
 نوجوانان کودکان و اثربخش در تربیت   های   روش

 خانی مرضیه محمدو  حسن خلجی

 اشاره

نوجوانان خود  کسانی که تربیت کودکان و .یک ضرورت است ،تربیت دینی فرزند

پردازند، باید  به امور روزمره خود می آورند و بیشتر را از وظایف خویش به حساب نمی

  .دها باشن توجهی مدهای این بیامنتظر پی

های  آسیب کودکان و نوجوانان، آنان را از های دینی در عمق بخشیدن به آموزه

ناشی از  ،های افراد شرارت دارد؛ چرا که بسیاری از اخالقی و اجتماعی مصون می

که  شود اعث میب ،های دینی و درونی شدن ارزش استنداشتن تربیت دینی و اخالقی 

اگر بخواهند  ،یانوالدین و مربّ. برابر این انحرافات مقاومت بیشتری داشته باشند آنان در

، باید از سنین کودکی و کنندآنان نهادینه  را در کودکان را با معارف دینی آشنا و این امر

تعلیم و  آغاز ،نظام تربیتی اسالمی در. است زیرا فردا دیربه این فکر باشند؛ نوجوانی 

ای  جایگاه ویژه ،های صحیح تربیتی شناسی و بررسی شیوه تربیت با استفاده از روش

های  های تربیتی در قالب شیوه نشیند که نظریه می گاه به بار تربیت آن درخت پرثمر .دارد

بخشی  تشویق، بصیرت ،الگوآفرینی، محبت :های روش .صحیح و درست به اجرا درآید

یان را در درونی کردن های قرآنی هستند که والدین و مربّ رترین روشمؤثّ ،گویی قصه و

  . دهند کودکان و نوجوانان یاری می های دینی در آموزه

 اهمیت تربیت دینی

وای بـه فرزنـدان   »: فرمـود  ،کودکـان نظـر افکنـد    وقتی بـه بعضـی از   ,پیامبراکرم

 «از پدران مشـرک؟  !داخ رسول ای»: عرض شد «.شان آخرالزمان، از روش ناپسند پدران

از پـدران مسـلمان کـه بـه فرزنـدان خـود هـیچ یـک از فـرایض دینـی را            ،نـه »: فرمود

                                                
 .کارشناس ارشد علوم تربیتی* 

 .کارشناس ادبیات* *
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ایـن مـردم بـری و     من از .آنان قانع هستند  ی دربارهمادّ آموزند و به ناچیزی از امور نمی

 1«.من بیزار از بیزارم و آنان نیز

 آثارمنتظر  سپارند، باید می به فراموشیکسانی که تربیت کودکان و نوجوانان خود را 

 ةِفاجُوا كَونُكُالتَ وَ»: فرماید این باره می در {حضرت علی. ها باشند توجهی این بی

 اًرَزْها وِرُسْكَ ونُكُيَ احٍدَأَي فِ ضٍيْبَ ضِيْقَكَ يَعْقِّلونَ اهللِ نِال عَ وَ ونَهُقَفَتَيَن يي اّلدَال فِ يةِّلاهِجَاّلْ

پیشگان دوران جاهلیت نباشید که نه در پی آگاهی دینی  مانند ستم 5؛اًرَشَها انُضَحِ جُرِخْيُ وَ

پرندگان که  ۀکردند، مثل تخم افعی در الن بودند و نه در شناسایی خدا اندیشه می

بار  ن شر و زیا ،آن ۀجوج رود تخم پرنده باشد، اما زیرا گمان می ؛شکستن آن گناه است

 . صفات جاهلیت را دارید ،باطن ولی درمسلمان هستید؛ ظاهر شما  در یعنی« .است

 های فردی و اجتماعی که در توان گفت یکی از دالیل مهم آسیب می ،این اساس بر

کودکی و  ةدور تربیت دینی در توجهی و غلفت در بی ،آید افراد به وجود می آینده در

بودن کودک و  رپذی درباره تربیت {با این استدالل که حضرت علی. نوجوانی است

 نْا مِهَيفِ يَّلقِا أُمَ يةِاّلِاّلخَ رضِاَاّلْكَ ثِدَحَاّلْ بُّلْإنّما قَ» :فرماید می {نوجوان به امام حسن

 ،آن افشانده شود تخمی در مانند زمین خالی است که هر ،قلب نونهال 1؛هُتّْلَبِقَ ءٍيشَ

 «.پذیرد می

 :فرماید درباره ضرورت و اهمیت تربیت دینی کودکان و نوجوانان می {امام صادق

معارف اسالمی را به فرزندان  4؛ةُئَرجِّلمُم اَهِيم إّلَكُقَسبِيَأن  بلَقَ ثِيداّلحَم بِكُوا أوالدَرُبادِ»

 «.های انحرافی بر شما سبقت گیرند که منافقان با آموزش آن پیش از ،خود بیاموزید

داد،  اخالقی را باید در ردیف انحرافات جوانی قرار خطر کودک در... » ،بنابراین

مولوی راجع به  2.«شود کاری او فراهم می تبه سقوط در ،آن جلوگیری نشود از زیرا اگر

 ؛آورد می شود، مثالی میدارتر  تر و ریشه صفات او قوی ،تر که هرچه انسان بزرگ این

 .خار در رنج بودند  این بوته کاشت و مردم از معبر مردی خاری در :گوید جا که می آن

                                                
 .652، ص 5 نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج.  4
 .166البالغه، خطبه   نهج.  9
 .11  ، نامههمان.  9
 .45، ص6ج، الکافیکلینی، . 1
 .119 ، صشناسی کودک و اصول تربیتی جوانان روانژان پیاژه، . 5
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را به سال بعد موکول کرد و  سال دیگر نیز کار ؛ امااو قول داد که سال دیگر آن را بکند

دارتر و  طرفی، درخت، سال به سال ریشه از .به همین ترتیب عمل کرد های بعد نیز سال

 .نسبت عکس برقرار بود ،یعنی میان رشد درخت و قوت او. شد میتر  خارکن ضعیف

های  انسان ریشه صفات در روز روزبه .حاالت انسان نیز مانند خاربُن و خارکن است

 قدرت یک جوان در ،بنابراین .کند تر می انسان را ضعیف  کند و اراده تری پیدا می عمیق

 1. است اصالح نفس خود، از یک پیر بیشتر

 :گوید می سعدی نیز

 ادب نکنند در بزرگی ادب از او برخاست  اش خُردی که در هر

 را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست تر  چوب

باید  ،این عقیده هستند که آموختن فضایل و تربیت فرزندان بر مولوی و سعدی نیز

های الزم  آمادگی و صالحیت ،این سنین زیرا در ؛از سنین کودکی و نوجوانی آغاز شود

 .در آنان به میزان کافی وجود دارد تربیت برای امر

کودکان و نوجوانان باشد،  ی دینی درابخشی دیانت و تقو تربیت، عمق وقتی محور

زیرا بسیاری  ؛مانند و اجتماعی مصون می یهای اخالق نوع آسیب هر مسلماً فرزندان از

ن باشد و درونی شد های افراد ناشی از نداشتن تربیت دینی و اخالقی می از شرارت

برابر این انحرافات مقاومت بیشتری داشته  شود آنان در های دینی باعث می ارزش

والدین و مربیان اگر بخواهند کودکان را با معارف دینی آشنا و این امر را در آنان . باشند

 .است دیر ،چرا که فردابه این فکر باشند؛ ، باید از سنین کودکی و نوجوانی کننددرونی 

ها و  هایی استفاده کنیم؟ مؤثرترین روش چه باید کرد؟ از چه روشاما برای شروع 

 واریمامیداست که موضوع و محتوای این مقاله  ،پاسخ به این سؤاالت ند؟اعوامل کدام

 .گیرد توجه قرار مورد

 ضرورت داشتن روش

ای  های تربیتی در نظام تربیتی اسالمی، جایگاه ویژه شناسی و بررسی شیوه روش

قالب  های تربیتی در نشیند که نظریه می به بار گاه تربیت، آن واقع، درخت پرثمر در .دارد

کاری، آگاهی به اسباب و  هر برای موفقیت در .های صحیح و درست اجرا شود شیوه

                                                
 .80-59 ، صتعلیم و تربیت در اسالممرتضی،  ،مطهری. 4
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رسیدن به هدف یاری کند، الزم  ای سریع و آسان، ما را در وسایلی که بتواند به گونه

موفقیت یار و مددکار   پیمودن جاده آسانی در ا را بههایی که بتواند م اتخاذ روش. است

 اّلْبِرُ وَّلَيْسَ» :کریم آمده است قرآن در. کاری است انجام هر شرایط توفیق در باشد، از

 ّلَعَّلَكُمْ اّلّلّهَ وَاتَقُواْ أَبْوَابِهَا مِنْ اّلْبُيُوتَ وَأْتُواْ اتَقَى مَنِ اّلْبِرَ وَّلَكِنَ ظُهُورِهَا مِن اّلْبُيُوتَ تَأْتُوْاْ بِأَنْ

ناشایسته  چه این کار]نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید  1؛تُفّْلِحُونَ

 «.راه آن وارد شوید هر کاری از نیکی آن است که پارسا باشید و در ؛[است

کاری را از  یعنی باید هر ؛«اهَبوابِأَ نْمِ وتَيوا اّلبأتُوَ» :اند که فوق فرموده  آیه تفسیر در

 5.راه خودش انجام داد

 ،ما خاصان» :فرماید ضرورت داشتن روش در کارها می  درباره {حضرت علی

از درهای آن نتوان  ها جز خانه یاران و گنجوران نبوت و درهای رسالت هستیم و در

 ةٍريّصِبَ رِيّْلي غَعَ لُعامِّلْاَ» :فرمود {اهمیت داشتن روش، امام صادق در 1.«وارد شد

مانند  ،بصیرت کننده بی عمل 4؛عداًا بُّلَاِ رِياّلسَ عَةُ رسُ هُدُيزتَ اّلَفَ قٍيرطَ رِيي غَّلَعَ رِائِاّلسَكَ

جز  ،رساند او را به هدف نمی ،سرعت حرکت .رود رهنوردی است که به بیراهه می

آن کس که  !ای مردم» :کند که به مردم سفارش می {حضرت علی« .کندکه دورش  آن

آید و آن کس که راه بیراهه را در پیش گیرد، در بیابان  به آب در ،دیراه آشکار را بپیما

علوم شیوه و روش خاص خود را دارد که  ای از رشته هر ،بنابراین 2.«افتد نشان می بی

 تعلیم و تربیت نیز .گرفته شود، نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت درست به کار اگر

ها، در  ها و روش ند با شناسایی بهترین شیوهنتوا ست و مربیان و والدین میچنین ا

 .دها بهره ببرن رسیدن به اهداف از آن

 6 «.هاسبابِي اَفِ غراضَوا االَاطّلبُ ا وَهَبوابِاَ نْمِ اتِيبدخّلوا االَاُ»

                                                
 .482بقره، .  4
 .80 ، ص1 ، جطباطبائی، محمدحسین، ترجمه المیزان.  9
 (121  خطبه ،البالغه  نهج) «.أَبْوَابِهَا مِنْ إِالَ الْبُیُوتُ تُؤْتَی وَالَ وَالْأَبْوَابُ، وَالْخَزَنَۀُ وَالْأَصْحَابُ، الشِعَارُ نَحْنُ».  9

 .159 العقول، ص تحفابن شعبه حرانی، .  1
 (195خطبه البالغه،   نهج) «!التِیهِ فِی وَقَعَ خَالَّفَ وَمَنْ الْمَاءَ، وَرَدَ الْوَاضِحَ الطّرِيقَ سَلَكَ مَنْ النَاسُ، أَيُهَا».  5

 .مثنوی معنوی، دفتر اول ،الدین محمد جاللمولوی، .  3
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 هاي اثربخش در تربیت روش

 روش تشویق .1

استفاده  ،کودکان های دینی در کردن آموزهمؤثر در نهادینه  های بسیار روش یکی از

ایجاد انگیزش به سوی کارهای  مناسب دری  تشویق یک شیوه. استاز روش تشویق 

کند و آنان را به انجام  تشویق در روح کودک و نوجوان ایجاد انگیزش می. استمثبت 

 کیفری نقش پاداش و  درباره { امیرمؤمنان علی. کند اعمال نیک تحریض و ترغیب می

 را بر پاداش را بر طاعت و کیفر ،خدای سبحان» :فرماید الهی در تربیت آدمی می

معصیت خود قرار داده است تا بندگانش را از عذاب خویش بازدارد و به سوی بهشت 

 1.«کندروانه 

 مقصود از تشویق و تنبیه چیست؟

راز اب ،(متربی)پاسخ مثبت در برابر رفتار مطلوب کودک  ،مقصود از تشویق

مقابل   نقطه. است...  پاداش و  مهرورزی به او، واگذاری مسئولیت مناسب به او، وعده

برابر رفتار نامطلوب متربی است و  پاسخ منفی در ،آن تنبیه است که مقصود از ،تشویق

اعتنایی، تغییر چهره،  نگاه سرد، روی برگرداندن، بی :از جمله ؛برای آن مصادیقی است

پاداش دادن  ،شود که تشویق روشن می ،با این بیان. مه و تنبیه بدنیمحروم ساختن، جری

 کردنمجازات  ،به فردی است که تن به کوشش داده و سعی خود را کرده است و تنبیه

 5.مختلف است[ های از راه]

تشویق را به منزله ضمانت اجرای تعلیم  ،فیلسوف و اندیشمند بزرگ اسالم ،سینا ابن

داند  دهد و مصادیق تشویق و تنبیه را متنوع و متعدد می مورد توصیه قرار می ،و تربیت

ناپسند متربی باید متناسب و تدریجی  برابر رفتار واکنش مربی درکه و معتقد است 

گاه توبیخ است و  رویی، پس از آن ترساندن و آنابتدا روگردانی، سپس ترش. باشد

 1.ه بدنی روی آوردتواند به تنبی می ،مربی در شرایط خاص

                                                
 «.جَنَتِهِ إِلَى لَهُمْ حِیَاشَۀً وَ نِقْمَتِهِ، عَنْ لِعِبَادِهِ ذِيَادَةً مَعْصِیَتِهِ عَلَى الْعِقَابَ وَ طَاعَتِهِ، عَلَى الثَوَابَ وَضَعَ سُبْحَانَهُ اللَهَ إِنَ». 4
 (168حکمت  ،البالغه  نهج)
 .541 ، ص5ج  ،آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیتمحمد،  بهشتی،: ک.ر. 9
 .585 ، ص1 ، ج[دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سیره تربیتی پیامبر اکرم و اهل بیت. 9
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ترین روش، تشویق  است اصلی دینی، بهتر نوجوانان به امور برای ترغیب کودکان و

از  ،وانگهی؛ تربیت اسالمی بر سهولت، محبت و مالطفت تأکید دارد باشد؛ زیرا تعلیم و

نمود توان انگیزه و میل فطری او را به مهر و محبت و قدردانی تأمین  طریق تشویق می

در صورتی که تشویق مؤثر واقع نشود و خطا و تخلفی  ،البته. او را جلب کرد و اعتماد

کاری در  مالها آگاهی دادن به او و جلوگیری از به منظور ،از سوی متربی صورت گیرد

 تنبیه در از توان ابتدا به انذار و سپس به تنبیه روی آورد و منظور می ،دینی امور انجام

هایی است که کودک را از  استفاده از روش ،لکه در درجه اولجا تنبیه بدنی نیست؛ ب این

 ،مدتتوجهی، قهر کوتاه بی. انجام کارهای نامطلوب مثل نماز نخواندن ناخشنود کند

انسانی داشته و   های تنبیهی هستند که جنبه شیوه از ،و امثال آن کردن سرزنش، محروم

 1.نه تنبیه بدنی ؛ها استفاده شود آن است از برای تنبیه، بهتر

 هاي دینی تعمیق ارزشاثر تشویق در 

باطن هر انسان به مقتضای  طبیعی که در های فطری و ذخایر سرمایه یکی از

چیز و  هر انسانی قبل از هر. انگیزه حب ذات است ،شده است حکیمانه الهی مستقر

 نظر در زهرکس، به خود عالقه دارد و بالفطره عاشق و شیفته خویشتن است و هیچ چی

خداوند عشق به کمال ، از سوی دیگر .محبوب نیستو خودش عزیز  آدمی به قدر

 ای که هر انسانی به گونه به ؛داده است از نقص را در وجود انسان قرار مطلق و انزجار

شود کودک  باعث می تشویق،. شدن و پیشرفت است تر صورت فطری متمایل به کامل 

. لذت کند و در او احساس رضایت به وجود آیدیا نوجوان از کار خودش احساس 

تشویق، موجب پیدایش نشاط و رفع . ف شدن تکرار عمل استعنتیجه این امر، مضا

زمینه  ،و وقتی این حالت ایجاد شد، اشتیاقش برانگیخته شده شود میکسالت در فرد 

 .گردد رشد و کمال بیشتری برای او فراهم می

 شرایط تشویق 

تشویق، زیان و خطری را برای کودک به دنبال نداشته باشد، رعایت  که امر برای این

 :ز اهمیت استینکات ذیل حا

                                                
 .141 ص های تربیت در اسالم، احمد، اصول و روش احمدی،. 4
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او را  ،در ضمن. نه خود او را ؛باید عمل یا اخالق نیک کودک را تحسین کرد. 1

 .او استعمل و صفت  ،باید متوجه کنیم که آنچه ارزشمند است

رفتار کودک و نوجوان باشد و روحیه  موقع و متناسب با نوع به، جا تشویق باید به. 5

ها مالحظه  زبانی، رفتاری، مالی، معنوی و جز این :انتخاب شکل آن، یعنی شخص در

 .شود

اگر » :کند گونه بیان می انواع تشویق و ترغیب را این های قابل توجه در غزالی تفاوت

است نداند به دبیرستان شو تا به درجه ریاست رسی، وی خود لذت ری کودک را گویند

که چه باشد؛ لکن باید گفت به دبیرستان شو تا شبانگاه، چوگان و گوی به تو دهم، تا 

تر شود، وی را  بازی کنی، تا کودک به حرص آن به دبیرستان شود و چون بزرگ

وی را  ،تر شود چون بزرگ .بازی بدارد ترغیب کند به جامه نیکو و زینت، تا دست از

تر   جامه دیبا، کار زنان باشد و چون بزرگ به خواجگی و ریاست وعده دهد و گوید

اصلی ندارد که همه به مرگ تباه شود؛  ،خواجگی و ریاست دنیا گاه گوید آن ،شود

 1.«گاه وی را به پادشاهی جاوید وعده دهد آن

 .سردی آنان دلنه  ؛که باعث ترغیب دیگران بشود ای باشد گونه تشویق باید به. 1

 زیرا در ؛نکند تشویق باید به اندازه و معقول باشد و به هیچ وجه از حد تجاوز. 4

زیرا  ؛اندازه باشد از نباید کمتر شود و نیز موجب غرور و تباهی شخص می ،این صورت

 .دهد دست می نتیجه مطلوب خود را از

صورت هدف درآید   ید بهنبا ،بنابراین .ای برای ایجاد انگیزه است وسیله ،تشویق. 2

این صورت، نقش بازدارنده  زیرا درکند؛ و تمام ذهن و فکر کودک را به خود مشغول 

 .کند پیدا می

باید علت آن را برایش بگویید و این عمل  ،کنید موقعی که کودک را تشویق می. 6

تأیید درون  ای صورت گیرد که کودک خود را مستحق آن ببیند و آن را در گونه  باید به

 .کند

 .بیشتری دارد جمع، اثر حضور تشویق در. 5

                                                
 .29 ، ص1 ، جآرای مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک محمد، عطاران،. 4
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 روش الگویی .2

این  در .روش الگویی است ،تربیت کودکان و نوجوانان در های مؤثر شیوه یکی از

 کند و تحت عنوان سرمشق و الگو استفاده می  از فرد یا افراد دیگر به شخص ،روش

 .کند د را با آن همساز میو خو کردهرفتار دیگران پیروی  تأثیر مشاهده، از

 پیروی عینی و مشهود از یک اندیشه و عمل در ،الگو» :توان گفت می ،بنابراین

 «.های گوناگون، جهت رسیدن به کمال است جنبه

چند  کودک در .گیرد طبیعی با روش الگویی شکل می طور  به ،تربیت ابتدایی انسان

 پیرامون خود که در درجه اول پدرافراد  سال نخست زندگی خود، همه کارهایش را از

اش  و ساختار تربیتی کند آنان رشد می کند و با تقلید ازاویند، الگوبرداری می مادر و

رو، روش الگویی در سامان دادن شخصیت و رفتار کودک، نقش   این از. یابد سامان می

به برکت . است دار در انسان غرایز نیرومند و ریشه یکی از ،غریزه تقلید. سزایی دارد به

 وجود همین غریزه است که کودک بسیاری از رسوم زندگی، آداب معاشرت، غذا

ها را از پدر و مادر و سایر  خوردن، لباس پوشیدن، طرز تکلم، ادای کلمات و جمله

 .بندد گیرد و به کار می می معاشران فرا

شنوند  و میبینند  می که است ای باز چون دریچه ،چشم و گوش کودکان و نوجوانان

با این تفاوت که  ؛شود آن منعکس می چیزی در ای است که هر چون آیینه ،شان و ذهن

ها را در  این ،ولی ذهن کودکان و نوجوانان ؛دارد آیینه عکس اشیا را در خود نگه نمی

ها و رفتارهای دینی و  ند فعالیتنتوا والدین و مربیان می، بنابراین. دارد نگه می خود

ای هماهنگ کنند که فرزندان، متوجه شوند و الگوی ذهنی آنان  گونه  را بهمذهبی خود 

 .انجام این امور شکل دهند را در

تحقیق بسیار جالبی انجام داده  ،رفتار الگو تقلید و تکرار خصوص در «باندورا»

گروه آزمایشی  در .آن کودکان یک مهد کودک را به پنج گروه تقسیم کرد است که در

طور فیزیکی و   پردازند که به ی میسال بزرگالگوی فرد  ن به مشاهده رفتاراول، کودکا

کودکان حوادث و رفتار فوق  ،گروه دوم در .کنند لفظی به یک آدم پالستیکی حمله می

در گروه آزمایشی سوم، کودکان رفتار تهاجمی . کنند را در فیلمی مشاهده می

هیچ یک  کودکان در ،روه آزمایشی چهارمگ در. بینند فیلم کارتونی می ها را در شخصیت
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کودکان به  ،خره در گروه آزمایشی پنجمگیرند و باأل از سه موقعیت فوق قرار نمی

  .ورزند تهاجمی مبادرت میغیر  مشاهده یک الگو با رفتار آرام، مطیع و

شده، تمام کودکان در موقعیت زمان معین بعد از مشاهده رفتارهای مختلف در

کودکان  طریق یک پنجره به مشاهده رفتار آزمایشگر از. گیرند می یکسانی قرار

تحلیل  در. کند پردازد و رفتارهای تهاجمی شفاهی و عملی آنان را یادداشت می می

الگوی پرخاشگری را  رسند که به این نتیجه می ،ها اطالعات به دست آمده از یادداشت

می بیشتری نسبت به گروه چهارم های اول تا سوم دیده بودند، رفتار تهاج که گروه

گروهی  ،دهند و برعکس نشان می خود از( گروهی که هیچ موردی را مشاهده نکردند)

تهاجمی را مشاهده کرده بودند، رفتار غیر  الگوی رفتار آرام، مطیع وکه ( گروه پنجم)

 زا ،(گروه چهارم که هیچ موردی را ندیده بودند)تهاجمی کمتری نسبت به گروه کنترل 

 1.دادند خود نشان می

راه  تنها از ،گونه زحمت و مشقتی آسانی و بدون هیچ به و کودک، مقلد خوبی است

ها  برخی پژوهش .کند می مدتی تکرار شنود و پس از بیند، می او را می .آموزد تقلید می

کنند  سالگی، پسران از پدران تقلید می سنین تشخیص، یعنی حدود شش اند از نشان داده

افراد  رشد، از مسیر کودک در .آنان ناآگاهانه است دختران از مادران و این تقلید درو 

همه اطرافیان  .های بسیاری است ها و شنیده دیده تأثیر پذیرد و تحت بسیاری الگو می

ها  همه آن ولی والدین از اند؛ کگذارند و مدل و الگوی کود می او اثر ای در گونه به

تا سنین نوجوانی همچنان  ،کودکان د و این اهمیت و تأثیر درهستن و مؤثرتر تر مهم

این دوران بسیار سنگین است و باید به  این اساس، وظیفه والدین در بر .تداوم دارد

اگر سخن ناروا . شوندمند  خوب خود بهره اخالق و رفتار فرزندان فرصت بدهند تا از

اگر از اوالد  .ان خود جاری کنندحضور فرزند گونه سخنان را در نباید این ،خوب نیست

دوست  اگر. خیر برای کودکان خود الگو باشند کار باید در ،خوب دارند خود انتظار کار

 والدین باید به .گام باشند خود باید پیش ،دارند فرزندشان نماز اول وقت بخوانند

 5.ای عمل کنند که فرزندان به آنان دید مثبت داشته باشند گونه 

                                                
 .61 صهای آموزشی و پرورشی،  مهارت حسن، شعبانی،.  4
 .514 ، ص1 مجموعه مقاالت نماز و خانواده، ججمعی از نویسندگان، . 9
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 [ناقرآن و سیره معصوم الگو در
 .های تربیتی است ترین روش یکی از مهم ،الگو و اسوه استفاده از ،کریمقرآن در

کند و  عنوان الگو معرفی می  را به ,گرامی اسالمصراحتاً رسول ،کریمقرآن خداوند در

صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر  اقتدای به رسول خدا چه در البته در»: فرماید می

ف و افعال نیکو، خیر و سعادت بسیار است برای آن کسی که به ثواب خدا و روز اوصا

 1«.کند قیامت امیدوار باشد و یاد خدا را بسیار

به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین سیرت است » :فرماید می  {علی  حضرت

 5«.و به سنت او بگروید که راهنماترین سنت است

عنوان الگویی شایسته برای اصحاب بود که چگونگی   به ,پیامبر گرامی اسالم

 روایت شده است که یک «حازم ابی»از  .آموخت ها می این روش به آن ها را از عبادت

 :رو به مردم کرد و فرمود ،وقتی نمازش تمام شد .خواند نماز روی منبر بر ,پیامبر بار 

من پیروی کنید و کیفیت  انجام دادم که شما از جهتمن این کار را بدین  !ای مردم»

حفظ االطفال بّصالح ي» :فرماید می {امام کاظم« .خواندن نماز را از من یاد بگیرید

 «.شود های رفتار والدین حفظ می خوبی اثر در ،کودکان رفتار 1؛آبائهم

های پاک و بافضیلت، انگیزه و میل به پاکی و آراستگی به فضایل را  الگو ،بنابراین

فضیلت، جوامع را به سوی ناپاکی و  و الگوهای ناپاک و بیکنند  میجوامع ایجاد  در

است که دلیل بدین  ،نقش الگوها شده است آن همه تأکیدی که بر. انگیزند رذایل برمی

هنری که  که هر؛ چنانکنند دیگران را مطابق خود می ،الگوها چون مقبول واقع شوند

  .دشو ف میمتص استادی داشته باشد، جان شاگردش بدان هنر

 مسئولیت الگوها 

والدین  .ستا ها الگوها، مسئولیتی بس سنگین نیز متوجه آن با توجه به نقش خطیر

نتیجه بگیرند که موارد ذیل را  وکرده د از روش الگویی استفاده نتوان و مربیان زمانی می

 .رعایت کنند

                                                
 .51آیه احزاب، . 4
 .116البالغه، خطبه   نهج. 9
 .158 ، ص2 ج، األنواربحار . 9
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 امیر .باشند پیشتاز این امر های دینی باید خود در والدین قبل از توصیه به ارزش. 1

، باید پیش از کندکه خود را پیشوای مردم  هر» :فرماید باره می  این در {علی ، مؤمنان

زبانش با سیرت و از به تعلیم خویش بپردازد و تربیت کردنش، پیش  ،تعلیم دیگران

از  ،تر به تعظیم است ، شایستهکندکه خود را تعلیم دهد و تربیت   رفتارش باشد و آن

  1«.کنده دیگری را تعلیم دهد و تربیت ک آن

صورت عملی و رفتاری کودکان را به مسایل دینی  مربیان و والدین سعی کنند به. 5

خویش  مردم را با رفتار»: فرمایند توجه داده، می به این امر {امام صادق .دعوت کنند

  5«.به حق دعوت کنید، نه با زبان خویش

 .شان تناقض به وجود نیاید عمل باید مراقب باشند بین گفتار و وارهوالدین هم. 5

ل دینی نسبت به کودکان و نوجوانان ئانجام مسا شتیاق مربیان و والدین باید درا .4

 .باشد برابر چند
 هرريک ررر  یت  ي ررت یه  ررلس و رر      

 

 ریررر    ررر   ب  رررل یهبرررق   ررر رد 
 

 روش محبت . 3

فرزندان به  های دینی در نهادینه کردن آموزه درتواند ما را  ابزارهایی که می یکی از

جذب افراد  عوامل بسیار مهم در یکی از ،محبت. محبت کردن است ،هدف برساند

والدین  ،این مدت در. استعمیق و پایدار  ،شونده که اثر آن روی فرد تربیت است

 .ببینندآنان  رفتار را در توانند منویات تربیتی خود را به افراد القا کنند و تغییر می
 هررر   ررريقل   رررلد   بحبرررت   ررر   ته

 

 هررر  هیلررر   رررلد   بحبرررت  رررقر   ته
 

  رررر ف   ررررلد   ته بحبررررت دایدهرررر  
 

 ته بحبررررت دیدهرررر   رررر ف   ررررلد   
 

 رىىرررل بحبرررت برررقده ه رررله بررر     ته
 

  4رىىرررل بحبرررت  ررر ه  ىرررله بررر     ته
 

شمار   ها به جذب و هدایت انسان عنوان اساس و رکن در  دین اسالم، محبت به در

 یکی از .اند ها رسوخ کرده و راسخ مانده پایه محبت به دل بر ،ادیان الهی .رود می

                                                
 مُعَلِمُ وَ -بِلِسَانِهِ تَأْدِيبِهِ قَبّْلَ بِسِیرَتِهِ تَأْدِيبُهُ لْیَكُنْ وَ -غَیْرِهِ تَعْلِیمِ قَبّْلَ نَفْسِهِ بِتَعْلِیمِ فَلْیَبْدَأْ -إِمَاماً لِلنَاسِ نَفْسَهُ نَصَبَ ْمَن». 4

 (51البالغه، حکمت  نهج) «.مُؤَدِبِهِمْ وَ النَاسِ مُعَلِمِ مِنْ -بِالْإِجْلَالِ أَحَقُ مُؤَدِبُهَا وَ نَفْسِهِ

 (19االسناد، ص قرب) «.مكُتِنَبألسِ ةوا دعاكم، و التكونُعمالِأَبِ الناسِ ةونوا دعاکُ». 9

 .کینه و غل و غش است ایجا به معن در این. 9
 .مثنوی معنوی، دفتر دوم ،الدین محمد جالل ،مولوی. 1
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با  زیرا؛ این روش بوده است استفاده از ،,های پیامبراکرم ترین و مؤثرترین روش مهم

 و اگر .ندداد ها را افزایش می کردند و هم انگیزه آن افراد ایجاد می جاذبه در ،این روش

 شدند تا از نشین به دورش جمع نمی همه اعراب بادیه گرفت، آن این روش را پی نمی

درباره  {حضرت علی .نشینی و بربریت به تربیت و فرهنگ دینی پناه آورند بادیه

جای  در 1.«خرد است نیمی از ،دوستی ورزیدن» :فرماید این روش می اهمیت و تأثیر

نیروی  ،واقع در 5.«آورد پیوند با مردم را فراهم می ،دوستی ورزیدن» :فرماید می دیگر

آن است که بدین  ،است و بهترین تربیت تربیتی، نیرویی عظیم و کارساز نظر محبت از

ها  با فطرت و سرشت آدمی سازگاری دارد و پذیرش آن ،زیرا محبت ؛روش تحقق یابد

کارگیری روش  ضرورت و اهمیت به .گونه تحمیلی است از ناحیه درون و بدون هیچ

است و سبب همسانی و همراهی فرزند با  آور ست که محبت اطاعتا ومحبت از این ر

درباره روش و  ,نقل شده است که از رسول خدا { علی از .شود والدین و مربی می

روش و )اساس  بنیاد و ،؛ محبتساسيأ بُحُاّلْوَ» :سنت آن حضرت پرسیدم، فرمود

 1«.من است( سنت

 شدن رفتار درونی درمحبت  تأثیر

رنگی و  هم ،محبت با ظهور. قوی وجود دارد ای بسیار رابطه ،محبت و اطاعتمیان 

شود و  مطیع و پیرو او می ،دل آدمی بنشیند کسی که در محبت هر .شود اطاعت پیدا می

تا جایی که  ؛محبت و محکوم آن است اسیر ،انسان .کند خواست او سرپیچی نمی از

تواند بشر را تا سرحد  دوستی، می احسان و اظهار 4«سانِالحْاِ بدُعَ نسانُالِاَ» :اند گفته

ورزی نسبت به انسانی است که  این نتیجه طبیعی محبت ،بندگی به پیش ببرد و البته

 .فطرت بشری خویش را از دست نداده باشد

 ،کنند و محبت برقرار والدین و مربیان بین کودکان و نوجوانان رابطه توأم با مهر اگر

توجه کودک  ،واسطه آن حوزه عاطفی ایجاد خواهند کرد که به بین خود و کودک یک

و  هابرابر دستور های مثبتی در وقتی توجه کودک جلب شد، پاسخ .شود جلب می

                                                
 .419نهج البالغه، حکمت . 4
 .944، حکمت همان. 9
 .479 ص ،44 ، جمستدرک الوسائل. 9
 .8774الحکم، ح  غرر. 1
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و  ها صورت دوام این محبت و راهنمایی دهد و در خود نشان می ها از راهنمایی

 آید و در درمیصورت ارزش   کودک و نوجوان به های دینی در های مثبت، آموزه پاسخ

 . شود او نهادینه می

ای  گونه  به ؛ستا آسا مهرورزی و احسان، معجزه ،محبت تأثیرکه سعدی معتقد است 

 :گوید باره می  این او در. دهد قرار می تأثیر انسان، حیوانات را هم تحت که عالوه بر
  ررر  یه دی لسررر  پيشرررا  برررل جرررلتب

 

 ت  گل رررفىلس یوتب پررر   رررر دی ررر  
 

  ررت و  ىررلت تلرر  یل رری ب گفرر ا  ررلو
 

 تت گل رررفىل  ید ت رررلی پررر   رررر  بررر  
 

  رربر طررل  و ه بيررق ته تو  رر ه رررقد   
 

 چررر  و یت رررت پلليرررلب  غررر ه ررررقد     
 

 دولرررل ت    هلررر ب بررر  هىرررله ته پررر 
 

 ررر  جررل خررلیده  ررلد ته ررر  بررقد و خللررل 
 

 چل   ه برل ته لرين و  ر دس  ر  جر س     
 

 !ستتس خلتو ررررل ی :بررررقت دلررررل و گفررررت
 

 نىَ ررقد  رر  ب رر  برر   رر  تلرر  یل رری ب 
 

  ررت دی گررقد ن ت ررر  تر رر ب ریىررلس  
 

  رر  قیفرر  ررر  دلل ررت پيرر  دبرر ب   
 

 1 يرررر ید هیرررر  ری رررر   ررررق پي برررر ب  
 

یکی از اصول مهم و اصلی است که  ،به وجود آوردن احساسات عاطفی و اخالقی

 ،کدام به نوبه خود به وجود آید؛ زیرا هر سال بزرگباید بین کودک و پدر و مادر، یا 

 این اصول بر پایه درستی در اگر نقش مهمی را در سازندگی شخصیت کودک دارند و

و اخالق کودک به وجود  ناهنجاری در رفتار ،نباشد، بدون تردید محیط خانواده استوار

دارای  ،کودک»: گوید باره می  این در «امیل» کتاب در «ژان ژاک روسو» 5.آید می

و  پدر. گیرد او نباید به طور آشکار و جابرانه تحت فرمان قرار .شخصیت مستقلی است

مادر باید با او مانند دوست و موافق باشند و یا الاقل نباید بداند که تحت فرمان قرار 

فرزندان نباید فکر کنند که پدران و مادران به  .گرفته است و بایستی فرمان او را بپذیرد

 «.شوند شان دوست می وستانه باشد، کودکان با والدینفرمان اگر د .دهند آنان دستور می

محبت نیاز مستمر و همیشگی کودک است و همواره باید کودک را با  ،واقع در

توان گفت که نگرش مثبت فرزندان نسبت به  می ،این اساس بر. محبت همراه خود کرد

نند با ایجاد توا آنان می. مهرورزی و محبت والدین دارد ریشه در ،مذهب و امور دینی

                                                
 .سعدی، بوستان. 4
 .442 ، صشناسی کودک و اصول تربیتی جوانان روان. 9
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دینی  مهر و محبت، تجربه خوشایندی در ذهن کودک ایجاد و بین امور فضایی آکنده از

 . کنندقوی برقرار  یارتباط ،و ذهن کودک

 :زالبته محبت شرایطی دارد که عبارت است ا

 . محبت به کودک باید راستین باشد. 1

ممکن . مام وجود لمس کندرا با ت  دل و زبان آورد تا فرزند آن محبت را باید از. 5

این  .نکنندر اما اظها ؛است پدری و مادری فرزند خود را در دل دوست داشته باشند

 .تأثیر چندانی ندارد ،نوع محبت

 . محبت به فرزندان باید یکسان باشد. 1

 .دشومحبت نباید مانع امر و نهی . 4

 . محبت به کودک باید معقول و به اندازه صورت گیرد. 2

 بخشی  بصیرت روش. 4

 باقوای در قلب، نورانی به نور قدسی است که » :چنین تعریف شده است ،بصیرت

 دکتر» 1«.بیند گونه که چشم، صورت اشیا را می  بیند؛ همان آن حقایق و بواطن را می

تربیت را  بصیرت در دیدگاه امام خمینی با تأکید بر «تربیت اسالمی» کتاب در «شرفی

امور و  تلقی آدمی از در حقیقت، بصیرت یا بینش به طرز»: کند یگونه معرفی م  این

شود و به تعبیری دیگر، بینش، نوعی آگاهی عمیق و گسترده  اطالق می حوادث نیز

 «. است

حیات  آن بر کردنحاکم  دین و از مندی بیشتر برای بهره ،مکتب تربیتی اسالم 

آن، ابتدا همگان را به تفکر و تعقل عادی و مبارزه با دیانت تقلیدی و تحدید و تعدیل 

میان ادیان سنتی و موروثی  مفاهیم و مبادی دین و کشف حقانیت دیانت الهی از در

 قرآن   در  خداوند. کند می  منع شدت بهآبا و اجداد  تقلید کورکورانه از د و ازکن میدعوت 

بدترین جنبندگان نزد  5؛يَعْقِّلُونَ الَ اّلَذِينَ كْمُاّلْبُ اّلّصُمُ اّلّلّهِ عِندَ اّلدَوَاّبَ شَرَ إِنَ»: فرماید می

و ناتوان  حق عاجز استماع و اظهار کنند و از کسانی هستند که تعقل نمی ،خداوند

  تربیت، توجه به روش معرفت و بصیرت امر یکی از محورهای اساسی در «.هستند

                                                
 .91التعریفات، ص  ،علی بن محمد جرجانی،. 4
 .99آیه انفال، . 9
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که نتیجه آن به معنای نوعی آگاهی عمیق و گسترده است  ،معرفت و بصیرت .است

کریم نیز این روش مورد  در قرآن. است ایجاد پیوند بین انسان و واقعیت مورد نظر

 عَمِيَ وَمَنْ فَّلِنَفْسِهِ أَبّْصَرَ فَمَنْ رَبِكُمْ مِن بَّصَآئِرُ جَاءكُم قَدْ» :گرفته است تصریح قرار

 از طرف خدا آمده ست، البتها آیات الهی و کتب آسمانی که سبب بصیرت شما 1«فَعَّلَيْهَا

زیان  در ،بماند کس کور کس بصیرت یافت، خود به سعادت رسید و هر پس هر .است

 «.دافتا

تواند تکالیف الهی را بشناسد تا به  نمی ،انسان بصیرت و آگاهی نداشته باشد اگر

این  در ,پیامبراکرم. دهد و به هدف حیات خویش برسد ها تن در آن اطاعت از

 کور 5؛هُتُرَيّصي بَمَعْتَ نْي مَمَعاَما اّلْنَإ ،هُرُّصَي بَعمَيَ نْي مَعمَالَاْ سَيّلَ»: دفرمای خصوص می

 «.کسی است که بصیرتش کور باشد بلکه کور ؛آن نیست که چشم او نتواند ببیند

حرکت او و » :صراحت اعالم کند که شود به سوی خداوند مأمور می از ,پیامبراکرم

 1«.بینی است بر مبنای بصیرت و روشن ،پیروانش

به تفکر  ،شود که بعد از شنیدن سخنان به کسی اطالق می بصیر ،در روایات

های عبرتی که  مایه پردازد و از می ها به تفکر ن آ هدربار، مشاهده امور پردازد، بعد از می

های  انهکند در راهی که دارای عالیم و نش گیرد و تالش می عبرت می ،حوادث است در

 شود که از حالتی برای او ایجاد می ،درک و بینش درونی اثر کند و در واضح است، سیر

 رِبَاّلعِبِ عَفَانتَ، وَرَّصَبْأَفَ رَظَنَ وَ رَكَفَتَفَ عَمِسَ نْمَ رُيّصما اّلبَنّاِفَ»؛ کند مهالک پرهیز می افتادن در

  4«.يوِهاي اّلمَفِ ةرعاّلّصَ هِيفِ بُنَجَتَيَحاً اضِداً وَدَجَ كَّلَسَ مّثُ

 ها که وظیفه پیامبران الهی بوده، بر سوق دادن به سوی نور و روشنگری درون انسان

مبنای بصیرت و آگاهی و  شناخت بر زیرا در ؛گرفت مبنای روش بصیرت صورت می

توانند با کودکان و  والدین و مربیان می ،بنابراین .تعقل، انحراف و کجروی نیست

خلقت و آفرینش  هدف از های دینی بحث و گفتگو کنند که ه ارزشنوجوانان دربار

چرا ما باید عبادت کنیم؟ رعایت  زندگی دارد؟ در یها چیست؟ دین چه نقش انسان

                                                
 .411انعام، آیه . 4
 .9979 ح، 939 الفصاحه، ص  نهج. 9
 (418یوسف، آیه )« .اتَبَعَنِی وَمَنِ أَنَاْ بَصِیرَةٍ عَلَى اللّهِ إِلَى أَدْعُو سَبِیلِی هَذِهِ قُّلْ». 9

 .199، ص 4الحکمه، ج   میزان. 1
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بینش و  ،نوعی بصیرت روش،این  اب زندگی انسان دارد؟ های دینی چه تأثیری در ارزش

رفتار و ترغیب  تغییر باشند کهمطمئن پس از آن، دگرگونی درونی در آنان ایجاد کنند و 

 .ل دینی را مشاهده خواهند کردئکودکان و نوجوانان به مسا
  رررقس بس رررد  ررر  هوی رلدرررر ب یت بررر 

 

 ررر  ه رر ىل ته فلتلررل چشررا رررلی      هتب
 

 دود چررلب  ررلد وتقرر ،  رر  بس ررد برر    
 

  رررلد  بررر   جررر  ن ته یفررر    رررسلف 
 

 پرريک یود رررلد   رر  بس ررد پرريک    برر 
 

 1خررللن هرريک برر د ررر ی چررلب  للررل ته
 

 آفرینی  بصیرت آثار

 :بخشی به فرد عبارت است از برخی از آثار بصیرت

ها  گذراند و به عمق و باطن آن بصیرت، نگاه فرد را از سطح و پوسته رویدادها می- 

 .دهد نفوذ می

 برابر پذیری در شود و آسیب موجب تعادل و ثبات روح فرزندان می ،بصیرت -

  .معنویت کمتر شود ی تهدیدکنندهحوادث و عوامل 

 . کند میها را آسان  مشکالت و سختی ،بصیرت- 

 گویی  روش قصه . 5

دهد که  میخی نشان یشواهد تار. داستان است ،وسایل تعلیم و تربیت یکی از

رایج و عمومی در میان همه اقوام و ملل بوده است و معموالً  ای وسیله ،داستان و قصه

قصه  مجامع عمومی برای مردم اند که در ای وجود داشته حرفهزمان، نقاالنی  هر

، «ایلیا»هایی از  کوچکی به حفظ داستان فرزندان خود را از ،یونانیان قدیم. اند گفته می

  .کردند وادار می« اُدیسه»و « همر»

ها را در تربیت کودک  ها و افسانه ، داستان[ها قصه]ارزش و اهمیت  «افالطون»

کنیم که فقط حکایات را که  پس باید پرستاران و مادران را وادار» :گوید می و  دریافته

برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند پرورشی که روح اطفال به وسیله  ،ایم پذیرفته

ها به وسیله  تر از تربیتی است که جسم آن شبه مراتب بی ،کند حکایات حاصل می

، نویسندگان، فیلسوفان و عالمان اخالق که به ادیبان بسیاری از 5.«کند ورزش پیدا می

                                                
 .مثنوی معنوی، دفتر سوم. 4
 .499، ص تربیت کودکآرای مربیان بزرگ مسلمان برای . 9
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جمله  بوعلی از. اند این قالب بیان کرده خود را در اند، افکار قدرت زبان قصه آگاه بوده

بسیاری از مضامین بلند عرفانی را آورده « حی بن یقضان»قصه  کسانی است که در

 . بهره جسته است ر، بسیاحکایت و تمثیل از ،«کیمیای سعادت»کتاب  است و غزالی در

 اهمیت قصه در قرآن

 کریم، بازگو کردن سرگذشتی است که از واقعیات عینی حیات بشر  قرآن قصه در

عنوان یک منبع داستان   قرآن خودش را به. حکایت دارد تا برای آیندگان عبرتی باشد

کنیم تا به  صورت قصه برای تو بیان می  ما اخبار پیامبران را به» :گوید و می کردهمعرفی 

ن موعظه و اد و برای مؤمنشو حق آشکار می ،قلب تو آرامش دهیم و به همین وسیله

 1.«خواهد بود تذکر

 های قرآن در دهد که اهداف قصه نشان می ،آید آیات قرآن به دست می آنچه از

 :شود خالصه می محورهای زیر

  ؛مستقیم غیر یتربیت و آموزش از طریق آموزش القا. 1

  ؛و تفکرعبرت . 5

  ؛مبنای زدودن خرافات دینی صحیح بر بیان حقایق و احیای تفکر. 1

  ؛شاهد صدق نبوت و زمینه برای گسترش دعوت. 4

  5.ن با نوید موفقیتاهای مؤمن و امیدآفرینی در دل پیامبر آرامش خاطر. 2

 انسان داستان بر گی تأثیرچگون

اعماق روح  مستقیم درغیر  طور  گویی روشی است که به قصه ،در تعلیم و تربیت

 گو، ضمن بیان وقایع مهم اقوام، نویس و قصه داستان. گذارد کودک و نوجوان تأثیر می

های مهم تاریخ، روح خواننده و شنونده را به همراه خویش تا عمق  ملل و شخصیت

گفتار و رفتارشان سرمشق  د تا ازکن و الگوهایی را برایش مجسم می دبر تاریخ می

غیر  طور  به. مستقیم و نامرئی استغیر  ،قصه و داستان تأثیرات. ند و پیروی کنندبگیر

تشویق  کند، دهد، موعظه می کند، عبرت می هدایت می ،دهد مستقیم راه را نشان می

شود و به  مستقیم القا میغیر  شکل ها به همه این .کند امیدوار می د وترسان می نماید، می

                                                
هود، ) «.لِلْمُؤْمِنِینَ وَذِکْرَى وَمَوْعِظَۀٌ الْحَقُ هَذِهِ فِی وَجَاءَکَ فُؤَادَکَ بِهِ نُثَبِتُ مَا الرُسُّلِ أَنبَاء مِنْ عَلَیْكَ نَقُصُ وَکُالً». 4

 (491آیه
 .973معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، ص . 9
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یکی از کارهای مورد عالقه  ،شنیدن قصه ،واقع در 1.بود خواهد پایدار ،همین جهت

 دهند و خود را در ها با هیجان زیاد به داستان گوش می آن. کودکان و نوجوانان است

قصه، نه تنها . پذیرند تأثیرات الزم را می ،این صورت دهند که در گو قرار می اختیار قصه

ای جذاب و مناسب طراحی و بیان  ونهبه گ های مفیدی برای کودک دارد، بلکه اگر پیام

والدین  5.دکنهای آن قصه همانند  کوشد خود را با شخصیت نوجوان می شود، کودک و

های مذهبی و دینی، زمینه رشد و شناخت کودک را  توانند با بیان داستان و مربیان می

با های آموزنده و جذاب به ساخت الگوی ذهنی آنان  د و با ارائه قصهکنن  فراهم

ل معنوی ئانجام مسا معنوی بپردازند و زمینه عالقه و انگیزه آنان را در های گرایش

کودک و  ،نتیجه شود و در نوعی اشتیاق در آنان ایجاد می ،این صورت در. فراهم آورند

باعث درونی شدن  ،این رضایت وکند  انجام اعمال دینی احساس رضایت می نوجوان از

 .دشو آنان می عمل اخالقی در

 سخن پایانی

یکی از اصول  ،های دینی و مذهبی آشنا کردن کودکان و نوجوانان با معارف و ارزش

روز با توسعه زندگی  شود و روزبه مهم در تعلیم و تربیت اسالمی محسوب می

یکی از  ،بنابراین .شود احساس می ضرورت آن بیشتر ،علمی و سیاسی ،اجتماعی

کودکان و  های دینی در آموزه به  بخشیدن  عمقباید  ،محورهای مهم و اصلی تربیت

های اخالقی و  نوع آسیب این صورت است که فرزندان از هر زیرا در ؛نوجوانان باشد

ناشی از نداشتن تربیت دینی و  ،های افراد بسیاری از شرارت. مانند اجتماعی مصون می

این  برابر آنان در که  شود های دینی باعث می و درونی شدن ارزش است  اخالقی

 .انحرافات مقاومت بیشتری داشته باشند

این زمان  روح آنان در چون ؛کودکی آغاز کرد تربیت دینی فرزندان را باید از

این انعطاف کاسته  از ،شود تر می چه انسان بزرگ پذیری قابل توجهی دارد و هر انعطاف

های خاصی  ها و لطافت یتاین دوران از حساس که کودک در با توجه به این. شود می

. حاصل شود ها بهره گرفت تا نتایج مفید و مؤثر بهترین شیوه است، باید از برخوردار

                                                
 .412، ص 9ج  عبدالحسین، الغدیر، امینی،. 4
 .912، ص 4مجموعه مقاالت نماز و خانواده، ج . 9
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تشویق کارهای خوب کودکان و نوجوانان  ،تربیت های بسیار مؤثر در یکی از روش

در  ،تشویق. استایجاد انگیزش به سوی کارهای مثبت  راهی مناسب در ،تشویق. است

یکی . کند ها را به انجام اعمال نیک تحریض و ترغیب می گذارد و آن ر میروح آنان اث

 از فرد یا افراد دیگر به شخص ،این روش در. روش الگویی است ،ها از شیوه دیگر

از رفتار دیگران پیروی  ،تأثیر مشاهده  کند و تحت عنوان سرمشق و الگو استفاده می 

جذب  مهم در عوامل بسیار یکی از ،محبتروش . کند و خود را با آن همساز می کرده

 ،این مدت در. باشد عمیق و درازمدت می ،شونده آن روی فرد تربیت که اثر استافراد 

رفتار را در کودک مشاهده  تواند منویات تربیتی خود را به کودک القا و تغییر مربی می

 مل را بیشترداشتن بصیرت و آگاهی نسبت به انجام یک کار، دوام و قوام آن ع. کند

ها  بخشی، روش مؤثری برای نهادینه کردن ارزش روش بصیرت ،بنابراین .خواهد کرد

اعماق  توانیم در گویی نیز می با روش قصه. شود در کودکان و نوجوانان محسوب می

های  کودکان را با شخصیت ،های آموزنده و جذاب کودک نفوذ کنیم و با بیان قصه روح

 .کنیمقصه همانند 
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