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 چکیده

هدف اصلی پژوهش تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی و 
ای دستیابی باشد. برگرا میفیهای آن مبتنی بر رویکرد تکلویژگی

به این هدف از روش تحلیلی و استنتاجی الگوی فرانکنا بهره گرفته 
ایی مداری به عنوان هدف غدست آمده، تکلیفشد. بر پایه نتایج به

توحیدمحوری، اخالص، هدایت، برنامه درسی تربیت دینی و 
ورزی، کسب علم و معرفت، عدالت، توانایی ورزی، عقلاندیشه

 از متون دینی های واسطیانجام کار، آزادی و اختیار به عنوان هدف
-یاددهی های فرآیندویژگی. سپس، و تربیتی اسالم استنتاج شدند

اج ها از متون معتبر اسالمی و تربیتی استنتیادگیری مربوط به هدف
 حواس، پرورش درونی، پرورش ها شامل انگیزهشدند. این ویژگی

 عملی برای نمونه و الگو فردی و ارائه هایوتتفا به اراده، توجه
ی باشند. هچنین، برای عنصر ارزشیاببرنامه درسی تربیت دینی می

 گرفته تربیت جدی شد هویت توصیه دینی تربیت درسی برنامه در
 رایب مختلفی ابزار و اشکال متربیان، توان در تفاوت دلیل به و

گرا فیکارگیری رویکرد تکلبه شود. استفاده آنان عملکرد سنجش
تواند منجر به دادن امکان انتخاب در برنامه درسی تربیت دینی می

آزادانه و آگاهانه به فرد و رهایی از جبر محیطی، توجه به 
های فردی و ارائه تکلیف به قدر وسع، ارزیابی اعمال از تفاوت

 درون به بیرون شود.

، درسی تربیت دینیتربیت دینی، برنامه  های کلیدی:واژه

 گرایی،  حق.گرایی، نتیجهتکلیف

Abstract 
The main purpose of this research is to explain the elements 

and characteristics of religious education curriculum based 

on the task-oriented approach. To achieve this purpose, 

Frankena`s Model for analyzing a normative philosophy; 

deductive method was used. Based on the results, the task-

oriented the ultimate goal of religious education and then ten 

target interface for religious education were deducted from 

religious texts and Islamic education. The target interface 

containing: ten target interface consists monotheistic 

devotion, guidance, thinking, reasoning, knowledge and 

wisdom, justice, ability to work, liberty. Then characteristics 

of teaching and learning process related to this purpose were 

deducted from authentic Islamic and ed-ucation texts. These 

characteristics include intrinsic motivation for teaching and 

learning, senses breeding, breeding will, attention to 

individual differences, providing a model to identify and 

explain practical for religious education. Also in the religious 

education cur-riculum evaluation based on deontological 

approach was recommended that the identity of training be 

taken seriously. Because of the differences of the students 

abilities use dif-ferent methods for evaluation. The use of 

task-oriented approach in religious education can be 

followed results such as the possibility of free and informed 

choice on the person and freedom from coercion, 

Environmental determinism, pay attention to individual dif-

ferences and The method of assessment from the inside out. 

Keywords: religious education, religious education 

curriculum, task-oriented approach, result oriented, right 
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 مقدمه 

های دینی و پاسخ به نیازهای وپرورش و وظایف مدرسه در نیل به هدفبا توجه به نقش آموزش  

ترین هدف مورد توجه قرار گرفته عنوان مهمهای آموزشی و رسمی کنونی بهجامعه، تربیت دینی در نظام

 تبه ویژه تربیتربیت  آموزش، برنامه درسی به عنوان یکی از ارکان مهم رسمی نظام چهارچوب است. در

منزله قلب نظام تعلیم و تربیت و ابزاری جهت به کننده تمام عوامل دخیل در تربیت دینی و نیز  هماهنگ

از نقش و جایگاه مهمی در  (Shameli, Maleki &  Kazemi, 2012)وپرورش های آموزشتحقق هدف

نی نظران تربیت دیهن صاحبتحقق تربیت دینی برخوردار است. بر این اساس، این پرسش همواره در ذ

ها و این پرسش، سؤال دنبالبه  .(Sajjadi, 2005)شود که بهترین رویکرد به تربیت دینی چیست؟ مطرح می

عنوان قلب نظام تعلیم و تربیت قابل طرح هایی در خصوص عناصر برنامه درسی تربیت دینی بهچالش

 باشند. می

با غفلت را است که گاکم بر نظام تربیتی رویکرد نتیجههای صورت گرفته، رویکرد حبراساس بررسی

ناصر پردازی در قلمرو عهای نظریههای بنیادین برای تربیت اسالمی و کاستیاز فقر موجود در حوزه نظریه

حتوای درباره م« آموزی-اطالع»متعدد نظام تربیتی مانند برنامه درسی سبب تنزل تربیت اسالمی در حد 

تأمل در  .(Alamolhoda, 2001; Zahery Rod, 2011)فقهی دین اسالم شده است تاریخی، کالمی و 

م فراهم رغهای درسی تربیت دینی نشان از این واقعیت دارد که بهکارگیری برنامهپیامدهای حاصل از به

های صورت گرفته در این زمینه آمدن موقعیت برای تثبیت آن در نظام آموزش رسمی کشور، کوشش

نداشته  نظر توفیق شایانیهای موردوپرورش در دستیابی به هدفگیری نداشته و نظام آموزشموفقیت چشم

 (. Alamolhoda, 2001; Ghahramani Fard, Abbas Zadeh & Myhman Doost, 2012)است 

تربیت دینی و برنامه درسی تربیت دینی حاکی از آن است  ر حوزهد نظرانصاحبحاصل نقدهای 

 سازنده اتکسب تجربی گرایی، مانعو تأکید صرف بر عینیت و ظواهر متأثر از نتیجه موجود وضع که ادامه

ناپذیر بر پیکره تربیت دینی به ویژه در نظام آموزش رسمی ی جبراناصدمهزمینه شده و  این در یادگیری

 ,Movahhedi Mohasel Tosi)های واالی آن را موجب شده است وارد نموده و انحراف جدی از هدف

Mehrmohamahi, Sadeghzadeh & Naghizadeh, 2013aاز تک بعدنگری  طورجدیبه، باید رو(. ازاین

ا دقت و مالحظات ب ،ی رویکردی که از جامعیت بیشتری برخوردار استریکارگبهدر تربیت دینی پرهیز و با 

 ون طرحی دینی تربیت را مورد توجه قرار داد و برای داریدینی مطرح در هاجنبهبیشتری، همه ابعاد و 

 و منابع اسالم مراجعه کرد درانداخت. در این مسیر باید به الگوها
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 (Alamolhoda, 2001 Movahhedi Mohasel Tosi etl 2013b;.)  

 اختیار و اراده رب مبتنی شناسیانسان بر که گراتکلیف رویکرد گرفته، صورت هایبررسی برمبنای

 عنوانبه و( Hazavei & Soltani Birami, 2015, P. 1) است استوار کارها انجام به ایوظیفه نگاه و انسان

 ;) رودمی شمار به انسان حیات و رفتار به بخشیجهت در اسالمی منابع در موردقبول رویکرد یک

Mahallati, 2009 Movahhedi Mohasel Tosi et al, 2013a )برنامه هایاستلزام استخراج جهت تواندمی 

  (. Keshavarz, 2008) گیرد قرار استفاده مورد دینی تربیت درسی

 باید چیز هر از بیش و چیز هر از قبل تربیتی هایفعالیت جمله از خود هایفعالیت همه انجام در انسان

 همین و کند توجه شرعی نواهی و اوامر حوزه در آن جایگاه و خداوند نظر در عمل مغضوبیت و محبوبیت به

 به آن سویبه حرکت و عمل به توجه معنای نیز به گراییشود. تکلیف او اقدام ترک یا اقدام محرک نکته

 ,Javadi Amoli)او در پرتو انجام تکالیف است  رضایت کسب و خداوند )تکالیف( اوامر انجام انگیزه

2005, P. 42.) از که فریادی. او است انسانی مقام تکریم و جایگاه تبیین جهت به انسان برای تکلیف تعیین 

 وجودی حکمت حالتی چنین است، با الهی تکلیف به استغاثه آید،برمی کس هر بشری هویت و فطرت

است،  خداوندگار شدن محبت مخزن و حق نمای تمام یعنی آیینه انسان خلقت اصلی غایت همان که تکلیف

 استعالی نماد و حقبه  وصول تکلیف، نگاه این با(. Javadi Amoli, 2005, PP. 165-167) شودمی آشکار

. نشود ای بشود حاصل نتیجه خواه است حق همان تکلیف، به عمل مسیر در فرد صحیح است. کوشش آدمی

 این و انددمی بودن حق و کردن عمل حق بر و تکلیف انجام در را خود موفقیت مکلَّف گرایی،تکلیف در

 موفق اهرظ در اما کند عمل تکلیف به است ممکن مکلف بنابراین آید؛می دستبه  تکلیف انجام با مهم

 این به قیدم و کنیممی عمل داریم شرعی تکلیف ما: »فرمایندمی روشنی به خمینی امام این راستا،در . نباشد

 عرفانی وجه حقیقت در (.Barzegar, 1987) «دانیم.نمی ما را آن کهاین برای ببریم پیش که نیستیم

 بر او «ند.کمی تدارک را نتیجه خداوند کن، عمل تو» است پیام این حامل اسالم دیدگاه در گراییتکلیف

 انقیاد. ستا نهفته تکلیف دل در نتیجه پس. نشاندمی بار به را آن بخواهد اگر و است ناظر و حاضر تو عمل

 ,Zaker Salehi) است نتیجه و هدف خود، است تکلیف انجام کهاین عین در الهی اراده در شدن ذوب و

2000, PP. 4). گرایی ر نتیجهکه ددیگر، اصالت با تکلیف است و نتیجه امری تبعی است. درصورتیعبارتبه

 و مثبت رشد هایزمینه تواندمی گراییتکلیف طریق از اصالت با نتیجه و هدف است. به طورکلی، تربیت

 ربیتت واقع در. دهد یاری بایسته کمال و الهی قرب مسیر در را او و ساخته فراهم را متربی کمالی تحول

 شود.می منجر آدمی الهی خلیفه عنوان شایستگی یافتن و انسان خداگونگی به که است فرایندی
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 فی المراد کشف شرح»حلی مانند  گرایی در آثار اندیشمندان اسالمی از جمله عالمهبحث تکلیف و تکلیف 
 االقتصاد» مانند طوسی شیخ ،(1338) «الیاقوت شرح فی الملکوت انوار» و( ق.ه 1407) «االعتقاد تجرید شرح
 مرتضی سید« الکالم علم فی االذخیره»  ،(1362) «الکالم علم فی االصول تمهید» ،(1406) «اعتقاد با یتعلق فیما

 کالمی مبانی و ماهیت» ،( 1385) آملی جوادی اهلل آیت «اسالم در تکلیف و حق»، (1370) الهدی علم
 برای مجالی مطالعه این در ازآنجاکه. است گرفته قرار توجه مورد ،(1389) مسعودی هاشم محمد «تکلیف

ن ضروری است پژوهشی دیگر به بررسی و تبیین دقیق ای ندارد، وجود گراییتکلیف زمینه در مفصل بحث

ریافت دهای آن با رویکرد بپردازد. لذا، در این پژوهش تالش شد با تبیین عناصر برنامه درسی و ویژگی

کردی با روی برنامه درسی تربیت دینی، گام اولیه در راه اعتالی دانش نظری رویکردی اسالمی در حیطه

های فهمؤل پردازی دربارهی وحیانی اسالم برای شناخت و نظریههاآموزهاسالمی برداشته شود؛ دانشی که از 

 جوید. فرایند تربیت دینی یاری می

نظر نظران برنامه درسی درباره عناصر برنامه درسی اتفاقمیان صاحبه بیان این نکته ضروری است ک

ربیتی و های تترین چیزی که یک نظام تربیتی و برنامه درسی را از سایر نظامباوجوداین، مهموجود ندارد. 

دی بنسازی و اولویتهای آن است و به طور یقین، بدون شفافها و غایتکند، هدفبرنامه درسی متمایز می

گذاری و تعیین تکلیف سایر عناصر برنامه درسی نظام تربیتی پرداخت. عالوه توان به سیاستها نمیهدف

های درسی نظام تربیتی از سوی دیگر روابط علّی های برنامهو هدف سوکهای دینی از یبراین، بین آموزه

دستیابی به  زیهر چبیش از  لذا تالش این پژوهش (.Alamolhoda, 2012, p. 258) آشکاری وجود دارد

رزشیابی یادگیری و ا-های برنامه درسی تربیت دینی و در مرتبه دوم تبیین عنصر یاددهیای از هدفشبکه

ه عناصر هدف، ها کباشد. با طرح این پرسشهای تبیین شده میگرا بر اساس هدفتکلیفمبتنی بر رویکرد 

رد های آنها از منظر رویکیادگیری و ارزشیابی در  برنامه درسی تربیت دینی و ویژگی -فرایند یاددهی

 گرا کدامند؟تکلیف
 

 روش

آنها  هاینی و ویژگیهای برنامه درسی تربیت دیو روش هاهدف استنتاج در این پژوهش به منظور

رونده است که عالوه بر قدرت های پیشاین الگو از روش. بهره گرفته شد 1فرانکنا شده بازسازی از الگوی

های گزاره ی نتایج وسو بهپردازی دارد. در الگوی فرانکنا، حرکت از مقدمات تحلیل نظریه، قابلیت نظریه

                                                           
1 . Pattern Rebuilt Frankna 
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ازآنجاکه روش استنتاجی (. Bagheri Noaparast, 2011)است  سوی فن تربیتینگر و بایدهای آغازین بهواقع

های شکند، برای پاسخ به پرسهای تعلیم و تربیت و برنامه درسی را مشخص میها، اصول، محتوا و روشفرانکنا، هدف

 این پژوهش مناسب تشخیص داده شد. 

اند ماهیت تجویزی دارای هنجاری هایگزاره. روندبه کار می 1نگرواقع و هنجاری نوع گزاره دو الگو این در

ترین گزاره مهم. باشندعملی می هایروش و اصول  تربیتی، هایهدف به مربوط هایگزاره گونه و شامل سه

 .است دیدگاه یک در گزاره ترینبنیادی مبین آغازین است که هنجارین، باید

 رینتبنیادی و بوده انسان سعادت متضمن که دارد وجود هنجارین ایگزاره یا گزاره مقدمه، این در

 حق نمای تمام آیینه همان آغازین این پژوهش، باید در .(Bagheri Noaparast, 2011) است انسان مطلوب

 .شودمی محقق تکلیف به عمل گرو در که است شدن پروردگار محبت مخزن و

 حکمت زا شده و برگرفته محسوب گراییتکلیف در انسان مطلوب ترینبنیادی آغازین باید این 

 معین نظری چهارچوب آغازین باید این استخراج مبنای(. Javadi Amoli, 2005) است تکلیف وجودی

 .است گراییتکلیف و تکلیف در آملی جوادی اهلل آیت دیدگاه یعنی

 این .ارندد اشاره امور میان واقعی و مناسبات روابط دارند، به توصیفی نگر که ماهیتواقع هایگزاره

 هایها و گزارههای الزم برای نیل به هدفهای مربوط به دانش، نگرش و مهارتشامل دو نوع گزاره هاگزاره

 های تبییندربرگیرنده فرضیه توانندمی هاباشند. این گزارهمی های مؤثر برای کسب دانشمربوط به روش

 باشند.  اتیالهی یا متافیزیک شناختی،معرفت هایهگزار تجربی، هاییافته شناسی،روان هاینظریه کننده

 گرا به عنوانتکلیفها بر مبانی تربیت دینی از منظر رویکرد ها و روشدر این پژوهش، هدف

گرایی های قیاس از منابع اسالمی مرتبط با تکلیف و تکلیفرویکرد مطلوب در تربیت دینی تعیین و گزاره

 1407ی )لح عالمه« االعتقاد تجرید شرح فی المراد شرح کشف»توان به آثار میاستخراج شدند. از جمله این 

 هاشم محمد «تکلیف کالمی مبانی و ماهیت» (،1385آملی ) جوادی اهلل آیت« اسالم در تکلیف و حق»ه.ق( 

 ( اشاره نمود.1389مسعودی )

 علیمت هایروش و محتوا اصول، ها،هدف تنها فرانکنا، استنتاجی روش ازآنجاکه است ذکر به الزم

 برنامه ناصرع سایر هایویژگی تبیین جهت آن از استفاده امکان کند،می مشخص را درسی برنامه و تربیت و

 عنصر تبیین جهت (Mohammadvand, 2015) های مشابهندارد. به همین دلیل مانند پژوهش وجود درسی

 .شد استفاده اسنادی تحلیلی روش از آن هایویژگی و دینی تربیت درسی برنامه در ارزشیابی

 

                                                           
1 . Normative and Realistic 
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 هایافته

. است دهش پرداخته آن هایویژگی و دینی تربیت درسی برنامه عناصر تبیین در این پژوهش به

 دفه عنصر نخست بخش این در لذا ،دهندیم لیتشک هاهدف را یدرس برنامه در عنصر نیترمهم ازآنجاکه

 .شود می بررسی ارزشیابی و یادگیری-یاددهی فرایند سپس و واسطی و غایی سطح دو در

 مداریتکلیف هدف غائی:

 مدار باشد.متربی در تربیت دینی باید تکلیف

 نمای حق شود.متربی در تربیت دینی باید آیینه تمام            (حیاتی باید) اول مقدمه

 مداری است.تکلیف آیینه تمام نمای حق شدن در گرو                      (مبنا) دوم مقدمه

 مدار باشد.متربی در تربیت دینی باید تکلیف  نتیجه قیاس عملی:

سوره مبارکه بقره، انسان به جهت پذیرش امانت الهی و بر تن نمودن  33تا  31براساس تفسیر آیات 

ظام نهای علمی و آشنایی با اسمای الهی، جایگاه برتری در لباس کرامت و برخورداری از برترین ظرفیت

 غایت .(Tabatabai, 1996خلقت پیدا کرده و مقام خالفت الهی در زمین را به خود اختصاص داده است )

 ملع سایه در که است شدن خداوندگاری محبت مخزن و حق نمای نمام آیینه موجودی، چنین خلقت اصلی

ت که عمل به مطلوب انسان استرین است. در واقع آیینه تمام نمای حق شدن بنیادی دستیابی قابل تکلیف به

لیف کند که وجود هر امتیازی در سایه قبول تکاشود. عقل و منطق نیز حکم میتکلیف منجر به تحقق آن می

گر، تکلیف برای دیعبارتدهند از او مسئولیت طلب کنند. بهپذیر باشد و به میزان امتیازی که به فرد میامکان

خواهد حیات انسانی داشته باشد و یت او است و ازآنجاکه انسان میحفظ و مصونیت انسان و در قلمرو هو

لذا، تکلیف چون (. Javadi Amoli, 2005, PP. 164-167) وار زندگی کند، نیازمند تکلیف استانسان

ای تجویزی حاکی از آن است که فرد باید در جریان تربیت نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت قاعده

 کند.

 واسطی در برنامه درسی تربیت دینی هایهدف

 در معیارهایی و هاویژگی پرورش نیازمند دینی تربیت درسی برنامه غایی هدف عنوان به مداریتکلیف تحقق

 شود.می اشاره آن هب ادامه در  و است پیگیری قابل دینی تربیت درسی برنامه واسطی هایهدف عنوان به است که متربیان

 توحیدمحوری (1

  .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

        مداری اعتقاد به وحدانیت خدا است.تکلیف الزمه نگر:گزاره واقع

 در تربیت دینی باید بر توحیدمحوری تأکید کرد. یجه قیاس:نت
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توحید پایه و اساس اسالم و نوعی بینش درباره هستی و وجود و از طرفی نوعی آرمان است که در 

آیه قرآن کریم مورد  117مداری است. توحیدمحوری در ها و الزمه تکلیفقرآن کریم محور همه آموزه

 است معنی بدین خدامحوری و . توحید(Alaee, Golestani & Keshtiaray, 2012)تأکید قرار گرفته است 

 آنها ایبر اوندخد که معیارهایی براساس الهی رضایت کسب منظور به تکالیف خود تمامی در انسان که

 در چه و تکوینی هایو حرکت افعال در چه انسان، برای اسالمی، نگرش کند. در رفتار است، کرده تعیین

 دهبیهو را شما پنداشتید آیا»شود؛ نمی شناخته خدا جز مقصدی ارادی، و تشریعی هایحرکت و افعال

 اینکه زاست( ا حق فرمانروای که خداوندی است برتر )پس! شوید؟نمی بازگردانده ما سوی به و ایمآفریده

 به و یابند تکامل راه این از تا) نیافریدم پرستش برای جز را انس و جن من« »1باشد آفریده هدفبی را شما

 «.2شوند نزدیک من

 یت،خالق در یگانگی و توحید به و است توحیدی شریعت باور، و اندیشه در که ساناسالم همان

 ربیتت هایهدف و تربیت در دارد، باور اطاعت و تکلیف و عبادت در توحید افعال، در توحید ربوبیت،

را، توحید است. گتکلیفتوان گفت مایه اصلی و جوهره تعلیم و تربیت لذا، می .توحیدگراست نیز انسانی

 رود.دینی از دیگر رویکردهای تربیتی به شمار میترین عامل ایجاد تمایز تربیت در واقع توحید محوری مهم

 غایت و مقصد همین به سپردن ره مداری اومتربیان و الزمه تکلیف برای ممکن و مطلوب تربیت و کمال

 دارد، قرار اسالمی تربیت اندازچشم و فرجام در آنچه ترتیب، بدین .است خداوند یعنی هستی، یگانه

 .(Hashemi,2009)خدا و توحیدمحوری است  هایآرایه به گشتن آراسته شدن، خداگونه

داند. عالمه طباطبایی هدف غایی تعلیم و تربیت را رسیدن انسان به توحید در مرحله اعتقاد و عمل می 

گرا باید همه تالش خود را در رساندن انسان به توحید در مرحله اعتقاد تکلیفلذا، برنامه درسی تربیت دینی 

هایی را تربیت نماید که توحید در ظاهر و باطنشان رسوخ کرده و کار گیرد و انسانبهو عمل به تکلیف 

 شان بیانگر عبودیت خداوند متعال باشد.تمامی اعمال و رفتار تکلیفی

 اخالص (2
  .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 .است عمل در اخالص گروی در مداریتکلیف: نگرواقع گزاره

 تربیت دینی باید منجر به اخالص در عمل متربیان شود. :قیاس نتیجه

                                                           
 116-115. مومنون/ 1

 56. ذاریات/ 2
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لیف شود. یکی از عوامل گره زدن حق به تکگرایی منجر به احقاق حقوق انسان میتکلیف و تکلیف

 انجام و هاستقدرت همه منشأ که واحدی قدرت به زدن تکیه و هاخودخواهی همه زدن کنار یعنی اخالص

 برای نیت کردن خالص .باشد( میJavadi Amoli, 2005, PP. 185-187) او رضایت جلب راستای در عمل

 خشنودی نهات را خود تکلیف باید و متربی مربی دارد، بسیاری اهمیت تعلم و تعلیم هنگام به عالم خداوند

 و هدایت سوی به بندگان شدن رهنمون و اصالح خود و او رضای کسب جهت به و دهند قرار خداوند

 کنند. تالش بندگی

 یدانش هر اما شود، فرشتگان همسان بدان، آدمی که است گرو دانشی در آدمی کمال یقین، به 

 هاییشرط را علم تحصیل بلکه آورد،نمی بار به را پروردگار خشنودی هر آموختنی و شودنمی تقرب موجب

ا ر آنها باید ناگزیر آن طالب که است مقرراتی را آن جویندگی و وظایفی را پژوهش و اهل علم و است

. گرایدن به سستی رو عزمش و نرود هدر به تالشش تا آورد روی آن به خود مطلوب به رسیدن برای و بداند

 شهرت یا اپرستیدنی به آلوده را هایشان در تربیت و عمل به تکلیفانگیزه هرگز متربی نباید و مربی رو،ازاین

 و دهد قرار هدف را خدا غیر و بخواند خدا غیر برای را علم کنند؛ چراکه هرکس همنوعان بر برتری و

به  خداوند برای فقط که انسانی طرفی یابد. ازدست نمی بهشت در جایگاهی به باشد دنیا فقط مقصودش

 و کند ابانتخ خویش استعداد با مطابق تواندمی آزاد است، دیگری بند و قید هر از و کندمی تکلیف عمل

 ایترض به راه تریننزدیک از و دارد ارزانی همه به چشمداشت را بدون خویش فردمنحصربه هایتوانمندی

کسی : است فرموده( ع) صادق امام»(. در این زمینه Mahmoud Shahi, 2013یابد ) کامیابی دست و شخصی

 را آنان و دبرو سوادانبی جنگ به یا نماید فروشی فخر عالم مردان به آنکه برای کندمی علم تحصیل که

 چنین ایگاهج هستم، شما رئیس من بگوید و کند متوجه خود به را مردم علم، وسیله به آنکه یا دهد شکست

 وینح به باید تربیتی هایبرنامه بنابراین، .( Nouri Tabarsy, 1990, PP.352« )بود. خواهد آتش از انسانی

 رضایت سبک بدون که جایی تا یابد فزونی روز به روز متربی در خداوندی رضایت انگیزه که پذیرد صورت

  نکند و تنها به دنبال عمل به تکالیف در جهت رضایت الهی باشد. اقدام عمل و تکلیفی  هیچ به الهی

 رشد علم و معرفت  (3
   .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 .است آگاهی و کسب معرفت و علم داشتن گرو در تکلیف :نگرواقع گزاره

 . در تربیت دینی باید به رشد علم و آگاهی و کسب معرفت توجه کرد :قیاس نتیجه

میان علم و اندیشه رابطه تنگاتنگی وجود دارد. همچنان که کارخانه برای تولید محصول نیازمند مواد 

 منزلهبه کند و کمک متربی عقالنی استحکام به تواندمی روید. علمخام است، اندیشه نیز جز در بستر علم نمی
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لذا، کسب علم و معرفت به عنوان هدفی واسط قبل از اندیشه و  عمل کند. انسان عروج برای داربستی

 گیرد. می ورزی قرارعقل

آمیز و موفقیت پایان و ادامه شروع، عمل به تکلیف برای جمله از کمال به رو حرکت و فعالیت هر

ام فاعل و مکلف با علم و آگاهی منشأ انج قع، انسان به عنواندر وا .معرفت است نیازمند کسب بخشنتیجه

 شاخ را ایمان و اساس را معرفت توجهی جالب بیان در صادق)ع( امام .(Masoudi, 2010) شودتکلیف می

 و ایمان یافت، نخواهد دوام یا وجود ریشه بدون درخت برگ و شاخ که گونههمان داند؛می آن برگ و

 ور، مربیبرای این منظ. یافت خواهد دوام نه و شد خواهد محقق نه معرفت بدون نیز گراتکلیفدینی  تربیت

براین . کند تربیت را او است، آورده دست به متربی که معرفتی مقدار به سپس دهد، معرفت ابتدا دین باید

ایمان  اثر در هک انسانی شود؛ خردمند انسان پرورش به منجر گرا بایدتکلیفتربیت دینی  درسی اساس برنامه

 نهد.می قدم خویش و عمل به تکلیف تربیت عرصه به هشیاری با و شده بصیرت صاحب تزکیه و

 ورزیاندیشه (4

  .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 .است مداریتکلیف الزمه اندیشه به آدمی ذهن برانگیختن و اندیشیدن :نگرواقع گزاره

 .کرد تقویت ورزیاندیشه باید دینی تربیت در :قیاس نتیجه

( و  Farajbakhsh, 2008اندیشه و تفکر درست کلید هدایت انسان و نیل به مقام قرب الهی است )

خداوند به آن توجه ویژه مبذول داشته و حتی هدف از نزول قرآن را نیز اندیشه و تدبر معرفی نموده است و 

این  (.Javadi Amoli, 2005دارد )در قرآن کریم بیش از همه افکار مردم را به اندیشیدن در آفرینش وامی

 و نگریژرف آن در که را نیدی( ع) علی تأکید و برانگیختن مردم به تفکر چنان است که حضرت

یابی و در ورزی سبب حقیقتاندیشه (.Alavi, 2010) داندنمی سودی و خیر هیچ واجد نباشد، ورزیاندیشه

اند که زندگی بشر شود. اندیشمندان نیز زیربنای حیات انسانی را تفکر دانسته و گفتهنتیجه باروری عقل می

 شود. تربیت تفکر و شکوفایی آن در انسان عامل شکوفایییابد و کامل نمیمندی از آن سامان نمیبدون بهره

یبه است. حیات انسان یک حیات فکری است و تفکر در اثر تربیت به فعلیت ساز حیات طخردمندی و زمینه

 (. Etesami, 2010, p. 3رسد )می

های عالی و تکلیف شرعی هر فرد است. پرورش توانایی اندیشه در نظام تربیتی اسالم از هدف

موزش شود، آی میازآنجاکه در دیدگاه تربیت اسالمی، پرورش اندیشه باعث پرورش سایر ابعاد وجود آدم

باید بر پایه اندیشه و اندیشیدن بنا شود و متربی در عمل به تکلیف باید به تفکر صحیح راه یابد و اندیشیدن 

 ,Dilshad Tehrani (درست شاکله او شود تا زندگی حقیقی بر او رخ بنماید و موفق در انجام تکالیف باشد 
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2002, P. 191 تربی برای کارگیری نیروی فکر به وسیله مورزی یعنی بهیشهگرا، اندتکلیف(. در تربیت دینی

با  واسطه این شناخت بتواند در برخوردهای ادراکی خود است تا به دستیابی به شناخت و توسعه ظرفیت

ها و بدون تعصب انتخاب نماید، به تکلیف خود عمل مسائل مختلف زندگی راه صحیح را با حداقل لغزش

وده یابی به حقیقت بر آنان گشر تربیت را به سالمت طی نموده و درهای حکمت و راهکند و در نهایت مسی

جاد گرا در کنار ارتقای دانش متربیان از طریق ایتکلیفشود. بنابراین، الزم است مربیان در تربیت دینی 

خالق به  و های مناسب جهت پرورش تفکر به آنان کمک کنند تا با استفاده از نیروی اندیشه نقادموقعیت

 ,Ghasempour Dehaghani & Bakhtiar Nasrabadiها دست یابند تری از موضوعهای صحیحبرداشت

2010, p. 129) .)هایی که قرآن به منظور کمک به پرورش اندیشه و جلوگیری از اندیشیدن در عرصه

رنامه است مربیان در ب ها را مشخص کرده است که ضروریشود، برخی موضوعساز انحراف متربیان میزمینه

ه اندیشه در توان بها میگرا به آنها توجه ویژه داشته باشند. از جمله این موضوعتکلیفدرسی تربیت دینی 

 ها، شریعت، ماهیت زندگی دنیا و آخرت در گستره طبیعت اشاره کرد.خود، تاریخ و سرنوشت ملت

 ورزیعقل (5
  .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 .است ورزیعقل گروی در مداریتکلیف :نگرواقع گزاره

 شود. توجه عقل رشد به باید دینی تربیت در نتیجه قیاس:

های انسان و شرایط تکلیف است که پرورش آن آدمی را در عمل به تکلیف و عقل از سرمایه

 انسان، ویژه استعدادهای در میان (.Maleki, 2005, P. 171)کند حرکت در مسیر رشد و کمال هدایت می

 سازنهزمی به این دلیل که تنها امور از بسیاری و دارد قرار اهمیت اول درجه در اسالم نظر از عقالنی استعداد

ن یابد. بدیانسان با پرورش عقل توان جدا کردن حق و باطل را می .است شده شوند، توصیه ورزیعقل

ود رسد و با این سیر به آخرت رو کرده و به تکلیف خهستی می ترتیب، انسان با عقل به دریافتی درست از

 (.  Dilshad Tehrani, 2002, PP.186-187گیرد )کند و زندگی دنیایی را به خدمت آخرت میعمل می

 Bagheriدر قرآن کریم مفهوم خاصی برای عقل در دو سطح شناخت و عمل به کار رفته است )

Noaparast, 2005, p. 17های شناختی ورزی به معنای آن است که افراد تالشدر سطح شناخت، عقل ( ؛

روی در اندیشه مصون بمانند و در سطح عمل به معنای خویش را به نحوی به کنترل درآورند که از کج

ام به ورزی در معنای عشود. عقلهای برخاسته از تأمل کنترل میعملی سنجیده است که به وسیله بازداری

اساس عمل به تکلیف، تفکر  (.Bagheri Noaparast, 2005, p. 18هاست )پوییدن در پرتوی شناختمعنای 

های اصلی گرا مورد توجه قرار نگیرد، ریشهتکلیفورزی است که اگر در برنامه درسی تربیت دینی و عقل
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رد که متربیان ک گرا باید به این سمت حرکتتدین دچار تزلزل و سستی خواهد شد. در تربیت دینی تکیلف

ورزی بار آیند و در انجام تکالیف خویش، عقالنی عمل کنند و به تجزیه و تحلیل بنشینند اهل عقل

(Farajbakhsh, 2008.) 

 تفکر، گفت باید ورزیاندیشه با ورزیعقل تفاوت زمینه چهارم و پنجم در هدف درخصوص

 و ثبح شنیدن، کردن، تجربه خواندن، کردن، مشاهده طریق از که است اطالعاتی روی بر ذهنی پردازش

 کهدرحالی گرددمی منجر جدید موضوعات کشف به سرانجام و شودمی ذهن وارد شهود یا و گفتگو

( Moafi, 2013, p. 17) است نادرست از درست راه تشخیص و معیار نظام براساس قضاوت ورزی،عقل

 الهی فطرت هب را عقل و پرداخت عقل تقویت به توانمی تفکر وسیله به است، شده هدایت تفکر ورزی،عقل

 .است ورزیعقل مقدمه تفکر، واقع در. (Farajbakhsh, 2008) داشت نگه متصل انسان

 هدایت (6

 .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 در گرو هدایت است. تکلیف انجام :نگرواقع گزاره

 هدایت متربیان مورد توجه قرار گیرد.در تربیت دینی باید  نتیجه قیاس:

ود.  شگام اول در هدایت، دادن یا کسب علم برای مخاطب است و اگر علم نباشد هدایت محقق نمی

ه سمت گیرد. هدایت ببنابراین، هدایت به عنوان هدف برنامه درسی تربیت دینی بعد از کسب علم قرار می

 ,Bagheri Noaparast, 2009هدایت نتواند بود )خلقتی بی و معنای خلقت براساس تکالیف ناظر است و هیچ

p. 76 .)هب هدایت که نمود برداشت توانمی اشاره دارند، هدایت کریم به قرآن در که ایآیه 236 حدود از 

 نسانا درباره گاهی که است «صواب بر اساس تکالیف و خیر و کمال و حق طریق ارائه و راهنمایی» معنای

 و یردگمی انجام آسمانی هایکتاب و پیامبران وسیله به و است تشریعی این نوع هدایت رود.می کار به

 رضای برای که افرادی به را راهمان ما» روند:می پیش تکامل مسیر در آنان تربیت و تعلیم تحت هاانسان

موجودات را شامل  همه عام معنای در . گاهی نیز هدایت«1داد خواهیم نشان کنندمی تالش پروردگارشان

 کوینیت شوند. این نوع هدایتمی هدایت کمال سوی به خود استعداد براساس آنان شود به این مفهوم کهمی

در نگرش اسالمی، هدایت تشریعی دو وجه دارد: ارائه طریق یا راهنمایی  .(Zarrab, 2015, p. 60) است

افراد به سمت مقصد و نشان دادن طریق رسیدن به آن مقصد و رساندن به مطلوب یا کمک برای حرکت 

گرا به عنوان هدف تکلیفآگاهانه و اختیاری در راه رسیدن به مقصد بر مبنای تکالیف. آنچه در تربیت دینی 
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(. هدایت بر مبنای تکلیف، Bagheri Noaparast, 2002, p. 29ظر است، وجه دوم آن است )مورد ن

دهی حرکت آگاهانه و اختیاری افراد جامعه در مسیر دستیابی به کمال شایسته است. هدایت تعبیر جهت

کردن  هدیگری از تعلیم و تربیت اسالمی است و به قدری حائز اهمیت است که خداوند آن را از سنخ  زند

مرده و بینا کردن کور دانسته است. لذا، برنامه درسی باید به قصد کمک به متربی در جهت حرکت آگاهانه 

و اختیاری در راه عمل به تکلیف و در نهایت رسیدن به هدف غایی انجام شود. در رسیدن به این هدف باید 

 یت متربی فراهم آید.حال امکان نقد وضعبین متربی و مربی پیوند برقرار شود و درعین

 عدالت پرورش (7

  .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 .است عدالت گروی در مداریتکلیف :نگرواقع گزاره

 .شود توجه به تقویت عدالت باید دینی تربیت در :قیاس نتیجه

 ارها،ک در رویمیانه افراد، هایتصمیم و اعمال در پذیریتوجیه و معقولیت انصاف، معنای به عدالت

 برقراری برای تکالیف(. Ahmadi, 2014باشد )می قانون مطابق عمل و دادگری وضعیت، حفظ اعتدال،

 هایدر عرصه است. عدالت محوریعدالت و عدالت گرو در نیز مداریتکلیف شوند.می وضع عدالت

 تحقق به بستهوا آن کامل تحقق به طوریکه است ذومراتب مفهومی است و در تربیت پیگیری قابل مختلف

 .آن است مراتب همه

 ای عادالنه درعدالت محوری است که نیازمند فراهم نمودن زمینه تربیتی، عدالت یک مرتبه از 

ی و آزادی های ادراکهای آموزشی به منظور توسعه ظرفیتفرایند تربیت جهت توزیع عادالنه منابع و فرصت

های عامل و قیقت باید موقعیتی فراهم شود که در آن متربیان به عنوان انسانعقالنی افراد جامعه است. در ح

ای با های نژادی، قومی، طبقاتی نادیده گرفته شود و افراد به گونهبرابر مورد توجه قرار گیرند و تفاوت

ه و دهای خود را طلب نموده به تکلیف تعیین شده عمل کریکدیگر وارد تعامل شوند که بتوانند خواسته

 ,PoorKarimi Havshky & Yari Dehnavi, 2014همچنین با انگیزه به همکاری در محیط تربیتی بپردازند )

p. 40.) هایگروه و باشد داشته خوانیهم اجتماع آحاد ویژه نیازهای با گراتکلیفتربیت  باید این مرتبه در 

 در توازن و اعتدال وجود تربیتی، عدالت مراتب از دیگر یکی .دهد قرار پوشش تحت را مختلف جامعه

 و شود توجه متوازن و هماهنگ صورت به متربی وجود هایجنبه همه رشد به باید است؛ یعنی تربیت جریان

 اقدامات در دیگر،عبارتبه. نگیرد صورت تفریط و افراط متربی وجودی هایجنبه از برخی به در توجه

 در را آنان بعاد وجودیا تمامی باید متربیان هویت تکوین و توسعه برای سازیزمینه به ناظر تربیتی و تکلیفی

محور که به عنوان کارگزاران پروری است؛ یعنی پرورش افراد عدالتگرفت. مرتبه دیگر، عدالت نظر
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ریزی و وضع قوانین عادالنه کمک گذاری، برنامهنهادهای اجتماعی به رواج رفتار عادالنه و به سیاست

 (. Alamolhoda, 2012) کنندمی

 اختیار پرورش (8
 .بود مدارتکلیف باید دینی، تربیت در :اول مقدمه

 .است فرد در اختیار داشتن مستلزم تکلیف :نگرواقع گزاره

 در تربیت دینی باید به پرورش اختیار  در متربی توجه کرد. :قیاس نتیجه

 به داریم تکلیف بحث است که درمداری و مکلف بودن اختیار یکی دیگر از معیارهای تکلیف

 و اراده اعمال رب مبتنی را تربیتی هایگرایش همه اگر. انسان است تکامل ساززمینه گزینش و و قصد معنای

 تربیت قوام که ایگونههب است. ترحیاتی و ترگرا برجستهتکلیف دینی تربیت در امر این بدانیم، فراگیر اختیار

 گرا باید اینکلیفت دینی تربیت. دارد تام بستگی متربی و مکلّف اختیار و اراده به دینی و عمل به تکلیف

 ثر تکلیف وا و نقش ترهرچه کامل که کند اختیار را راهی خویش تدبیر و اراده با تا بدهد را به متربی امکان

 ن،آ سازنده آثار از الزم آگاهی و داریدین به عشق. سازد ظاهر خویش رفتار و وجود در را دینی تربیت

 محورهای از یرود. یکمی شمار به دینی و عمل به تکلیف تربیت پذیرش و اختیار برای ایبرانگیزاننده عامل

 فردی بانتخا به ایبرنامه اجبار از حرکت ایران نیز اسالمی جمهوری رسمی تربیت فلسفه در تحول اصل

 انیانس. شودمطرح می وپرورشآموزش نظام ایهرسالت گر به عنوان یکی ازانتخاب انسان است. پرورش

 رقم را ودخ پویای و معقول زندگی خود سیاسی و اقتصادی علمی، اجتماعی، فردی، هایانتخاب با بتواند که

  (.Maleki, 2005نماید ) ایفا جامعه در مثبت و مؤثر اجتماعی نقش و بزند

برنامه درسی از جمله نکاتی است که باید های های هدفمختار بودن انسان به عنوان یکی از ویژگی

متخصصان و مجریان برنامه درسی به آن توجه خاص داشته باشند. تربیت در معنای اصیل آن باید مبتنی بر 

 زادیآ بر اصل است؛ راه انتخاب هم دینی تربیت اصل آزادی و اختیار و عدم اجبار و تحمیل باشد. اولین

خواهد، انجام دهد از روی آگاهی و براین اساس انسان باید در هر یک از تکالیفی که می .است رهروان

 عرفیم خویش تربیت مسئول عنوانبه را فرد خود خداوند آیات، برخی و دینی متون اختیار عمل کند. در

 راندیگ دیگران. نه است انسان خود عهده بر تربیت نهایی نقش «1زکاها مَن افلَحَ قد» آیه این اساس کند برمی

دارند و در حوزه تربیت باید همواره به متربی امکان انتخاب آگاهانه داد و  را تربیت زمینه کنندهفراهم نقش

م هایی که در معرض اختیار و انتخاب اوست، فراهزمینه آگاهی کافی نسبت به همه جوانب تکلیف و موضوع
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 از روی آگاهی و اختیار عمل کند. ای تربیت کرد که هموارهساخت و او را به گونه

 آزادی رشد (9

    .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 . است متربی آزادی گرو در تکلیف :نگرواقع گزاره

 .بپردازد افراد در مطلوب آزادی رشد به باید دینی تربیت :قیاس نتیجه

 آزادی، از آزادی مطلوب است. منظورعامل دیگر در عمل به تکلیف، برخورداری از آزادی و رشد 

 بر مشروط اندازند کار به را خویش طبیعی هایتوانایی و استعدادها بتوانند افراد آن موجب به که است حقی

 مانع نبودن همان آزادی دیگر، تعریف در (.Hashemi,2009, p. 196) نسازند وارد دیگران به آسیبی آنکه

ان به منظور گرا، توجه به آزادی متربیتکلیفدر جریان تربیت . است شایسته اعمال و درست اندیشه راه سر بر

تکوین و توسعه هویت دینی آنان، هدفی اساسی است. این آزادی هم منجر به تسلط فرد بر امیال درونی و 

 رام در شود. در این جهت، مربی نیزهم موجب رهایی از وابستگی به دیگران و پذیرش سلطه آنان می

 صرف توجه ابند و ازبی آزاد منشی متربیان، که کند تنظیم چنان را خویش تربیتی هایفعالیت باید گریهدایت

 که دیدگاهی با مواجهه صورت این ایجاد هر نوع عادت بپرهیزند. در و تلقین عقاید، یکسری پرورش به

 دچار را وا دینی هویت و نیست تأثیرگذار متربی عمیق باورهای در است، ناآشکار باطنش و جذاب ظاهرش

 (. Shamshiri & Izadpanah, 2014, p. 83)کند  نمی بحران

 در. اشدبمی موردنظر آن ایجابی شکل به و هم سلبی شکل به هم گرا، آزادیتکلیفدر رویکرد 

 موجب انهآزاد هایفعالیت انجام زیرا شود؛ متربیان آزادانه هایفعالیت انجام مانع نباید مربی سلبی شکل

 آوردمی دست به ربیانمت به نسبت بیشتری شناخت مربی نتیجه در و شده متربیان شکوفایی بهتر استعدادهای

 ه تکلیففعالیت و عمل ب انگیزه که است این دیگر صورت دهد. پیامد را آنها گریهدایت امر تواندمی بهتر و

 کنترل با خویش لعق روشنایی سایه در بتوانندباید  متربیان ایجابی شکل در. شودمی تقویت متربیان در نیز

 شود سلطم خود درونی امیال بر هم متربیان که است آن نیازمند آزادی. بیابند را درست راه نفسانی تمایالت

 حنهص در هم و یابند رهایی آن هایخواهیزیاده و نفسانی هواهای به وابستگی از عقل هدایت با و بتوانند

  (.Keshavarz, 2008, PP. 107-108) یابند رهایی آنان، سلطه پذیرش و دیگران به وابستگی از اجتماع،

دهد. در بحث می ترجیح دیگر کار بر را کاری انسان آن واسطهبه که است حالتی اختیار،

 که منظور از آزادی، همان نبودنباشد. درحالیمطرح می انتخاب و گزینش معنای به مداری اختیارتکلیف

سر راه اندیشه درست و اعمال شایسته است. معموالً اختیار در برابر جبر و آزادی در برابر بندگی معنا مانع بر 
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 فعالیت لهوسی به معقول آوردن دست به از است عبارت اختیار کنیم، تشبیه عقل به را آزادی گرا شود.می

انی انس رشد و هاعظمت عوامل نرویانید در آزادی از شخصیت برداریبهره از است عبارت اختیار عقالنی،

(Lakza'ee, 2004). 

 پرورش قدرت و توانایی (10

 .بود مدارتکلیف باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 .است ردف توانایی جسمانی، ذهنی و اجتماعی داشتن قدرت و گرو در تکلیف انجام :نگرواقع گزاره

 ذهنی و اجتماعی توجه کرد. های جسمانی،در تربیت باید به پرورش توانایی :قیاس نتیجه

امکان وجود و تحقق فعل یکی از شرایطی است که باید در متعلق تکلیف وجود داشته باشد؛ یعنی 

ای باشد که انجام دادن آن برای متربی ممکن باشد نه محال و ممتنع. منظور از این شرط امکان فعل به گونه

ممکن است  نفسه وجودشنفسه. چه بسا فعلی فییوجود فعل برای شخص متربی است نه امکان وجود فعل ف

 .(Shirvani 2014)اما وجودش برای فرد متربی ممکن نباشد 

اند، اما گشاده دستی و امکانات درونی و بیرونی به صورت اگرچه آدمیان در گوهر وجود هم ریشه 

ای اندازه توانایی او، وظیفه برای هرکس به»فرمایند: می 149مساوی تقسیم نشده است. امام علی )ع( در خطبه 

دینی تعهدآور  گرا است. نظر به اینکه تربیتتکلیفتوانمندی متربی از ارکان مهم تربیت دینی «. تعیین شده...

است، این تعهد باید با میزان توانایی متربیان از جهات گوناگون تناسب داشته باشد. اگر خداوند فرمود: 

به این دلیل است که تکالیف دینی برحسب توانایی شخص تعریف و تعیین « هَاالیکلف اهلل نَفسا إالَّ وُسعَ»

شود و انسان به میزان توانایی خویش نسبت به آن تکالیف و عمل براساس آنها ملتزم و متعهد است. این می

 یشود، بلکه توانمندی روحی، روانی، ذهنی و اجتماعتوانمندی تنها به قلمرو جسمانی و بدنی محدود نمی

(. با توجه به این مهم در برنامه درسی تربیت دینی Rahnemaii, 2009, p. 799شود )را نیز شامل می

یان تعلیم های آنان تالش نمود. مربگرا باید ضمن توجه به توانایی متربیان در جهت پرورش توانمندیتکلیف

ربیان توجه جانبه استعدادهای مت گرا باید به پرورش همهتکلیفو تربیت اسالمی در جریان تعلیم و تربیت 

 ای دیگر نکنند.ای از شخصیت آنان را فدای جنبهکنند و هیچ جنبه

 

 یادگیری در برنامه درسی تربیت دینی-فرایند یاددهی

در  های آنیادگیری و ویژگی -در این بخش از پژوهش به بحث و بررسی پیرامون عنصر یاددهی

ربیتی را تعیین های تهایی هستند که چگونگی تحقق هدفدستورالعمل برنامه درسی تربیت دینی که در واقع

 شود.کنند، اشاره میمی
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 به کارگیری حواس (1

 کرد. توجه معرفت کسب و آگاهی و علم رشد به باید دینی تربیت در :اول مقدمه

 .یعنی حواس است شناخت ابزار وجود مستلزم معرفت کسب و آگاهی و علم رشد :نگرواقع گزاره

  .مربی به منظور تربیت دینی باید از حواس به عنوان ابزار شناخت بهره گیرد :قیاس نتیجه

 حسی، قوای بودن دارا با اما است، حصولی معرفت هرگونه فاقد تولد لحظه در انسان نحل، سوره 78 آیه براساس

 چیز هیچ کهدرحالی کرد خارج مادرتان شکم از را شما خداوند: »است شده فراهم او برای شناخت امکان و ابزار

 قرآن تأکید بیانگر مطلب این «.1آورید جا به را او نعمت شکر تا داد قرار عقل و چشم گوش، شما، برای و دانستیدنمی

 انسان ناختش و آگاهی اعتبار و صحت مسئولیت دیگر جای در. است معرفت کسب در ظاهری حواس کاربرد بر کریم

 کارگیری به عدم و 2داندمی وی حسی قوای متوجه هدفی واسطی در برنامه درسی است را نیزمداری و که الزمه تکلیف

سوره  78در زمینه شناخت حسی نیز باید گفت در تفاسیر مختلف آیه  . 3کندمی معرفی انسان گمراهی عامل را قوا این

را  اخت شنو ابزار این آگاهی و  ستیممکن ن «آگاهى»بدون  «فیکلت»سوره انسان، عنوان شده است که  2نحل و آیه 

 کنند که در بخش پیشین اشاره شد.معرفی میچشم و گوش  حواس از جمله

رام اندیشه موهبتی است که آ .بود خواهند برخوردار خاصی ضرورت و اهمیت از حسی قوای پرورش بنابراین، 

رسد. قرآن راه دستیابی به علم را در مواجهه حسی با جهان شود و به فعلیت میآرام از راه فراگیری علوم شکوفا می

ی داند. در این زمینه عالمه طباطبایطبیعت در معنای وسیع آن یعنی عالم زمان و مکان، عالم حرکت و عالم جسمانی می

در تعلیم معارف دینی و علوم سودمند به مردم، در تعلیم جزئیات پای حواس را به میان کشیده است و  قرآن»فرماید: می

یابی به مقصود و کسب معرفت از (. روش قرآن در راهTabatabaei, 1992, p. 509« )در آیات متعدد به کار برده است.

گرا باید امکان تکلیفمربی در تربیت دینی توان نتیجه گرفت که طریق حواس و عقل است. به طورکلی، چنین می

رای تفکر ای بها مقدمهگیری از حواس و مشاهده عینی پدیدهگیری متربیان از حواس را فراهم نماید تا از طریق بهرهبهره

 و تجزیه و تحلیل عقالنی و در نتیجه عمل به تکلیف در آنان فراهم شود. 

 تقویت انگیزه درونی (2

 های جسمانی، ذهنی و اجتماعی  در متربی توجه کرد.تربیت باید به پرورش قدرت و تواناییدر  :اول مقدمه

 .است درونی انگیزه داشتن گرو در قدرت :نگرواقع گزاره

 باشد. تهداش درونی و تقویت آن در متربی توجه به انگیزه باید دینی تربیت در مربی :قیاس نتیجه

                                                           
  78 . نحل/1

 36/. اسراء 2

 179/  . اعراف 3
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مداری و هدف واسطی برنامه درسی تربیت دینی به کیفیات نفسانی قدرت به عنوان معیار تکلیف

اشاره دارد که منشأ انجام کاری یا ترک آن خواهد بود؛ یعنی برای او امکان اقدام به کاری یا ترک آن 

ف ترجیح یک طر طور مساوی وجود دارد.  الزمه ترجیح یکی از آن دو داشتن انگیزه درونی است؛ زیرابه

بر طرف دیگر بدون مرجح ممکن نیست. نخستین گام در راه تربیت دینی، تالش برای ایجاد انگیزه درونی 

 تشویق انگیزه سبب (.Mohammadvand, 2015, p. 171)داری است در فرد جهت گرایش به دین و دین

 الیفتک مورد در شخص یک رفتاری هایتفاوت مبین سو،شود؛ از یکمی کاری ترک یا انجام به انسان

 یزهکند. انگمی بیان را متفاوت اشخاص رفتاری هایتفاوت دیگر سوی است، از زمان طول در گوناگون

 Bagheri) گیردمی نظر در خود هدف عنوان به را آن فرد که است هدفی سوی به گرایش درونی،

Noaparast, 2009, P. 117)بودن  تکلیف به خاطر فعالیت یک به زدن دست یانگیزه همان دیگر،بیان. به

 است کلیفت نوعی ،(یا نیت الهی رضای حتی انگیزه عمل )جلب گرایی، تکلیف رویکرد براساس. است آن

 .ندارد وجود نیت و تکلیف میان شکافی و

کلیفی که ت گیرد و هرگرا هیچ کار اختیاری بدون نیت و انگیزه انجام نمیتکلیفدر تربیت دینی 

ل )مکلف( شود فاعای برای آن تکلیف در نفس فاعل )مکلف( وجود دارد که سبب میانجام گرفت، انگیزه

د، باش درونی آن کار خاص را ترک نکند و یا به جای آن، کار دیگری انجام ندهد. حال اگر این انگیزه

به  لیفتکا انجام او رایب داند ومی خوشایند را آن که کندمی کار خود تکالیف روی خاطر این متربی به

. (Khamenei, 2010ندارد ) بیرونی هایالزام دیگر و آشکار پاداش به نیاز و است پاداش خود خودی

 الزام شود، گذاشته نارک باید درونی انگیزه گرا اولین چیزی که توسط معیارتکلیفبنابراین، در تربیت دینی 

 کار انجام رد انگیزه از ایگونه شود، وادار چیزی آموختن به فشار و الزام با متربی کههنگامی. است بیرونی

 نیست فرد خود آن از که دارد وجود هدفی آن، در که نامید بیرونی انگیزه را آن توانمی که رسدمی ظهور به

 هم اگر ایزهانگی چنین. باشد نیز بیزار آن از است ممکن حالت، بدترین در و شودنمی برانگیخته آن با او و

 Bagheri) شد خواهد موجب را ایزدهشتاب و گسیخته سطحی، یادگیری شود، یادگیری به منجر

Noaparast, 2009, P. 117.) 

 به یرونیب الزام از حرکت ایران نیز اسالمی جمهوری رسمی تربیت فلسفه در تحول اصل محورهای از یکی 

یادگیری -با توجه به اهمیت نقش انگیزه درونی الزم است در فرایند یاددهی. است درونی و شخصی انگیزه و التزام

را در  های الزام درونی و التزام عملیمربی به دنبال آن باشد که بعد از ارائه معرفت و بینش صحیح و مناسب، زمینه

ای طی آن متربی با انگیزه کارگیرند کههایی را به. لذا، مربیان باید روش(Keshavarz, 2008)متربیان فراهم آورد 
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درونی، خود به کشف و تحقق فضایل دینی و انسانی و عمل به تکلیف بپردازد. ذکر این نکته ضروری است هرگاه 

ده بداند، کننهای خود را با اهمیت و دیدگاهش را تعییندار ارائه کند، متربی انتخابصورت معنیمربی درس را به

 یابد. وی خیلی فراتر یا فروتر نباشد انگیزه درونی او افزایش میارائه مطالب از سطح توانایی 

 پرورش اراده (3

 در تربیت دینی باید به آزادی متربیان توجه شود.   هدف:

 .است اراده عزم گرو در آزادی ظهور :نگرواقع گزاره

  کنند. تقویت متربی در را اراده باید دینی تربیت هایروش قیاس: نتیجه

. سازد که با آزادی همراه شودجنبه انسانی دارد و زمینه را برای رشد انسان فراهم میتکلیف آنگاه 

 کلش دینی تربیت برداشتن، گام آهنگ و اراده بدون. است افعال کامل تسلط و اراده عزم در آزادی ظهور

 بیشتر مرسوم بیتیرت هایروش به توجه با متربیان که است این تربیتی نظام بر نقدهای وارد از یکی گیرد.نمی

 -آن دهنده تغییر نه و -آن با شونده سازگار و موقعیت را تابع خود که آیندمی بار پذیرنده و منفعل افرادی

 محتوای از گیریتصمیم قدرت و اراده فاقد و خالی هایظرف سان به متربیان صورت این در دانند.می

شود یحاصل م فاعل براى مصالح، و منافع تصوّر از پس که حالتى است شوند. ارادهمی پر ایشده گزینش

(Lahiji, 1883و مبنا ) دیدگاه است. در شده دانسته انسان و عمل به تکلیف هویت و ارزش مالک و 

 استعداد نبتوا هم تا داشت جدی اراده و قوی قصد باید صحیح تربیت مسیر در حرکت برای گراتکلیف

 مته و اراده. کرد فراهم را مشکالت با رویارویی قدرت هم و آورد در فعلیت به را درونی نیاز حس و ذاتی

 همین ذا، بهل ببخشد. ایستادگی نیروی انسان به است قادر دارد و قرار بیرونی و درونی قوای بین مرز در عالی

 نسان و عملا تربیتی حرکت شروع نقطه دینی دیدگاه در. گمارد همت اراده پرورش و تقویت به باید دلیل

لی است. حضرت ع اصولی و محوری کامالً حقیقی اراده و قصد نقش او است. در این میان، خود به تکلیف،

 اردد حرص آن به که هاییعادت از را نفس و گیرید عهده بر خود را خود تربیت کار مردم، ای»: )ع( فرمود

رد که کار بهایی بهباید روش گراتکلیفدر تربیت دینی  .(Nahj Al-Blaqah, Wisdom 359« )گردانید. باز

با  گیری در عمل به تکالیف شود و آنانضمن مشارکت متربیان در آن، سبب تقویت اراده و قدرت تصمیم

 اراده خود به سوی کسب فضایل اخالقی و دینی و صفات انسانی حرکت کنند.

 ارائه الگو و نمونه عملی (4

     توجه قرار گیرد.در تربیت دینی باید هدایت متربیان مورد  هدف:

 هدایت متربی در گرو داشتن الگو و نمونه عملی است. نگر:گزاره واقع

 مربی در تربیت دینی باید الگوی عملی و نمونه به متربی ارائه نماید.  نتیجه قیاس:
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مداری و هدف واسطی در برنامه درسی تربیت دینی، کمک کننده هدایت به عنوان معیار تکلیف

هانه و اختیاری در راه رسیدن به مقصد است. راه کمک برای این حرکت آگاهانه، وجود جهت حرکت آگا

لب ط نمونه و الگوی عملی است. انسان بنابر فطرت خود که عشق به کمال مطلق است، الگوپذیر و الگو

ای تام نمونه دگرا ارائه نمونه عملی باید مورد توجه قرار گیرد. این الگو بایتکلیفاست. بنابراین، در تربیت 

د، دلیل بر شوای که قرآن کریم درباره پیامبر گرامی اسالم )ص( یادآور میو انسانی کامل باشد. اسوه حسنه

مونه عملی گرا، ارائه نتکلیفضرورت اثرپذیری از این الگوی متعالی است. در برنامه درسی تربیت دینی 

کوشد ی میشود. در این روش مربرفتار متربی مییافتنی باشد موجب تحکیم یا تضعیف که عقالنی و دست

وب های مطلنمونه رفتار و کردار مطلوب را به طور عملی در معرض دید متربی قرار دهد. مربی باید حالت

متربی را که به طور عملی در وجود کسی آشکار شده، به او نشان دهد. البته ابتدا شایسته است که در وجود 

مداری برای متربی باشد. باید توجه داشت که ترتیبی اتخاذ نمود که روحیه کلیفمربی اسوه نیکویی در ت

 پردازد.گری به مواجهه با الگو بانتقاد و پرسشگری در متربی تقویت شود و با بصیرت و منطق و انتخاب

 هاآن اب رنگیهم شوق و هاآن به شدن نزدیک برای تالش انگیزه متعالی، و جذاب الگوهای به نگاه

 مؤثر هانآ رتبه به شدن نزدیک یا یابیدست امکان به امید ایجاد در و کندمی تقویت و ایجاد انسان در را

 جلوگیری و رشد برای پراکنده هایبرنامه ها، تکالیف وفعالیت به یگانه جهتی ها ارائهآن دیگر نقش. است

ت در موفقی میزان سنجش و ارزیابی برای معیاری الگوها. ها استبرنامه وسویسمت کردن گم و انحراف از

 اندک یهاپیشرفت از ناشی غرور دچار هاآن به دوختن چشم با انسان تا آیندمی شمار به عمل به تکلیف

 رد پیشرفت مؤثرند. آنچه از ناشی غرور کاهش شکست و احساس از ناشی یأس زدودن در همچنین،. نشود

گونه که کند، به همانمربی اوصافی را که به متربی سفارش می خود که است این است نظر مورد روش این

ان قدم باشد. گوش جخواهد متربی بدان متصف شود، واجد باشد و خود در عمل به تکالیف الهی پیشمی

 الگوهای عرفیم ترین روش تربیت است. روشآدمی در برابر تربیت عملی و الگویی گشاده است و این کوتاه

 متربیان پرورش رد اسالمی تربیت و تعلیم مربیان جانب از السالمعلیهم بیتسیره اهل و قرآن از تأسی با مثبت

 است. کارساز مهم و بسیار

 های فردیتوجه به تفاوت (5

 های جسمانی، ذهنی و اجتماعی توجه کرد.در تربیت باید به پرورش قدرت و  توانایی :اول مقدمه

 .است فردی هایتفاوت به توجه گرو در توانایی :نگرواقع گزاره

 .کند توجه افراد هایتفاوت به باید دینی تربیت مربی در :قیاس نتیجه

مسئولیت هر کس در مقابل انجام وظایف و تکالیف برحسب علم، قدرت و توانایی او است. 
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 بین عاملت پیچیده دارند. ترکیب قرار گوناگون مراتب در و مختلف سطوح در هاانسان های وجودیظرفیت

 تلفمخ هایجنبه و در شودمی فردی هایتفاوت موجب( محیط) بیرونی و( طبیعت و فطرت) درونی عوامل

 از یمندبهره در هاانسان دیگر، سوی از. کندمی بروز هاتفاوت این اجتماعی جسمانی، عاطفی، شناختی،

 تعالی و هتوسع رمز .دارند یکدیگربا  ایمالحظه قابل هایها تفاوتآن فعلیت یافتن و وجودی یهاظرفیت

 ذا،ل است. زده رقم آدمیان سرشت در خداوند که ها استتنوع و هاتفاوت به همین مناسب توجه در جوامع،

 انسانی،) کهویت مشتر توسعه و تکوین برای سازیزمینه کار بنیاد اگرچه عمومی و رسمی جریان تربیت در

 هایاستعداد پرورش و تعالی وجودی و توسعه برای آن کنار در اما است، جامعه آحاد بین( ایرانی و اسالمی

 جامعه راداف وجودی هایظرفیت طریق، این از کند تامی توجه نیز فردی خاص هایجنبه به طبیعی و فطری

 هویت تعالی و تکوین جریان همان این. یابد تحقق بشری عصری تاریخی و شرایط با متناسب و امکان حد تا

. ستا عمل و فهم نظر از هاانسان در تفاوت وجود نیز امر این دلیل است. اختصاصی مشترک و جنبه دو در

 ویته گیریشکل به کمک برای مندی کهنظام از حدی داشتن با وجود عمومی، و رسمی رو، تربیتازاین

 نیست. جامعه افراد همه یکدست کننده و سازیکسان جریانی ضروری است، مشترک

ها مختلف و گوناگون است، بدون توجه به مراتب وجود و ازآنجاکه توانایی، وسع و ظرفیت انسان

-Dilshad Tehrani, 2002, PP. 34پذیرد )تفاوت توانایی متربیان در عمل به تکلیف، کار تربیت سامان نمی

 جنسیت طالعاتی،ا پیشینه سال، و سن گرفتن نظر در تربیت و ارائه تکلیف، و تعلیم امر (. براین اساس در35

 و سنی مختلف هایگروه با متناسب باید را نظری مفهومی یا و علمی ایمسئله. است مهم متربیان روحیه و

های ن تفاوترعایت ای .شود دریافت درستی به مطالب حقیقت تا کرد ارائه گوناگون هایشیوه به تحصیلی

داشته  های گوناگون تدریس و تربیت تسلطفردی توسط مربیان نیازمند آن است که مربیان به فنون و روش

طح ها و فنون متناسب با هرکدام استفاده کنند و با هر فرد با توجه به سباشند تا در برخورد با متربیان از شیوه

 .(Bagheri Noaparast, 2005, P. 127خاص او سخن گویند )فکری و روانی او مواجه شوند و با زبان 

 

 دینی تربیت درسی برنامه در ارزشیابی

 برنامه بیارزشیا برای را هاییاستلزام گراییتکلیف بر مبتنی یادگیری-یاددهی هایروش و هاهدف

با . شودشاره میا آن هایویژگی و ارزشیابی عنصر تبیین به بخش این در. دارند دنبال به دینی تربیت درسی

 از روش لذا نداشت. جودو فرانکنا قیاسی استنتاج از استفاده امکان ارزشیابی عنصر برای تبیین توجه به اینکه،

 بهره گرفته شد.  اسنادی تحلیلی

 نفس دینی ارزشیابی تربیت مسیر در است الزم شد، ارائه گراتکلیف رویکرد تبیین در آنچه به نظر
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گرا، کلیفت دینی تربیت درسی برنامه هایهدف از یکی. آن نتیجه نه شود، گرفته جدی تربیت هویت و

 از ادهاستف معنای به که هستند معلمانشان طرف از برخورداری خواهان متربیان اساس این بر. است عدالت

 در الیفتکارزیابی  در توزیعی عدالت. باشدمی آموزان دانش تمامی برای یکسان ایمقایسه استانداردهای

 لذا، تکلیف. رمتربیان دیگ با مقایسه در نه شوند سنجیده خود موفقیت به توجه با متربیان که است آن گرو

 قرار توجه وردم تربیتی عملکردهای ارزیابی مسند در آن پایان در هم و تربیت فرآیند در هم وسع قدر باید به

 شود،می دهاستفا ارزشیابی تکالیف جهت که روشی متربیان، هایویژگی و سن با درنتیجه متناسب. داد

. گیرد رارق استفاده مورد تواند،می متنوع ابزارها با و مختلف هایصورت به امتحان. باشد متفاوت تواندمی

 تفاوت دلیل به که تاس پذیرتوجیه رو آن از گرا،تکلیفدینی  تربیت ارزشیابی در فنونی چنین کارگرفتنبه

 واحد یصورت به را متربی همیشه تواننمی امتحان متفاوت و مختلف هایعرصه وجود و افراد توان و وُسع در

 گرفته کار هب متربیان ارزیابی تکلیف در متعددی شرایط و ابزار اشکال، است الزم بلکه داد، ارزیابی مورد

 شکل رد تفاوت همچنین،. باشند بعدی تک یا و یکسان نباید هاامتحان که است این است مهم آنچه. شود

  است. ادقص نیز مختلف هایزمان در فرد یک برای بلکه مختلف افراد برای تنها نه ارزیابی شرایط و ابزار

 دینی تربیت هایهدف دیگر از الهی رضایت کسب در جهت آن مطابق عمل و معرفت کسب

 و رزیابیا مورد که محوری لذا است، برقرار وثیقی نسبت عمل و معرفت بین رو،ازاین. گرا استتکلیف

. است آن به رسیدن جهت در تالش میزان و توأمان صالح عمل و معرفت شود،می واقع قضاوت معیار

 برنامه نظام در ارزشیابی است الزم دارد، توجه انسان وجودی ابعاد تمام به گراتکلیف رویکرد ازآنجاکه

 به سنجد،می دینی را مفاهیم به نسبت فراگیران شناختی سطح اینکه بر عالوه گراتکلیفدینی  تربیت درسی

 و دینی رفتار انجام در دخیل عناصر تمام و درونی عالئق نگرش، و بینش سطح که شود ریزیطرح ایگونه

 (.Shameli et al., 2011نیز بسنجد )  را فراگیران در اختیاری اخالقی

 ربیتی،ت ارزشیابی در لذا شود.می محسوب خویش تربیت مسئول فرد خود گراتکلیف در رویکرد

 Movahhedi Mohasel)  متربی همواره باید خود را مورد ارزیابی قرار دهد و است متربی فرد کننده،ارزیابی

Tosi et al. 2013 b)) وفه یوماه استوی من» است آمده روایات برخی در چنانکه نیز ارزیابی این مالک و 

 ارزشیابی املع اصلی نقش کردن محول با وجود است ذکر به الزم. است قبل روز به نسبت پیشرفت ،«مغبون

 به نسبت متربیان اختیاری و آگاهانه التزام چارچوب در ارزشیاب عنوان به مربی نقش ایفای متربی، خود به

 گرایی،تکلیف در آنکه جهت به دیگر، طرف از. است ضروری همچنان و بالمانع دینی و تکالیف، تعالیم

 در. باشد داشته متربی عملکرد بر کافی تسلط و اشراف مربی است ضروری است، تکلیف به عمل هدف
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 همچنین. ماندب حذر بر ظاهربینی از طریق این از که است الزم مربی بر متربی، اعمال معنای به علم ارزشیابی

 استفاده او عملکرد مشاهده مانند است، متربی فعال پاسخ و حضور نیازمند که هاییشیوه تمام از است الزم

 (.Keshavarz, 2008, P.110) شود

 

 نتیجه
 گراتکلیف کردروی بر مبتنی دینی تربیت درسی برنامه عناصر هایویژگی تبیین هدف با پژوهش این

 تربیت زا دیگری تعبیر که اسالمی معیارهای با هماهنگ و جهتهم و الهی هایانسان تربیت. گرفت صورت

 با. شودیم محسوب وپرورشآموزش نظام اصلی وظیفه دینی، تربیت هدف عنوانبه باشد،می متدین انسان

 و است شده مطرح مختلف نظرانصاحب توسط متفاوتی رویکردهای تاکنون دینی تربیت رسالت به توجه

 از شودمی دوار ما امروزی جامعه در دینی تربیت به که هاییآسیب بیشترین صورت گرفته مطالعات طبق

 رویکرد لذا. شوندمی اعمال و توصیه دینی تربیت برای که است هاییروش و رویکردها همین ناحیه

و عناصر  اییشناس دینی تربیت در مطلوب رویکرد عنوان به دارد اسالم دین مبانی در ریشه که گراتکلیف

 برنامه درسی مطابق با آن تبیین شد. 

 درسی رنامهب در داد، نشان غایی هدف تبیین جهت عملی با استفاده از الگوی فرانکنا قیاس نتیجه 

 هایهدف نوانع به هدف برای این منظور، ده. بود تکلیف به عمل دنبال به باید چیز هر از پیش دینی تربیت

 ی،ورزاخالص، رشد علم و معرفت،  اندیشه مانند توحیدمحوری، دینی تربیت درسی برنامه واسطی

و پنج ویژگی برای فرایند  بینش و معرفت کسب جسمانی، پرورش آزادی، اختیار، عدالت، ورزی،عقل

گرا در برنامه تکلیفکارگیری رویکرد یادگیری استنتاج شد. با توجه به نتایج به دست آمده، به-یاددهی

 همه گرا،تکلیف رویکرد مهم هایویژگی از درسی تربیت دینی آثار و نتایج سودمندی خواهد داشت. یکی

 و کرده هتوج عملی و عاطفی معرفتی، ابعاد به توأمان صورت به رویکرد این واقع در. است آن بودن جانبه

 به هانهآگا و آزادانه انتخاب امکان و شده تلقی مهم فرد اراده و اختیار همچنین، .مبرا است سونگرییک از

 از ویکردر این. رهاندمی تربیت فعلی نظام بر حاکم محیطی جبر از را او ترتیب شود و بدینمی داده فرد

 در تکلیف به ملع متربیان که است این دنبال به و است حذر بر پیامدها و نتایج بر صرف تأکید و ظاهربینی

 تلقی مهم ار غیرمستقیم هایشیوه موارد بسیاری در رویکرد نمایند. این پیگیری را الهی رضایت کسب جهت

 هایویژگی از دیگر دارد. یکی تأکید دینی تربیت در عملی هایروش و الگو نقش بر و کندمی

 اجبار و فتارر دهیشکل رویکرد این در اساس براین. است فرد درونی انگیزه بر آن تأکید گرایی،تکلیف
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گیرد می رتصو متربیان دینی تربیت جهت در هاتالش تمام .ندارد مشروعیتی هدف به رسیدن جهت بیرونی

 اعمال، ارزیابی در یعنی کند؛می ارزیابی بیرون به درون از را اعمال و بوده محور فاعل رویکرد این واقع و در

 گرو در ارزیابی تکالیف در توزیعی عدالت. دارد )تکلیف( اهمیت فعل انجام در فاعل )مکلف( قصد و نیت

 براین. وندش دیگر سنجیده آموزاننشدا با مقایسه در و نه خود موفقیت به توجه با آموزان دانش که است آن

 ردهایعملک ارزیابی مسند در آن پایان در هم و تربیت فرآیند در هم را وسع قدر به تکلیف باید اساس،

 ارزشیابی جهت که روشی متربیان،  هایویژگی و سن با متناسب اساس براین. داد قرار توجه مورد تربیتی

 . باشد متفاوت تواندمی شود،می استفاده

 هاییژگیو به دینی تربیت درسی برنامه اجرای و طراحی در شودمی پیشنهاد نتایج این به توجه با 

 شود. حاصل متربیان عملکرد در مطلوب تأثیرات تا شود توجه گراییتکلیف
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