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چکیده

آدمی،ترین مسائلی است که براي به کمال رسیدن انسان باید به آن پرداخته شود امر تربیت از بنیادي: طرح مسئله

دوره کودکی به دین مبین اسالم نیز به.بیشتربسیار پویایی، رشدوبراي اشپذیرتر است وآمادگیتربیتکودکیدر 
مبذول داشته و خداوند متعال در قرآن کریم در آیاتی به وافريتوجه عنوان پایه واساس شکل گیري شخصیت انسان

تربیت کودك ، مراحل و موانع روش ها،مبانیمعصومین (ع) ، ازچنین در روایات بسیاري ، همتاکید نمودهاین مهم 
بشریت نیز این آموزه ها ازآنجاکه ازسرچشمه وحی وعصمت نشات گرفته و با فطرت ونیازهاي است.گردیده تبیین 

ندیشمندان علوم رفتاري، روان شناسی وتربیتی نیز مورد بهره برداري واستناد بسیاري از ا، همخوان وهماهنگ هستند

: تبیین آموزه هاي وحیانی وسیره معصومین(ع) درتربیت دینی کودك، عالوه برتقویت بنیه هدف تحقیققرار گرفته اند.

: این روش تحقیقبردي ترشدن آن در جامعه نیز کمک خواهد نمود. علمی این موضوع درعلوم رفتاري، به کار

تحلیلی وبااستفاده ازمنابع معتبرکتابخانه اي -پژوهش بنیادي ونظري بارویکردي تربیتی وآموزشی به روش توصیفی

باتاکیدبردوره کودکی ،ویافته هاي علوم رفتاريسنت معصومین(ع)،: قرآن کریمیافته هاي تحقیقصورت گرفته است.

به عنوان سنگ بناي تربیت آدمی ، به زوایاي گوناگون تربیت کودك اعم از ضرورت، روش ها، عوامل وموانع پرداخته 
اند.

موانععوامل،ها،روشکودك، دینی،: تربیتواژگان کلیدي



مقدمه.1

فرمایند: انما قلب الحدث کاالرض الخالیه ما نهج البالغه به فرزند خود می31ي امیر مؤمنان علی (ع) در نامه
، مانند زمین خالی از گیاه و درخت نونهالالقی فیها من شیء قبلته فبادرتک باالدب قبل أن یقسو قلبک، دل 

به ادب و تربیت تو کودکیترد، من در آغاز پروپذیرد و در خود میاست؛ هر بذري در آن افشانده شود می
). 16: 16ق،ج1404که عمرت به درازا بکشد و دلت سخت بشود.(ابن ابی الحدید،مبادرت کردم، پیش از آن

بدیهی است امر تربیت کودك از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که تربیت صحیح کودکان باعث رشد و 
ي سالم و رشد یافته، تنها داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و ک جامعهي یمشخصه«گردد، سالمت جامعه می

هایی آزاده، مستقل، معادن متنوع و منابع مالی نیست، بلکه نظام تعلیم و تربیتی زنده و مترقی است که انسان
ماندگی بهاي علوم، صنایع، اقتصاد، سیاست و غیره از عقسازد تا جامعه را در زمینهخالق، مبتکر و تالشگر می

. (دفتر »...گیردها انجام میي اندیشه و تالش انسانوسیلههابهي اصالحات و فعالیتنجات دهند، زیرا همه
) 18:1372همکاري حوزه و دانشگاه،

هایی را به کار برد تا به جمله تربیت دینی او باید اصولی را رعایت کرد و روشازبنابراین براي تربیت کودك و 
اي توان براي همگان نسخهاین زمینه بینجامد، راه وروش تربیت هرفرد منحصر به فرد است و نمیموفقیت در 

) و 81ش،1386:81واحد وروش یکسان تجویز کرد. زیرا تربیت امري درونی ، شخصی و فاعلی است. (شیرزاد،
ي دینی شخصیت انسان یابد، تالش در تربیت جنبهي کودکی انسان اختصاص نمینیز امر تربیت تنها به دوره

توان اظهار داشت که امري است که باید در تمام طول عمر آدمی ادامه داشته باشد و در غیر این صورت می
) 19ش،1388.(علوي،د بود و  به حد کمال نخواهد رسیدشخصیت انسان ناقص و رشد نیافته خواه

طبعا از لحاظ پرورش مسئولیت اجتماعی هم در هایی اخالقی و مسئولیت شناس بارآوریمهرگاه کودکان را انسان
ي ایم. زیرا یک انسان اخالقی که زیبایی و خیر و نیایش و آرامش وجدان را در اعمال پسندیدهوجود ایشان توفیق یافته

گذارد وطبع زیباپسند و نیایش طلب خود را فراموش هاي اجتماعی را زیر پا نمیبیند، هرگز مسئولیتاخالقی می
)157تا،آزارد.(بهشتی، بیکندوجدان خود را نمینمی

اصلی ترین مسئله اي که این پژوهش درپی یافتن پاسخی براي آن است: آموزه هاي اسالمی : . پرسش تحقیق2,1
به ویژه آیات قرآن وسیره معصومین(ع) نقشه راه تربیت دینی کودك راچگونه ترسیم نموده اند؟



تحلیلی وبااستفاده - ادي ونظري بارویکردي تربیتی وآموزشی به روش توصیفی: این پژوهش بنیروش تحقیق. 3,1
ازمنابع معتبرکتابخانه اي صورت گرفته است.

گفتنی است که این موضوع به صورت پراکنده درخالل تفاسیرقرآنی، شروح روایی وکتب : . پیشینه موضوع4,1
حققان علوم تربیتی که به این مسائل از  زاویه دینی نیز اخالقی موردبررسی قرارگرفته است وبرخی از روان شناسان وم

دراین مقاله نیزدستگیر ما بوده اند.سعیشان مشکور!می نگرند، درالبالي آثارخود آن راموردتحلیل قرارداده اند والبته 
تربیت دینی. 5,1

منظور ایجاد نوعی خاص از عمل و ي فرد، بههایی است که در فکر و عقیدهمجموعه دگرگونیتربیت دینی ، 
،رفتار،ها، اخالق، عادات، آداب این دگرگونیسایهدر صورت می پذیرد ورفتار، که متکی بر ضوابط مذهب باشد، 

تربیت دینی ونیز، ) 33ش، 1390گیرد.(فاضلی،مذهبی و دینی به خود میصبغهروابط فردي و اجتماعی شخص 
سازد و او را به خودشناسی و ي خاصی از تربیت است که فرد را به وظائف دینی و آداب شرعی آشنا میجنبه

خودفرآیندى است که از طریق اعطاى بینش، التزام قلبى و عملى بهو )56ش، 1375رساند. (احمدي، خداشناسی می
)13ش، 1386.(یوسفیان، گیردمى

هاي معتبر یک دین به افراد منظور آموزش گزارهدار، بهاعمال عمدي و هدفعبارت است از مجموعهچنینهم
.)26ش، 1387ها متعهد و پایبند گردند. (داوودي، دیگر، به نحوي که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه

وشکل گیري شخصیتکودکی. 6,1
تر است. مراد از دوران کودکی واناتی که دوران کودکی دارند طوالنیدوران کودکی فرزندان بشر از تمام طبقات حی

) با توجه به 229ش،1341اند.(فلسفی، توانند مستقال زندگی کنند و به پدر و مادر محتاجاوقاتی است که فرزندان نمی
ري در اهمیت این این که قبال نیز گفته شد دوران کودکی بهترین دوره براي تربیت موجود انسانی است، شهید مطه

ي بعد از ها تناسب و موقعیت بسیار بهتري براي شکوفا شدن استعدادها دارد. همین دورهبعضی دوره«گوید:دوره می
از هفت سالگی تا حدود -هفت سالگی که در احادیث هم به آن عنایت شده که از آن به بعد به تربیت بچه توجه شود

براي شکوفا شدن روح از نظر انواع استعدادها: استعداد علمی، استعداد دینی ي بسیار مناسبی است دوره-سی سالگی
و حتی استعداد اخالقی. و لهذا جزء بهترین دوران عمر هر کسی همان دوران محصل بودن اوست، چون هم اوان 

علومات، گیرد که روز به روز بر مروحش یک اوان بسیار مناسبی است و هم در این اوان در یک محیطی قرار می
). 47ش، 1389مطهري، »(شود.افکار، اندیشه، ذوقیات و عواطفش افزوده می

تمیمی (پذیرد. اند که هر بذري در آن افشانده شود میامام علی علیه السالم دل کودك را به زمین بکري تشبیه کرده
چرا که کشاورز با تجربه و آگاه ابتدا باید استعداد زمین را براي نوع محصول به دست آورد، )275ق، 1410آمدي،

درستی کشف کنند و سپس آن را در سپس در آن بذر افشانی کند، از اینرو والدین و مربیان باید استعداد کودك را به
ري قرار دهند.به عبارتی انسان در دوران کودکی مسیري که قابلیت آن استعداد را دارد به کار اندازند و مورد بهره بردا



کودك مانند نهال کوچکی است و «شود،ترمییابد، تأثیرپذیري او کمتأثیرپذیري زیادي دارد و هرچه سن او افزایش می
هاي پلید و که سالیان دراز به روشي تربیت صحیح منطبق نمود ولی کسانیتوان وضع او را با برنامهبه آسانی می

هاي بسیاري تن در ها بسیار دشوار است و مربی در تغییر وضع آنان باید به مشقتاند اصالح آنپسند عادت کردهنا
.)194ش، 1341فلسفی، ».(دهد

هاي تربیت کودكروش.2

روش الگویى. 1,2

اوال الگو در روانشناسی و علوم تربیتی از پیش از پرداختن به روش الگویی الزم است اصطالح الگو تعریف شود، 
شناختی و هایرواناي برخوردار است وثانیا الگو در روانشناسی به دو معنی طرح و نمونه عینی فعالیتاهمیت ویژه

چنین فرد یا موضوعی است که نمونه هاي تربیتی است، همگردد و نمونه اصول و معیارها و طرحتربیتی اطالق می
اي است که آدمی آگاهانه یا ) به تعبیر دیگر الگونمونه24ش،1371یا یک اصل باشد.(عباسی مقدم،کامل یک صفت

کند. کودك در زندگی نیاز به الگو دارد، زیرا داشتن الگو باعث آموزش سریع مسائل وانتقال ناخودآگاه از او تقلید می
) 79ش،1386شود.(شیرزاد،مفاهیم می

هاي مختلف ن بدو تولد دنبال الگویابی از اطراف خود است، این الگویابی در جنبهبدیهی است هر انسانی از هما
رفتاري و نیز گفتاري او نمایان است و کودك سعی در کپی کردن گفتار و رفتار افراد پیرامون خود دارد و این افراد در 

ست و پر واضح است اگر الگوي ي اول والدین کودك هستند که رفتار و کردار آنان براي کودکان خود حجت ادرجه
اي براي فرزندان خود نباشند، فرزندان در بیرون خانواده به دنبال الگو خواهند گشت که اگر با الگوهاي عملی شایسته

) 103ش،1387منفی روبرو شوند اقبال و اثرپذیري بیشتري ازخود نشان خواهند داد..(مروجی ،

روش فطري. 2,2

ي وجود آدمی در انطباق کامل است. اس فطرت الهی آفریده است، فطرت الهی با شالودهها را بر اسخداوند انسان
ترین بعد دینی وجود انسان است. فطرت گرایی و همسویی ترین و ثابتوگو از محوريوگو از فطرت الهی، گفتگفت

ي قیقات تربیتی باید بر پایهها، اهداف و تحي تدابیر، برنامهبا فطرت، اصل مسلم تعلیم و تربیت دینی است و همه
ریزي شوند؛ زیرا خداوند آدمی را بر این بنیاد خواسته و سرشته و پرورش و رشد و کمال او را از این راه فطرت پی

)191ش،1388کاشانی، زهره ممکن دانسته است.( 
زمانی مربی به چنین درنتیجه تربیت صحیح آن تربیتی است که مطابق با سرشت واقعی و فطرت حقیقی انسان باشد و

هاي واقعی و تمایالت طبیعی انسان را بشناسد و ثانیا در مقام تربیت، شود که اوال تمام خواستهتربیتی موفق می



) پیامبران الهی نیز که از طرف خداوند مأمور هدایت 180ش،1341ها را پرورش داده و ارضاء نماید.(فلسفی، یآنهمه
اند، تا نه تنها فطرت خداجوي کتاب و حکمت، تزکیه و تربیت دینی متکی بر فطرت آوردهاند به همراه تعلیمبشر بوده

يسوره2ي بشر بیدار شود، بلکه تمام ابعاد وجودي او پرورش یابد و به آرامش و سعادت ابدي رسد. چنانچه درآیه
امبري از خودشان برانگیخت تا اوست خدایی که در میان درس ناخواندگان پی« شده استجمعه به این موضوع اشاره 

که پیش از آن در گمراهی آشکار ها را تزکیه کند و به آنان کتاب و حکمت آموزد، با آنها بخواند و آنآیاتش را بر آن
.»بودند

روش اشباع عواطف. 3,2

ي عاطفی جنبه«ویژه تربیت دینی او مؤثر است.هایی است که در تربیت کودك، بهاشباع عواطف کودك نیز از روش
ي فیزیولوژیکی دارد و شخصیت انسان از چند جهت اهمیت دارد. اول اینکه این جنبه بسیار پیچیده است، هم زمینه

هاي نیرومند انسان را به تالش و عنوانانگیزهاینکه عواطف بهي عقالنی و اجتماعی ارتباط نزدیک دارد. دوم هم با زمینه
تر تحت تأثیر عواطف قرار دارند. سوم اینکه تاریخ حیات انسان نمایشگر این حقیقت است که آدمی بیشمیکوشش وا

ت تأثیر ي زندگی بیشتر تح)مسلم است که کودکان در مراحل اولیه56ش، 1369(شریعتمداري،». دارد تا زیر نفوذ عقل
عواطف هستند و از همان دوران شیرخوارگی با خوردن شیر از پستان مادر و پرورش در آغوش گرم مادر عواطف و 

شود. تأمین بودن از محبت در سنین کودکی نقش بزرگی در دوران نوجوانی و جوانی احساسات پاك او اشباع می
اطف کودك در سنین کودکی، موجب ناهنجاري روانی خواهد داشت. حتی امروزه به اثبات رسیده که عدم اشباع عو

شود. شخصی که در دوران کودکی از عواطف صحیح برخوردار نبوده، در بزرگی در دوران نوجوانی و جوانی می
) 159ش، 1389بهره خواهد بود. (احدي، بنی جمال،تفاوت و از عواطف انسانی بیهابیفردي خشن و نسبت به انسان

روش تشویق. 4,2

برده شده و بهترین و مؤثرترین روش افزایش رفتار معرفی نام» تقویت مثبت«عنوان در روانشناسی از تشویق به
توان براي افزایش رفتار مطلوب و کاهش رفتارهاي نامطلوب استفاده کرد. شده است. در تعلم و تربیت از تشویق می

گردد. ( بت، بعد از رفتار، منجر به نیرومند شدن آن رفتار میکننده مثتقویت مثبت فرآیندي است که در آن ارائه تقویت
دهد انتظار تشویق و تحسین دارد، بنابراین والدین ) مسلما کودك در قبال کارهایی که انجام می220ش،1387رضایی، 

ی نیز باشد و این تشویق تنها زبانی نباشد، بلکه عملو مربیان باید متناسب با کار کودك او را مورد تشویق قرار دهند و 
اي براي ایجاد و تقویت رفتارهاي مثبت به کار عنوانوسیلهکه اصالت پیدا نکند و به سرگرمی مبدل نشود، بلکه دقیقا به

چنین تشویق شوند و چه باید بکنند تا مورد تشویق قرار گیرند. همرود و کودکان به خوبی بدانند براي چه تشویق می
)108ش،1387مع صورت گیرد نه فقط در خفا و پنهانی.(مروجی ، خوب آن است که در حضور ج



روش تنبیه. 5,2

تنبیه در لغت به معنی آگاه کردن و در اصطالح تربیت نوعی تحریک عاطفی از غیر راه مهرورزي و گاهی با 
ک رفتار خشونت و امري مقابل خشونت است.به عبارتی فراهم کردن زمینه براي از بین بردن یا  کاهش تکرار ی

شود.(رضایی، ها سبب متوقف شدن یا کاهش قوت رفتار میکارگیریآنهاي که بهناخواسته، یا به تعبیر دیگر رویه
)224ش، 1387

تنبیه ممکن است به صور گوناگون انجام گیرد و منحصر به کتک زدن نیست، زیرا ترشرویی و اخم نیز نوعی تنبیه 
بعض امور خوشایند و پرجاذبه نیز تنبیه دیگري است، اما در تنبیه جسمانی که محروم کردن کودکان ازاست همچنان

ي انار و شیلنگ و شالق و...نیست. مثال در مورد هاي خشن وحشیانه و ضربه زدن با ترکهنیز مراد توسل به شیوه
البیان رحوم طبرسی در مجمعکرده، مبه آن اشاره...» واضربوهن « ي ي شوهر که قرآن در آیهوسیلهي تنبیه زن بهوسیله

است.(مروجی ، ،کنایه ازاظهارخشونت ونه اعمال آن»زدن با مسواك«کند که مقصوداز امام باقر (ع) نقل می
ي تنبیه کودك نیز معلوم ) پر واضح است اگر در باب تنبیه زن توسط شوهر بدین گونه رفتار شود شیوه16ش،1387

د خیلی سخت گرفت من جمله تنبیه جسمانی او، چرا که عواقبی به دنبال خواهد است، بنابراین براي تنبیه کودك نبای
تر از این است کند و تأسف بیشداشت، به عبارتی تنبیه جسمانی براي کودکان الگویی از رفتار پرخاشگرانه فراهم می

) 36ش،1391کند.( یزدانی،نفس کودکان را تخریب میکه تنبیه بدنی به هر شکل عزت

روش یادگیري از راه مشاهده. 6,2

ي روش الگویی دانست چرا که در این روش نیز الگوهایی وجود دارند که کودك توانزیرمجموعهاین روش را می
ها را سرمشق خود قرار دهد، این نوع یادگیري مورد تأیید آن دسته از کندآني رفتار و کردار آنان سعی میبا مشاهده

اي ترین نوع یادگیري انسان یادگیري مشاهدهیادگیري اجتماعی هستند، آنان معتقدند مهمروانشناسانی است که واضع
ي رفتار و اعمال دیگران مان از طریق مشاهدهاست. به اعتقاد این روانشناسان اگر ما قادر نبودیم که در محیط اجتماعی

و نیروي زیادي را صرف کسب دانش، شد. در چنین حالتی، باید وقتبه یادگیري بپردازیم زندگی ما مختل می
شدیم.(سیف، بسا در این کار با اشتباهات زیادي روبرو میکردیم و چههاي مختلف میها، و نگرشمهارت
)315ش،1370

ها پایبند هستند، کودك کنند و به آنگونه است، والدینی  که شعائر دینی را رعایت میدر رفتارهاي دینی نیز این
ها و شعایر مذهبی، سال براي ارزشها رفتار کند براي مثال اگر الگوهاي رفتاري بزرگکند همانند آنمیها نیز سعی آن

قدم بمانند، کودکان و نوجوانان نسبت اي قائل شوند، و در این اندیشه پایدار و ثابتالعادهبخصوص نماز اهمیت فوق
ي حیاتشان بارها و که کودکان از همان سنین اولیهتیکنند. وقبه نماز و اهمیت آن احساس و نگرش خاصی پیدا می



ها، در خانه، سفر، گردش، میهمانی، کار و در هر کنند که پدر و مادر مهربان، دلسوز و محبوب آنبارها مشاهده می
به ترین رسالت خود رادهند و بزرگي نماز بیش از هر چیز دیگر اهمیت میشرایط و موقعیتی به نداي اذان و اقامه

ها نیز دانند، بدون تردید نگرش و طرز تلقی آنهنگام اذان تحت هر شرایطی نمازخواندن و سخن گفتن با خدا می
)26ش،1371نسبت به نماز چنین خواهد بود.(افروز، 

روش پند و اندرز. 7,2

ت که حضرت لقمان هاي تربیت دینی کودك پند و اندرز است که این امر در قرآن کریم هم آمده اساز دیگر روش
چنین اسالم روش و تربیت کودك را از طریق پند و نصیحت از این طریق به تربیت دینی فرزندش پرداخته است. هم

نشین و مؤثر باشد. تنبیه و مجازات، نخستین عامل داند، که باید در عین حال دلتوأم با ارفاق و احتیاط صحیح می
ي احتیاطی است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد تربیتی در اسالم نیست، بلکه یک وسیله

)50ش،1358آید.(حجتی، عادات خوب به کار می
ي ارشاد توان به یک صورت تربیت نمود. بعضی در آیهاز آن جایی که افراد آدمی باهم تفاوت دارند. همه را نمی

کنند. پند و اندرز نیز در تربیت خود در تربیت خویشتن اقدام میاي با توجه به شرایط و موقعیت، شوند، پارهتربیت می
کند و او را از اعمال ي کوتاه، یک تذکر یا یک اندرز فرد را بیدار میبسیاري از افراد مؤثر است. گاهی یک جمله

(شریعتمداري، کند. دارد و او را به تربیت خود ترغیب میسازد. زمانی یک اندرز فرد را به تفکر وامیخودآگاهمی
)216ش،1369

روش عادت. 8,2

سازد. عادت به صفات بد یا خوب از نظر روانی در انسان و کودکان، کار تربیت و ایجاد عادات نیکو را هموار می
کافی است، که فرزندان خود را مدتی به کارهاي خوب و عادات حسنه وادار کنیم، که زود به آن صفات و رفتار نیکو 

کند. عادت براي اینکه ) عادت نقش بزرگ و مهمی را در زندگی بشر ایفا می128ش،1381.(دشتی،کنندعادت می
کوشش انسان را در زندگی روزمره به یک امر عادي آسانی تبدیل کند، بخش بزرگی از تالش و مجاهدت انسان را 

برد. اگر این موهبت خدادادي عادت، در ي کار و تولید و نوآوري و ابتکار به کار هاي تازهگیرد تا آن را در میدانمی
ي عمر را براي یادگرفتن، راه رفتن و سخن گفتن و یا آموختن حساب صرف همهفطرت بشر گذاشته نشده بود، انسان

)220ش،1375کرد. (قطب، می
ه انجام ي تربیت دینی نیز استفاده از روش عادت بسیار سودمند است از جمله عادت دادن کودك ببنابرایندرزمینه

هاست و از آن جایی که کودکی دوران کسب عادت است خانواده نقش مهمی دادن  اعمال دینی که ملزم به انجام آن
العاده زیاد است زیرا در این مرحله ي زندگی کودك فوقسال اولیه5-4در این زمینه دارد به عبارتی  تأثیر خانواده در 



ي و اغلب کورکورانه است. و نیز این دوره مرحله کسب عادت است به العاده قواز عمر حس تقلید در کودك فوق
همین نظر عقیده بر این است که اگر کودك در این سنین مورد مراقبت دقیق خانواده قرار گیرد فردي آرام و 

رعکس بر و داراي شخصیتی متعادل خواهد شد و بر این اساس امکان سعادتمندي براي او بسیار است و بموقعفرمانبه
)30تا،رو بزهکار خواهد شد. (قائمی، بیچنانچه از مهر ومحبت خانوادگی محروم بماند ، فردي کج

چنین اطرافیان نزدیک او نقش مهمی در کسب عادات مطلوب چنین باید خاطرنشان کرد رفتار مربیان کودك  همهم
تربیت دینى کودك در دوران قبل از دبستان محدود به ایجاد انس به مسائل دینى است. مشاهدة آداب دارد چرا که،  
طور روز و بهطور منظم در هر شبانهتربهویژه نماز که والدین و خواهر و برادر بزرگهاي مذهبى بهدینى و عبادت

س روحى نسبت به این اعمال و آداب در او پدید بندد و نوعى انآورند، در ذهن و روان کودك نقش مىجا مىجدّى به
)43ش، 1386(یوسفیان، آورد. مى

عوامل تربیت.3
ریزي شخصیت کودك مؤثرند، خانواده، مدرسه، محیط خارج و بسیاري از عواملعوامل بسیاري در پی
ها خود نظر از اینصرفکنند، نباید غفلت کنیم که انسان ریزیمیشوند، شخصیت او را پیدیگر که با او مربوط می

موجودي است مختار وبنابراین اراده ومیل خود او نیز در تشکیل شخصیت وي بیش از هر عامل دیگري مؤثر 
:ي درونی و بیرونی تقسیم کردتوان عوامل تربیت را به دودستهبنابراین می،)102تا،است.(بهشتی،بی

گیرد و اطرافیان والدین در ایجاد آن نقشی ندارند. از جمله یعوامل درونی اموري است  که  از درون کودك منشا م-1
باشد.ترین این عوامل وراثت و فطرت فرد میمهم

شود.ها و... میعوامل بیرونی که شامل خانواده، مدرسه، دوستان،رسانه-2

عوامل درونی. 1,3

وراثت. 1,1,3
انسان تأثیر زیادي دارد چرا که رشد موجود انسانی با ترین عاملی است که در رشد و تربیت وراثت از جمله مهم

شود . در درون این سلول هزاران ژن وجود دارد، که بسیاري از خصوصیات اندازهسرسوزن آغاز میسلول کوچکی به
) به عبارتی در قانون وراثت هر فرد 94: 1ش،ج1367کند.(کدیور، ها را تعیین میکودك و چگونگی بروز بعدي آن

کند و تأثیر زیادي در سرنوشت هر انسانی طور طبیعی به نسل دیگر منتقل میها و صفات خود را بهاز ویژگیبسیاري
قدري نظر بعضی از روانشناسان را جلب کرده که حتی اساس خوشبختی و بدبختی را دارد، ارزش و اهمیت وراثت به

ترین عامل در تکوین و تشکیل شخصیت فرد رین و مهمتگوید :توارث بزرگیمچنانچه ویگام«اند.بدان مربوط دانسته
هر نوع سعادت و شقاوت شخص در زندگی، به وراثت مربوط است و تفاوت یا اختالف موجود در کهطورياست به



بادامی، ».(هاي) پدر و مادر وجود دارداي مولد (ژننطفههايي تفاوتی است که در سلولبین افراد همگی نتیجه
)43ش،1386
تواند تربیت دینی را به سه صورت تحت تأثیر قرار دهد: نخست آنکه راثت در تربیت دینی نیز مؤثر است و میو

ذهنی شود، ماندگیپذیر یا تربیت ناپذیر کند. اگر کودکی براثر اختالالت وراثتی دچار عقبتواند کودك را تربیتمی
ی و روانی در سطح متوسط یا باالتر است، قابلیت تربیت عکس کودکی که ازلحاظ ذهنعمال قابلیت تربیت ندارد. به

ي تربیت دینی را در کودك فراهم یا نابود کند.تواند زمینهدینی را دارد. بنابراین وراثت می
ي هوش متوسط و باالتر دوم آنکه وراثت تأثیري مستقیم بر آموزش معارف دینی دارد، کودکانی که از بهره

ي هوشی کمی برخوردارند عکس کودکانی که از بهرهتوانند معارف دینی را بیاموزند  و بهبرخوردارند به آسانی می
تر است.هامشکلآموختن معارف دینی براي آن

تواند موجب پیدایش برخی صفات در فرد بشود. اگر این صفات با صفات مورد نظر اسالم سوم آنکه وراثت می
همخوانی نداشته باشد کار تربیت کند و اگر با صفات مطلوب انسانسان میهمخوانی داشته باشد کار تربیت دینی را آ

سازند ، براي مثال ،صفات شجاعت، نجابت و خونسردي از صفاتی هستند که هم مطلوب اسالم دینی را دشوار می
)97ش،1384هستند و هم ممکن است از راه وراثت به کودك منتقل شوند.(داوودي،

فطرت. 2,1,3

شود و از فطرت نیز عاملی است که در تربیت دینی تأثیر بسیاري دارد چرا که هر انسانی بر فطرت الهی زاده می
داند به عبارتی انسان فطرتی خدا آشنا و خداجو دارد. آفرینش همان ابتداي تولد خود را نیازمند موجودي مستقل می

شود، و در برابر عظمتش ي غیبی کشیده میالعادهیروي فوقسوي مبدأ هستی و ناي است که طبعا بهگونهاشبهویژه
جوید. انسان از یک شعور مذهبی برد و استمداد میها و مشکالت به او پناه میکند و در بحرانخضوع و کرنش می

صورت یک غریزه در باطن ذاتش نهاده شده برخوردار است و خداجویی، خداخواهی و خداپرستی به
)31،ش1381است.(امینی،

ي ها وجود دارد، انسان با مشاهدهطور فطري درون انسآندرنتیجه اولین گام در تربیت دینی خداشناسی است که به
صورت بالفعل تواند به وجود خداوند پی ببرد بنابراین معرفت خدا نه بههاي الهی به کمک عقل خود میآیات و نشانه

ت خدا در سرشت انسان به ودیعه نهاده شده است. (داوودي، صورت بالقوه یعنی تنها توانایی شناخبلکه به
)89ش،1384



عوامل بیرونی. 2,3

خانواده.1,2,3

اي مهربانی، محبت، و آرامش حاکم است ترین محیط تربیتی است، در چنین خانهي سالم، در اسالم مقدسخانواده
در قرآن هدف تشکیل خانواده محبت و مهربانی و که و مرکزي براي ارضاء عواطف انسانی و اخالقی طفل است. چنان

) بر این اساس خانواده عامل مهم دیگري است که در تربیت دینی 73ش،1388امنیت ذکر شده است.(نصرآبادي، 
گردد، از نظر تربیت خانواده کالس اول کودك  دخالت مستقیم دارد، در خانواده است که استعدادهاي طفل شکوفا می

آموزد. و گیرد و خوب و بد امور را از آن جا میودك است، طفل مبانی زندگی را در آن جا فرامیزندگی و پرورش ک
توان گفت کودك از آن جا درس کفر یا  درس شود. میاین امر تا حدي است که کفر و ایمان کودك را هم شامل می

بیت دینی کودك دارد و تربیت صحیح و کامل بدیلی در تر) بنابراین خانواده نقش بی40تا،گیرد. (قائمی، بیایمان می
ي فرزندان یک خانواده قبل از هر چیز به عقل و درایت، انصاف و عدالت احتیاج دارد. مشی عاقالنه و روش حکیمانه

ي اساسی سعادت و خوشبختی آنان است. ستمگري پدر و مادر و سخت گیریهاي پدر و مادر در پرورش فرزندان پایه
)162ش،1384شرع و عقل است و نتایج شوم آن سوء تربیت فرزندان است.(احدي، بنی جمال، حساب برخالفبی

محیط. 2,2,3

اي سالم بسا ممکن است فرد در خانوادهمحیط نیز از عوامل مهمی است که در تربیت دینی تأثیر فراوانی دارد، چه
یافته باشد و با قرار ي فاسد تربیتهاي فاسد تغییر کند و یا بالعکس در خانوادهبه دنیا بیاید ولی با رفتن به محیط

محیط طبیعی در پیدایش برخی صفات اخالقی و حاالت روانی مانند چنینهاي سالم تغییر یابد،  همگرفتن در محیط
هاي ذهنی مانند تیزهوشی یا کند هوشی مؤثر است، هر یک از غفلت از خدا یا توجه به خدا، در پیدایش برخی توانایی

) باید 100ش،1384ها در تربیت دینی مؤثرند . این تأثیر ممکن است مثبت یا منفی باشد .(داوودي، این ویژگی
شود، خاطرنشان کرد  محیط سالم  باعث شکوفا شدن استعدادهاي کودك و باال رفتن حس خود ارزشمندي او نیز می

مثال، اگر عنوانهایمؤثر اجتماعی رشد استعدادهاي کودکان را تسریع ببخشند، بهسازيتوانند با زمینهپدر و مادر می
همان آیات کند، در مجامع عمومی نیز از او خواسته شود تا براي دیگرانکودکی در منزل قرآن را به زیبایی تالوت می

داند، از او خواسته شود تا پیش دوستان و خویشان و در ها را تالوت کند، یا اگر شعري، سخنی و هنري میو سوره
شود که فرزندان یهایش را آشکار سازد، این امر سبب مها و مهارتهاي خانوادگی و اجتماعی دانستهمحافل و نشست

)بدیهی است قرار گرفتن در 86ش،1387هاي خود اطمینان یابند و احساس سرور و بالندگی کنند.(مروجی ،به توانایی
هاي مذهبی در تربیت دینی کودك مؤثرتر است از این رو، پدر و مادر بایستی کودك را همراه خود به فضاهاي محیط



گیرد و جهت د و پیشرفت او مؤثر است زیرا روح کودك با این فضاها خو میمذهبی ببرند و این فضاها مسلما در رش
توان به کند و این آمادگی در آینده براي او مفید است. چه در کنار این فضاها است که میانجام آن آمادگی پیدا می

)89ش،1388خدا رسید.(نصرآبادي، 

مدرسه. 3,2,3

شود،  نیز از عواملی است که در تربیت دینی مؤثر است. م تعبیر میي دومحیط مدرسه که معموال از آن به خانه
کند، باید زمینه را براي دهد و روي شخصیت او حساب میمدرسه  عالوه بر اینکه به شخصیت طفل ارزش می

اه ي او را به امر یادگیري و کسب کمال برانگیزد. هرگپرورش استعدادهاي او فراهم گرداند و مخصوصا باید عالقه
العاده دارد و در ي دبستان، بر روي شخصیت طفل تأثیرفوقاي از رشد و کمال باشد، مخصوصا در دورهمعلم، نمونه

ي مدرسه، تنها تلقین معلومات و وظیفه«دیگرعبارتی)به106تا،ي او سهیم است.(بهشتی، بیترسیم صحیح مسیر آینده
باشد: جمع شدن کودکان در مدرسه، امل مهمی در ایجاد اخالق میمعارف نیست، بلکه مانند محیط منزل و خانواده، ع

نماید. وظیفه  مهم مدرسه این است که نو آموزان را طوري پرورش دهد که ها پیوستگی اخالقی ایجاد میمیان آن
)122ش،1358حجتی،».(رجال سودمند آتیه گردند

معلم. 4,2,3

عنوان الگویی ر تربیت دینی کودك دارد ، چرا که معلم نیز بهویژه دبدیهی است معلم نقش بارزي در تربیت، به
و باید که « تبیین می کند: گونهپذیرند. اخالق ناصري ویژگی معلم خوب را اینآموزان از او تأثیرمیاست که دانش

ت و معلم عاقل و دیندار بود و بر ریاضت اخالق و تخریج کودکان واقف و به شیرین سخنی وقار و هیبت و مرو
اي از طبقات مردم نظافت مشهور، و از اخالق ملوك و آداب مجالست ایشان و مواکله با ایشان و محاوره با هر طبقه

) 226ش،1373(طوسی،». باخبر، و از اخالق اراذل و سفلگان محترز
دوستان. 5,2,3

ساز تربیتی است، چرا که روابط اجتماعی با دوستان و انتخاب دوستان الیق یا ناالیق، یکی از مراحل سرنوشت
آموز بر گروه دوستان و همساالن دانشبازي و انتخاب دوست دارد، بنابراین کودك از دوسالگی احساس نیاز به هم

ها و دادن بازخورد ، و نیز یابیفعالیتن، پاداش و تنبیه ارزشگذارند. گروه از طریق الگو دادتربیت دینی وي نیز تأثیرمی
گذارد. این آموز به دین تأثیرمیها ، و صفات اخالقی و نیز نگرش دانشاز طریق دادن اطالعات، بر رفتارها ، ویژگی

)110ش،1384تأثیربرحسب نوع گروه دوستان و همساالن ممکن است مثبت یا منفی باشد.(داوودي، 
مخالطت و آمیزش با دیگران بسیاري از مظاهر «:نویسدجتی در اهمیت ارتباط با افراد براي دوستی میدکتر ح

سازد و اثر معاشرت و رفاقت، در انسان ایجاد و یا دگرگون می-وناخواه و دانسته یا ندانستهخواه- اخالقی و عادات را



تر از انسان هاکمتر از انسان و انعطاف آندات که پستانکار، بلکه اثر آن در حیوانات و جماموضوعی است غیرقابل
». کند خوشبو اگر از کنار لجنزار بگذرد بدبو استها عبور میها و شکوفهباشد: آبی که از کنار باغاست مشهود می

)114ش،1358(حجتی، 

بازي. 6,2,3

طور خالصه ضامن است. و بهي تقویت و نمو بدن و حافظ صحت و مولد روح فعالیت ورزش و بازي وسیله
رویی، و بسیاري سالمتی بدن و روح و صبر و استقامت در برابر مشکالت زندگی ، تواضع و فروتنی، نشاط و گشاده

ي ورزش و به آسانی به ي این مزایا در زیر سایهها را آموخت. همهتوان آناز فضائلی است که از هیچ کتابی نمی
)182ش،1358آید.(حجتی،دست می

گیرد، در یا محیط آموزشی مانند مدرسه یاد میتوان گفت: کودك آنچه را که در خانهي رشد عقلی نیز میدرزمینه
ها برایش قابل فهم تر اندیشد و معناي بسیاري از این پدیدههامییآنکند و هنگام تکرار دربارهضمن بازي تکرار می

تربیتی را حل کرد.(آ.ك،بوندارنکو ،آ.اي، سائل مهمتوان مگردد. با کمک بازي ابتکاري نیز میمی
ي رشد اخالقی نیز بازي نقش مؤثري دارد، آنچه از اصول اخالقی که کودك درزمینهچنین)هم10ش،1369ماتوسیک،

کند، چرا که در بازي کودك ناگزیر به رعایت این اصول گیرد در بازي نمود پیدا میدر محیط خانه و مدرسه یاد می
تر از گذشتگیرتر و بیبه خوبی آگاه است که چنانچه خطایی از او سر زند، همبازیان بسیار سختاست و

توان گفت کودك در بازي، بهتر از هر موقعیت دیگر، رعایت مقررات و موازین سلوك اند و از این رو میساالنبزرگ
)263ش،1383ی جمال،دهند. (احدي، بنگروهی را فر گرفته، صداقت و درستی از خود نشان می

داستان. 7,2,3

ها نیز باید ها بهره گرفت، بدیهی است که داستانتوان از آنقصه و داستان نیز ابزاري براي تربیت هستند که می
دهد که کودکان به خاطر چنین مطالعات نشان میمتناسب با سن کودك باشند تا اثر بیشتري داشته باشند، هم

ترها به قصه عالقه دارند و به همان نسبت هم تمایالت خاصشان به مراتب بیش از بزرگهاي خاص روحی و ویژگی
هایش قرار تر تحت تأثیر موضوع و شخصیتکنند و عمیقهاي آن را باور میسازيتر، ماجراها و صحنهزودتر و بیش

گیرند.می
ي زندگی درست و الهی را به و شیوهشود با آن ضوابط و قواعد مذهب شاید داستان بهترین زبانی باشد که می

دامنی، ي عفت و پاكباب مثال، براي نمودن نتیجهکودکان تعلیم داد. همان کاري را که خداوند در قرآن کرده است. من
ها، داستان اصحاب اخدود و براي بیان گریز  از هاي یوسف و مریم، براي نشان دادن مقاومت در برابر شکنجهقصه



پناه بردن به خدا و پایان کار نیکوکاران و بدکاران داستان اصحاب کهف را آورده محیط ناسالم و
هاي تربیتی هستند که براي تربیت دینی مؤثرترند هاي قرآن سرشار از آموزه)داستان124ش،1384است.(عطاران،

هاي دینی مورد نظر سویی توجیه و ارشاد شده است که براي هدفهاي قرآن بهبنابراین امري طبیعی است که قصه
اصوال قرآن کتاب داستان نیست، بلکه کتابی تربیتی و ارشادي است و از «ها محقق شود. قرآن به کار رود تا آن هدف

این رو با چنان دقت و توجهی بیان شده است و آن اندازه قواعد فنی در آن رعایت شده که از نظر هنري و فنی و 
هاي پرورش اسالمی، هاي دینی در آورده است. و جزء روشت اغراض و هدفهاي تربیتی، داستان را در خدمروش

». شرط این که داستان پاك و درست باشددهد. بهها را نیز مطلقا براي پرورش افراد مورد استفاده قرار میداستان
)214ش،1375(قطب، 

صورت نظم را که تأثیر در داستانچهبهتأثیر نیستند، چها به هر صورتی که باشند، مسلما در امر تربیت بیداستان
گذارد که استدالالت عقلی قادر به باشد یا نثر، یا به شکل فیلم و نمایشنامه عرضه شود، تأثیري در خواننده و بیننده می

کهعقلی باشد حسی است و هر چه مسائل مختلف از حس دور شوند و چنان تأثیري نیست، چرا که انسان قبل از آن
)13: 1تا،جشوند.(مکارم شیرازي، ،بینی به خود بگیرند، سنگین تر و دیر هضم تر میي عقالجنبه
تر باشد به عبارتی بیان ضمنی هایی داشته باشد تا اثر تربیتی داستان بیشچنین گوینده ي داستان نیز باید ویژگیهم

وجوانان از شخصیت مطلوبی حکایات و روایات بسیار زیبا توسط آن دسته از افرادي که به نظر کودکان و ن
)28ش،1371تواند داشته باشد.(افروز، العاده زیادي میبرخوردارند، بخصوص اولیاء مربیان و دبیران، تأثیرفوق

لزوم توجه به تمام ابعاد بشر.4

ي جسم و جان و ماده و معنی است. تربیت صحیح و کامل عبارت از احیاء تمام تمایالت مادي و بشر مجموعه
طور که به سالمت جسم کودك ي جسم و جان را در نظر بگیرد، همانمعنویست. مربی الیق کسی است که موازنه

متوجه است سالمت روان او را نیز مراقبت کند و بذر ایمان و فضیلت را از دوران اول زندگی در نهاد او بریزد و او را 
دین مبین اسالم هم احیاء انسانیت است، اسالم ) هدف 192ش،1341با درستی و پاکی پرورش دهد. (فلسفی، 

بهتر که این خواهد تمام استعدادهاي بشر شکوفا گردد از این رو تمام ابعاد بشري نیاز به تربیت و تقویت دارد و چهمی
ي مهم در دوران کودکی رخ دهد و به تربیت تمام ابعاد آدمی پرداخت درنتیجه هم باید کودکان خود را به ورزش و باز

ها را به عبادات دین و مراسم مذهبی، و ایثار و فداکاري، تمرین داده و تشویق نماییم. هم باید وزن واداریم، و هم آن
کودك را در نظر داشت و هم باید میزان اخالق و رفتار نیکو شایسته را در نظر گرفت. هم لباس زیبا براي کودك الزم 

)124ش،1381است و هم نام نیکو.(دشتی،
آن جا که تربیت دینی نیز ارتباط مستقیم با تربیت سایر ابعاد بشري از جمله بعد جسمی، عقلی، عاطفی و... از 

دارد. الزم است که به پرورش این ابعاد نیز پرداخته شود تا تربیت دینی نیز تسریع شود. براي مثال توجه به نیازهاي 



هاست، زیرا آنچه که مهم است تالش براي هاي اخالقی آني الزم براي کسب ارزشمادي فرزندان ، مقدمه و زمینه
باشد. از این رو در روایات اسالمی به نکات اخالقی ، از یافته در جامعه میتحویل فرزندانی صالح ومفید وتربیت

هی چگونگی نام تا تعلیم احکام شرعی حالل و حرام و آشنایی با عقاید دینی تأکید شده است که فقها نیز در کتب فق
)92ش،1386اند.(بادامی،ها استناد جستهخود به آن

تربیت بدنی. 1,4

توان از دو جهت به علت چنین امري واقف گردید. تربیت و تقویت بدن از اهمیت به سزایی برخوردار است. می
از یک جهت حفظ سالمت بدن و جلوگیري از هرگونه ضعف و سستی و رنجوري و از جهت دیگر توجه به این که

آدمی ترکیبی از جسم و روح است که هرکدام الزم و ملزوم یکدیگرند و هریک با ضعف دیگري ضعیف و ناتوان 
که شایسته است، چنانخواهد بود. لذا بدیهی است یک روح هر قدر متعالی و متکامل در جسمی ضعیف و ناتوان، آن

ي رفتار و گونه که سزاوار است درزمینهست آنمنشأ اثر نخواهد بود و یک بدن رنجور و بیمار هرگز نخواهد توان
)20ش،1388عمل، موفق واقع گردد.(علوي،

ي عبادات شود. کلیهدر اسالم تن سالم و نیروي جسمی جزء کماالت آدمی و با نظر مثبت بدان نگریسته می
ز دارند و اغلب توسط تن ي جسمی نیي معنوي هستند، جنبهاسالمی از نماز و روزه و جهاد در عین اینکه داراي جنبه

اند،  پس بدن در آن دخالت دارد، روي این نظر اسالم دوست آیند.عبادات اسالمی اغلب عملیبه مرحله اجرا درمی
هاي پرورش یابد تا در مسیر وصول هدف بتواند روح را همکار باشد و آن را تعالی و دارد که بدن تحت نظم و قائده

)154تا،عروج دهد.(قائمی، بی
و در اینجا نیز والدین اول کسانی هستند که باید نیازهاي مادي فرزندانشان را برآورده کنند به عبارتی والدین ملزم 

هاي جسمانی، انسانی و روحانی زندگی را در برگیرد. هستند که شرایط تربیتی کامل و سالمی فراهم کنند که جنبه
شامل هر چیزي است که سالمت جسمی را حفظ کند و بهبود هدف تربیت جسمانی، تکامل و پرورش جسم است و 

ي ي متعادل، نظافت، ورزش روزانه و خواب و استراحت کافی، این نوع تربیت در همهببخشد. مثل داشتن تغذیه
)28ش،1391جانداران مشترك است.( یزدانی،

ي صحیح دوران نوزادي ي مثال تغذیهمتناسب با سن کودك باید به نیازهاي غذایی او هم پاسخ مناسب داده شود، برا
باشد که مربیان نباید از آن غفلت نمایند. پدر و مادري که به سعادت بسیار مهم است و از اهمیت واالیی برخوردار می

شده او را تغذیه ي صحیح و حسابفرزند خویش عالقه دارند باید نیازهاي غذایی او را شناسایی نمایند و با برنامه
چنین مراقبت فیزیکی از کودك نیز ضروري است چرا که، ناتوانی نوزاد انسان در ) هم190ش،1381ی،کنند.(امین

یابد، مراقبت فیزیکی هاي حیوانی تا چند سال پس از تولدش ادامه میمحافظت از خود، که بر خالف بسیاري از گونه
ور خاص، مادران مسئولیت ایفاي این مهم را طها و بهاز کودك را در راستاي تداوم نسل بشر، ضروري است. خانواده



ویژه در جوامع صنعتی بخشی از این مسئولیت به نهادها و اند، اما در دوران معاصر بهدر طول تاریخ بر عهده داشته
)32ش،1390ها واگذار شده است. (بستان، ها و مهدکودكموسسات عمومی مانند پرورشگاه

تربیت عقلی. 2,4

نماید، لذا نیروي تواند در آن جوالن کند آغاز میاي که عقل میرا با تعیین میدان تفکر و عرصهاسالم تربیت عقل
ها راه ندارد مانند مغیبات ( اموري که در دسترس درك عقل بشر ي اموري که بدانعقل را از هدر رفتن در مطالعه

اي که ذهن بشر اندازهروم ننموده است بلکه بهها محدارد. ولی او را از توجه و آشنایی به آننیست) مصون نگه می
)57ش،1358مند ساخته است.(حجتی،ها تمایل پیدا کند، او را بهرهبدان

ي رشد انتظار نداشته است که مسائل در بعد تربیت عقالنی و فکري، اسالم هرگز از کودکان در مراحل اولیه
علت بوده که هرگز مکتب اینها  قضاوت نمایند و بهآنانتزاعی و غیر محسوس را بفهمند و درك کنند و نسبت به

سال به عبادت و ي عبادات واقف گشته و همانند یک بزرگاسالم از کودکان در این مرحله نخواسته است که به فلسفه
چنانکه  ،) این مساله در روانشناسی هم مورد تأیید قرار گرفته197ش،1388نیایش خداوند مشغول گردند. (علوي،

هاي خود ،معتقد است کودك باید تجربههاي روانشناسی قرن بیستم، ژان پیاژهچهرهترینو بانفوذترینیکی از برجسته
گوید:در را با روش وسرعت خود جذب و تحلیل نماید وتالش براي جلو انداختن تفکر انتزاعی درست نیست .او می

تر به کودك نادرست ت وکوشش براي تحمیل تفکر پیشرفتهترین نوع اسبردمناسبهر نوع تفکري که کودك به کار می
ها و مفاهیم اعتقادي و مذهبی به کودك سبک وسیاق مخصوص به خود این که انتقال ارزشاست .نتیجه

)81ش،1386طلبد.(شیرزاد،می

تربیت اخالقی. 3,4

هاي فطري و طبیعی کودکان ینیازمنديهمین بس که در پرتو آن، همهدر اهمیت پرورش دینی و اخالقی کودکان
تدریج افرادي سالم و تندرست، و از نظر گردند. درنتیجه کودکان بهي تقویت حس اخالقی و دینی تقویت میوسیلهبه

روحی و روانی، شاداب و با نشاط بار خواهند آمد.از این رو یکی از وظایف اساسی والدین و مربیان پرورش عواطف 
اند از دوران و به موجب احادیث و روایات اسالمی، پدران و مادران مسلمان موظفایمانی و اخالقی کودك است

طفولیت، کودك را با ایمان بار بیاورند و فطرت خداپرستی را در روان وي بیدار کنند.
شناسند و تمامی آیات نیز که در شوند از آغاز خدا را میهایی که متولد مییانسانبنابراین از آن جایی که همه

ي کودکانی که از ارتباط با خدا در قرآن آمده است. در صدد نفی شرك به خدا هستند نه شناسایی اصل خدا، لذا همه
) پس 98ش، 1387درستی، حیا و عفت آشنایی دارند. (رضایی،شوند با اصول کلی اخالق مثل راستی،مادر متولد می

گیرد.تر صورت میهاآساناگر کودکان در مسیر درست قرار گیرند پرورش بعد اخالقی و دینی آن



کودكموانع تربیت دینی.5

نیز که براي موفقیت در هر کاري مبارزه باموانعی که بر سر راه وجود دارد امري مهم است، در تربیت دینی کودك 
امر بسیار مهم و خطیري است موانع بسیاري وجود دارد که باید این موانع را از سر راه برداشت تا به هدف تربیت 

بینیم باید میسالیافتد و تأثیر موانع را در بزرگي کودکی اتفاق میدینی رسید. از آن جایی که تربیت بیشتر در دوره
شود که هست. از نظر ژان ژاك گونه درك میت: در دوره کودکی هر چیز هماناین موانع بررسی شود. چرا که باید گف

رنگتدریجکمبه،هاي بعدي رشدسال است اما دلیل این که حس دینی در دورهتر از بزرگروسو کودك آدمی دینی
)81ش،1386مدرسه جستجو کرد.(شیرزاد، وهاي نادرست تعلیم و تربیت در منزلدر شیوهانوتشودرامیمی

مورد بررسی قرار ،انددخیلکودكرسد در شکست تربیت دینیبا این مقدمه الزم است چند مانع را که به نظر می
:دهیم

عدم تطابق بین عمل و گفتار مربی. 1,5

اگر گفتار و عمل مربی با یکدیگر مطابقت نداشته باشد، مانعی در برابر تربیت دینی است، براي مثال اگر معلمان 
شان در تربیت دینی فرد مؤثر والدین فرزندان را به چیزي توصیه کنند ولی خود به آن عمل نکنند نه تنها توصیه

دهند و هایی را که مردم را به نیکی فرمان میي عکس خواهد داد. خداوند نیز در قرآن کریم آننخواهد شد بلکه نتیجه
اي کسانی که فرماید:می3و 2ي صف آیات چنانچه در سوره،کنند مورد شماتت قرار داده استخود را فراموش می

دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که چیزي را بگویید و انجام گویید که انجام نمیایمان آورده اید چرا چیزي می
!ندهید

تهاجم فرهنگی. 2,5

که آن را با نام تهاجم مانع دیگري که پیش روي تربیت دینی قرار دارد چگونگی برخورد با مسئاله اي است
هاي مختلف در صدد پیشبرد و توسعه فرهنگ خودشان در شناسیم. در تمام جوامع از آغاز تاکنون، فرهنگفرهنگی می

طور مثال اسکندر در بسیاري از کشورهاي بزرگی که آنان را به تسخیر خود در آورد، بهکهاند، چنانسطح جهان بوده
و فرهنگ و روش یونان را در آن شهر نهادینه و به مردمان تلقین کرد.(مدنی، شهري به نام اسکندریه ساخت

) 151ش،1386
هاي مختلف اجتماعی دیگر، امروزه نیز با پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنت، ماهواره و شبکه

ع اسالمی هم از این خطرات هاي بزرگ سعی در غالب کردن فرهنگ خودشان هستند.باید خاطرنشان کرد جوامقدرت



ویژه فرزندان مسلمانان در اند و بهمصون نبوده است. دشمنان از هر فرصتی براي مقابله با تربیت دینی استفاده کرده
اند. لذا باید اقدام به مبارزه با این خطرات نمود، از این والدین باید از ها و القائات گمراهان بودهمعرض خطر وسوسه

زش فرزندان و یاد دادن علوم دینی با محتواي غنی اهتمام داشته باشند،  در این صورت در مقابل منحرفان آغاز به آمو
و اهل باطل تزلزلی نخواهند داشت و تسلیم نخواهند شد، چرا که قدرت مقاومت در مقابل اندیشه ها و افکار انحرافی 

)322ش،1382اند.(حیدري نراقی،آنان را از قبل پیدا کرده

ناآگاهی سرپرست خانواده. 3,5

، مگر این که خواهدبودي تهذیب وجدانیات و اخالق وي والدین بهترین وسیلهمدیریت ونظارترشد کودك با
به فرزند، در نشان دادن وافرگرداند. والدین به خاطر عالقهفرزندي بدي را عاید گاهی نتیجهناآگاهی آن هانادانی 

زدگی شوند و احتیاط و حکمت را در وقت مناسب به کار نبرند. (نصرآبادي، عواطف نسبت به او دچار شتاب
فرزندان را تیره بختیآید. قرآن مجید گرفتاري و می) و این مورد نیز مانعی براي تربیت دینی به حساب 70ش،1388

و خانواده خود را از آتش فساد و بدبختی و تباهی و کیفر خودفرماید:خانواده وابسته دانسته، یکجا میسرپرستبه 
-ستها که پایه و اساس همه نیکینمازوخداپرستیات را افراد خانوادهنیز. و در جاي دیگر )6(تحریم:حفظ کنید

.)132(طه:و در این راه صبر و شکیبایی داشته باش تا کوششت به ثمر برسدامرکن

نتیجه گیري
رشدوتکامل مادي ومعنوي آدمی پیوستگی تام وتمام به چگونگی تربیت او دارد..1
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، روش هاي گوناگون آن، عوامل وموانع رشد وتکامل جسمی، عقلی نحو وافري به ضرورت تربیت جامع
که تطبیق آن هاباآموزه هاي علمی می توان نقشه راه تربیت دینی کودك را کودك  پرداخته اندومعنوي

.ترسیم وتبیین نماید.
تلفیق آموز هاي دینی بایافته هاي علمی روان شناسی،علوم رفتاري واجتماعی وپژوهش هاي میان رشته اي .4

کاربردي نمودن این دراین مسائل مهم، افق هاي جدیدي رابر روي محققان این حوزه ها خواهد گشود ودر 
تحقیقات وگره گشایی ازمعضالت رفتاري دراجتماع نیزموثر خواهدبود.

فهرست منابع
قرآن کریم
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