
  

  

  

  

    

  

  

   یعلم فصلنامه
  

  ١٣٩٨ پاییز ،٢٩  شماره ،١۴ سال
*  

  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه امتیاز: صاحب
  اعرافی علیرضا مسئول: مدیر

  داودی محمد سردبیر:
  فروزان حیدر :ویراستار و داخلی مدیر

*  
  هوشنگی قم، چاپ:  سعیدی لیتوگرافی:
  ریال ٢٠٠٠٠٠ :بها  نسخه ۵٠ شمارگان:

  

  
  

  
  

   نشریه یوزارت علوم، تحقیقات و فناور١٠/۵/١٣٨٨مورخ٨١٢/١١/٣نامه شمارهبراساس

 است. یدرجه علمیدارا۵از شمارهیتربیت اسالم

ایران ژورنال  ،(ISC)علوم جهان اسالم  یاستناد یها پایگاه و همچنین در J-Gate و DOAJ المللی پایگاه استنادی بین این نشریه در

  شود.ینمایه م(SID)یجهاد دانشگاهو

  :یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صندوق پستعلوم،یداننبش مپردیسان، بلوار دانشگاه،یابتدا ،قم: ینشان

  ٠٢۵−٣٢٨٠٣٠٩٠نمابر:  ٠٢۵−٣٢١١١٣۶٢، دفتر نشریه: ٣٧١٨۵−٣١۵١ 

Portal: islamicedu.rihu.ac.ir E-mail: islamicedu@rihu.ac.ir 



  الفبا) ترتیب به( تحریریه هیئت یاعضا
  

  تهران دانشگاه استاد  باقری خسرو دکتر  
  طباطبایی عالمه دانشگاه استاد  بهشتی سعید دکتر االسالم حجت  

  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه دانشیار  بهشتی محمد االسالم حجت  
  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه استاد  بزرگی جان سعودم دکتر  

  قم دانشگاه دانشیار  زاده حبیب عباس دکتر  
  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه دانشیار  زاده حسینی سیدعلی دکتر  

  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه دانشیار  داودی محمد دکتر االسالم حجت  
  مدرس تربیت دانشگاه استادیار  قمصری زاده صادق علیرضا دکتر االسالم حجت  

  قم دانشگاه دانشیار  فقیهی نقی علی دکتر االسالم حجت  
  خوارزمی دانشگاه دانشیار  پور محسن بهرام دکتر  

  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه دانشیار  نوذری محمود دکتر االسالم  حجت  
  

  الفبا) ترتیب به( شماره این علمی داوران
  

  مدرس تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو  ایمانی محسن دکتر  
  کردستان دانشگاه علمی هیئت عضو  بلندهمتان کیوان دکتر  
  العالمیه المصطفی جامعه علمی هیئت عضو  بناری همت علی دکتر  

  طباطبایی عالمه دانشگاه علمی هیئت عضو  بهشتی سعید دکتر االسالم حجت  
  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه علمی هیئت عضو  بهشتی محمد االسالم حجت  

  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه علمی هیئت عضو  زاده حسینی سیدعلی دکتر  
  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه علمی هیئت عضو  داودی محمد دکتر االسالم حجت  

  الزهرا دانشگاه علمی هیئت عضو   دهشیری غالمرضا دکتر  
  العالمیه المصطفی جامعة استادیار  سجاسی رحیمی داوود دکتر  

  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه علمی هیئت عضو  رفیعی بهروز آقای جناب  
  الزهرا دانشگاه علمی هیئت عضو  ستاری علی دکتر  

  تهران دانشگاه علمی هیئت عضو   سجادیه نرگس دکتر  
  تربیت و تعلیم پژوهشکده استادیار  شعبانی زهرا دکتر  

  مدرس تربیت دانشگاه استادیار  قمصری زاده صادق علیرضا دکتر  
  الزهرا دانشگاه دانشیار  صمدی پروین دکتر  

  تهران دانشگاه علمی هیئت عضو  بناب غباری باقر دکتر  
  قم دانشگاه دانشیار  فقیهی نقی علی دکتر االسالم حجت  
  �خمینی امام مؤسسه علمی هیئت عضو  زاده کریم صادق دکتر االسالم حجت  

  معلم تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو  کشاورز سوسن دکتر  
  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه دکترای  لطیفی علی دکتر االسالم حجت  

  خوارزمی دانشگاه علمی هیئت عضو  پور محسن بهرام دکتر  
  الزهرا دانشگاه علمی هیئت عضو  سهی محسنی السادات هدی دکتر  
  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه علمی هیئت عضو  نوذری محمود دکتر االسالم حجت  

  شیراز دانشگاه استاد  مزروقی الله رحمت دکتر  
  بهشتی شهید دانشگاه دکتری آموخته دانش  معارفوند زهرا دکتر  

  اصفهان دانشگاه دانشیار   نوروزی رضاعلی دکتر  
  بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت عضو  وجدانی فاطمه دکتر  



 

  
  
  
  
  
  

   مقاالت نویسندگان راهنمای
   مقاالت ارسال و تدوین شرایط الف)
  روش، فرضـیه، یـا سـؤال ضـرورت، و مسئله بیان مقدمه، چکیده، (عنوان، علمی ساختار رعایت 

  الفبا). حروف ترتیب به منابع فهرست پیشنهاد، و گیری نتیجه تفصیلی، مباحث و تحقیق های یافته
  شود. تهیه انگلیسی و فارسی زبان به کلمه ٢٠٠ تا ١۵٠ در حداکثر مقاله چکیده    
  باشد. تحقیق نتایج و روش هدف، دربردارنده چکیده  
  شود. آورده انگلیسی و فارسی چکیده انتهای در و واژه) ٧ (حداکثر  کلیدی های واژه  
  باشد. نشده ارائه دیگر نشریات به چاپ برای همزمان و نشده چاپ قبالً  مقاله  
  محـل  علمـی،  رتبـه با همراه انگلیسی و فارسی زبان  به نویسندگان یا نویسنده نام و مقاله عنوان 

 مـتن از جـدا ای صـفحه در الکترونیـک، پسـت آدرس و دورنگـار تلفن، کامل، نشانی اشتغال،
    شود. نوشته اصلی

  شود آورده پانویس در گذاری شماره با علمی، اصطالحات و ها واژه خارجی های معادل و توضیحات.    
  ــل ــه فای ــداکثر مقال ــه، ٧۵٠٠ در ح ــیط در کلم ــپ Word مح ــود تای ــق از و ش ی ــال طر   پورت

islamicedu.rihu.ac.ir شود ارسال.  
 

  مقاله پایان و متن در منابع به ارجاع روش  ب)
  متنیدرون شیوه به منابع به ارجاع )APA( مطهری، مثل است؛) ٧١ص ،١٣٧۵( .  
  صفحه) شماره ترجمه، سال مؤلف، (نام مشخصات است، شده استفاده  شده ترجمه متن از اگر 

  شود. آورده
  یر صورت به مقاله پایان در منابع فهرست     شود: می تنظیم ز

    ناشر. نام نشر: محل مترجم، یا مصحح ،کتاب عنوان انتشار)، (سال نام خانوادگی، نام   
 ابتـدا صفحات  شماره شماره، دوره، ،مجله عنوان مقاله، عنوان انتشار)، (سال نام خانوادگی، نام   

   مقاله. انتهای و
  

   تذکرات ج)
   نیست. مجله های دیدگاه مبین الزاماً  مجله، در مندرج آراِی   
  است. نویسندگان  عهده به مقاالت محتوای مسئولیت   
  است. آزاد مقاالت تلخیص و ویراستاری در مجله   
  است. بالمانع مأخذ ذکر با مجله مطالب نقل  



 
  
  
  
  

  فصلنامه اهداف
  

 يرسـان  اطـالع  ،ياسـالم  تيترب  ةنيزم در شده انجام قاتيتحق انتشار فصلنامه ياصل هدف
 رشته، نيا محققان و رانكمتف يآرا تضارب و نظر تبادل يبرا نهيزم آوردن فراهم ،يعلم

 ردنك آماده و نهيزم نيا در يپرداز هينظر و شهياند و علم ديتول يبرا نهيزم آوردن فراهم
 در شـور ك يرسـم  پـرورش  و آمـوزش  شـتر يب هرچه يارتقا و رشد يبرا مناسب ةنيزم

  است. ياسالم تيترب و ميتعل با شتريب تطابق يراستا
  است: ريز شرح به است، دوفصلنامه توجه مورد هك يموضوعات
  ياسالم تيترب و ميتعل ةفلسف  ٭
  ياسالم تيترب و ميتعل در ردهايكرو و ها تبكم  ٭
  يتيترب فقه  ٭
  ياسالم تيترب و ميتعل يها روش و اصول ،يمبان  ٭
  ياسالم تيترب و ميتعل خيتار  ٭
  مسلمان رانكمتف يتيترب يها شهياند و آرا  ٭
ــوم  ٭ ــيترب عل ــد يت ــد مانن ــ تيريم ــه ،يآموزش ــر برنام ــ يزي ــ و يدرس  ،يآموزش

  ياسالم نگاه با يتيترب يشناس روان
  يقيتطب مباحث  ٭
 ،يعبـاد  تيـ ترب ،ياعتقـاد  تيـ ترب هكـ  اسالم در تيترب و ميتعل ابعاد و ها طهيح  ٭

  شود. يم شامل را رهيغ و ياسيس تيترب ،يجنس تيترب ،ياخالق تيترب
  ياسالم تيترب در قيتحق يشناس روش  ٭
 ياسالم دگاهيد با يرسم پرورش و آموزش مختلف يها جنبه يبررس  ٭

  



 

 

  مطالب فهرست
  7   ..........................................................................................................................................................................  سردبيرسخن 

  

  9   ............ ................................ ................................ ................................ ................................    كريم قرآن در اي مقايسه تربيتي روش 
   باكويي مهدي / زاده حسيني سيدعلي / ابوترابي محمود / زاده اسماعيل  محمد

  31   ....... ................................ ................................    نوجوانان و كودكان ديني تربيت در قرآني تذهيب هنر جايگاه و نقش 
   شفيعي فاطمه / پايدارفرد آرزو

  57   ............................ ................................    رسمي پرورش و آموزش نظام در ديني تربيت ضرورت مخالفان داليل نقد 
     محمد داوودي

  75   ................    آموزان دانش ديدگاه از زندگي و دين دبيران هاي ويژگي مطلوب و موجود وضع مقايسه و بررسي 
   قصر محمدزاده اعظم/  قنديلي سيدجواد/  مهاجر عبداهللا/  رضواني سعيدي محمود

 با 1394 و 1360 يها سال ييابتدا چهارم ينيد ماتيتعل كتاب دو متن و يرسازيتصو يقيتطب مطالعه 
 97   . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................    يخداشناس مفهوم تيمحور

     زاده قاضي خشايار / ناظري افسانه / زاده سليم محمدجعفر
  133 ...... ................................    يمطهر استاد شهياند براساس ركگوري يك ينيد يها آموزه يتيترب يها داللت يبررس 

     محمود شرفي
  و ميتعل بستر در يمشاركت يسينو حال خودشرح بر يمبتن يكاو يزندگ: يمعلم يستيچ تا ييچرا از 

  153   ..............................................................................................................................................................................   تيترب
   نيستاني محمدرضا/  نصر احمدرضا/  جعفري ميرشاه سيدابراهيم/  قرباني حسين

  179 ............ ................................   اسالمي فلسفه به نگرش با دو آن ارتباط و درسي  برنامه در عملي و نظري عقالنيت  
  كارآمد حسين

 

  
  





  
  
  
  
  
  

   سخن سردبیر




