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 پیشگفتار

تربیت دینی به ویژه در سنین کودکی، موضوعی سهل و ممتنع است. از یک سو، امهری سهاده   

به نظر می آید، اما با تأمل بیشتر و تکیه بر تجارب به دست آمده در جوامع گوناگون و مقهاطع  

گردد. تربیت دینهی بهه   های آن، بیشتر و بیشتر آشکار میها و چالشدشواریمختلف تاریخی، 

ههای  دبستانی و دبستان، دارای ظرافهت                                ا  برای مقاطع سنی پایین مثل پیشخصوصطور کلی و 

ازد سه را با شکست و سهرخوردگی همهراه مهی    ها نه تنها آنبسیاری است که نادیده گرفتن آن

تفاوتی، عهدم عالههه و حتهی انزجهار از دیهن و      تواند در مقاطع باالتر منجر به بیبلکه حتی می

شهود. در گهام اول بایهد    خهود تبهدیل مهی    این صورت تربیت دینی به ضهد داری گردد. در دین

بیهت دینهی، تحقیقهات و مطالعهات     های تربیت دینی را پذیرفت. پذیرش دشواری ترپیچیدگی

 نماید. در این حوزه طلب میتری را تر و عمیقجدی

ربیهت  های گذشته شاهد رشد کمی تحقیقات و مطالعهات در هلمهرو ت  علیرغم اینکه در دهه

ایم، لیکن عمدة این تحقیقات و مطالعات به صورت عمیهق  ینی و تعلیم و تربیت اسالمی بودهد

کهه   چنهان اند و به همین دلیهل آن کردهی سنی ورود پیدا نبه مبحث تربیت دینی در این دوره

 اند منشأ اثر و راهنمای عمل گردند.باید و شاید نتوانسته

کتاب حاضر برآن شدند تا با طراحی پژوهشهی کیفهی و بها    با توجه به این وضعیت، مؤلفان 

و بهه                                                       گرایانهه، بهه الگهویی نسهبتا  مناسهب، کهاربردی       رعایت موازین علمی و با رویکردی عمهل 

دبستانی دست یابند. الگویی اعتدالی از این جهت که مانع از خصوص اعتدالی برای مقطع پیش

تواننهد در دراز مهدت   هایی کهه مهی  اط و تفریطافراط و تفریط در هلمرو تربیت دینی گردد. افر

دارانی متعصب و یا از سوی دیگر، افرادی بی تفاوت، بهد بهین و یها حتهی     منجر به پرورش دین

 منزجر از دین شود.

که توانسته باشیم به چنین الگهوی اعتهدالی دسهت یهابیم، سهعی کهردیم       رو برای آناز این

-شهناختی کودکهان پهیش   ههای روان ها و ویژگهی طرحی پژوهشی در افکنیم که در آن واهعیت

های اجتماعی جامعة امروز ایهران و نیازههای آن، در نظهر گرفتهه     دبستانی و  همچنین واهعیت

ههای  ههای مناسهب، مصهاحبه   رای به دست آوردن اطالعات و دادهشده باشند. به همین دلیل ب

شناختی، تعلهیم و تربیهت ،   صان و صاحب نظران حوزة علوم روانارزشمندی با جمعی از متخص

دبسهتانی ترتیهب داده   علوم اجتماعی و علوم دینی  و همچنین چند تن از مربیان مقطع پهیش 

 شد.



اکنون با در نظر گرفتن توضیحات باال، کتابی که در دست شماست، بر آمده از این پژوهش 

-داده تا تحلیلمصاحبه و جمع آوری ی مراحل طی شده از انجام ت. از آنجا که کلیهکیفی اس

کهه   ،(grounded theory)، ی مدل، در مسیر تئهوری داده مبنها  ها و استنتاج نظر نهایی و ارائه

-پژوهشگران حیطه و به دلیل اهمیت آشناییروشی اکتشافی و زمینه ای است، صورت گرفته 

تا در  بودهتالش مؤلفین بر این ی مبتنی بر این نظریه، ی علوم انسانی با نمونه های انجام شده

حالهت  لیفی از آورده شود و بهه عمهد اثهر تهأ     ،ام شدههای انجی مراحل و گاماثر پیش رو کلیه

و پژوهشی خارج نشده تا بتواند عالوه بر محتوا، راهنمای روشی برای پژوهشگران محترم باشد 

ی هر سهازد. گذشهته از اینکهه در نظریه    مسیر کار پژوهشی در جهت ارائه مدل و نظریه را هموا

داده مبنا، روش و محتوا از یکدیگر جدا نیست و از ابتدا تها پایهان درههم تنیهدگی آنهها هابهل       

 مشاهده است. 

با کمال فروتنی و صداهت معترفیم که این اثر مثل هر تالش علمهی دیگهر، از   در عین حال 

وجهه بهه   نقایص و کمبودهایی برخوردار است و به همین دلیل هابل نقد نیز می باشد. امها بها ت  

-یت دینی به خصوص بهرای کودکهان پهیش   کمبود منابع مفید و علمی کاربردی در زمینة ترب

آید که کتاب حاضر تا حدی بتواند خهال  موجهود را پهر نمایهد. از تمهامی      دبستانی، به نظر می

، مربیهان و حتهی والهدین عزیهز     و پژوهشهگران  اندیشمندان، متخصصان، استادان، دانشهجویان 

 نماییم که نقدهای ارزشمند خود را به مؤلفان انعکاس دهند.واست میفروتنانه درخ

شونده که ما را در انجهام   ی عزیزان مشاور و مصاحبهدانیم از همهدر پایان بر خود فرض می

انهد، تشهکر نمهاییم. اسهاتید محتهرم و بزرگهوار دکتهر فریبها         این پژوهش کیفی یهاری رسهانده  

خسرو آهایاری، مصهطفی  ی، آهایان دکتر عبدالعظیم کریمی، خوشبخت و دکتر شهرزاد شاه سن

دکتهر   رحماندوست، دکتر مرتضی لطیفیان، خانم دکتر فرخنده مفیدی، دکتر محبوبه البهرزی، 

پروین صمدی، دکتر صغری ابراهیمی، جناب آهای تهرانی از مؤلفین سازمان تهدوین محتهوای   

ی پژوهشهی  ه حوزه و دانشهگاه و مؤسسهه  اساتید محترم پژوهشکد دبستانی،برنامه درسی پیش

امام خمینی آهایان حجج االسالم و المسلمین دکتر محمود نوذری، دکتر محمد داودی، دکتهر  

و مربیهان محتهرم مجتمهع     جناب آهای موسوی، جناب آهای کهریم زاده  ،سیدعلی حسین زاده

 مها جهوادی، نخار سرکاآموزشی تزکیه تهران، مجتمع آموزشی سحر تهران و مهد هرآن شیراز، 

 .روحانیو  پویا حسینی،

                                       



 و من اهلل توفیق

مرضیه نوذري – بابک شمشیري  

36زمستان  -شیراز   

 

 


