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 چکیده
های تربیت دینی به منظور ارائه راهکارهای مناسب از  این پژوهش با هدف شناخت آسیب

پژوهش از نوع کیفی و . است انجام شده ریزی درسی دیدگاه صاحبنظران با محوریت برنامه

های در مرحله اول، آسیب. بودای و مصاحبه کتابخانهها میدانی، از نوع  گردآوری دادهروش 

ایدئولوژیکی از متون اسالمی استخراج،  ـ تربیت دینی در سه محور فرهنگی، آموزشی و مذهبی

راهکارهای برونرفت سپس با استفاده از مصاحبه، . و با روش تحلیل محتوای اسنادی تحلیل شد

جامعه آماری، صاحبنظران . از مسائل تربیت دینی از دیدگاه متخصصان مورد بررسی قرار گرفت

گیری هدفمند با حوزه تربیت دینی در آموزش و پرورش و آموزش عالی بود که با روش نمونه

ن شد و روایی ساختار یافته تدویها به صورت نیمه مصاحبه. ده نفر از آنان مصاحبه به عمل آمد

آمیز نتایج حاکی است که برخوردهای تعصب. محتوایی آن مورد تأیید چند صاحبنظر قرار گفت

مدی نظامهای اچنین ناکار های دینی از سوی افراد و همها، بدفهمیفهمیگونه، کجو قشری

رد راهکارهای این نوشتار نیز نشان داد که ترویج رویک. ها بودتربیت دینی مهمترین آسیب

ورزی، دوری جستن از تعصبات و تمایالت فردی و جمعی، لزوم رعایت تفاوتهای فردی عقل

تواند ریزیهای درسی تربیت دینی، میمحور در برنامهـ  و استفاده از روشهای آموزشی مسئله

 .   ها را  فراهم سازد آسیب زمینه برونرفت از

ریزی درسی، تربیت دینی تربیت دینی، برنامههای تربیت دینی، راهکارهای  آسیب :هاواژهکلید

 .و برنامه ریزی درسی
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 مقدمه
نسبت به تعلیم و تربیت او نظری  ،هر مکتبی بر پایه دانشی که از ماهیت و طبیعت انسان دارد

 های فرهنگی خودجوامع مختلف با توجه به ضرورت(. 25: 0931ابراهیمی دهشیری، ) ویژه دارد

ه پویا نگ کنند که در زمینه های متفاوتی را انتخاب میمشیاهداف و خط ،برای نظام تعلیم و تربیت

خود را دارد که  روش ویژه م نیزاسال .کنندکه در آن زندگی می مؤثر است ایداشتن جامعه

در بعد  جانبه وی نشاندهنده طرح اسالم در ساختن و پرداختن انسان است که ناظر به رشد همه

به باورهای دینی و  ، کهدر جوامع اسالمی(. 01: 0931رحمان پور، )جسم، عقل و روان آدمی است 

اهمیت  ،های درسیاز طریق برنامهدارند، توجه به ترویج دین و تربیت دینی  موضع خاصی دینداری

دهد که حفظ دین به عنوان زیربنای این امر نشان می(. 0933خواه و مسعودی،  خالقی)ای دارد ویژه

اعتقادی جامعه و تداوم فرهنگ دینی، مستلزم توجه به کیفیت تعلیم و تربیت است؛ چراکه تربیت 

ار ی مطابق دستورهای دینی در زندگی رفتکه آدم آید به دست میوقتی جانبه انسان  ی و همهواقع

که با مخاطبان خود ارتباط نزدیک، زنده و متداوم و منظمی دارند  نهادهای آموزشی از آنجا. کند

گیرد، جایگاه مهمی در تعلیم و تربیت که خیل عظیمی از کودکان، نوجوانان و جوانان را دربر می

 (. 39: 0931کشاورز، ) افراد دارند

ترین بخش معارف اسالمی و فلسفه بعثت یا تربیت دینی یکی از مهمترین و عمده تربیت الهی

پاکزاد، ) اسالمی استـ  ترین وظیفه اولیای الهی و متولیان و مربیان جامعه انسانیپیامبران و اساسی

ه تربیت دینی ن(. 3/اسراء) "وجعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات"(. 09: 0931

آورد، بلکه با می تقوا در تنها انسان را در این دنیا به صورت فردی کمالجو، دانش دوست و با

یا ایها "(. 93: 0931شریعتمداری، ) کندمین میمی او را تأائستی، سعادت ده ارتباط فرد به مبدأ

و  یکوشای انسان تو در راه پروردگارت سخت می :ن انک کادح الی ربک کدحا فمالقیهاالنسا

که عقل و علم را مالک یافتن  ،تربیت دینی(. 0/انشقاق) "شوی ات وی نائل میسرانجام به مالق

کند، جنبه هدایتی و پویایی دارد و جریانی مستمر و ناوابسته به حقیقت و ضابطه رستگاری تلقی می

 (. 09: 0931احمدی، ) زمان و مکان است

ای است که تربیت دینی در جلوه زم اینمستل سخن گفتن از تربیت دینی در قرن بیست و یکم،

در  پویایی هر نظام تربیتی .آشکار شود که یارای مقاومت در برابر چالشهای این قرن را داشته باشد
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هایش این است که اصول، روشها و کارکردهای خود را از حالت ایستا خارج کند و بتواند خواسته

کشور ما نظام تعلیم و تربیت، در . زنده نگه دارد را متناسب با دگرگونیهای محیطی، شاداب و

ساختارهای عینی و مفهومی که ما تاکنون با آنها همراه  این وجود ویژگی اسالمی بودن را دارد؛ با

زدایی قرن حاضر، در برابر موج ساخت ایمو با نظر به آنها، تربیت دینی خود را سازمان داده ،بوده

نظام تربیت دینی متناسب با آن نیز در معرض این تزلزل قرار خواهد در نتیجه، . دشومتزلزل می

به خطا  باشدن یت دینی در دسترس متصدیان ترب چنانچه الگوی مطلوب(. 23: 0933باقری، ) گرفت

رفتن آنها در فهم اهداف، روشها و محتوای تربیت دینی لطمه بسیار سنگینی به رشد دینی افراد 

جمله عوامل و  درسی ازهای محتوای برنامه(. 12: 0931نوذری، شمشیری و ) سازدوارد می

از همین روست که . دبه اهداف آموزشی نقش بسزایی دار که در تحقق بخشیدن عناصری است

 زیرا کهنگی برنامه درسی و ریزی درسی همواره دستخوش تغییرات و اصالحات مداوم است؛برنامه

هایی چون برنامه درسی شود و پدیدهثربخشی آنها میتدریج باعث کاهش انکردن آنها ب نوسازی

ست که ا این در حالی(. 9: 0939شکن و سعادتمند، بت) سازدرح میفایده یا دورریختنی را مطبی

اهمیت تربیت دینی بر کسی پوشیده نیست و در محافل و ادبیات علمی و پژوهشی این حوزه، بر 

کند، پیش از هر اقدامی وضعیت موجود ایجاب می این اهمیت. لزوم گسترش آن تأکید شده است

ارائه . رودد که یکی از اهداف این پژوهش به شمار میها را بررسی کرشناسی و چالشآن آسیب

راهکارهای برونرفت از چالشها و مسائل تربیت دینی بر اساس دیدگاه صاحبنظران و با رویکرد 

 .رودش به شمار میریزی درسی، یکی دیگر از اهداف این پژوهبرنامه

از  مستقیم است که مستقیم یا غیر ناظر به نظامی از اندیشهیم و تربیت اسالمی یا تربیت دینی تعل

حوزه عملی تعلیم  ها و روابطو حاوی شناختی نسبت به پدیده گیرد متون دینی اسالم سرچشمه می

باید وجه تمایز  وجود این های مطلوب آنها و چگونگی ایجاد تغییر در آنهاست؛ باو تربیت، صورت

توان از چهار مؤلفه یا شاخص صحبت در این زمینه می. تربیت دینی با شبه تربیت مشخص شود

آگاهی و بصیرت  ،اول، مؤلفه تبیین، یعنی فرد از تغییراتی که قرار است در او ایجاد شود: کرد

اره دارد که متربی باید آنها را که به قواعد کلی رفتار یا حالت اش ،دوم، مؤلفه معیار. داشته باشد

دهد های درونی متربی نسبت میرا به انگیزه وم، مؤلفه تحرک درونی، عامل محرکس. رعایت کند

به توانمندی متربی در نقادی مربی خویش بر اساس  چهارم، مؤلفه نقادی. رکات بیرونیو نه مح

اگر قرار است تربیت اساس،  نبر ای(. 01تا  09: 0933باقری، ) معیارهای آموخته شده اشاره دارد
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برگیرنده مالکها و  تربیت دینی ما در منجر شود، باید فرد دینی به تغییرات مطلوب در وجود

ها لفهؤاین م. انواع تربیت و نیز تربیت دینی ناصحیح، متمایز سازد هایی باشد که آن را از دیگر لفهؤم

 :شود در چهار بعد تشریح می

از  بعضی از این باورها. ناظر است بر باورهای دینی افراد این امر: اعتقادی و فکریمؤلفه ـ  الف

اعتقاد . گویدها و دستورها سخن مید و برخی دیگر نیز از وظیفهدهمیخبر خدا، جهان و یا انسان 

پرستم و فقط از تو یاری را می خدایا فقط تو :ایاک نعبد و ایاک نستعین": به وحدانیت خدا

: اهلل سبحانه اعلی المعارف ةفمعر": باالترین باور و اعتقاد نام گرفته است( 9/اخالص) "جویم می

ربنا آتنا ": چنین اعتقاد به معاد و هم (022 :میزان الحکمه) "ترین معرفت استمعرفت به خدا واال

بی عطا خو و یرخدایا در زندگی این جهان و آن جهان به ما خ :فی الدنیا حسنه و فی اآلخره حسنه

منین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلوا لقد من اهلل علی المؤ": د به نبوتو اعتقا (52/بقره) "فرما

آنان منان منت گذاشت که در میان خداوند بر مؤ: والحکمهالکتاب ته و یزکیهم و یعلمهم ایآعلیهم 

را پاک کند و کتاب و  تا آیات خدا را بر آنان بخواند و آنان پیامبری از خودشان برانگیخت

رود و از از اعتقادات اولیه و اصلی در تربیت دینی به شمار می (009/ آل عمران) "کمت بیاموزدح

وی آنها که  ای باشد د در فرد باید به گونهپیدا شدن این عقای. شودآن به عنوان نظام دانایی یاد می

 (. 03: 0933باقری، ) باشدد شده قاعبینی نسبت به آنها متو با روشن را فهمیده،

از التهابها و هیجانهای  داردلفه که عاطفه، بروز چشمگیری ؤدر این م: مؤلفه تجربه درونیـ  ب

از  د، الزم است برخیشومند میشخصی که از تربیت دینی بهره. داردحکایت درونی انسان 

ن، یعنی خداوند ظهور جها مبدأکه به طور غالب در ارتباط با  های درونی را تجربه کندهیجان

توجه به (. 11: 0933باقری، )دعا است کند و دربرگیرنده مفاهیمی مانند رجاء، خوف، توکل و  می

ولو یعلم الکافر ما ". خوبی بیان شده استب( ص)های پیامبرو خوف در فرموده اهمیت مفاهیم رجا

آگاه بود، هیچ کافری از اگر کافری از رحمت خدا  :قنط من الجنه احدا عنداهلل من الرحمه ما

راس حکمت، ـ  راس الحکمه مخافه اهلل"(. 0203ـ  0203: مهکالحمیزان) "شدبهشت نومید نمی

سوره فرقان اهمیت دعا در جلب  11در آیه (. 0209ـ  0202: میزان الحکمه) "ترس از خداست

 ،گر دعای شما نبودبه امت بگو ا ای رسول) "یعبؤابکم دعاوکمقل ما ": عنایت الهی ذکر شده است

 .(به شما چه توجه و اعتنایی داشت خدا
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. ندی نسبت به آن استالتزام درونی، متضمن انتخاب چیزی و پایب :مؤلفه التزام درونیـ  ج

ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا ": در مفهوم ایمان لحاظ شده است ای برجسته عنصر التزام به گونه

و اگر اهل شهرها ایمان داشته و متقی باشند، ما برکتهای  :و االرضا علیهم برکات من السماء لفتحن

دارد که در آن اشاره به وضعیت درونی  ایمان(. 30/اعراف) "داریمزمین را بر آنان ارزانی می

 خواهد و آنچه خدا از او میدر این مرحله فرد باید نسبت به خدا . انتخاب و گزینش وجود دارد

 (. 0933باقری، ) ، التزام درونی و یقین پیدا کند(ینک نستعاایاک نعبد و ای)

به مقتضای اعتقادات و ایمان خود به  نتیجه تربیت دینی، فرد متدینی است که: مؤلفه عملـ  د

دهنده رفتار در آیات فراوانی از قرآن، نشان "الذین آمنوا و عملوا"تکرار . زنددست می رفتاری

، اخالقی (واعبد ربک حتی یاتیک الیقین) م از کردار عبادی، اعاین رفتار. خاص از سوی فرد است

د و شود که فربه عبارتی، تربیت دینی هنگامی محقق می ؛(10: 0933باقری، ) و اجتماعی است

: 0931احمدی، ) صالح، اعتقاد خود را به حوزه عمل بیاورند جمع عالوه بر اعتقاد و ایمان با رفتار

95 .) 

رشد سریع اطالعات و نزدیک شدن بیش از پیش ارتباطات، خطر واقعیت دنیای امروزی و 

 رنگ شدن حوزه نفوذ ارزشهای دینی کرده استشدن و کمبزرگی را متوجه تربیت دینی و ناپدید 

این در حالی است که از اصول، روشها و کارکردهای تربیت دینی چه در  ؛(90: 0933عرسان، )

محیطی و دگرگونیهای زمانی،  تا در هر موقعیت ودررسمی آن انتظار می شکل رسمی و چه غیر

هایی شاداب و هایش را متناسب با چنین دگرگونیو بتواند خواسته ایستا خارج کندخود را از حالت 

( 19: 0913باقری، ) صورت، تربیت دینی دچار آسیب جدی خواهد شد در غیر این زنده نگه دارد؛

 شناسی تربیت دینیرو، پرداختن به آسیب از این کند؛رو می هفرجامی روبو تالشهای تربیتی را با بی

تر از بهداشت تن و آید که کم اهمیتدر واقع، پرداختن به بهداشت دین و دینداری به شمار می

تواند به روان نیست؛ چراکه بحرانهای ناشی از تربیت دینی بسیار عمیق و گسترده است و می

رهنگی و اعتقادی، بحرانهای اجتماعی و سیاسی، شکسته بحرانهای روحی و فکری، بحرانهای ف

به . (93و  93: 0935دلشاد تهرانی، )آدمی منجر شود  هویتیشدن حریمهای فردی و اجتماعی و بی

ها ترین مصیبتمصیبت و آسیب به دین عظیم :المصیبه بالدین اعظم المصیبات: نمنیاعتقاد امیرالمؤ

در قرآن نیز در آیات متعددی به این حقیقت اشاره شده (. 909: 0901خوانساری، ) و آسیبهاست

 (.05: 0933نوروزی، ) دشو است که برخی آفتها و آسیبها، خود موجب عیوب وآسیبهای دیگر می
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و او را در  ه بهترین وجه انسان را صیانت،ب اگر دین و تربیت دینی سالم باشد دهداین امر نشان می

 با استناد به نظریه با وجود این(. 99: 0935دلشاد تهرانی، ) کند مسیر درست راهنمایی و حفظ می

و برخالف  یابد های زندگی اجتماعی کاهش میتمایز معتقدند که امروزه تأثیر دین بر دیگر حوزه

برخی . شودای از ارزشهای خود هدایت میهای زندگی توسط مجموعهسنت، هر یک از عرصه

های اجتماعی یکسان دن ارزشها مدعی هستند تأثیر دین بر حوزهقطعه قطعه ش دیگر بر اساس نظریه

آزاد ) های عمومی اثرگذار استهای خصوصی مانند خانواده بیش از حوزهو بر حوزه نیست

. این چالش بویژه در حوزه تربیت رسمی بیشتر مطرح شده است(. 1: 0931ارمکی و مدیری، 

د که وابسته نیست، باید اذعان کر به آموزش و پرورش رسمی اگرچه تعلیم و تربیت دینی کامالً

های درسی آن یکی از مهمترین و جریان تعلیم و تربیت دینی از طریق نهادهای رسمی و برنامه

تحقیقات در مدارس نشانگر حال،  با این تعلیم و تربیت دینی در کشور است؛ هدفمندترین بخش

و باعث  ندارد و گاه با تأثیرات معکوس نیز همراه، دینی، وضعیت مطلوبی آموزش این است که

دینی نسل رفتارهای  هایها و کاستییآفرینتا حد زیادی در بحران هامدیاناکار این شده است تا

در زمینه آموزش دینی و  هابررسیبا از سوی دیگر . ثری داشته باشدنوجوان و جوان ما سهم مؤ

گوناگون از جمله  ت مختلف و به علتهایتوان گفت وضع مدارس از جهاکیفیت آن، می

آموزان احساس دلزدگی ، دانشبخش نبوده است؛ چنانکه در تحقیقات های درسی رضایت برنامه

 (. 30: 0931کشاورز، ) اندنسبت به درس دینی نشان داده

زا در تعلیم و تربیت دینی  ابزارها و روشهای آسیب»در پژوهشی با عنوان ( 0930) یساجد

: از های مهم در این زمینه عبارت استجمله چالش به این نتیجه دست یافت که از« آموزان دانش

های مستقیم، آموزش یکنواخت، روش تحکم و تحمیل به جای حکمت و تحلیل، اکتفا به شیوه

شمشیری و . فعال چنین استفاده از روشهای آموزشی غیر و هم تدریجیسطحی، غیرمستمر و غیر

آسیبهای تربیت دینی کودکان مقطع پیش دبستانی از »نیز در پژوهشی با عنوان  (20: 0931) نوذری

، «نظر متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، علوم دینی و ادبیات کودکان و مربیان پیش دبستانی

یابی، به اصل دیننکردن توجه  :شمردندمهمترین آسیبهای حوزه تربیت دینی را در موارد ذیل بر

آزادی در نکردن رعایت  ین محورنبودن برنامه تعلیم و تربیت،د تجربه دینی فردی،نکردن به توجه 

در پژوهش ( 0931) کشاورز. روی در آموزش دینیتعلیم و تربیت دینی و رعایت نکردن میانه

نتایج . ریزی درسی مورد بررسی قرار دادهای برنامهلفهؤخود، آسیبهای تربیت دینی را در قالب م
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صالحیت در  ریزان و کارشناسان بابرنامه مهم در این زمینه، نبودن یکی از چالشهاینشان داد که 

تجربیات  حتوایاد که فاصله مدچنین نشان  وی هم. های درسی دینی استطراحی و تولید برنامه

یادگیری سنتی و حفظی، و ارزشیابی نامناسب و ـ  آموزان، استفاده معلمان از روشهای یاددهیدانش

نیز در ( 0939) بت شکن و سعادتمند. ازجمله آسیبهای دیگر این حوزه بود مبتنی بر نمرهسنتی 

طع پیش پژوهش خود نشان دادند که ازجمله چالشهای فراروی برنامه درسی تربیت دینی در مق

به اصل  نکردن توجه یابی و تجربه دینی، اصول دین بهنکردن توجه  :دبستانی عبارت است از

نکردن به  توجه ، و نیز(هنر)نکردن به اصل تخیل توجه  نکردن به اصل فطرت، جهتو محوری، دین

تربیت دینی در  دهد که چنانچه الگوی مطلوباین امر نشان می. اوتهای فردیاصل آزادی و تف

به خطا رفتن آنها در فهم اهداف، روشها و محتوای  ،قرار نگیرد دسترس متصدیان تربیت دینی

؛ (25: 0931شمشیری و نوذری، ) سازدیار سنگینی به رشد دینی افراد وارد میتربیت دینی لطمه بس

چنانچه تربیت . معرفی و قالب آن بستگی دارد ای به چگونگیمدی هر حوزهاناکار با وجود این

، ژه ارائه شوددینی در قالب برنامه درسی مناسب، شفاف و دارای ساختار و محتوای مطلوب و وی

این دیدگاه به نوعی در قالب برنامه درسی . عالی فرد و جامعه را فراهم کندتواند موجبات تمی

ترین دیدگاه این دیدگاه، درونی. به آن اشاره شده است( 0339) 0ماورای فردی در نظریه میلر

سازی فرصتهای یادگیری معطوف به رود و دلمشغولی آن، فراهمنسبت به فراگیران به شمار می

یادگیری . هارتهای شهودی، تفکر خالق و تعالی وجودی فراگیران استگیری و پرورش مشکل

حاصل از این نوع برنامه درسی متضمن هشیارتر شدن فراگیران نسبت به ظرفیتهای وجودی خویش 

این طرز تلقی جای (. 03: 0933، 5لوننبرگ و ارنشتاین) چنین نوع نگاهشان به هستی است و هم

آموز است که به سعادت و رستگاری ابدی دینی، روح و جان دانشمل دارد؛ زیرا مخاطب تربیت تأ

است که برای رفاه عمومی و امور  مربوط به ذهن وحافظه های دیگرانجامد؛ اما دروس و برنامهمی

ریزان آموزشی  دنیوی است؛ بنابراین، برای توفیق در تربیت دینی، شناخت آسیبهای آن برای برنامه

چراغ ) حتمی است های دینی مار فرهنگ و آموزهدیافته  با آفتهای راه و درسی به منظور آشنایی

های اجتماعی، به حوزه مه درسی تربیت دینیدهد که برنااین امر نشان می(. 020: 0930چشم، 

ها د آسیبزای آن نیز طبعا باید در این چارچوبارو لذا مو ناظر است فرهنگی و اخالقی ،سیاسی
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2 - Lunenburg & Ornstein 
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 (.  59: 0930نوروزی، )شناسایی شود 

های درسی، باید دید که تربیت دینی با عنایت به اهمیت آموزش و پرورش عمومی و برنامه

ها مقابله مناسب توان با این آسیبو با چه تدابیری می بیندهایی می خود را در معرض چه آسیب

ریح هدف این نوشتار، تش .دادو تربیت دینی را در جریان طبیعی و منطقی خود قرار  کرد

ن است تا آ و بر آموزشی و مذهبی ـ ایدئولوژیکی،های تربیت دینی در ابعاد فرهنگی،  آسیب

د و گاه صاحبنظران ارائه کنها از دیدبا این آسیب رفت و رویاروییبرون راهکارهایی را به منظور

رویکرد روشن شدن این . برجسته سازد ریزی درسیبرای نظام برنامه را داللتهای این راهکارها

 شود ریزی درسی میهای برنامه درسی و جهتگیری مشخص در مراحل برنامهلفهؤسبب انتظام در م

چنانکه  های درسی است و هم حیطه برنامه درسی، حوزه اصلی تحلیل برنامه (.5110، 0داگالس)

نچه آنچه در برنامه درسی گنجانده شده است و یا آ": گوید عبارت است ازمی( 00: 5110) 5هویت

حیطه برنامه درسی را شامل  ،0335 ،9ماداوس و کالگهام. "دهدبرنامه درسی آن را پوشش می

شش عنصر زمینه، اهداف کلی، اهداف ویژه یا جزئی، مواد و مطالب آموزشی، اجرا و فرایندها و 

اره ها اشدو عنصر نخست به بینش. سازددانند که چارچوب تحلیل را فراهم میارزیابی و نتایج می

عناصر . دارد در حالی که عنصر سوم به اهدافی اشاره دارد که باید در برنامه درسی گنجانده شود

تواند برای اهداف برنامه درسی خاص مورد های آموزشی اشاره دارد که میچهارم تا ششم به جنبه

ی های آموزشی به سه عنصر اساسسه خوشه اصلی بینش، اهداف و جنبه. استفاده قرار گیرد

به نقل از ) ، یعنی اهداف، محتوا و سازماندهی یادگیری اشاره دارد0331، 9ریزی درسی واکر برنامه

ریزی درسی که اغلب با طراحی برنامه درسی و برنامه(. 513: 5113و همکاران،  2وان دن آکر

اجرا و مطالعه و تدوین اهداف، محتوا، : شود، عبارت است ازطراحی مواد درسی مترادف گرفته می

کند که چه دانش، مهارت و طراحی برنامه درسی بر این تمرکز می. ارزشیابی سامانه آموزشی

اید بیاموزند؛ چه تجربه یادگیری باید در زمینه نتایج یادگیری در نظر بارزشهایی را دانشجویان 

زی، ریتواند برنامهآموزشی چگونه میسامانه گرفته شده ارائه شود، آموزش و یادگیری در 

 
1 - Douglas 
2 - Hewitt 
3 - Madaus & Kellagham 
4 - Walker 
5 - Van Den Akker 



 23/ ریزی درسی های تربیت دینی و ارائه راهکارهای مناسب از دیدگاه صاحبنظران با رویکرد برنامه آسیب

 

 

 

رایجترین دیدگاه در این زمینه، سند برنامه (. 9: 5100، 0ایمین و یان) گیری و ارزشیابی شود اندازه

را دربردارنده تصمیم در زمینه چهار عنصر هدفها، محتوا، روش و  یدرسی برنامه درسی خاص

رد و لذا این دیدگاه امروزه پذیرش بیشتری دا(. 05: 0933مهرمحمدی، ) کندارزشیابی قلمداد می

ریزی درسی را شامل  چهار مرحله اساسی، تعیین هدف، تدوین به طور کلی می توان مراحل برنامه

ای دارد، این  آنچه اهمیت قابل مالحظه. راهبردهای ارزیابی دانست و محتوا، راهبردهای اجرایی

، محتوا و اهداف و نتایج) های درسی آنواقعیت است که کیفیت آموزش عمومی با کیفیت برنامه

گره خورده  (شنیداری ـ های دیداریها، مواد و روشهای آموزشی، ارزشیابی و رسانهشایستگی

 (.0010: 5109، 5زکی و زکی رشیدی) است

 

 روش پژوهش
دارد که با استفاده از روش  کیفی قرار وع در زمره پژوهشهایاین پژوهش به لحاظ ن

 بخش اول، ابتدا با مراجعه و مطالعه منابع و متون دینی در. چنین مصاحبه انجام شد ای و هم کتابخانه

های تربیت دینی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و ، آسیب(0)(منابع دست اول و منابع دست دوم)

در  در ادامه، فهرست. بندی شدها فهرست برداریهای الزم و تهیه فیش، این آسیببعد از یادداشت

ورد تحلیل قرار و مشد بندی ایدئولوژیکی دستهـ  موزشی و مذهبیقالب سه دسته کلی فرهنگی، آ

ریزی درسی شاغل در با صاحبنظران و متخصصان حوزه تربیت دینی و برنامه در بخش دوم. گرفت

جامعه آماری، صاحبنظران حوزه دین و . آموزش و پرورش و آموزش عالی مصاحبه انجام گرفت

در ) این افراد در زمینه برنامه درسی تربیت دینی. ان بودتربیت دینی در استان کردستان و اصفه

ریزی درسی و یا متخصص برنامه اطالعات غنی داشتند( عالی مقطع آموزش عمومی و آموزش

الهای کلی از قبل در مصاحبه، سؤ. کردندبودند که پژوهشگر را به پاسخهای مطلوب نزدیکتر می

پذیری به این روش با انعطاف. شونده استمصاحبهطراحی شده و هدف کسب اطالعات عمیق از 

. اطالعات بودمعیار حجم نمونه، اشباع نظری .  پردازدالها بر اساس پاسخهای آزمودنی میتنظیم سؤ

. العات جدیدی به دست نیامدو از آن به بعد اط کفایت اطالعات با ده مورد مصاحبه به دست آمد

معلم مقطع متوسطه با مدرک  مطالعات دینی و حوزوی، دو تاد گروهنفر اس این ده نفر شامل چهار

 
1 - Aimin & Yan 
2 - Zaki & Zaki Rashidi 
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های اصفهان و کردستان  استاد گروه علوم تربیتی از دانشگاه ی و چهارکارشناسی ارشد علوم قرآن

روایی . ساختاریافته انجام گرفت که ترکیبی از عمق و انسجام بودها به صورت نیمهمصاحبه. بود

نفر از افراد خبره در حوزه علوم دینی و تربیتی قرار  ید چندیاالت مصاحبه مورد تأمحتوایی سؤ

 نجامید و در فرایندمصاحبه از نیم تا یک ساعت به طول ا. گرفت و سپس به مرحله اجرا درآمد

بندی با استفاده از روش مقوله در نهایت، اطالعات .برداری استفاده شدها از روش یادداشتمصاحبه

و بدون توجه به ، بدون اعمال نظر در این روش، ابتدا اطالعات. گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار 

ش تحلیل تفسیری، ها را با رونوشته محقق در ادامه. و روی کاغذ پیاده شد چرایی آن توصیف،

بعد از . ها استخراج گردیدها و زیرمقولهها، مقولهگذاری یادداشت شناسهو با  تحلیل محتوا کرد

ای از نقل بندی شد و برای هر کدام نمونههایی دستهت، در قالب جدولتکمیل استخراج مقوال

 . شوندگان ارائه شدهای مصاحبهقول

 

 های پژوهش یافته
گردد که به تفکیک ، ابتدا نتایج مربوط به تحلیل محتوای اسنادی ارائه میقسمتدر این 

 . شود االت پژوهشی انجام میسؤ
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 های فرهنگی فراروی تربیت دینی چیست؟ آسیب: سؤال اول

 های فرهنگی فراروی تربیت دینی آسیب: 5جدول 

 نمونه شرح مولفه نوع آسیب

 فرهنگی

به کارگیری 

 روش اکراه

افراد تحت تکفل باید به طور 

کامل از عوامل منفی دور 

باشند و آنها را از مسائل دور 

 .نگه داشت و قرنطینه کرد

بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ آتانِی رَحْمَةً مِنْ   أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلىقالَ یا قَوْمِ "

آیا ما شما را در حالی که بدان اکراه دارید :  عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ

 (.82/هود) "کنیم؟ به آن وادار می

رواج 

 گراییشخصیت

نگریستن به تربیت دینی در 

قالب اشخاص و مربی و نه 

 دین

حق از جانب پروردگار : الحق من ربک فالتکونن من الممترین

 (.741/بقره) "توست؛ پس مبادا از تردیدکنندگان باشی

کج اندیشی در 

 تربیت دینی

 

گویی و اغراق یا ساده  گزافه

 جلوه دادن دین و آیات الهی

یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ "

و : تَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ سُبْحَانَهُ وَ

خدا را چنانکه شاید به عظمت ( آنان که غیر خدا را طلبیدند)

نشناختند و اوست که روز قیامت زمین در قبضه قدرت او و 

ت پاک یکتا آن ذا. آسمانها در پیچیده به دست سلطنت اوست

 "است( بلکه از فکر موحدان)منزّه و متعالی از شرک مشرکان 

 (.71/زمر)

: الدین واسع ولکن الخوارج ضیقوا غلی انفسهم من جهالتهم"

دین وسیع و باز است ولیکن خوارج به سبب جهالت و نادانی 

اصول کافی، ) "گرفتند بر خود سخت و تنگ می{ امور را}شان

 (.7121تهرانی،  به نقل از دلشاد

هویتی  بی

 دینی

تدبیری در  تزلزل و بی

برخورد با مسائل دینی به 

جای انتخاب روش منطقی 

ناشی از عدم اتکا و آگاهی از 

ظرفیت و توان متربی یا خود 

را کارشناس دانستن در 

 مسائل دینی

اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل "

قتی بدعتها در امت من پیدا شد، باید عالم علم و: فعلیه لعنداهلل

خود را ظاهر کند و حق را بگوید و کسی که این جرأت را 

 (.76منیه المرید، ص) "نداشت بر او لعنت خدا باد

و مالهم به من علم ان یتبعون اال الظن و ان الظن ال یغنی من "

از آنان نسبت به موضوع آگاهی و علم ندارند و تنها : الحق شیئا

کنند و همانا به هیچ وجه انسان را از حقیقت و  گمان پیروی می

 (.82/نجم) "حق بی نیاز نمی گرداند
 

ها شود این نوع از آسیب به رویکردهای غلط به تربیت دینی و نگرشهمانگونه که مالحظه می

به  هاآسیبهر کدام از این . و تمایالت نادرست و عادات غلط رایج بر تربیت دینی اشاره دارد
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زدگی یا و نوعی دین شودمی منجر ترسیم صورت نامناسب از دین و تربیت دینی در فراگیران

 .  رودآسیب جدی تربیت دینی به شمار می گیرد کهگریزی در آنان شکل می دین

 های آموزشی فراروی تربیت دینی چیست؟ آسیب: سؤال دوم
 های آموزشی فراروی تربیت دینیآسیب: 3جدول 

 نمونه شرح لفهؤم نوع آسیب

 آموزشی

توجه نکردن 

به تفاوتهای 

 فردی

ریزی و آموزش دینی  برنامه

بدون توجه به نیازهای واقعی و 

 تواناییهای گوناگون متربیان

کسبت و علیها ما  اهلل نفسا اال وسعها لها ما الیکلف"

به اندازه توان وی جز کس را  خداوند هیچ: اکتسبت

به دست آورده به سود ( خوبی)آنچه از کند و  تکلیف نمی

 "به دست آورده به زیان اوست( بدی)او و آنچه از 

 (.827/بقره)

هماهنگ نبودن 

مربیان در توجه 

 به ظاهر 

 و باطن دین

توجه بیش از اندازه  به باطن و 

مردود شمردن ظاهر و یا 

اهمیت افراطی به مناسک و 

 ظواهر دین و غفلت از باطن آن

للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون، الذین هم فویل "

رانی که از اپس وای بر نمازگز: یراءون و یمنعون الماعون

نمازشان غافلند؛ آنان که به ریا طاعت کنند و از دادن 

 "کنند خودداری می( و وسایل و نیازهای خانه) زکات

 (.7 تا 4/ماعون)

 (.99/حجر) "واعبد ربک حتی یاتیک الیقین"

گ نبودن هماهن

علم و عمل 

 متولیان تربیت

عمل نکردن به آنچه مربی یا 

گوید و به آن اعتقاد  الگو می

دارد، مغایرت عمل با علم، 

عمل بر پایه تقلید کورکورانه و 

 نه علم واقعی

لعن اهلل االمرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن "

رمان لعنت خدا بر آنان که به معروف ف: المنکر العاملین به

دهند و خود آن را واگذارند و از منکر بازدارند و خود آن 

 (.789 البالغه، حکمت نهج) "را به جا آرند

و آخر قد تسمی عالما و لیس به، فاقتبس جهائل من "

 (.21نهج البالغه، خطبه) "جهال، و اضالیل من ضالل

 

 اشاره و مکانی موقعیت ها به افت که این دسته از آسیبتوان دری بر اساس اطالعات جدول می

چنین به ارتباطات و تعامالت مربیان و متربیان و  گیرد و هم دارد که تربیت دینی در آن صورت می

ای فرایند تربیت دینی را تحت تأثیر قرار  تواند به گونه شود که می مربوط مینیز دیدگاههای آنان 

انگیزش در فراگیران برای  های فردی موجب آموزش سطحی و عدمنکردن به تفاوت توجه. دهد

موجب تزلزل و ابهام عقاید و افراد در لفه دیگر نیز ؤبه دو منکردن توجه . شود ی مییادگیر

از ناصحیح و ثواب را از ناثواب را توانند صحیح  درستی نمیای که ب شود به گونه  فراگیران می

 . تشخیص دهند
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 تربیت دینی چیست؟ های مذهبی ـ ایدئولوژیکی فراروی آسیب: سؤال سوم
 ایدئولوژیکی فراروی تربیت دینیـ  های مذهبی آسیب: 2جدول 

نوع 

 آسیب
 نمونه شرح لفهؤم

مذهبی ـ 

 ایدئولوژیکی

افراط در 

نمایی  بزرگ

 نظام دینی

حقیقت و خیر به طور کامل در دین آنها تمرکز 

یافته است و تربیت دینی باید افراد را در جهتی 

های آن را تمام  آموزه تربیت کند که اسالم و

 .حقیقت بشناسند

بَینَنا وَبَینَکُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ  کَلِمَةٍ سَواءٍ قُل یا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا إِلى

فَإِن تَوَلَّوا   یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ وَال نُشرِکَ بِهِ شَیئًا واَل

بیایید به سوی ! ای اهل کتاب»بگو  :َنّا مُسلِموناشهَدوا بِأَ فَقولُوا

یکسان است که جز خداوند یگانه را  سخنی که میان ما و شما

از ما، بعضی دیگر  نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی

 از این دعوت،)هرگاه « .به خدایی نپذیرد ـ غیر از خدای یگانهـ را 

 (.74/آل عمران) «د که ما مسلمانیمگواه باشی»: سرباز زنند، بگویید

نابسامانی 

 مدیریتی

ها یا نهادهای  تربیت دینی در دست افراد، گروه

گیرد و یا برعکس متولی  خودکامه قرار می

 .مشخصی ندارد

اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ  الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ»

کسانى : وَعِنْدَ الَّذِینَ آمَنُوا کَذَلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ

که در باره آیات خدا بدون حجتى که براى آنان آمده باشد مجادله 

اند  در نزد خدا و نزد کسانى که ایمان آورده[ این ستیزه]کنند  مى

ا بر دل هر متکبر و عداوت بزرگى است این گونه خد[ مایه]

 (.16/غافر)« نهد  زورگویى مهر مى

افراط و تفریط 

در مشروعیت 

 حاکمیت خدا

ای از  هر نوع قدرت و حاکمیتی مشروع، سایه

شود که به تولید شعار  قدرت الهی تصور می

 .گردد منجر می "اهلل السطان ظل"

ان "با توسل به آیه ( ع)خوارج برای نفی حکومت حضرت علی

، دیدگاهی (61/انعام)"فرمان جز به دست خدا نیست: اال اهلل الحکم

را مطرح کردند که طبق آن قدرت و حکومت به طور انحصاری به 

 .خدا مربوط است

نبود ضابطه 

روشن برای 

 دینداری

معیار روشنی برای رفتار نیست به طوری که 

از . حب و مباح معلوم نباشدتجایگاه واجب و مس

دن معیارها عملکرد افراد طرف دیگر با سست ش

 .دهد حساسیت و اهمیت خود را از دست می

اگر مستحبات، واجبات را زیان : القربه بالنوافل اذا اضرت بالفرائض"

 (.19نهج البالغه، حکمت )"رساند؛ بنده را به خدا نزدیک نگرداند

بدفهمی 

 تربیت دینی

 تعبیر دین بر اساس برداشتهای شخصی که در

از دنیا برحذر داشته و منطقه الفراغ را نتیجه افراد 

ای مملو از باید و نباید تبدیل  دینداری به منطقه

از . کشاند گردد و افراد را به تصنع و تکلف می می

طرف دیگر، دین ابزار تبلیغ زراندوزی و دنیا 

 .شود پرستی می

من و : انا و اتقیاء امتی براء من التکلیف" :فرمایند می( ص)پیامبر

 (.7128دلشاد تهرانی، ) "متقیان امتم از تکلیف به دوریم

بر : ایاک و حب الدنیا، فانها اصل کل خطیئه، و معدن کل بلیه"

توست دوری از دوستی دنیا، پس بدرستی که دنیا اصل و ریشه هر 

 (.196شرح غررالحکم، ص) "گناهی و جایگاه اقامت هر بالیی است

سوء معرفت 

عقالنی به 

 دین

افراد . رود افراد در انجام اعمال راه ناثواب میعقل 

جویند اما در  به رعایت ظواهر شریعت تمسک می

در مقابل، برخی نقش . فهم و دلیل آن عاجزند

افراطی برای عقل قائلند و  فقط اموری را 

 .پذیرند که از صافی عقل بگذرد می

شرح ) "بسا اهل ظاهر شریعت دین ندارند -رب متنسکال دین له"

ای در وصف خداوند  در خطبه( ع)حضرت علی (.11غررالحکم، ص

الذی بطن من خفیات االمور و ظهر فی العقول بما یری ": فرمایند می

او کسی است که از امور پوشیده : فی الخلقه من عالمات التدبیر

های  هایش از نشانه ها به  آنچه در آفریده پنهان است و در اندیشه

 ."جلوه کرده استشود،  تدبیر دیده می
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ها به مدیریت در سطح کالن و توان گفت که این بعد از آسیببر اساس اطالعات جدول می

ها نسبت به کننده دیدگاه دولت ها مشخصاین نوع آسیب. دولتها در ارتباط با تربیت دینی اشاره دارد

 ه ایندهندبعد نشان سازد؛ لذا اینو موضع آنها را نسبت به آن مشخص می دین و تربیت دینی است

تواند برای نظام تربیت است که رویکرد دولتها و زمامداران آن نسبت به تربیت دینی می

ر مذهب برای تربیت دینی هایی که دها به شیوهچنین، این دسته از آسیب هم. آفرین باشد مسئله

شود آنجا ناشی می این آسیب از .اشاره دارد شودو نیز رویکردهایی که به دین منتسب می اعمال،

شود و این درک و برداشت بر های گوناگونی درک میکه دین توسط مذاهب مختلف  به شیوه

 . گذاردثیر منفی میتربیت کردن افراد تأ تربیت دینی و چگونگی

 های تربیت دینی از دیدگاه صاحبنظران چیست؟راهکارهای رویارویی با آسیب: سؤال چهارم

بندی انجام گرفت و نتایج آن در مصاحبه با صحبنظران به روش  مقوله در این بخش، نتایج

شوندگان به مصاحبه ر مورد یک نمونه از نظردر ه. شودبندی و نشان داده میقالب جدول زیر دسته

ال اصلی از قبل مشخص بود، با توجه به اینکه سؤ .گرددصورت نقل قول مستقیم ارائه می

های زیر و بر اساس پاسخ آنها در قالب مقوله صلی پاسخ دادندشوندگان به سؤال ا مصاحبه

ال کلی و توصیف و تفسیر اطالعات عبارت دیگر، محقق پس از پرسیدن سؤبه  بندی شدند؛ دسته

 .   بندی کرده و در جدول زیر آورده استمورد نظر، آنها را در قالب مقوالت زیر دسته
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 دینی از دیدگاه صاحبنظران تهای تربی راهکارهای رویارویی با آسیب: 4جدول 

 مقوله

 (راهکار)
 نمونه توضیح لفهؤم

ریزی  داللت برای نظام برنامه

 درسی

 گرایی عمل

برجسته 

ساختن 

اهمیت عمل 

و رویارویی 

 با مسائل

دوری گزیدن از مسائل دینی 

. راهکار درست رویارویی نیست

 توان مقابله با مسائل با رویارو

شود  میشدن با آنها تقویت 

 (.9و  6، 8، 7مصاحبه شوندگان )

های عملی برای متربیان  باید موقعیت

فراهم سازیم تا کاربردی بودن 

و نه امری انتزاعی و ) های دینی آموزه

را در عمل ( مخصوص افراد خاص

 (.9شماره ) درک کنند

تمرکز اهداف برنامه درسی بر مبانی 

انتخاب محتوای غنی . نظری و عملی

 و دانش( کاربردی) عد توانشدارای دو ب

چنین  و هم( های دینی اطالعات و آگاهی)

پذیر و برخاسته از  محتوای انعطاف

حور م روش آموزشی مسئله. موقعیت

روشهای ارزشیابی . مبتنی بر مسائل واقعی

 مبتنی بر فعالیت یادگیرنده
همراه 

ساختن علم 

 با عمل

عمل مربیان، معلمان و متولیان 

لم و آگاهی دارند دین به آنچه ع

 و پرهیز از تقلید و ریاکاری

 (.1و  1مصاحبه شونده )

متولیان و مربیان تربیت دینی باید 

همواره از نظر عمل الگو باشند و 

عمل آنها عین علم آنها باشد و آنچه 

را نیز بدان علم و اگاهی دارند با عمل 

متناسب با آن به بهترین شیوه عرضه 

 (.1ره مصاحبه شونده شما) کنند

 گرایی عقل

انتخاب 

رویکرد 

عقالنی در 

مقابل تقلید 

 کورکورانه

تقلید از امام و کارشناس دین 

اما تقلید کورکورانه است جایز 

 بدون دلیل و منطق جایز نیست

، 9،  7، 1مصاحبه شونده شماره )

 (71و  4

تقلید از کارشناس با کاربرد عقل 

آنچه نباید انجام گیرد، . منافاتی ندارد

 تقلید کوکورانه از شخص غیر

 (.71شماره ) کارشناس است

 دکید بر اهداف سطح باالی شناختی ماننأت

محتوای آموزشی . ارزشیابی و قضاوت

محور و روشهای آموزشی ـ  یادگیرنده

مبتنی بر فعالیت ذهنی و عقلی یادگیرنده 

ارزشیابی . مانند روش سقراطی و بحث

 به صورت شفاهی، تشریحی و استنباطی

 واقعگرایی

ترسیم 

تصویر 

واقعی از 

 دین

امور دینی نباید به عنوان امور 

فراانسانی نگریسته شود و در آن 

و  7مصاحبه شونده ) اغراق نمود

2.) 

امور انتزاعی دین مانند معجزات باید 

و امور بدیهی نیز  ،بدرستی معرفی

 (.7شماره ) عینی تشریح شود

 تأکید بر اهداف عالی انسانی با قبول

محتوای مبتنی بر موضوعات . تفاوتها

گوناگون از دیدگاه مذاهب مختلف، 

روشهای آموزشی آزاد، مبتنی بر فعالیت و 

 .تعامل فراگیران

 روشنفکرانه

آموزش 

مندی و  بینش

پیروی 

نکردن از 

 تعصبات

افراد در رویارویی با مسائل 

مندی انتخاب کنند  رویکرد بینش

و از گرفتاری در دام هوای نفس 

مصاحبه ) و تعصبات بپرهیزند

 (.9و  1، 7، 8، 7شوندگان شماره 

ای آموزش ببینند  فراگیران باید به گونه

که نه تنها در دام تعصبات نیفتند بلکه 

در اموری که توان و دانش الزم را 

 مندی اظهار نظر کنند دارند با جرأت

 (.7شماره )

استفاده از اهداف سطح باالی شناختی 

ی و قضاوت در اهداف مانند ارزشیاب

چنین تأکید اهداف  برنامه درسی و هم

پذیر  برنامه درسی تربیت دینی بر انعطاف

ساختن  فراگیران در برخورد با عقاید 

گوناگون، روشهای آموزشی مبتنی بر 

تفکر انتقادی مانند روش بحث و مناظره، 

روشهای ارزشیابی آزاد و مبتنی بر تقکر 

ستنباطی و آزاد و واگرا مانند روش ا

 تفسیری

گسترش 

روشنفکری 

 دینی

لزوم داشتن نگاه عقالنی به دین 

و انتخاب  رویکرد عقل ورزی 

 به جای پذیرش بی قید و شرط

و  4، 7ن شمار مصاحبه شوندگا)

71.) 

ای انجام گیرد که آموزش باید به گونه

سؤال بردن دین نینجامد بلکه  به زیر

بیشتر جنبه تحقیق و تعمیق عقاید 

 (.4شماره ) داشته باشد
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 دینی از دیدگاه صاحبنظران های تربیت راهکارهای رویارویی با آسیب: 4جدول ادامه 

 مقوله

 (راهکار)
 نمونه توضیح لفهؤم

ریزی  داللت برای نظام برنامه

 درسی

انعطاف 

 پذیری

 

لحاظ کردن 

تفاوتهای 

 فردی

ریزی برای آموزش در برنامه

دینی باید تفاوتهای فردی 

فراگیران و استعدادهای آنان 

مصاحبه شوندگان ) رعایت گردد

 (.6و  1شماره 

های  های درسی بویژه برنامه در برنامه

درسی مدارس باید محتوای آموزشی 

متناسب با اوضاع و احوال فراگیران و 

شماره ) رشد فکری آنان تنظیم شود

6.) 

استفاده از محتوا و روشهای گوناگون 

توان و ظرفیت آموزشی متناسب با 

فراگیران، استفاده از تکالیف متناسب با 

عالئق و توان فراگیران، روشهای آموزشی 

و ارزشیابی گوناگون و مبتنی بر توان 

 آموزان دانش

 الگویی

 

وجود 

متولیان و 

 مربیان دیندار

معلمان و مربیان متولی تربیت 

دینی باید خود نمونه باشند تا 

 آموزش آنها اثربخش باشد

 (.1احبه شونده شمارهمص)

معلمان و مربیان باید خود از نظر 

علمی و شخصیتی نمونه خوبی باشند 

شماره ) تا فراگیران از آنان پیروی کنند

1.) 

وجود معلمان و مربیان توانمند از نظر 

علمی و شخصیتی به منظور اجرای 

 .مطلوب برنامه درسی

 ارتباطی

 

ارتباط باز با 

 دیگر ممالک

دیگر ممالک بویژه در ارتباط با 

زمینه تربیت دینی موجب غنای 

مصاحبه ) آموزشها خواهد شد

 (.71و  2شونده شماره 

تواند  ارتباط با دیگر کشورها می

تربیت دینی را غنا و عمق بخشد به 

ه حدودها رعایت شود و با شرطی ک

 (.2شماره ) ستیزی نباشد هدف دین

تأکید اهداف برنامه درسی بر مطالعات 

قی در مورد برنامه درسی دینی و تطبی

تفحص در ادیان و مذاهب گوناگون، 

استفاده از محتوای ادیان و مذاهب 

مختلف با زمینه مشترک، روشهای 

اموزشی مبتنی بر مباحثه و اکتشاف 

هدایت شده، ارزشیابی بر اساس طرحها و 

آموزان  فعالیتهای گروهی و فردی دانش

 در داخل و بیرون از آموزشگاه

 ده سازیسا
ساده کردن 

 تربیت دینی

باید تربیت دینی را برخالف 

عقاید عمومی ساده و آسان، و از 

سخت جلوه دادن دینداری پرهیز 

 (.1مصاحبه شونده شماره ) کرد

که ای باشد تربیت دینی باید به گونه

فراگیران دینداری را ساده فرض کنند 

نه مشکل و انتزاعی که فقط 

انسانها یا مخصوص دسته خاصی از 

 (.1شماره ) سن خاصی است

کید اهداف برنامه درسی بر عینی و أت

های دینی، ارائه  ساده ساختن دین و آموزه

مطالب از ساده به دشوار، تکالیف ساده، 

مصداقهای عینی،  استفاده از مثالها و

 شیابیزاستفاده از روشهای عینی در ار

 تقوا

زهدورزی به 

دهی  جای دین

 غلط

ساختن افراد در درون با درگیر 

توان دین را به شیوه بهتر دنیا می

مصاحبه ) عرضه کرد و ترویج داد

 (.6شونده شماره 

با درگیر ساختن افراد با امور دنیوی و 

توان دین را آموزش  روزمره بهتر می

 داد و نه دور ساختن آنان از زندگی

 (.6شماره )

تأکید اهداف برنامه درسی بر ترویج تقوا 

ی فرائض به عنوان رکن اساسی و اجرا

دینداری و استحکام حس دینی و 

شایستگی دینی، ارتباط روشهای آموزشی 

های  و محتوای برنامه درسی با واقعیت

 (.روش حل مسئله) زندگی فراگیران

        

ت ره کارگیری قدبر ب رفت از تربیت دینیدهد که راهکارهای بروناطالعات جدول نشان می

این راهکارها  .متمرکز استروشنفکرانه به فرایند تربیت دینی و دینداری  انتخاب مسیرعقل و لزوم 
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خود را در قالب اهداف روشن، جامع و سطح باالی شناخی، محتوای  ،ریزی درسیدر جریان برنامه

های فرهنگی فراگیران، روشهای آموزشی متنوع ق و زمینهیو متناسب با عال گوناگون پذیر،انعطاف

چنین روشهای ارزشیابی  زندگی واقعی فراگیران، و هم ر فعالیت فراگیر و برخاسته از درونتنی بو مب

این نوع برنامه درسی در عمل با . دهدعینی و تکالیف ساده با مصداقهای روشن، نشان می

. تواند تحقق پیدا کندکارگیری معلمان و مربیان متعهد و توانمند از نظر علمی و شخصیتی، می هب

های گوناگونی  ای باشد که از مواضع و دیدگاهگونه چنین محتوای برنامه درسی دینی باید به هم

 .  قابل تفسیر باشد تا بهتر بتوان آن را تثبیت و از آن دفاع کرد

 

 بحث و نتیجه گیری
رود و به لحاظ  اینکه دارای های مهم تربیت به شمار میتربیت دینی یکی از مهمترین جنبه

ای  تأثیر گسترده بر تمام شئون زندگی آدمی ه درونی و عمل استهای اعتقادی، الزامی، تجربمؤلفه

 خود، رسمی ، این نوع از تربیت چه در حالت رسمی و چه در حالت غیراین وجود دارد؛ با

ها در سه محور آین آسیب. کرده است رو را با چالش روبهکه همواره آن  هایی دارد آسیب

ها در هر طبق نتایج، آسیب. یل قرار گرفتایدئولوژیکی مورد تحلـ  و مذهبی فرهنگی، آموزشی

و بیشتر ناشی  ،رویکرد عقالنی به دین بوده دهنده عدم انتخابهای مورد بحث، نشانکدام از حوزه

این . شودکه متعاقبا به عمل ناثواب و نادرست منجر می های افراد از تربیت دینی استاز سوء برداشت

فهمی یا فهم شی از تعصبات فردی و جمعی، تمایالت ملی و مذهبی و از همه مهمتر کجامر نا

مسائل فرهنگی بیشتر بر عادتها و افکار و تعصبات منفی . های دینی استسطحی از دین و آموزه

به ترویج فرهنگ غلط و منجر  یابد و ها و جامعه بروز می اشاره دارد که در سطح افراد، گروه

  .گردد می مد به دینات و افکار ناکارابصن تعنهادینه شد

 یا معلم با فراگیر یا متربی است های آموزشی، چالشها بیشتر متوجه روابط مربیدر بخش آسیب

و فرایندهای آموزشی نادرست و محتوای آموزشی نامرتبط با نیازها و عالئق فراگیران کانون مسائل 

 فراتر از سامانه ایدئولوژیکی، بیشتر چالشها به نظامـ  های مذهبیدر بخش آسیب. گیردقرار می

یط پیرامونی نظام آموزشی را در خود دارد و مح ای که این سامانه شود به گونهآموزشی مربوط می

نظری نتواند دین  هبی و تنگمذـ  کالن به دلیل تعصبات خاص ملی هرگاه سامانه. آیدمی به شمار
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های درسی آن نیز در راستای نظام متولی تربیت دینی و برنامه و ترویج دهد،کند خوبی معرفی را ب

این نتایج . و ممکن است راه ناصواب و بیراهه برود شود می و رسالت خود با مشکل روبرو اهداف

ـ  های فرهنگی و ایدئولوژیکیدر حوزه آسیب ها در این حوزه همسو بود؛ برای مثالبا بیشتر پژوهش

 هایی مانندبر آسیب( 0939) شکن و سعادتمندو بت( 0931) وذریمذهبی، پژوهش شمشیری و ن

 توجه نکردن به اصل فطرت، توجه نکردن به تجربه دینی، توجه یابی،به اصل دین نکردن توجه

این . اند تأکید کرده به اصل آزادی و تفاوتهای فردی نکردن توجه ، و(هنر)نکردن به اصل تخیل 

در حوزه  چنین هم. دارد حکایت فهمی آن توسط مخاطبان آناز معرفی ناصحیح دین و کج نتایج

. ای با نتایج این پژوهش همسود بودندآموزش و برنامه درسی، پژوهشهای مشابه نیز تا اندازه

ریزان درسی متخصص، نشان داد که فقدان برنامه( 0931) و کشاورز( 0930) یهای ساجدپژوهش

گیری از روشهای آموزشی آموزان، بهرهقبلی دانش ا با تجربهمناسب و فاصله محتو نبود محتوای

 از گیرندگانددن توسط یاچنین روشهای ارزشیابی سنتی و مبتنی بر حفظ کر سنتی و نامناسب و هم

به دلزدگی فراگیران ( 0931) های برنامه درسی تربیت دینی بود که به اعتقاد کشاورزجمله آسیب

 .  درس دینی منجر شده بودنسبت به 

های تربیت دینی برونرفت از آسیب ها، راهکارهای رویارویی به منظورمصاحبه جمطابق با نتای

و فراگیران را از جمود فکری و  باید تأکید خود را بر انتخاب روش منطقی و عقالنی قرار دهد

که  مصاحبه اظهار کردند داحبنظران مورص. گونه بر حذر داردای و تعصبگیری تفکر کلیشهشکل

کید چنین تأ عقالنی و روشنفکرانه به دین و تربیت دینی و هم انتخاب روش ۀسازی در زمینفرهنگ

ها به تقویت نگرش تواندبر بعد عملی و کاربردی این نوع تربیت در کنار توجه به بعد نظری آن، می

در  (نظریه) و علم دینی( کاربرد) ساختن عمل همراه. منجر شود افراد در حوزه تربیت دینی و رفتار

های درسی تربیت دینی یعنی اهداف، محتوا، روشهای آموزشی و روشهای ارزشیابی برنامه درون

ه طوری که با انتخاب محتوای ب های آموزشی قرار گیردها و سیاستمشیباید در اولویت خط

محور و مبتنی  ـ روشهای یادگیرنده نتخاببا نیازهای فراگیران و انظری و عملی متناسب  گوناگون

در این راستا، اهداف و محتوا باید به طور شفاف . توان به این مهم دست یافتبر فعالیت وی می

ای سازماندهی شود که فراگیران امکان رویارویی با انوع منابع و گونه و فرایند آموزش به ،ارائه

انند به انتخابهای عاقالنه دست بزنند و از تقلید متون اسالمی گوناگون را داشته باشند تا بتو

ساختن فراگیران با  رو تفاده از روش مسئله ـ محور و روبهدر این راستا، اس. کورکورانه بپرهیزند
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البته وجود معلمان و مربیان . تواند راهکار بسیار مطلوب و مفید باشدمسائل واقعی زندگی آنان می

خوبی به اجرا درآورند و م بتوانند روش مسئله ـ محور را بکه ه توانمند از نظر علمی و شخصیتی

 . ذیر است که نباید از آن غفلت کردناپالگوی مناسب نقش ایفا کنند، ضرورت اجتناب وانهم به عن

کند که به منظور اندرکاران تربیت دینی سفارش میاین مقاله به دست یبه طور کلی، راهکارها

افراد را از تعصبات و تمایالت بیجا دور نگه دارند و  ،در درجه اول ایددینی درست ب اجرای تربیت

چون خداوند برای ) "اذا اراد اهلل بعبد خیرا فقهه فی الدین"در درجه دوم در سایه توسل به آیه 

ورزی و افراد را به عقل ،  باید(رداندگای خیر و نیکی خواهد، او را در دین دانا می بنده

و به  ت دینی در مسیر درست فراهم،دین تشویق کرد تا زمینه قرار گرفتن تربی محوری در دانایی

به نوع برنامه درسی دینی اجراشده در  الزمه چنین رسالتی. و خیر همه جانبه افراد منجر شود هدایت

ز اهداف غنی این نوع برنامه درسی باید ا. دارد بستگی مکانهای آموزشی کشور در جنبه رسمی آن

به عبارت روشنتر،  ؛و توانش فراگیران تأکید کند و بر تقویت دانش، نگرش رخوردار باشدو مفید ب

های دینی افزایش برنامه درسی دینی باید هم اطالعات و معلومات فراگیران را درباره دین و آموزه

دن فرائض، مباحثه دینی، نوشتن و خوان های آنان در این زمینه مانند اجرایدهد و هم بر توانمندی

ها را به مندی آن هبه عالوه، باید نگرشها و تفکرات و عالق. کندکید تأتفسیری و انتقادی درباره دین 

این اهداف از طریق . ای که حس شایستگی دینی در آنان افزایش یابدبه گونه دین پرورش دهد

و قضاوت  نند ارزشیابیانتخاب محتوایی امکانپذیر است که بر سطوح باالی شناختی فراگیران ما

های مذاهب و ادیان مختلف، و از  دیدگاه ورداری از تنوع و سادگی، شاملکید کند و ضمن برختأ

گرایی به دور باشد تا موجبات مشارکت حداکثری فراگیران را در جانبهتبعیض و تعصب و یک

و  این محتوا باید توسط معلمان و مربیان متعهد. مباحثه و مکاشفه در حوزه دین فراهم سازد

 ،که در آن یادگیرنده ،یادگیریـ  متخصص به اجرا درآید و با استفاده از روشهای نوین یاددهی

پردازد، محیطی فعال و متناسب با تواناییهای خود به فعالیت کاوشگرانه و علمی و انتقادی می

ای جدید هدر نهایت، برنامه درسی اجرا شده باید با روش .سرشار از تجربه و آموزندگی فراهم سازد

در این زمینه با توجه به تفاوتهای . مورد ارزشیابی قرار گیرد ،استمبتنی بر فعالیت یادگیرنده  که

چنین با عنایت به ماهیت دروس دینی، ترکیبی از روشهای عینی و  فردی مخاطبان در یادگیری و هم

ای مناسب و مقتضی مورد ارزشیابی قرار آموزان به گونه شود تا یادگیریهای دانشذهنی پیشنهاد می

 . گیرد
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ریزان درسی متخصص و تدوین و اجرای این نوع برنامه درسی نیازمند مشارکت برنامه

چنین معلمان شایسته و متعهد است تا بتوانند برنامه درسی دینی را در  کارشناسان حوزه دینی و هم

 چنین پویایی ههای مستمر و مناسب، زمیننجینیازس در این مرحله. حداکثر پویایی خود تدوین کنند

متناسب با ساختار و امکانات ) در انتخاب محتوا نیز باید به معیارهای تربیتی. سازدفراهم می را

کید بر تأ)، پراگماتیکی (و برداشت معلمان های آموزشی و متناسب با منطقمدارس و محیط

، (مل و اجرای برنامه درسی در کالس درسای معلمان و توانمندی آنها در عمهارتهای حرفه

ـ  و اجتماعی (آموزانمتناسب کردن محتوا با انگیزش، عاطفه و شناخت دانش) روانشناختی

، (کنندآموزان با آن زندگی میتوجه به هنجارها، اعتقادات و ارزشهایی که دانش) ایدئولوژیکی

با برنامه  برنامه درسی قصد شده، فاصله ترتیب برنامه درسی با چنین ویژگیهاییبه این . توجه کرد

ه در حوزه دینی است، کاهش ژویهای درسی بکه مشکل اصلی برنامه ،و تجربه شده را درسی اجرا

رساند، بلکه زمینه به حداقل می را از برنامه درسی دینیآموزان دهد و نه تنها دلزدگی دانشمی

 .   سازدمندی را در آنان فراهم می هخشنودی و عالق

 
 یادداشت

قرآن مجید، نهج البالغه، شرح غررالحکم و دررالکلم، بحاراالنوار، منیه المرید فی ادب المفید و المستفید، ـ  7

سیره تربیتی ) ، تعلیم و تربیت اسالمی، رهزنان دین، تربیت دینی(8و 7جلد ) نگاهی دوباره به تربیت اسالمی

 ربیت در اسالم  های ت ، اصول و روش(پیامبر و اهل بیت

 

 منابع 

 .قرآن مجید

فصلنامه . های عمومی و خصوصی تأثیر متفاوت دینداری بر حوزه(. 7191) مدیری، فاطمه ؛آزاد ارمکی، تقی

 .  81 تا 1:  1ش  .جامعه شناسی مطالعات جوانان

: 77ش  .ماهنامه معرفت. اصول تغییر و اصالح رفتار در سیره معصومان(. 7191) ابراهیمی دهشیری، محمد حسن

 .   61تا  67

 .انتشارات جهاد دانشگاهی: اصفهان. های تربیت در اسالم اصول و روش(. 7121) احمدی، سید احمد

تحلیل معرفت عقالنی مطرح شده در (. 7197) کشتی آرای، نرگس ؛هاشم گلستانی، سید ؛اعالیی، غالمحسین

فصلنامه . های درسی تربیت دینیهای آن بر اهداف برنامهداللتالمیزان و  آیات قرآن کریم بر اساس تفسیر

 . 17 تا 81: 7ش  ،ریزی درسیپژوهش در برنامه
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 .انتشارات مدرسه: تهران .8ج  .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 7122) باقری، خسرو

شناسی برنامه درسی دینی پیش دبستانی از دیدگاه متخصصان  آسیب(. 7194) سعادتمند، زهره؛ بت شکن، رضوان

 . دبی: امارات .المللی مهندسی و علوم کاربردی کنفرانس بین. و مربیان دینی

 .18تا  71: 77ش  .ماهنامه معرفت. های تربیتی در قرآنروش(. 7191) پاکزاد، عبدالعلی

محوری و ایمان  تربیت دینی با توجه به دو مؤلفه عقلرویکرد (. 7129) مسعودی، جهانگیر ؛خالقی خواه، علی

 .744تا  787: 77ش . شناسی تربیتی و روان مطالعات. محوری

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. شرح غررالحکم و دررالکلم(. 7171)محمد  الدینخوانساری، جمال

 .  772تا  766: 48ش. کتاب مجله نقد. شناسی تربیت دینی در مدارسآسیب(. 7127) چراغ چشم، عباس

انتشارات : تهران (.البالغهشناسی دین و دینداری در نهجآسیب) رهزنان دین(. 7128) دلشاد تهرانی، مصطفی

 .دریا

. ها و آثار عادت دادن در فرایند تربیت اسالمیبازاندیشی در معنا، جایگاه، چالش(. 7191) پور، محمدرحمان

 .18تا  69: 7ش . ماهنامه معرفت

 .مجله نقد کتاب. آموزانزا در تعلیم و تربیت دینی دانشهای آسیبابزارها و شیوه(. 7127) ساجدی، ابوالفضل

 . 18تا  8: 48ش 

 .انتشارات امیر کبیر: تهران. تعلیم و تربیت اسالمی(. 7191) شریعتمداری، علی

مقطع پیش دبستانی از نظر متخصصان های تربیت دینی کودکان آسیب(. 7191) نوذری، مرضیه؛ شمشیری، بابک

 .دوفصلنامه تربیت اسالمی .شناسی، علوم دینی و ادبیات کودکان و مربیان پیش دبستانیروان علوم تربیتی،

 .11تا  67: 78ش 

 .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: تهران. البالغهترجمه نهج(. 7172) شهیدی، سیدجعفر

: انتشارات سمت و قم: تهران. ترجمه بهروز رفیعی. فلسفه تربیت اسالمی (.7129) عرسان کیالنی، ماجد

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 .  788تا  91: 7ش  .دوفصلنامه تربیت اسالمی. های تربیت دینیها و آسیبشاخص(. 7121) کشاورز، سوسن

. ترجمه مصطفی شریف. تدریس تحلیل و بهسازی: ریزی درسیبرنامه(. 7129)ارنشتاین، آلن  ؛لوننبرگ، فرد

 .  انتشارات جهاد دانشگاهی: اصفهان

 .انتشارات سمت: تهران .ها، چشم اندازها و رویکردها برنامه درسی، نظرگاه(. 7129) مهرمحمدی، محمود

 .مؤسسه بوستان کتاب: قم .آسیب شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن(. 7127) نوروزی، محمد
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