیم میرباقری. تهران: انتشارات فراهانی.  مکارم االخالق.(. 0911طبرسی، حسن بن فضل )
 جا: انتشارات دارالکتب االسالمیه. بیمکارم االخالق. (. 0901طبرسی، محمد بن فضل )

 .90-14، ص(0)3، های تربیتی اسالم و پژوهش (. فطرت: استعداد یا فعلیت؟.0931طوسی، اسدالله )
در: سومین  آموزان. اهمیت نقش معلم در تربیت دینی دانش(. 0931) کاووسی، عصمت؛ حبیبی، مریم؛ تاروتی، فاطمه

 .91-41، ص(09)3همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، 
 .01. بیروت: انتشارات دارالمعارف للمطبوعات، جوسائل الشیعه(. 4110مجلسی، محمدباقر )

کنگره  در: تهران:آموزان.  دینی بر سالمت روان دانش یها تاثیر آموزش آموزه(. 0933مجیدی، عابد؛ عبدی، منصور )
 المللی فرهنگ و اندیشه دینی. بین
نامه کارشناسی ارشد، رشته  . پایانهای آموزش مفاهیم دینی به کودکان دبستانی اصول و روش(. 0931پور، علی ) مقدسی

 امام خمینی.علوم تربیتی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
. در: بابل: دومین مبانی و اصول تربیت دینی و نقش آن بر آرامش روانی(. 0931پور، محمدتقی ) یعقوبی، حسن؛ اسماعیل

 همایش ملی شفای پایدار؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل.
آموزان ابتدایی در حصول  به دانش اهمیت آموزش دینی و قرآن(. 0933پور، محمود ) یعقوبی، حسن؛ نورائی، محسن؛ شارع

 . در: سومین همایش دانشگاه مازندران.های دینی تربیت دینی با تاکید بر نقش دوران کودکی از منظر آموزه




