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Abstract  Article Info 
Introduction: As important as planning is for religious education, it is important to know the 

issues and its pathology. Possible harms in religious education will frustrate the efforts of 

educators; Therefore, recognizing the negative aspects of education is no less important than 

recognizing its positive aspects; Therefore, the present study was conducted with the aim of 

examining the current situation of religious education and its pathology in Salman Farsi 

Nokhbeghan Center as one of the most successful cultural and educational centers for students in 

the country. 

 Method: In this study, the students and educators of Center with a descriptive-survey method 

and a questionnaire with 81% validity and 81.2% reliability from three perspectives: 

"Educational methods" and " "Educational Content" and "Teacher-Teacher Relationship" are 

examined. 

 Results: The results of descriptive statistics show that the coach's relationship with the coach 

has been affected by injuries such as pessimism towards the coach, creating a spirit of self-

aggrandizement and creating mistrust and hatred towards the coach. Educational methods have 

also been associated with stubbornness, hostility, loss of prestige, and hypocrisy in the educator. 

Also, educational content has been confronted with a negative attitude and pessimism towards 

religious content, learning to be biased in judging, creating instability in religious beliefs. 

Conclusion: According to the identified harms, training-oriented collections should take action 

to correct the educational content, the relationship between the trainer and the trainer and their 

training methods. 
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آموزیهایفرهنگیتربیتیدانششناسیتربیتدینیدرکانونآسیب
 

 1ی ماهان ی نژادنیحس دمحمدرضایس
 نور تهران     امیدانشگاه پ ،علوم تربیتی گروه 1

 
 
 
 

 نور تهران     امیدانشگاه پ ،علوم تربیتیگروه  ، ینژاد ماهان ینیحس دمحمدرضایسمسوول:  سندهی*نو

 seyed.31388@gmail.comایمیل: 

 دهکیچ

های  . آسیب شناسی آن نیز از اهمیت برخوردار است ریزی برای تربیت دینی مهم است شناخت مسائل و آسیب به همان اندازه که برنامه :مقدمه

های  تر از شناخت جنبه اهمیت های منفی تربیتی، کم ؛ بنابراین شناخت جنبه حاصل خواهد نمود های مربیان را بی دینی، کوششاحتمالی در تربیت 

رو تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت دینی و آسیب شناسی آن در کانون نخبگان سلمان فارسی به عنوان مثبت آن نیست؛ از این

 آموزی کشور انجام شده است.های فرهنگی تربیتی دانشنونترین کایکی از موفق

% و پایایی ۸1پیمایشی و ابزار پرسشنامه با روایی  –صورت تمام شماری با روش توصیفی در این تحقیق مربیان و متربیان کانون به ها: روش

 اند. د بررسی قرارگرفتهمور«رابطه مربی با متربی»و « محتوای آموزشی»و « های تربیتی روش»از سه منظر  ۲/۸1%

بینی و ایجاد  هایی از قبیل بدبینی نسبت به مربی، ایجاد روحیه خودبزرگ دهد که رابطه مربی با متربی با آسیبنتایج آمار توصیفی نشان می :نتایج

و ایجاد نفاق و دورویی در متربی های تربیتی نیز با بروز لجاجت، دشمنی، از بین رفتن آبرو  میلی و نفرت نسبت مربی روبرو شده است. روش بی

 همراه بوده است. همچنین محتوای آموزشی نیز با نگرش منفی و بدبینی نسبت به محتوای دینی، یادگیری سوگیری در موضع قضاوت، ایجاد تزلزل

 در باورهای دینی مواجه شده است.

آموزی باید نسبت به اصالح محتوای آموزشی، روابط بین مربی دانش های فرهنگی تربیتیهای شناسایی شده، کانونبا توجه به آسیب :یریگ جهینت

 های تربیتی خود اقدام نمایند.و متربی و روش

 آموزیهای فرهنگی تربیتی دانششناسی، کانون تربیت، تربیت دینی، آسیب :واژگان کلیدی
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 یآموز دانش یتیترب یفرهنگ یها در کانون ینید تیترب یشناس بیآس

 

 مقدمه

یگانه رسالت پیامبران الهی که برگزیدگان خداوندد از میدان   

سدوی ایشدان هسدتند هماندا      هدا و فرسدتادگان او بده    انسان

هدای   هدا و مجاهددت   بوده است. همه تدالش « تربیت بشر»

گرفته و زندگی خود  ایشان در راستای این هدف بزرگ شکل

 اند. تربیت از مباحثی است کده  پای این مقصود فداکرده را به

هر متفکری با زاویده دیدد خداو خدود بده آن نگریسدته و       

مثال کسدی کده بده     عنوان تعریفی از آن ارائه نموده است. به

های فردی تربیت نظدر دارد، آن را کوششدی در جهدت     جنبه

غنی کردن  تجارب فردی انسدان و شدکوفایی اسدتعدادها و    

هدای   کند و آن دیگری که به جنبده  های او معرفی می رغبت

ای بدرای اجتمداعی    عی تربیت توجه دارد آن را وسدیله اجتما

. تربیدت مجموعده اعمدال یدا     ]1[داندد   ساختن انسدان مدی  

منظدور   دار ید  انسدان رمربدیه بده     تأثیرات عمدی و هددف 

هدا، اعتقدادات، احساسدات، عواود  و      اثرگذاری بر شدناخت 

ای  هددای دیگددر رمتربیددانه براساسددبرنامه  رفتارهددای انسددان

یکددی از ابعدداد تربیتددی کدده همددواره   .]۲[سددنجیده اسددت 

های مختل  تربیتی و آموزشی ازجمله نظدام   موردتوجه نظام

تعلیم و تربیت اسالمی بوده است توجه به بعد دینی متربیان 

اسددت.تربیت دینددی فرآیندددی اسددت کدده از وریددق اعطددای 

بینش،التزام قلبی وعملدی بده فدرد هماهند  بدا فطدرت و       

ل به سدعادت دنیدوی و اخدروی    منظورنی دورازجبروفشار،به به

از سویی تربیت دینی در اجرا به دو شکل . ]3[گیرد انجام می

شود. منظدور از تربیدت رسدمی     رسمی و غیررسمی دیده می

ریدزی مددون و از پدیش    این است که تربیت دینی با برنامه

وسیله افراد خاصی در نهادهای آموزشی انجدام   شده به تعیین

وپرورشه و منظور از  وعه آموزششود رمانند مدارس زیرمجم

تربیت دینی غیررسمی تربیتی اسدت کده در قالدب دو نهداد     

گیدرد.   خانه و جامعه بدون ورح و برنامه پیشدین انجدام مدی   

براساس تعری  « آموزی های فرهنگی تربیتی دانشکانون»

اساسنامه ابالغی شورای عالی آموزش و پرورش کشدور بده   

ی اجرای برنامه ها و فعالیدت  برا شود کهمراکزی اوالق می

علمدی و   اجتمداعی،  ورزشدی،  هندری،  ادبی، های فرهنگی،

مهارتی در جهت رشدد و شدکوفایی اسدتعدادهای نوجواندان     

دانش آموز به ویژه دوره های راهنمایی تحصیلی ومتوسدطه  

هدایی کده   مجموعده  .در سراسر کشدور تشدکیل مدی گدردد    

ندش آمدوزان   های خاصی را در جهت تربیت دیندی دا  برنامه

هدا را  نمایند. ایدن کدانون   دار اجرا می وور منسجم و هدف به

توان ترکیبی از تربیت رسمی و غیررسمی دانست که بده   می

نمایند. تربیدت دیندی، تربیتدی     های مختل  فعالیت می شکل

براساس مفاهیم و معیارهاسدت. هرگداه ایدن مفداهیم مدورد      

یدا کمتدر ازآنچده    ها بیشتر  بدفهمی قرار گیرند و یا حیطه آن

هست، ارزیابی شود و یا در مواجهه با مسائل نوظهور عصر و 

هدایی در   صورت نابجا مورداستفاده قرار گیرد آسیب دوران به

های تربیدت دیندی    آسیب .]4[تربیت دینی آشکار خواهد شد

های گوناگون داشته باشد. زمانی کده   تواند عوامل ومنشاء می

ران عرصده تربیدت دیندی    نظدران و پژوهشدگ   به آثار صاحب

کنیم، یکی از مشترکات اصلی عوامل مؤثر در امر  مراجعه می

« رابطه سالم و سازنده بین مربدی و متربدی  »تربیت را وجود 

ارتباط بین مربدی و  »که  ضمن بیان این ]5[یابیم.باقری  می

رود،  جزء ملزومات فعالیت تربیت دینی به شمار مدی « متربی

زا در حوزه  محورهای مهم و آسیب کند که یکی از اظهار می

تربیت دینی همین نحوه ارتباط بین مربدی و متربدی اسدت.    

مبانی نظری » در پژوهشی با عنوان  ]6[همچنین پور ارشد

 هدای  اندیشده بدر آرا و   تأکیدد شناسی تربیت دیندی بدا    آسیب

را در امدر تربیدت   « رابطه»وجود « نظران صاحبکران و تفم

های ناشدی از ارتبداط    ته و به آسیبدینی متربیان الزم دانس

ناسالم بین مربی و متربی پرداخته است.یکی دیگر از عناصر 

و البتدده [نظددرانتربیتددی کدده همددواره موردتوجدده صدداحب  

عندوان   عرصه تربیت دینی بدوده و از آن بده   ]شناسان آسیب

شدود وجدود   یکی از ارکان اساسی تعلدیم و تربیدت یداد مدی    

نده است چنانچه اگدر در ید    محتوای تربیتی سرشار و ساز

ای هرچندد دوسدویه بدین مربدی و     نظام تعلیم و تربیترابطده 

بخش برخدوردار  متربی شکل بگیرد اما اگر از محتوای تعالی

ای را بده دنبدال   نباشد این رابطه الزاماً آثدار تربیتدی سدازنده   

تربیت دیندی در جامعده   »در کتاب  ]7[نخواهد داشت. ادهم

سه عنصر برای تربیدت دیندی مدؤثر بیدان     « اسالمی معاصر

کند: ی  عنصر معلم، ی  عنصدر کتداب درسدی و ید      می

هدای   گیدری معلدم از روش  عنصر روش تددری؛؛ وی بهدره  
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عنوان سومین عامل توفیق نظام تعلیم  تربیتی اثربخش را به

تباط متقابدل معلدم و   و تربیت در کنار محتوای آموزشی و ار

کند. مطالعات آسدیب شناسدانه از بدروز     آموز، تلقی میدانش

هایی در عرصه تربیت دینی حکایدت دارد کده تحقدق    آسیب

اهداف عالی تربیتی را با چالش مواجه نموده اسدت چنانکده   

راهیابی از این چالش هدا و مواندع، مسدتلزم بررسدی دقیدق      

پدژوهش حاضدر بده     روهای آن است؛ از ایدن عوامل و ریشه

وور ویژه درصدد پاسخگویی به این سؤال است کده تربیدت   

آمدوزی بدا چده    های فرهنگی تربیتدی داندش  دینی در کانون

. 1هایی همراه است؟ و سؤاالت جزئی پژوهش شامل آسیب

وضعیت موجود رابطده مربدی و متربدی در کدانون نخبگدان      

. وضدعیت  ۲هدایی روبروسدت؟   سلمان فارسی با چده آسدیب  

های تربیتی در کانون نخبگان سدلمان فارسدی   وجود روشم

. وضدعیت موجدود محتدوای    3هایی روبروست؟ با چه آسیب

هدایی  آموزشی در کانون نخبگان سلمان فارسی با چه آسیب

روبروست؟ بنابراین باتوجه به سؤال اصدلی پدژوهش هددف    

هدای تربیدت دیندی در    اصلی این تحقیق شناسدایی آسدیب  

آموزی است تدا از رهگدذر   تربیتی دانش های فرهنگیکانون

آن، در راستای تحول نظام تربیتی مدارس و اصالح محتدوا،  

هددا و ارتباوددات موجددود، در بهبددود اثربخشددی نظددام    روش

 های مؤثری برداشته شود. وپرورش گام آموزش

 روش ها

روش تحقیق در این پژوهش، توصدیفی و از ندوپ پیمایشدی    

ی بدر مطالعده عمیدق نمونده    است که با توجه به تمرکز آن 

توان آن را در وی  های فرهنگی تربیتی، میمعینی از کانون

نظدر   قلمداد نمود؛ صدرف  هCase studyرمطالعات موردی 

هایی که در اجرای این  های کلی، در مورد روش گذاری از نام

تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است، باید گفدت ایدن ودرح    

مطالعده  -1شده است:  زیر انجامگام یا مرحله اساسی  وی سه

هدای   ها و سوابق پژوهشدیه در پایگداه   علمی مربوط رنظریه

های منتشرشده از محققین حدوزه تربیدت    اوالعاتی و کتاب

منظور شناسایی ادبیات موضدوپ و شدناخت عوامدل     دینی به

زا و همچنددین  هددای آسددیب مددؤثر بددر تربیددت دینددی و روش

وتحلیدل نتدایج    تجزیده -۲های پیش رو در این زمینه   آسیب

هدای   بررسی ادبیات تحقیق و تلفیق عوامدل مدؤثر و آسدیب   

منظدور بررسدی وضدعیت موجدود      شدده بده   احتمالی شناسایی

« مدددورد»هدددای موجدددود در   تربیدددت دیندددی و آسدددیب 

-3موردمطالعددهرکانون نخبگددان سددلمان فارسددیه  هcaseر

های محقق سداخته   عرضه چهارچوب پیشنهادی و پرسشنامه

موردمطالعه رکدانون  هcaseر« مورد»به مربیان و متربیان در 

 نخبگان سلمان فارسیه

بنابراین در اجرای این تحقیق و متناسب با هری  از مراحل 
 :های پژوهشی زیر استفاده شده استفوق از روش

در اجددرای مرحلدده اول  ای:روش مطالعههه کتاانانههه 

آوری و بررسدی  ای و جمدع تحقیق از روش مطالعه کتابخانه
اسناد و مدارک مربوط به مبدانی و سدوابق پژوهشدی ودرح     
استفاده شده است. در این مرحله، ادبیات موضوپ با مراجعده  

های اوالعاتی داخلی و کتب منتشر شدده مربدوط،   به پایگاه
هدای  یی، و عوامدل مدؤثر بدر تربیدت دیندی و آسدیب      شناسا

روش روی این حوزه استخراج گردیده اسدت.  احتمالی پیش

در اجرای مرحله دوم تحقیق، به منظور بررسدی   پیمایشی:

، «هدای تربیتدی  روش»وضع موجود تربیت دینی از سه منظر
از دو «محتددوای آموزشددی»و « رابطدده مربددی بددا متربددی »

اسدتفاده شدده اسدت.در فرآیندد      ی محقق سداخته پرسشنامه
هدا،   منظور بررسی روایی صدوری آن  ها و بهتألی  پرسشنامه

هدای   پ؛ از استخراج عوامل مؤثر بر تربیدت دیندی و روش  
آموزی و تبیین های فرهنگی تربیتی دانشزا در کانون آسیب

های تربیت دیندی   های احتمالی در قالب فعالیت برخی آسیب
ها تهیه  نوی؛ اولیه پرسشنامه پیش  ،بر اساس آیات و روایات

نفدر از متخصصدین    10و جهت ارزیابی تخصصی در اختیار 
حوزه تربیت دینی ردانشگاهی و حوزویه قرار گرفت و ضمن 
اخذ نظرات تکمیلی و یا اصالحی ایشان، فرم نهدایی آن  بدا   

منظدور تعیدین    % تهیه شدد. همچندین بده   ۸1مجموپ روایی 
ا بر اساس نتایج حاصل از اجدرای  ه ضریب پایایی پرسشنامه

درصد جامعه آماری انجدام شدد، پد؛ از     ۲0آزمایشی که در 
هدا، ضدریب پایدایی رآلفدای      هایپرسشدنامه  وتحلیلدداده  تجزیه

ه 1% حاصدل شدد. جددول شدماره ر     ۲/۸1کرونباخه آنبرابر با 
بیانگر ارتباط هری  از گویه های دو پرسشنامه با هرکدام از 

 باشد.سه منظر مزبور می
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 گانه با سه حوزه مورد بررسی ۸بندی گویه های دو پرسشنامه با توجه به ارتباط مقوالت  ه: تقسیم1جدول شماره ر

 
و  های دموگرافید   منظور تعیین فراوانی ویژگی همچنین به
ها از آمدار  شده به هری  از گویه های داده های پاسخ فراوانی

هددای  شددده اسددت. بددرای تحلیددل داده   توصددیفی اسددتفاده 
های مربیدان و متربیدان بدا اسدتفاده از      آمده از پاسخ دست به
هدای   ، با در نظر گرفتن درصد فراوانی پاسخSPSSافزار نرم

منفدی   مربیان و متربیان به هر سؤال و همچندین مثبدت یدا   
هدای   هدا تحدت مقیداس    بندی پاسخ بودن آن گویه، به وی 

« بددون آسدیب  »و « زا آسدیب »، «آسدیب »، «آسیب جدی»
ه که در ادامده بده بررسدی    ۲شده است رجدول شماره پرداخته
 شده است. آمده پرداخته دست نتایج به

 زاییآسیب ها براساس میزانه: وی  بندی پاسخ۲جدول ر
 ارای گویه های منفی ارای گویه های مثبت طیف پاسخ ها

   کامالً موافقم   کامالً مخالفم آسیب جدی

 درحد متوسط موافقم بسیار موافقم درحد متوسط مخالفم بسیار مخالفم آسیب

   مخالفم   موافقم آسیب زا

  مخالفم کامالً بسیار مخالفم  کامالً موافقم بسیار موافقم بدون آسیب

 

 های پژوهش یافته

 شده است: های مربیان و دانش آموزان کانون با ارائه آمار توصیفی در قالب جدول و نمودار ارائه بخشی از ویژگی

 ه: توزیع فراوانی متربیان به تفکی  پایه تحصیلی1نمودارر

 

 

 

 

 

 

 

 ه: توزیع فراوانی متربیان به تفکی  سابقه حضور در کانون3جدول ر

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه 

 مورد اررسی
 گانه / گویه های پرسشنامه 8مقوالت 

 روش های

 ترایتی

 سرزنش جدل و مراء تنبیه

 پرسشنامه مرایان 18تا  15گویه  پرسشنامه مرایان 25تا  19گویه  پرسشنامه مرایان 10تا 6گویه 

 محتوای

 آموزشی 

 تفکر منفی نسبت اه محتوای آموزشی نظام ارزشیاای ناعادالنه رسمی اودن محتوای آموزشی

 پرسشنامه مترایان 16تا  12گویه  مترایانپرسشنامه  11تا 6گویه  پرسشنامه مترایان 5تا 1گویه 

 رااطه مرای

 اا مترای

 نا هماهنگی در رفتار و گفتار مرای تبعیض در رفتار مرای

 پرسشنامه مرایان 14تا  11گویه  پرسشنامه مرایان 5تا 1گویه 

 درصد تعداد سابقه حضور در مجموعه ردی 

 % 1۸ ۲0 سال 1 1

 % 19 ۲۲ سال ۲ ۲

 % ۲۲ ۲5 سال 3 3

 % ۲۲ ۲5 سال 4 4

 % 19 ۲۲ سال 5 5

 % 100 114 جمع
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 ه: توزیع فراوانی مربیان به تفکی  مقطع تحصیلی۲نمودار ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت تربیتیه: توزیع فراوانی مربیان به تفکی  سابقه 4جدول ر

 درصد فراوانی تعداد سابقه فعالیت تربیتی ردی 

 % 75/43 7 سال 5تا  1 1

 % ۲5/31 5 سال 10تا  6 ۲

 % 5/1۲ ۲ سال 15تا  11 3

 % 5/1۲ ۲ سال 15باالتر از  4

 % 0 0 بدون سابقه 5

 % 100 16 جمع کل 6

متربدی در تربیدت    -رابطه مربیوضعیت موجود سؤال اول:

هدایی   دینی در کانون نخبگان سلمان فارسی بدا چده آسدیب   

 روست؟ روبه

رابطده  »های حاصل از وضعیت سدنجی   توصی  آماری داده

دهد که بین نظرات مربیان کانون،  نشان می« متربی -مربی

ه. اگدر ویژگدی تراکمدی بدودن     5تفاوت وجدود داردرجددول   

 5/7۲ها در نظر بگیرم،ندی آسیببمقیاس گاتمن را در وی 

% مربیدان   74و  «تبعیض در رفتدار مربدی  »% مربیان مقوله 

را با آسدیب همدراه   «دوگانگی در رفتار و گفتار مربی»مقوله 

 اند.دانسته

 در کانون نخبگان سلمان فارسی« متربی -رابطه مربی»ه: وضعیت 5جدول ر

 ها وی  پاسخ
 «دوگانگی در رفتار و گفتار مربی»مقوله   «تبعیض در رفتار مربی»مقوله 

 درصد ها تعداد پاسخ درصد ها تعداد پاسخ

 % 3 ۲ % 75/13 11 آسیب جدی

 % 50 31 % 40 3۲ آسیب

 % ۲1 13 % 75/1۸ 15 زا آسیب

 % ۲6 16 % 5/۲7 ۲۲ بدون آسیب

 

تواند بدا   آمیزبا متربیانمی مربیان به وجود رابطه تبعیضاذعان 

تنهدا در امدر    زای زیادی همراه  باشد که نده پیامدهای آسیب

تربیت دینی مؤثر نخواهد بود بلکه تأثیرات منفی زیدادی در  

گونده رفتدار    های ناشی ازاینپی خواهد داشت. ازجمله آسیب

هدایی  از آسیب توان به موارد زیر اشاره کرد: یکی مربیان می

آمیز مربدی بدا متربیدان،     سطح و تبعیض که در اثر رفتار ناهم

تواند بروز پیدا کند، آزارهایی اسدت کده ممکدن اسدت از      می

تر و برتر به او برسد. زمانی که  جانب دیگران به فرد محبوب

صورت مکرر مورداحترام و تکریم قرار  فردی در ی  جمع به

آمیز هستند و خود  فتار تبعیضگیرد و سایرین که ناظر این ر

شوند  دانند، یا آشکارا تحقیر می را نیز مستحق آن تکریم می

گیرد و ایدن امدر    ها شکل می کم، توهم تحقیر در آن یا دست

شود تا نسبت به فرد تکریم شده، حسادت ورزیده و  باعث می

ی وی را به دل بگیرند و در پی فرصتی باشند تا عدزت   کینه

شدده اسدت، از او سدلب کنندد.      ه بده وی داده و کرامتی را ک

السدالمه و   شاهد این موضوپ، داستان حضرت یوس  رعلیده 

 شده است. برادرانش است که در قرآن کریم به آن اشاره
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گونه رفتدار، متوجده خدود     یکی دیگر از پیامدهای این

تدوجهی و   گردد؛ زیرا متربی کده بده او بدی    مربیان می

مربی خود بدبین شدده  مهری شده است، نسبت به  بی

بسدا بده اعمدال     گیدرد و چده   و کینه وی را در دل می

زشتی در جهت آزار و اذیت مربی و انتقام گرفتن از او 

گونه رفتدار   های ناشی ازاین دست بزند. از سایر آسیب

توان به الگوبرداری منفی توسط متربیدان از رفتدار   می

ض و مربی اشاره کرد. به این معنی که متربیان، تبعدی 

عدالتی در رفتدار را از مربدی فراگرفتده و در آیندده      بی

نمایند. همچنین احساس  نسبت به دیگران اعمال می

هدایی اسدت    حقارت و ایجاد دشمنی نیز ازجمله آسیب

کدده از رفتددار ترجیحاندده و تبعیضددانه مربددی حاصددل  

ها و اثرات تخریبدی دوگدانگی    شود. و اما از آسیب می

توان به مدوارد زیدر اشداره     ن میدر رفتار و گفتار مربیا

های اعتمداد متربدی بده     کرد: یکی از عواملی که پایه

کند، تضاد و دوگدانگی در رفتدار و    مربی را سست می

گفتار مربی است. در چنین شرایطی، متربی سرگردان 

ماند  که قول مربی را بپذیرد و یا عمدل او را؟ آیدا    می

یدب  گفتارش صحیح است یدا کدردارش؟ و بددین ترت   

شددود. یکددی دیگددر از  اعتمدداد او از مربددی سددلب مددی

میلدی و   های ناشی از این دوگانگی، ایجداد بدی   آسیب

حتی نفرت در متربی نسبت به مربی و معلم و علدم و  

در کتاب میزان العمل،  ]۸[عالِم است؛ چنانکه غزالی 

گانه معلم را عمل کردن به علم  یکی از وظای  هشت

معلم نبایدد گفتدار   » گوید:  یداند و در ادامه م خود می

خویش را باحالت و رفتار خود تکدذیب کندد، زیدرا در    

«.  شدوند  این صورت مردم از هدایت و رشد متنفر مدی 

وجود دوگانگی در رفتار و گفتار مربی، گاهی ریا را به 

دهد، بددون اینکده مربدی بده آن      متربیان آموزش می

ه از گونده کد   همدان  توجه داشته باشد؛ چراکه متربیدان 

گیرند، از رفتار او نیدز متدأثر    کالم مربی خود تأثیر می

شوند. متربی با مشاهده این رفتار، به جدواز ریدا و    می

تدوان   رسد کده مدی   برد و به این نکته می نفاق پی می

ای و در باون  گونه برای رسیدن به هدف، در ظاهر به

های ناشی از  ای دیگر عمل کرد. از سایر آسیب گونه به

تدوان   دوگانگی که در روایات آورده شده است میاین 

به آبروریزی و از دست دادن اعتبار مربی بین متربیان 

تر و  و جرئت پیدا کردن بر گناه و دروغ بیشتر و بزرگ

 دست اشاره کرد.  اموری ازاین

هدای تربیتدی در کدانون     وضعیت موجود روش سؤال دوم:

روست؟ نتدایج   هایی روبه نخبگان سلمان فارسی با چه آسیب

های  روش»های دانش آموزان در مورد  آمده از پاسخ دست به

تدوجهی از فراگیدران    دهد که درصد قابدل  نشان می« تربیتی

%ه وضددددعیت روش تربیتددددی کددددانون را در مقولدددده 59ر

% 64انددد و  ارزیددابی نمددوده« آسددیب»در ویدد  «سددرزنش»

ته را نیز با آسیب همراه دانس« جدل و مراء»فراگیران مقوله 

در وید   « تنبیده »% فراگیدران در مدورد مقولده    40و پاسخ 

 قرارگرفته است.« بدون آسیب»

 در کانون نخبگان سلمان فارسی« های تربیتی روش»ه: وضعیت 6جدول شماره ر

 ها طیف پاسخ
 «تنبیه»مقوله  «جدل و مراء»مقوله  «سرزنش»مقوله 

 درصد ها تعداد پاسخ درصد ها تعداد پاسخ درصد ها تعداد پاسخ

 % 5/1۲ 10 % 11 1۲ % ۸ 5 آسیب جدی

 % 75/۲۸ ۲3 % 64 70 % 59 37 آسیب

 % 75/1۸ 15 % 16 17 % 19 1۲ زا آسیب

 % 40 3۲ % 9 10 % 14 9 بدون آسیب

 

سددؤال مقولدده  4هددای مربیددان بدده   ضددمن بررسددی پاسددخ

توان درمجموپ چنین بیدان کدرد کده مربیدان      می«سرزنش»

مالمدددت و سدددرزنش متربدددی را یکدددی از کارآمددددترین و 

ی های تربیتدی درزمینده   ترین روش حال یکی از ساده درعین

دانند و ایدن در حدالی اسدت کده      کنترل متربیان سرکش می

های خاو تربیتی اسدت کده    د مهارترو نیازمن استفاده ازاین
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تواند از عهده آن برآید و از ورفی اگر مالمت و  هرکسی نمی

سرزنش در رفتار مربی بدر فضدای تربیدت غالدب شدود وارد      

 شود که بایستی از آن اجتناب کرد. زای خود می حوزه آسیب

جدل »های مربوط به مقوله در بررسی پاسخ مربیان به گویه

که رشد قوه تفکر و تحلیدل متربیدان بده    باید گفت « و مراء

شدود کده از   عنوان یکی از اهداف تربیتی کانون قلمداد مدی 

وریق برگدزاری جلسدات گروهدی و مباحثده تحدت عندوان       

بین مشدهود   شود. اما آنچه دراین دنبال می« های رشد حلقه»

است گرایش فضای جلسات به سمت کشدمکش و جددال و   

هدای   ه بروز بسیاری از آسیبمراء است؛ که این مسئله، زمین

 کندد. ازجملده   جدی را در تربیت دینی متربیان فدراهم مدی  

توان به  هایی که وجود چنین فضایی به دنبال دارد می آسیب

بیماری و کدورت دل اشاره کدرد. کسدی کده بدا مدردم بده       

السدالم   پردازد به تعبیر امام صادق علیده  جروبحث و مراء می

تدر از آن   مریضی بدتر و پسدت بیمار و مریض است که هیچ 

مدراء بدد دردی   »فرمایندد:   برای بشر وجود ندارد. ایشان می

است و برای انسان خصلتی بدتر از آن نیسدت؛ مدراء خدوی    

. از دیگر پیامدهای ]9[«شیطان و پیروان و منتسبان او است

جروبحدددث در فضدددای تربیتدددی همانندسدددازی اسدددت.    

گیدرد   مربی، یاد می دیگرمتربی ضمن الگوبرداری از عبارت به

که ضمن باال بردن خدود و بده سدکوت کشداندن دیگدران،      

حرف خود را به کرسی نشانده و دیگران را تحقیر کند. ایجاد 

هددای ناشددی از  عددداوت و دشددمنی یکددی دیگددر از آسددیب 

کارگیری ایدن روش در تربیدت دیندی متربیدان اسدت. در       به

کل فضای جروبحث، بین ورفین برخوردهایی نامناسدبی شد  

گیرد که منجر به سسدت شددن رابطده دوسدتی و حتدی       می

شود. خواه مراء کننده برحق باشد یا  ایجاد تنفر و دشمنی می

السالم به کمیل  نباشد؛ چنانکه در سفارش حضرت امیر علیه

شده است: ای کمیل! از مراء بپرهیدز،   نیز همین نکته تصریح

ود واداشتی، و زیرا اگر این کار را کردی، سفیهان را بر آزار خ

هدای   . از سایر آسدیب ]9[برد  این رفتار دوستی را از بین می

توان به ازیبن رفتن آبروی انسان، ایجاد نفداق   این روش می

 و دورویی، اذیت و آزار دیگران و... اشاره کرد.

که تنبیه به معنای واق  گردانیدن بر چیزی و آگداه   ازآنجایی

تواندد یکدی از    تی مدی ، آمده است، در حوزه تربی]10[کردن

های مفید و مؤثر قلمداد شود و از ورفی بدا توجده بده     روش

-هدای فرهنگدی تربیتدی داندش    اقتضای سن متربیان کانون

آموزی همچون کانون نخبگان سلمان فارسی و بداال بدودن   

نسبی خطاهای متربیان در این شرایط سنی آگاهی بخشیدن 

اوفی و های سب  عد  های سب  همچون محرومیت و تنبیه

کارگیری این روش، در مسیر تربیدت دیندی و صدحیح     ... به

تواندد بدا کداربرد نسدبتاً زیدادی       متربیان، از سوی مربیان می

همراه باشد. برخی مربیان به جهت ارتباط نزدی  با متربیان 

تواندد در   و با این استدالل که ورود مربی به حوزه تنبیه مدی 

ی که یکی از ابزارهدای  ارتباط صمیمی و مداوم مربی با مترب

ای  شدود، خدشده   مهم در مسیر تربیت دینی متربی تلقی مدی 

وارد کند، هرگونه تنبیه در امر تربیت دیندی متربدی را خدود    

گیرند و در صورت نیداز بده ایدن روش،     شخصاً به عهده نمی

این راه را بده عهدده دیگدران مدثاًل معداون کدانون واگدذار        

تنها در سیره ائمه اوهار  ه نهنمایند و این در حالی است ک می

کارگیری این روش  های بسیار زیادی از به گونه السالم علیهم

در جهت تربیت صحیح و آگاهی بخشی بده اقشدار مختلد     

شود بلکه خداوند در قرآن کریم  بارهدا مجرمدان را    دیده می

های بسیار جالدب   به عاقبت کار خود متنبه کرده است. نمونه

تفاده از مراحل و قواعد مختلد  تنبیده در   و زیادی نیز در اس

مثال یکی از مراحدل   عنوان شودبه سیره بزرگان دین دیده می

هدم از سدوی    تواند تنبیه با کنایه باشدد و آن  تنبیه متربی می

تواندد اسدباب تنب ده و تفکدر را در متربدی       خود مربی، که می

بسا که به تغییرات بنیدادی نیدز در تفکدر و     ایجاد کرده و چه

گونه روش در  رفتار متربی منجر شود. نمونه بسیار جالب این

السالم، جمله کنایه آمیز ایشان به ب شر  سیره امام کاظم علیه

. برخی ]11[حافی بود که به تحول اساسی در وی منجر شد

مربیان در امر تربیت متربی خدود بده مسدئله تهدیدد توجده      

تفاده از آن دانندد و در اسد   زامدی  نکرده و آن را بسدیار آسدیب  

کنند و این در حالی است که خداوند بارها در قرآن  پرهیز می

صورت مستقیم و غیرمستقیم افراد را از عاقبت سوء  کریم به

هدایی از   سدازد. آسدیب   رفتار خویش و مجازات آن مطلع می

جدای نکدوهش عمدل     قبیل تقبیح شخصیت فرد خطاکار بده 

زدگدی در   ابنابهنجار، در نظر نگدرفتن شدرایط متربدی، شدت    

رو، نگاه مجرمانه به متربی حتی  تنبیه، افراط در استفاده ازاین
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تواندد   پ؛ از تنبیه و... ازجمله مسائل نامطلوبی است که می

رو تربیتی، برای متربی  در اثر ناآگاهی مربی در استفاده ازاین

وضدعیت موجدود    سهؤال سهوم:  به دنبدال داشدته باشدد.    

ن سلمان فارسدی بدا چده    محتوای آموزشی در کانون نخبگا

 روست؟  هایی روبه آسیب

محتدوای  »های متربیان در مدورد   آمده از پاسخ دست نتایج به

تلقدی رسدمی بدودن و دشدواری     »در سه مقولده   « آموزشی

تلقدی  »و « نظدام ارزشدیابی ناعادالنده   »، «محتوای آموزشی

مطدابق بدا جددول    « تفکر منفی نسبت به محتوای آموزشی

 وجود آسیب در این مقوالت است.ه بیانگر 7شماره ر

 در کانون نخبگان سلمان فارسی« محتوای آموزشی»ه: وضعیت 7جدول شماره ر

 ها طیف پاسخ
 «تلقی تفکر منفی نسبت اه محتوا» «نظام ارزشیاای ناعادالنه »  «تلقی رسمی اودن و دشواری محتوا» 

 درصد ها تعداد پاسخ درصد ها تعداد پاسخ درصد ها تعداد پاسخ

 % ۲7 15۲ % 34 ۲34 %۲6 14۸ آسیب جدی

 % 36 ۲03 % 39 ۲6۲ %50 ۲۸3 آسیب

 % 11 61 % 7 45 %10 5۸ زا آسیب

 % ۲7 150 % ۲0 13۸ %14 ۸1 بدون آسیب

 

در مددورد ایجدداد تلقددی رسددمی بددودن و دشددواری محتددوای 

آموزشی که نیمی از متربیان آن را در وید  آسدیب معرفدی    

توان به نکات زیر اشداره کدرد: یکدی از عوامدل      اند میکرده

های مربی در مسیر تربیت  مؤثر جهت به ثمر نشستن تالش

دینی متربی، دیدگاه متربی است. درواقع زمدانی کده کدانون    

برای گدرفتن بدازخورد و ارزیدابی متربیدان و یدا هدر دلیدل        

یگری، مجبور به پذیرش برخی سازوکارهای رسدمی نظدام   د

شود، درچنین شرایطی مخاوبپرداختن بده   تعلیم و تربیت می

های درونی خود را از دسدت داده و تدالش    نیازها و ضرورت

خود را در جهت جلب رضایت کانون رانجام تکالی  و کسب 

امتیازه معطوف می کند. زمانی که این تلقی در متربی ایجاد 

ای  عنوان ی  وظیفده مؤسسده   هابه ود، او عمدتاً در کالسش

کندد. سدپ؛    یابد و محتوای آموزشی را حفظ مدی  حضور می

کند. لذا این تلقی  آنچه را که حفظ کرده سر کالس بازگومی

نسبت به محتوا، با توجه بده اهدداف عدالی تربیدت دیندی و      

 های اعتقادی متربیان و بعد ارزشی و عملدی آن،  تقویت پایه

ترین مانع اسدتفاده مطلدوب از محتدوای دیندی بدرای       بزرگ

ها و اعمال موافق دین مبین اسدالم اسدت.    ها، نگرش ارزش

یکی دیگر از عوامدل تأثیرگدذار و منفدی در نگدرش و دیدد      

متربیان نسبت به محتوای آموزشی، دشواری آن اسدت. بده   

رسد که برخی متربیان به علت ضع  بنیه علمدی و   نظر می

یین بددودن تددوان یددادگیری، در جلسددات گروهددی  شدداید پددا

اندد کده    های رشده امتیاز خوبی از مربی کسب نکدرده  رحلقه

همین امر باعث نوعی بدبینی نسبت این محتوای دینی شده 

نظدام  »هدای مربدوط بده    است. متربیان در پاسدخ بده گویده   

انددد  آن را غیرمنصددفانه معرفددی کددرده« ارزشددیابی ناعادالندده

گونده   های ناشی از وجود این آسیب ازجملهه.7رجدول شماره 

توان به موارد زیر اشداره کدرد: از آنجدایی     می نظام ارزشیابی

یکی از ابزارهای مهم برای تربیت دینی متربی توسدط ید    

جانبه مربی از سوی متربی است، یکی از  مربی، پذیرش همه

های این پذیرش در برخورد عادالنه و منصفانه مربی به  جلوه

کند. حال اگر متربی  امتیازدهی به متربی نمود پیدا می هنگام

امتیازدهی مربی خود را در موضع عدالت نبیندد و   یدرزمینه

دهدد، دیگدر نبایسدتی     ح؛ کند که او ناعادالنه امتیداز مدی  

تأثیرپدذیری متربدی از    راستی مودت و دوستی و درنهایت به

د مربی امید داشدت. از دیگدر اثدرات ندامطلوبی کده برخدور      

ناعادالنه به هنگام امتیازدهی به متربیان به همراه دارد ایدن  

صدورت تلدویحی، سدوگیری در موضدع      است که متربدی بده  

گیدرد. نظدام ارزشدیابی ناعادالنده یکدی از       قضاوت را یاد می

دالیل مهم ایجاد تفکدر منفدی نسدبت بده محتدوای دیندی       

ی دیگر متربی زمان عبارت های کانون نخبگان است. به برنامه

که معیارهای ارزیابی مجموعه را با عدالت همراه نداند، ایدن  

هدای کدانون تعمدیم داده و    عدالتی را به سرتاسر فعالیدت  بی

حتی منجر به ایجاد ذهنیت منفی نسبت به محتدوای دیندی   

شده و کارشده توسدط مربیدان در جلسدات گروهدی      انتخاب

لقدی  ت»های ناشی از  آسیب شود. ازجمله های رشده می رحلقه
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توان بده مدوارد    می« تفکر منفی نسبت به محتوای آموزشی

ی محتوای زیر اشاره کرد: اگر این دید برای متربیان درزمینه

هدا چندین تصدوری ایجداد      آموزشی ایجاد شود، در برخی آن

هدای رشدد،    شدده در حلقده   شود که محتوای دیندی ارائده   می

حتدی اگدر    دیگر بیان چندان ارتباوی بازندگی واقعی ندارد. به

های دینی مباحثی صحیح و  متربی بپذیرد که اگرچه آموزش

خصدوو در   منطقی هستند، در عمدل کداربرد چنددانی ربده    

های اجتماعیه ندارند. ذهنیت منفی نسبت به محتوای  عرصه

آموزشی مجموعه نخبگان که اکثراً جنبه دیندی دارد، منجدر   

ها خواهد  به عدم پذیرش و ایجاد تزلزل در باورهای دینی آن

شد. اگر دری  متربی این تفکر منفی نسبت بده محتواهدای   

هدای   تواندد ایدن القدا از راه    القاشده باشد رکده مدی   ها کالس

مختل  مثالً فرهن  حداکم بدین متربیدان کدانون، صدورت      

های مربی را همواره تکراری و شبیه به  گرفته باشده صحبت

 شود. نمی داند که درنهایت هیچ پذیرشی در او حاصل هم می

 احث 

شناسی تربیت دینی دریکدی از  پژوهش حاضر باهدف آسیب

آمدوزی بده ایدن نتیجده     های فرهنگی تربیتدی داندش  کانون

یافت که وضعیت موجود تربیت دینی در این مجموعده   دست

 و«آموزشدی  هایروش» ،«بامتربی مربی رابطه» منظر ازسه

های است.یافتههایی همراه بوده با آسیب«محتوای آموزشی»

، حسین چاری ]1۲[این پژوهش با نتایج مطالعات پریدختان 

زا در هدای آسدیب   در بداب روش  ]14[و قائمی مقددم  ]13[

هدا مانندد   تربیت دینی که به پیامددهای منفدی برخدی روش   

تنبیه و سرزنش پرداخته اند همخوانی دارد.قدائمی مقددم در   

ربیددت زا در تربیددت از منظددر تهددای آسددیبروش»کتدداب 

کند که یکی از مشکالت عمدده در  چنین بیان می« اسالمی

هدای  تعلیم و تربیت عددم آگداهی درسدت مربیدان از روش    

تربیتددی اسددت؛ تفسددیرهای شخصددی و نادرسددت مربیددان از 

ها، کج فهمی برخی مربیان از مفاهیم روشی و مراتبی روش

های تربیتی، عددم شدناخت مناسدب از شدرایط     اجرای روش

هدای دیندی   ی  متربی، عددم تسدلط بدر روش   سنی و محیط

هدای  تربیتی و... از جمله اموری اسدت کده در حیطده روش   

هدای جددی روبدرو    تربیتی، روند تربیت را با کندی و آسیب

ساخته است. اصرار بسیاری از مربیان بر باورهای غلط خدود  

در این حوزه، ناخواسته مربیان را به انحراف می کشاند و امر 

مشکالت فراوانی مواجه می سازد تدا جدایی کده     تربیت را با

همانطور که قائمی مقدم می نویسدد، چده بسدا رهدا کدردن      

متربیان به حال خود رو تربیت نکردن آنهداه بهتدر از تربیدت    

های نادرست باشدد؛ زیدرا در صدورت اول    کردن از راه شیوه

احتمال دارد متربی خود مسیر درستی را در زنددگی انتخداب   

هدا و برخوردهدای نادرسدت    ر صورت دوم، روشکند، ولی د

مربی، او را در مسیر دیگری قرار می دهد و نتیجده ای جدز   

تربیت مسموم ندارد. همچندین مطالعدات پیشدین بدر وجدود      

های ناشی از تبعیض در رفتار مربی با متربیان صدحه  آسیب

دهدد  نشان مدی  ]15[آبادیگذاردنتایج پژوهش حاجی دهمی

هدا، شداید بددترین و مهمتدرین آسدیب       در جان تبعدیض که 

متوجّه کسانی شود که به هر دلیل از محبت مربدی محدروم   

اند زیدرا کده افدراد هدم از نظدر شخصدیتی در معدر          شده

گیرند و هم خود، زمینه ساز آسیب  های جدی قرار می آسیب

احترام به ی  شخص و توجّه  چراکه به دیگران خواهند شد

یل نسبت به اورافیان باعث نکردن به شخص دیگر بدون دل

-شده، آتش کینه را شعلهها  تحقیر و هت  و عقده روانی آن

. یافته دیگر این پدژوهش  شود حسادت می ور ساخته و سبب

های ناشی از نظام ارزشیابی ناعادالنه ازجملده  در مورد آسیب

تخریب روابط دوستی مربی بدا متربیدان و ایجداد عدداوت و     

با موضوپ ارائه ی   ]16[کرمی دشمنی، با حاصل پژوهش ا

الگوی نظری دربداره برنامده درسدی درس بیدنش اسدالمی      

دهدد کده   متوسطه همگراست. نتایج تحقیقات وی نشان می

سیستم نمره دهی درس بینش اسالمی، آن را از اهداف خود 

دور کرده و تا زمانی که نظام ارزشیابی دروس دیندی همدین   

تحقق امر تربیت دیندی  نظام فعلی باشد روش مناسبی برای 

 دانش آموزان نیست.

 هایپیامدهای ناشی از عملکرد کانون در هماهنگی با یافته

هدایی حکایدت دارد   از آسیب ]1۸[و عباسی  ]17[فرهادی 

کندد.  که در پی محتوای رسمی تعلدیم و تربیدت ظهدور مدی    

شناسی اثدر بازگشدتی   آسیب»عباسی در پژوهشی با موضوپ 

انجام داده است دریافت کده  « بیت دینینوپ ارزشیابی در تر

آموزند کده هددف از   آموزان از همان دوران ابتدایی میدانش
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رو تمددام اسدت از ایددن  "دکتددر و مهنددس شدددن "تحصدیل  

شدود، از ایدن   نما تنظیم میهای آموزشی با این قطبفعالیت

منظر دانش ارزش قدسدی خدود را از دسدت داده و صدورت     

های این پژوهش موضوپ با یافته کند که اینرسمی پیدا می

در مورد تلقی رسمی بودن محتوای آموزشی همخوانی دارد.  

دهد که نشان می ]19[های پژوهش رضوانی همچنین یافته

دید دانش آموزان نسبت به درس دینی با انتظارشان از نظام 

آموزش به ویژه در مقاوع باالتر یعنی اخذ مدرک تحصیلی و 

تر یا بازار کار ارتبداط دارد. از ایدن رو بده    ورود به مقاوع باال

این درس، به عنوان مرحلده ای از تحصدیل نگریسدته مدی     

رسد که اصوالٌ تربیت دینی شود. در نهایت به این نتیجه می

و اخالقی با نظام آموزش رسمی تناسب ندارد و پیشنهاد می 

دهد که امر تربیت دینی به رویکردهای تلفیقی از تصادفی و 

 رسمی واگذار شود.غیر 

 گیرینتیجه

هدا و اثدرات   پژوهش حاضر نشان داد کده در کندار موفقیدت   

های کانون نخبگان سلمان فارسدی در  ای که فعالیتسازنده

-ها، محتدوا و رابطده   تربیت دینی متربیان داشته است روش

هدایی همدراه بدوده اسدت،     های مربیان با متربیان با آسدیب 

را به مخاوره انداخته و تحقق  هایی که جریان تربیتیآسیب

-اهداف تربیت دینی را با چالش مواجه ساخته است. آسدیب 

های پدژوهش ارائده شدد    تفصیل در بخش یافته هایی که به

یدابی قدرار    باید توسط مسئولین کانون مورد ارزیابی و ریشده 

شود که کانون نخبگان بگیرد و برای این منظور پیشنهاد می

ل کمیتدده نظددارت و ارزیددابی سددلمان فارسددی ضددمن تشددکی

هدای  اقدامات الزم را درخصوو بررسدی و شناسدایی روش  

هدای  زا در تربیت دینی انجام نموده و اجدرای کارگداه  آسیب

های ضدمن خددمت مربیدان بدرای کداهش      آموزشی و دوره

 هایی برنامه ریزی نماید.چنین آسیب

 سپاسگزاری

بیدان  در پایان از مدیرعامل وقت و کلیه مربیدان و متر 

کانون کده در فرآیندد انجدام ایدن پدژوهش مشدارکت       

 شود.نمودند تشکر و قدردانی می

 اخالقی مالحظات

کنندده در پدژوهش در مدورد محرمانده      به افراد شرکت

شده است؛ و این  ها اومینان دادهبودن نتایج پرسشنامه

نامه کارشناسی ارشد با کد پروژه  مقاله برگرفته از پایان

 باشد.می 111۲1

 تضاد منافع

نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان یا فرد خاصدی  

 تعار  ندارد.

 منااع مالی

تأمین منابع مالی این پژوهش برعهدده هدیچ نهداد یدا     

 سازمانی نبوده است.
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