
 

 
  
  

 »ارزیابی-خود« از استفاده ضرورت در ملیأت
  دینی تربیت درسی برنامه در

  *وجدانی فاطمه

  **حیدری سمیرا
  

   يدهچك
 انجـام  دينـي  تربيـت  اصـول  بـا  آن تناسـب  و »يابيارز−خود«ضرورت  يينبا هدف تب يقتحق ينا

بـا   يـابي ارز−مشخص شـد كـه خـود    ها يافتهبود. براساس  يليتحل−توصيفي تحقيق، روش. گرفت
 يت،و اخالص، اصل مشـاركت و مسـئول   يداصل توح يت،(اصل جامع  ياسالم يتهشت اصل ترب

و جبـران، اصـل كرامـت و     يرياصل عذرپـذ  يني،مثبت د يشاتاصل گرا ي،فرد يها اصل تفاوت
و   يمحـور، كمـ  −(شـناخت  رايـج  ارزشـيابي  بـر  و بـود  متناسب) يل مداومت و نظارت دائماص

 ينـي د يـت ترب يدر برنامـه درسـ   يابيارز−كار بردن خود  به ين،دارد. همچن يتمحور) مز−معلم
 متفـاوت ) يـابي (تنها مـدل ارز  ي(به صورت مكمل) تا حالت حداكثر ياز حالت حداقل تواند يم

  مطرح شده است. ينيد يتترب يدر برنامه درس يابيارز−خود كاربرد استلزامات درنهايت،. باشد
    .  تربيت اصول ديني، تربيت درسي، برنامه يابي،ارز−خود :يديكلواژگان 
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 و طرح مسئله مقدمه

 افـراد اجتمـاعی و فردی حیات یها ساحت تمام بر اساسی نهاد یک عنوان به دین دینی، جوامع در
 تلقـی مهـم امری جامعه اعضای میان در دینی یها ارزش به پایبندی رو، همین از و گذارد می تاثیر
 تربیـت سـاحت. شود می انجام آموزشی نهادهای طریق از دینی یها ارزش سازی نهادینه. شود می
 کلیـه محـور عنـوان بـه) ١۶ص ،١٣٩٠( پـرورش و آمـوزش بنیـادین تحـول سند در اخالقی–دینی
  .است شده مطرح مدارس تربیتی یها برنامه
 در دینـی تربیـت وضعیت ارتقای برای تالش اسالمی، انقالب پیروزی از پس ویژه به که این با

 رانیـا یاسـالم یجمهور تراز در هنوز دینی تربیت یها برنامه برونداد اما است، شده بیشتر مدارس
 بـه کشـور نوجوانان و جوانان ارزشی گیری جهت تغییر از نشان میدانی تحقیقات یها یافته. نیست
 دینداری). ١٣٩۵ همکاران، و رضوانی سعیدی ؛١٣٨٩ گودرزی،( دارند نامطلوب یها کرانه سوی
 برخـی در و تر پـایین و متوسـط وضـعیت در دینی یها آموزه به عملی پایبندی نظر از ویژه به ایشان
 تنهـا نـه آنها از برخی). ١٣٨٨ احمدی، ؛١٣٩٢ اللهی، کرم( دارد قرار نامناسب وضعیت در موارد

 بـه دینـی مناسـک اجتمـاعی بعـد در حتـی بلکه دهند، نمی نشان دینی مناسک با مناسبی همراهی
 دانش در دینی هویت گیری شکل هرحال، به). ١٣٩١ رحمانی، و بهار( خیزند برمی آن با مخالفت
  .گیرد نمی صورت درستی به آموزان

 صـورت بـدین را موجـود یها کاستی ترین مهم کشور در دینی تربیت شناسی آسیب تحقیقات
  :کند می مشخص

 سـطوح در آموزان دانش ضعیف عملکرد و دینی اطالعات وار طوطی حفظ و انتقال بر تاکید -
.)١٣٩٠ نوذری، و شمشیری  ؛١٣٩۴ همکاران، و خندقی امین( شناختی باالتر
 و عمیق معرفت پرورش فرصت که متنوع موضوعات و گسترده مطالب ارائه و کّمی نگاه غلبه -
  ). ١٣٩٠ نوذری، و شمشیری( سازد می محدود را شده درونی
 تجربـه عمیـق معنای درک به قادر که ییها انسان تربیت و گرایی صورت بر حد از بیش تاکید -
 و دینـی واجبـات انجـام سطح در تنها را دین حالت، بهترین در و نیستند دین فرهنگی عمق و دینی
  .)١٣٩۵  همکاران، و نشان نیک( کنند می درک دین ظواهر
 ؛ ١٣٨۶ رضـوانی، سعیدی( دینی تربیت در رفتاری و) مذهبی حس( عاطفی ابعاد از غفلت -
.)١٣٩٠ نوذری، و شمشیری  ؛١٣٨٨ استکی، و زادشیر ؛١٣٨٨ شعبانی، ؛١٣٨٧ دهقانی، و زمانی
  .)١٣٨۶ چشم، چراغ( آموزان دانش اختیار و آزادی به توجهی کم و دینی تربیت بودن اجباری - 
 کریمـی،( دروس این به آموزان دانش عالقه کمبود لذا و قرآن و دینی دروس کافی جذابیت فقدان - 
  ).١٣٧٨ باهنر، ؛١٣٧٩ رضوانی، سعیدی( آن به نسبت دلزدگی و منفی نگرش ایجاد حتی و ؛)١٣۶٨
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 .)١٣٧٩ رضوانی، سعیدی( آموزان دانش واقعی زندگی با دینی دروس بودن ارتباط کم -
 از غفلـت( زنـدگی عملـی یهـا موقعیت در تغییـر ایجـاد بـرای کالسی یها آموخته ناتوانی -
 و همکـاری دیگـران، نظـرات به احترام تعهدات، به پایبندی  پذیری، مسئولیت چون هم ییها مقوله

  .)١٣٨٨ شعبانی،( )اینها نظایر و ای مدرسه فعالیت در همیاری
 یهـا تفاوت بـه تـوجهی بـی  ،)١٣٩۵  همکـاران، و نشان نیک( افراد سازی یکسان در افراط -
.)١٣٩۵ همکاران، و پور رحمان ؛١٣٨٢ صمدی، و مهرمحمدی( ناپذیری انعطاف و فردی
  .)١٣٩۵  همکاران، و نشان نیک( ای قرنطینه تربیت بر اندازه از بیش تاکید -
 اسـت شـده ارزیـابی ضـعیف سـاحت، ایـن در آموزشـی نظام عملکرد فوق، موارد به توجه با

 و مهرمحمدی( دانند می پوچ را دینی تربیت درسی برنامه بعضی، و) ١٣٩٣ کاظمی، و اسکندری(
  ). ١٣٨٢ صمدی،
 میـان، ایـن در. کرد جستجو توان می درسی برنامه عناصر از یک هر در را ناکارآمدی این علت

 بـا ارزشیابی). ١٧٧ص ،١٣٨۴ فراهانی، فرمهینی( است »ارزشیابی« مهم، یها مؤلفه این از یکی
 تـالش و دقـت جلب برای گیرد، صورت مطلوب نحو به چنانچه و گیرد می انجام گوناگونی اهداف
 مجـوز و دادن نمـره بـرای ای وسیله صرفا اگر اما است؛ مفید ایشان خودشناسی افزایش و شاگردان
 از کلی به را خود تربیتی ارزش بشود، ضعیف افراد به زدن برچسب به منجر و بوده شاگردان ارتقای
 آمـوز، دانش مطالعه مسیر کردن منحرف طریق از ،)٣٩۴−٣٩۶ص ،١٣٧١ شعبانی،( داده دست
 یها شـیوه بـا را خـود مطالعـه شـیوه آمـوزان دانـش زیـرا داشت؛ خواهد یادگیری بر منفی اثر حتی

 آن بـا را خـود تـدریس شـیوه نیـز معلمان حتی و) ٢۴ص ،١٣۶٩ شوئر،( کنند می تنظیم ارزشیابی
   .دهند می تطبیق

 دوش بر آن مسئولیت و بوده کّمی و محور−شناخت ارزشیابی ما، کشور در رایج ارزشیابی شیوه
 ؛١٣٩٠ همکـاران، و شاملی( است غالب نیز دینی تربیت حوزه در ارزشیابی، شیوه این. است معلم

 بـر عـالوه جهـان، آموزشـی جدید یها نظام در که است حالی در این). ١٣٩٧ واعظی، و کاویانی
 از اسـتفاده عملکـردی، یهـا آزمون: همچـون ارزشیابی جدید یها روش ای، نمره کتبی یها آزمون

 سـنجش یهـا روش و رفتار فرایند سنجش روزانه، یها یادداشت از استفاده نگاری، واقعه کارپوشه،
 »ارزیـابی−خـود« روش از استفاده جهان کشورهای برخی در جمله، از .رود می کار به ای مشاهده
  . است رایج

 و دارد ای دیرینـه سـابقه نیـز اسـالمی یها آموزه در »نفس محاسبه« عنوان تحت ارزیابی−خود
 تحاسـبوا ان قبل حاسبوا«: اندفرموده زمینه این در اسالم پیامبر .است بیت اهل تاکید مورد
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 حسـابتان بـه کـه آن از قبـل برسـید خـود حساب به »االکبر للعرض تجهزوا و توزنوا ان قبل زنوها و
 شـوید مهیا تر بزرگ بازخواست برای و کنند تانارزیابی که آن از پیش کنید ارزیابی را خود و برسند

 و سیر و عرفانی ادبیات در بیشتر نفس، محاسبه البته 1.)٢۶ح ،٧٢ص ،۶٧ج ق، ١۴٠٣ مجلسی،(
 درسـی برنامـه در را آن بتـوان اینکـه امـا. اسـت رایج −بزرگساالن رسمی غیر تربیتی برنامه−سلوک
  . دارد بیشتر بررسی به نیاز برد، کار به مدارس دینی تربیت
   دانـش اسـالمی تربیـت در ارزیـابی−خـود کاربرد به مشخص طور به کیاند تحقیقات کنون تا
 از را ارزشـیابی نظـام خـود، ارشـد کارشناسـی نامه پایان در) ١٣٧٨( سلیمانی. اند هپرداخت آموزان
 را آن و داشته ارزیابی−خود به گذرایی بسیار اشاره میان، این در و داده قرار بررسی مورد قرآن دیدگاه

) جامعـه اصـالح نـه و( فـرد اصالح برای و آورد می بار پذیرتر مسئولیت را افراد که روشی عنوان به
 سـیره در را آموزشـی ارزشـیابی نیـز) ١٣٨۶( زاده حسـینی. است داده قرار تاکید مورد است، مفید
 و دیـن روح با محور −نتیجه ارزشیابی که دریافت و داد قرار بررسی مورد بیت اهل و پیامبر
 عمـده. نمـود توصـیه ارزشـیابی در را محـوری− فراینـد لـذا. اسـت ناسـازگار دینـی تربیت هدف
 یها توصـیه و بـوده سـیره در متربـی از مربـی ارزشـیابی یها شـیوه بـه مربوط مقاله این یها بحث

 مشـارکتی ارزشیابی ذیل هم را ارزیابی−خود ایشان. است شده مطرح زمینه این در دقیقی کاربردی
 جزئیـات کمتر و اند هپرداخت روایات و آیات در آن جایگاه و اهمیت به تر بیش البته و اند هکرد مطرح

 و دیـن یهـا کتاب محتـوای نقـد در) ١٣٨۶( میرعـارفین. است شده مطرح تفصیلی صورت به آن
 و کـرده توصـیه را »ارزیابی−خود« و دانسته زا آسیب را ارزشیابی مولفه دبیرستان، سوم سال زندگی
 قرار واقعی و معنوی فضایی در آنها که نموده توصیه ارزیابی،−خود به آموزان دانش آوردن روی برای

 درسـی برنامـه) ١٣٨٨( شـعبانی. شـود داده نمایش ایشان برای بزرگ یها اسوه فیلم مثال، بگیرند؛
 صـورت بـه موجـود ارزشـیابی شـیوه که دریافت و داد قرار بررسی مورد را ابتدایی چهارم پایه قرآن

 بـه را آمـوزان دانـش یادگیری انتظارات کند، می وارد آموزان دانش بر عاطفی فشار محور، −امتحان
 قـرآن و دیـن معارف حوزه بر مسلط را خود آموزان دانش که شود می باعث و دهد می کاهش شدت

 کنـونی، روش چنـین، هم. کنند تالش کمتر یادگیری، کیفیت بهبود و یادگیری برای و کنند احساس
 نهایـت، در ایشـان. زاست آسیب مدت دراز در و است غافل رفتاری و عاطفی یها جنبه ارزیابی از

 قرار تاکید مورد ارزشیابی، امر در را دیگر یها روش برخی و گروهی، ارزیابی−خود ارزیابی،−خود
 اخالقـی−دینـی تربیـت درسـی برنامـه الگـوی در) ١٣٩۴( همکـاران و عبدالحسـینی. است داده

                                                           
 تان حساب به انکه از قبل دیبرس خود حساب به »توبخوا ان قبل نفوسکم بخوا و تحاسبوا ان قبل انفسکم حاسبوا«: زیو ن .١

  ).١٣٧۶٠ ح، ١٢ج ق، ١۴٠٨ ،ی(نوردیشو  بازخواست که ان از شیپ دیکن بازخواست را خود و برسند
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 جملـه از دیگـری یهـا روش امتحـان، اسـاس بـر ارزشـیابی نقـد با متوسطه، دوره برای پیشنهادی
 تربیـت مطلـوب درسی برنامه تبیین در) ١٣٩۵( همکاران و وقاری. کردند پیشنهاد را سنجی−خود
 که کردند مطرح آن جای به را »گرا −تکلیف« رویکرد و نموده نقد را »گرا −نتیجه« ارزشیابی دینی،
 نقـش و اسـت خـویش تربیـت مسـئول فرد رویکرد، این در. دارد می حذر بر ظاهربینی از را مربی
 ارزشـیاب عنـوان به مربی نقش ایفای حال، عین در و شود می محول او خود به ارزشیابی در اصلی
 فضـامند دینـی تربیت برای را ای هنظری نیز) ١٣٩۶( مرزوقی. است ضروری همچنان و بالمانع نیز،
 بـه کـه اسـت ارزشـیابی نظریـه، ایـن در درسـی برنامه عناصر از یکی. کرد پیشنهاد جهانی−بومی

گاهانه و مداوم ارزیابی ارزیابی،−خود و محور−فرایند ارزشیابی صورت  پیشـنهاد دیگـران و خـود آ
 نیـز) ١٣٩۶( صـالحی و محمـدزاده). ١٣٩٧ همکـاران، و مرزوقـی ؛١٣٩۶ مرزوقی،( است شده
 در. انـد هکرد مطـرح کـریم قـرآن دیـدگاه اساس بر گام ١٨ در را تحصیلی پیشرفت ارزشیابی فرایند
 تاکیـد تکـوینی ارزشـیابی قسمت در ارزیابی−خود و سنجی−خود اهمیت بر تحقیق این از بخشی
 در یابـد، دسـت بیشـتری سـنجی− خـود بـه تکوینی، ارزشیابی در فرد چه هر که شده گفته و شده

 آسـیب تحقیقـات عمـده در ترتیـب، بـدین. کـرد خواهـد کسب بیشتری موفقیت پایانی ارزشیابی
 از یکـی عنـوان بـه ارزیـابی،−خـود و شـده تاکید ارزشیابی رایج یها شیوه ناکارآمدی بر شناختی،

 بـه نیـاز و نشـده داده بسـط شـیوه این کاربرد اما است؛ شده پیشنهاد صرفا جایگزین، پیشنهادهای
  .دارد تری دقیق مطالعه

 بـا »ارزیـابی−خـود« تناسـب و اهمیت ضرورت، تفصیلی بررسی تحقیق، این انجام از هدف
 روش. کـرد کـار نیـز ها چگونگی روی بر بتوان بعدی یها گام در تا است دینی تربیت درسی برنامه

  . باشد می اسالمی تربیت دینی، تربیت از منظور و است تحلیلی – توصیفی تحقیق،
  

   یابیارز−خود یستیچ

یابی  بـه. )٢٠٠٢ بـروک،( اسـت کـردن کمک یا داشتن حضور معنای به 1ارزیابی التین ریشه :ارز
 آن تفسـیر و آمـوزان دانـش از اطالعـات آوری جمـع ارزیـابی از منظور گفت توان یمتر  دقیق طور
 گیـرد یمـ قـرار قضاوت و داوری مورد آموزان دانش عملکرد اساس، این بر که است آموزگار توسط

 آموزشی گیری تصمیم به تواند یم که شود یم استخراج شواهدی ارزیابی، طریق از). ٢٠٠٨ بری،(
  ).١٩٩۴ ویلیام،( کند کمک

                                                           
1. Assessment 
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 استانداردهاسـت؛ و کّمـی یهـا معیار اساس بر ارزشیابی. است متفاوت 1ارزشیابی با ارزیابی
 مـورد را یـادگیری −یاددهی فرآیند نتیجه و است محور − نتیجه کامال گیرد؛ می قرار بندی رده معیار

 ارزشـیابی در چنـین، هـم. نیسـت پویا و پذیرد می خاتمه نهایی، قضاوت با دهد؛ می قرار قضاوت
 مـد یادگیری – یاددهی رویکرد کیفی جنبه و است محور فرآیند ارزیابی اما. ندارد وجود بازخوردی

 داده خورد باز آموز دانش به و رود می کار به مجزا صورت به شاگردان از هریک مورد در است، نظر
 تـالش معلـم ارزیـابی در. نیسـت آمـوزان دانـش بنـدی رده بر ناظر و است پویایی دارای شود؛ می
 بـر متمرکـز است؛ »2یادگیری برای ارزیابی« یعنی دهد؛ سوق بهتر یادگیری سوی به را او تا کند می

 آن، طـی در). ٢٠٠٨ فـانکورت،( نـدارد چنـدانی اهمیت آن در کّمی گیری اندازه و است یادگیری
  3.)١٩٩٠ باکل،( یابد می بهبود شاگردان فهم و دانش

یابی−خود  رفتـار و تفکـر کیفیـت آموزان دانش آن طی که است فرآیندی »4ارزیابی−خود« :ارز
 شناسایی خود یها مهارت و فهم بهبود جهت را تدابیری و کنند می بررسی یادگیری حین در را خود
 و یـادگیری کیفیـت و کمیـت مـورد در خـود، یادگیرنده، دیگر، عبارت به ؛)٢٠٠٨ بری،( کنند می

 معلمـان کـه این برای). ١٩٩١ کالینز، و هاموند( کند می قضاوت است، داده انجام که ییها فعالیت
 زمینـه در مهـارت کسـب امکـان که باشند داشته باور که است الزم بگیرند، جدی را ارزیابی−خود
 ضـروری حتـی یـا مفیـد را ارزیابی مسئولیت تقسیم و دارد وجود آموزان دانش برای ارزیابی−خود
  . کنند مسئولیت قبول مورد این در نیز آموزان دانش. بدانند
   

  یابیارز−خود ضرورت

 بررسـی در مـؤثری نقـش بـوده، فعالی یادگیرندگان تا کند می تشویق را آموزان دانش ارزیابی−خود
 نتـایج مشـاهده طریـق از نیـز معلـم. بخشند ارتقاء را آموزی−خود و کنند ایفا خود یادگیری فرایند
 تـری عمیـق یـادگیری و برسـد آنهـا یادگیری از بهتری درک به تواند می آموزان، دانش ارزیابی–خود
 تحقیقـات). ٢٠٠۴ آالم،( بخشـد تجلـی را »یـادگیری بـرای ارزیـابی« طریق، این از و کند ایجاد
   :کنند می حمایت مطلب این از میدانی

                                                           
1. Evaluation 

2. Assessment for learning 

 بـه آمـوز دانـش تیوضع یبررس و یابیارز −خود مقاله، نیا در ،یابیارش و یابیارز  یها تفاوت به نظر با مقاله سندگانینو . ٣
دو  نیـنشـده و ا تیـرعا زیتمـا نیـغالبا ا یداخل اتیمحور را مد نظر دارند؛ اما از آنجا که در ادب −ندیفرا و یفیک قیطر 

 در یتصـرف و دخـل موجـود اتیادب از استفاده در امانت، حفظ جهت به ،اند ههم به کار رفت یبه جا یاصطالح به فراوان
  .اند هشد نقل ،اند هرفت کار به خود یاصل متون در که یشکل همان به اصطالحات و نگرفته صورت عبارات

4. Self- Assessment 
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 دهـد مـی افـزایش را آمـوزان دانـش فراشناختی یها مهارت ارزیابی،−خود .فراشناخت تقویت
 دانـش، کـه سـازد مـی قادر را آنها و) ٢٠١۶سیگزموند، ؛٢٠٢٠ وجارگیزار، ایبیب ؛٢٠٠۶ کوپر،(

 را خود تحصیلی پیشرفت مجموع، در و درسی، تکالیف درمورد خود عملکرد و توانمندی مهارت،
 رشد به منجر امر این). ٢٠١۶ همکاران، و شارما ؛٢٠١٠الوت، و کریست و آمبروز( کنند ارزیابی
 و هیـزر رول( شـود می روشن معیارهای و شواهد بر مبتنی قضاوت و) ٢٠٠۶ کوپر،( انتقادی تفکر
 بـه منجـر ارزیـابی−خـود کـه دارد تاکید) ٢٠٠٧( کانادا پرورش و آموزش وزارت ).٢٠٠٠ راس،
گاهی   .شود می یادگیرنده یک عنوان به خویشتن از بهتری فهم و خویشتن از بیشتر آ

 هـر که اند هشد متوجه اندیشمندان پیش ها سال از .پذیری مسئولیت و یادگیری انگیزش تقویت
 بیشتر کنند، مقایسه استانداردها با را خودشان و شود جلب خویشتن ارزیابی به افراد توجه که زمان

 متـاثر بیشـتر امـر، ایـن در شکست از یا یابند؛ دست استانداردها به که کنند می سعی تر مشتاقانه و
 آنها نفس به اعتماد ارزیابی فرآیند در آموزان دانش کردن گیر در). ١٩٧٢ ویکلود، و دوال( شوند می
 نهایـت، در و دارنـد شـرکت یـادگیری−یـاددهی فرآینـد در که کنند می احساس دهد، می افزایش را

 بـدین). ٢٠١٧ توابیـه،( یابـد مـی فزونـی معلـم بوسیله شده تهیه یها آزمون نمرات از آنها رضایت
 و یـادگیری ارتقـای بـه منجر داده، افزایش را شاگردان انگیزش و عالقه سطح ارزیابی−خود ترتیب،
کادمیک بهتر عملکرد  یـادگیری بـه نسبت بیشتر مسؤولیت احساس و) ٢٠١۶ همکاران، و شارما( آ
  .شود می )٢٠٠۶ سیبوران،( خود

یزی برنامه تنظیمی،−خود  منجـر خویش، وضعیت بهتر درک و ارزیابی−خود. بهتر عملکرد و ر
 بهتـر تنظـیم و بهتـر ریزی برنامه ،)٢٠٠۶ راس، ؛٢٠٠٠ راس، هیزرو رول( تنظیمی−خود بهبود به

  ). ٢٠١٠ الوت، و کریست و آمبروز( شود می آموزان دانش توسط نیاز مورد یها استراتژی
کادمیـک بهتـر عملکـرد و یـادگیری ارتقـای به منجر ارزیابی،−خود فوق، دالیل به  شـود مـی آ

 ؛٢٠١۶ سـیگزموند، ؛٢٠١٠ وجـارگیزار، ایبیـب ؛٢٠٠٠ راس، و هیـزر رول ؛١٩٩٧اسکارسون،(
  ).١ شکل( )٢٠١۶ همکاران، و شارما
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  تحصیلی موفقیت در ارزیابی-خود تاثیرات. ١ شکل

  
 کانـادا ،)٢٠٠٨ بـث، مک( انگلستان آلمان، استرالیا، فنالند،: جمله از کشورها از بسیاری در

 درسـی یها برنامـه در اصـالحاتی سـنگاپور و) ٢٠٠٧ کانادا، پرورش و آموزش وزارت تحقیقات(
). ٢٠١٠ ،هامونـد دارلینگ( گیرد می قرار استفاده مورد جدی طور به ارزیابی−خود و گرفته صورت
 در بهتـری عملکـرد کننـد، مـی پیـاده را آن و بیننـد می آموزش ارزیابی−خود برای که آموزانی دانش
 اصـالحات و سـاختاری اصـالح بـرای ای هبرنام نیز، اتریش در). ٢٠٠٨ فانکورت،( دارند دروس
 از یکـی و شـده اجرا و طراحی آموزان دانش هنگام زود تحصیلی افت از پیشگیری جهت آموزشی
 سبانسـکی، و اسپچت( است ارزیابی−خود از استفاده و ارزیابی شیوه در تغییر  پیشنهادی، تغییرات
 و بیـاموزیم آمـوزان دانـش بـه را آنهـا گیـری کـار بـه چگـونگی و ارزیـابی معیارهای اگر). ٢٠١٢

 بدسـت خـوبی توانمنـدی خویشـتن، از ارزیـابی در آنگـاه بـدهیم، آنها به را مناسب بازخوردهای
 دروسـی در ارزیـابی−خـود از استفاده به مربوط عمدتا مذکور موارد). ٢٠١٧ توابیه،( آورد خواهند

 آن خـوب دسـتاوردهای و ثمرات به توجه با. است ... و ادبیات تاریخ، ریاضیات، و علوم چون هم
 تا گیرد قرار بررسی مورد دینی تربیت درسی برنامه با آن تناسب است الزم آموزان، دانش پرورش در
  .شود طراحی الزم عملیاتی یها برنامه تناسب، احراز صورت در

  
  اسالم در یابیارز−خود

. نمـود پیگیـری اسـالمی یهـا آموزه در »نفس محاسبه« بحث ذیل توان می را ارزیابی−خود بحث
 ان قبـل نفوسـکم بخـوا و تحاسبوا ان قبل انفسکم حاسبوا«: اند هفرمود زمینه این در اسالم پیامبر
 از پـیش کنیـد بازخواست را خود و برسند تان حساب به انکه از قبل برسید خود حساب به »توبخوا
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 اسـالم، در ارزیابی−خود از منظور). ١٣٧۶٠ ح ،١٢ج ق، ١۴٠٨ نوری،( شوید بازخواست که نآ
 سبحانی( آنهاست نیت و چرایی حتی و خود رفتارهای و احوال عواطف، افکار، خویشتن، بازنگری

 و ١۶٠ص ،١٣٩١ الشـموس، شـمس فرهنگی موسسه تحریریه هیات نا، بی ؛٢٩۵ص ،١٣٩٢ نیا،
 عیـوب شناسـایی مسـتلزم امـر ایـن و است نفس اصالح خودشناسی، مهم اهداف از یکی). ١٧۴

  ).٢٩٧ص ،١٣٩٢ نیا، سبحانی( آنهاست کردن برطرف جهت در تالش و خویش
گاهی به منجر اوال، ارزیابی−خود  بخشـی). ٣١ص ،١٣٨٨ شـرفی،( شود می خودیابی و خودآ

 رمـز خودارزیـابی لذا شود؛ منیت با مقابله به منجر که است نفس عیوب شناخت خودیابی، این از
 دوستی و انس خود، نوبه به نیات، به دائمی دادن توجه طریق از ارزیابی−خود 1.است نفس اصالح

 الشـموس، شمس فرهنگی موسسه تحریریه هیات نا، بی( آورد می همراه به نیز را دوست حضرت با
 زنـدگی آینـده برای تری مناسب گذاری هدف تا کند می کمک انسان به و) ١٧٢ و ١۶٧ص ،١٣٩١
 ،١٣٩٢ نیـا، سـبحانی( کنـد انتخـاب عـالی اهـداف بـه نیـل برای بهتری مسیر و باشد داشته خود
گـاهی ارزیـابی،−خـود مسـتمر فرایند این نهایت، در و). ٢٩۵ص  بـه منجـر خودسـازی، و خودآ

  . شود می فردی هویت و »خود« مداوم ارتقاء و ساخت
 بـه حتمـا و شود گرفته جدی بسیار ارزیابی−خود و نفس محاسبه که شده توصیه دینی منابع در
 کـل فـی نفسه یحاسب لم من منا لیس«: اند هفرمود کاظم امام. شود انجام روزانه و مستمر طور
 حسـاب بـه روز هر که کسی »تاب و منه الله استغفر سیئا عمل ان و منه استزاد حسنه عمل فان یوم

 بـدی عمـل اگر و طلبد فزونی توفیق خدا از داده، انجام خوبی کار اگر نیست؛ ما از نرسد، خویش
 کـه شـده توصـیه حتـی). ٢ح ،۴۵۴ص ،٢ج ،١٣۶۴ کلینی،( کند توبه و کند استغفار داده، انجام
 پیشـنهاد دیگـر، سوی از). ٣٠٧ص ،١٣٩٢ نیا، سبحانی( شود گرفته نظر در آن برای خاصی زمان
 هیـات نـا، بـی( باشد دقیق و جدی کامال و نوشتاری و کتبی صورت به نفس محاسبه که است این

 سوی به حرکت و نفس مدیریت زیرا ؛)١۶۵ص ،١٣٩١ الشموس، شمس فرهنگی موسسه تحریریه
  .نیست بردار تعطیل گاه هیچ کمال
  
  ینید تیترب در یابیارز−خود

 شـده شناسـی آسـیب پژوهشگران توسط تر پیش کشور دینی تربیت درسی برنامه در ارزشیابی نظام
 کتبـی آزمـون صـورت بـه صـرفا ایـران در دینـی تربیـت ارزشیابی: نظران صاحب اعتقاد به .است

 پایـۀ به آموز دانش ارتقاء آن، هدف و گیرد می انجام شفاهی آزمون گاه و) تشریحی و ای هچندگزین(
                                                           

  )۴۶۵۶ ح ،١٣۶٠ ،یآمد یمی(تم »النفس صالح المحاسبه ثمره«. ١
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 سـایر به و شود می داده نمره آموز دانش حاظه قدرت به صرفا نیز، شناختی بعد در البته. است باالتر
 واعظـی، و کاویانی ؛١٣٩٠ همکاران، و شاملی( شود نمی التفات آموزان دانش کالسی یها فعالیت
 و هـوش میزان و تحصیلی عملکرد است ممکن چند هر دینی اطالعات کّمی یگیر اندازه). ١٣٩٧
 عـالوه، بـه). ١٣٩٠ همکاران، و شاملی( نیست بینش کسب بر گواهی بسنجد، را افراد دینی حافظه
 شـعبانی،( دهـد نمـی قـرار پوشش تحت هستند، مهم بسیار که را رفتاری و انگیزشی−عاطفی ابعاد

 اسـت تراکمی یا پایانی ارزشیابی امتحانات، در غالب رویکرد). ١٣٩٠ همکاران، و شاملی ؛١٣٨٨
 ارزشـیابی مـدارس، داخلـی امتحانـات ارک دستور به مستمر ارزشیابی رسمی ورود از پس حتی و

 شیوه، این. است نداده دست از را خود اعتبار و ارزش هنوز ترم، یا سال پایان تبیک امتحان و پایانی
 فنـی یها جنبـه لحاظ به و دهد می قرار نظر مد را اطالعات کّمی تحلیل و تجزیه و آوری جمع تنها

 کـه رقابتی و کّمی یها ارزشیابی چنین، هم). ١٣٨٨ کیامنش، و حسنی( دارد کّمی اعتبار سنجش،
 بـه رقـابتی جـّو  ورود موجـب دهند، می قرار تحصیلی ارتقای کمال را اخالقی یها ارزش یادگیری
 کننـد مـی ایجاد اخالقی یها ارزش یادگیری در را مهمی چالش و شده اخالقی −دینی تربیت حوزه

 دانـش بـر زیادی عاطفی فشار محور، −آزمون آموزش  دیگر، سوی از). ١٣٩۵ وجدانی، و حسنی(
 سـطح هـا آزمون گونـه ایـن. یابنـد نمـی تحقق عاطفی اهداف حالت، این در و کند می وارد آموزان

 کیفیـت بهبـود جهـت آنهـا تـالش و دهنـد مـی کاهش شدت به را آموزان دانش یادگیری انتظارات
 دینـی معـارف حـوزه بـر مسـلط را خـود آنهـا. شـود مـی کمتر مذهبی مطالعات افزایش و یادگیری
 دینـی تربیت تواند می امر این و بینند می محدود حوزه این در را شناختی سطوح و کنند می احساس
 از اسـتفاده ترتیـب، بـدین). ١٣٨٨  شعبانی،( سازد آسیب دچار مدت دراز در را جوانان و نوجوانان

  .است تاملی قابل و مهم مساله دینی، تربیت در ارزشیابی نامناسب یها شیوه
 دینـی، تربیـت سـاحت در آموزشـی نظـام عملکـرد کـه است ییها ضعف نقطه چنین به توجه با
 پـوچ را دینی تربیت درسی برنامه بعضی، و) ١٣٩٣ کاظمی، و اسکندری( است شده ارزیابی ضعیف

 توانـد مـی چگونـه ارزیـابی−خود که دید خواهیم ادامه در). ١٣٨٢ صمدی، و مهرمحمدی( دانند می
  .کند یاری تربیتی اهداف تحقق در را مربیان و باشد داشته دینی تربیت اصول با تری یش تناسب
  

   یاسالم تیترب اصول با یابیارز−خود تناسب

 را متنـوعی و متعـدد امور که است  »1چتری« مفهومی و بعدی چند مفهومی دینداری و دین مفهوم
 دینـداری برای مشترک بعد چهار 2استارک و گالک). ١٩٨۵ جکمن،( دهد می قرار خود پوشش زیر

                                                           
1. Umbrella Concept 

2. Glock and Astark 
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 تجربـه بعـد) 2عمـل( مناسکی بعد  ،)اعتقادات( 1باور بعد: اند هکرد مشخص جهانی ادیان تمام در
گاهی( 4دانش بعد و) دینی عواطف و احساسات( 3دینی  طریـق از کـه مطـالبی و دینـی متـون بـه آ

 گـالک، و اسـتارک ؛١٩ص ،١٩۶۵ استارک، و گالک( )شود می آموخته مذهب درباره دینی عالمان
  ).١۴ص ،١٩٧٠

 نظـام و بینـی جهـان اسـاس بر متربی و مربی میان دوسویه و هدفمند فعالیتی اسالمی، تربیت
 پـرورش و وی یهـا قابلیت بـه بخشـیدن تحقـق راستای در متربی به کمک منظور به اسالم ارزشی

...  و عقالنـی اخالقـی، عـاطفی، جسـمانی، اجتماعی، فردی، گوناگون یها جنبه در او شخصیت
 بـا ارزیابی−خود هماهنگی ادامه در. است اصولی بر متکی اسالمی تربیت). ١٣٨۵ بناری،( است
 کّمـی، عمـدتا کـه ای همدرسـ رایـج یها ارزشـیابی با ویژه، به و شده بررسی اسالمی تربیت اصول

  . گیرد می قرار مقایسه مورد هستند، محور −معلم و محور−شناخت
  

   جامعیت اصل -١

 و فتحعلـی ؛٢۵٣ص ،١٣٨٧ بـاقری،( اسـت نگـری جـامع اصـل اسـالمی تربیت اصول از یکی
 همـه و نیازهـا همـه انسـان، وجـود یها سـاحت همه اصل این طبق). ٣٠٣ص ،١٣٩٠ همکاران،

  .)٣٠۴−٣٠۵ص ،١٣٩٠ همکاران، و فتحعلی( گیرند قرار پرورش مورد باید او استعدادهای
 و داند می اعمال و احکام و اخالقیات اعتقادات،: بعد سه بر مشتمل را دین طباطبایی عالمه

 کـه اسـت سـعادت درخت ریشه توحید به اعتقاد یعنی است؛ قائل طولی ارتباط نوعی  سه، این بین
 طباطبـایی،(دهـد مـی صـالح اعمـال نـام بـه ییهـا میوه و دیرو یم آن از مهیکر اخالق برگ و شاخ

 عـاطفی، اعتقـادی، شـناختی،(ابعـاد تمـام باید اسالمی تربیت بنابراین،). ٢١٠ص ،١١ج ،١٣٧۴
 دینـداری ارزیـابی نسبت، همین به. دهد قرار پوشش تحت را) آنها نظایر و نیت، رفتاری، اخالقی،

 سـازد مـنعکس را دینـی تربیـت ذاتـی بـودن وجهی چند که باشد مرکب شاخصی متضمن باید نیز
 اعتقـادی تربیـت اهمیـت ضـریب اسـالمی تربیت در که داشت توجه باید البته). ١٣٨٨  طالبان،(

 توسـط و اسـت درونـی امـری اعتقاد دانیم می و) ١٣٩٧ سرشت، پاک( ستها مؤلفه سایر از بیشتر
 بـه و اسـت دینـداری از مهمـی بخش نیز اخالق. نیست قضاوت و شناخت قابل راحتی به دیگران
 لذا). ٣۶٧−٣۶۶ص ،۶ج ،١٣٧۴ طباطبایی،( است درونی امری نفسانی، دار ریشه صفات عنوان
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 دسـت هسـتند، هـم تـر مهم اتفاقا که شخصیت درونی یها الیه به تواند نمی دیگری توسط ارزیابی
  . یابد

 سـاحت بر متمرکز عمدتا و سنجند نمی نیز را رفتاری ساحت کاغذی و قلم رایج یها ارزشیابی
 ،١٣٧۴ طباطبایی،( است مهم بسیار متربی عمل اسالمی، تربیت در که حالی در. هستند شناختی

 تنبیـه و تشـویق و ارزیـابی برای مهمی مالک فرد، عمل و تالش و سعی میزان لذا و) ٣٢۶ص ،١ج
   1.اوست
 و پایـه »دانـش« تقویـت دینـی، تربیت درسی برنامه در کار ترین الوصول سهل رسد می نظر به
 و علـم کسـب اسالم، در که حالی در. باشد دینی اطالعات ارزشیابی آن، با متناظر و دینی معارف
 مـالک تنهـایی بـه توانـد نمـی و 2اسـت ارزشمند صالح عمل و ایمان تقویت مسیر در تنها معرفت
3.شود تلقی افراد بندی رتبه و دینی تربیت موفقیت و دینداری ارزیابی برای مناسبی
 و بلـوم( اسـت مختلفی سطوح دارای خود نیز، شناختی حوزه اهداف که داشت توجه باید البته
 قضـاوت و سنجش عقالنیت، بصیرت، و عمیق بینش و) ١٣٨٧ سیف، از نقل به ،١٩۶۵ همکاران،
 محفوظـات بـر صـرف اتکـاء لذا. هستند دینی تربیت حوزه در شناختی باالتر اهداف جزو درست
 مالک تواند می چگونه پس 4؛ندارد آدمی کمال و رشد برای سودی واقع، در بصیرت، و بینش بدون

  گیرد؟ قرار افراد امتیاز و قضاوت
 تربیـت و دیـن. نشسـت تماشـا بـه توان می نیز دیگری زاویه از را اسالمی تربیت بودن ابعاد ذو
 را) خـود بـا و خلقت جهان با دیگر، یها انسان با خدا، با رابطه(انسان چهارگانه روابط انواع دینی،
 شـغلی، اجتماعی، فردی،  یها فعالیت بر مشتمل که) ٣۵ص ،١٣٨٧  آملی، جوادی( کند می تنظیم

 بـرویم، فراتـر هـم کاغذی و قلم یها آزمون از اگر لذا. بود خواهد....) و هنری اقتصادی، سیاسی،
 سـاعات آن در را فـوق ابعـاد کـل تـوان نمی نیز، مدرسه در مشاهده قابل رفتارهای بر تمرکز با حتی

 وجـودی یها سـاحت از بسـیاری رسد می نظر به ترتیب، بدین. نشست قضاوت و نظاره به محدود
 رصد و بررسی برای ارزیابی−خود از استفاده لذا و هستند آموز دانش خود دسترس در صرفا آدمی،

 اسـالمی جمهـوری پرورش و آموزش در تحول سند نظری مبانی در. باشد تر مناسب تواند می ها آن
                                                           

ْن «. ١
َ
ْنَساِن ِإَالّ َما َسَعییْ لَ  َوأ   )٣٩(نجم،  ستین او کوشش و یسع(حاصل)  جز یزیچانسان  یبرا» َس ِلْإلِ

 یوجـدان ،ییطباطبـا عالمـه دگاهیـد  از عمل و مانیا و علم انیم نسبت اساس بر »سعادت« یمفهوم لیتحل.: ک. ر. ٢
)١٣٩٢.(  
  ای«. ٣

َ
اُس  َهایُّ أ ا الَنّ ْنَثی رٍ کَ ذَ  ِمْن  ْم کُ َخَلْقَنا ِإَنّ

ُ
  ِإَنّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا ْم کُ َوَجَعْلَنا َوأ

َ
هِ  ِعْنَد  ْم کُ َرمَ کْ أ ْتَقا الَلّ

َ
 شـما ما مردم، یا »ْم کُ أ

 ی) گرامستین یمالک برتر نهای(ا دیرا بشناس گریکدیتا  میقرار داد  ها لهیو قب ها رهیت را شما و میدیآفر  زن و مرد کی از را
  )١٣شماست (حجرات،  نیشما نزد خداوند باتقواتر  نیتر 

کسی که بدون فهم و شناخت عبادت کند، » المتعبد علی غیر فقه کحمار الطاحونۀ یدور و ال یبرح: «حضرت علی. 4
  ). ٨٣ص ،٨، ج١٣٨٩(محمدی ری شهری،  چرخد یم آسیاست که پیوستهمانند خر 
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 محوری، حافظه و اطالعات انباشت از آفرین تحول چرخش ضرورت نیز) ۴١۶ص ،١٣٩٠( ایران
.است گرفته قرار تاکید مورد تیترب یها ساحت تمام در ها ستگییشا سبک به



  اخالص اصل -٢

 تـرین متعـالی و محور ترین بنیادی داشته، اسالمی تربیت در واالیی جایگاه محوری−توحید اصل
 اصـول از یکـی اخـالص). ٢۶۶−٢۶۴ص ،١٣٩٠ رهنمایی،( رود می شمار به تربیت انداز چشم
 یـافتگی تربیـت بـرای مهمـی مشخصه نیت اساسا اسالمی، تربیت در. است شده ذکر تربیتی مهم

 انسـان از و شـود نمـی محسـوب صـالح عمل  نیکی، ظاهر به عمل هیچ فاعلی حسن بدون است؛
 ناتمـام امـری نیـت، ارزیـابی بـدون نیز رفتارها و اعمال ارزیابی حتی ترتیب، بدین. نیست پذیرفته
 قضـاوت بـر اصـرار. شـود نمی درک دیگران توسط و است درونی کامال امری نیت دانیم می و است
 در را نفـاق و ریـا توانـد مـی حتی آن، اساس بر تنبیه و تشویق و ایشان، اعمال روی از آموزان دانش
. آورد مـی بـار سـطحی را او و انـدازد می خطر به را اخالص مستقیما امر این و کند؛ تقویت متربی
 لـذا 1.ببینـد مسـئول خـویش پرردگـار برابر در همه، از بیش را خود که بیاید بار طوری باید متربی
 محضر در پذیری مسئولیت از را او مدیر، و معلم برابر در صرفا مسئولیت احساس به او دادن عادت
 ارزشـیابی بـه نسـبت کمتـری آسـیب توانـد مـی ارزیابی−خود نیز اینجا در. ندکیم غافل خداوند
  .باشد داشته بیرونی
  

  مسئولیت و مشارکت اصل-٣

 اصـل و) ٢٩٧ص ،١٣٨٩ الهـدی، علم( مشارکت اصل به توان می اسالمی، تربیت اصول دیگر از
 تربیـت اساس، این بر. کرد اشاره) ٢٩۶ص ،١٣٩٠ رهنمایی، ؛٢۴٩ص ،١٣٨٧ باقری،( مسئولیت
 و تربیتـی اهـداف بـه نسبت باید هم آموزان دانش یعنی. است آموز دانش و معلم مشارکت مستلزم
گاه خویشتن، برابر در خود مهم رسالت  برای و آورند دست به مشارکت برای را الزم آمادگی و شده آ
 ؛٢٩٧ص ،١٣٨٩ الهـدی، علـم( کننـد رفتـار هشـیارانه بسـیار و شـوند ترغیـب خـود سهم انجام

 یها فرصـت و امکانات برابر در چنین، هم و خود رفتارهای برابر در و) ٢٩۶ص ،١٣٩٠ رهنمایی،
 برای). ۴٩٩ص ،١٣٨٩ الهدی، علم( باشند پاسخگو خداوند برابر در ،اند هکرد تضییع که یادگیری

 معیارهـایی و) ٢۵۶ص ،١٣٨٧ بـاقری( بگیرند قرار تهدید از دور به و آزاد محیطی در باید کار این
                                                           

َلْم «. ١
َ
َه یَ  أ َنّ الَلّ

َ
َة ِهـ«َ؛ و)١۴علق، »(َرییَ ْعَلْم ِبأ ْفَس َعِن اْلَهَوی َفِإَنّ اْلَجَنّ ِه َوَنَهی الَنّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرِبّ َمّ

َ
َوی َی أ

ْ
نازعـات، »(اْلَمـأ

۴١−۴٠(  
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 مـداوم نیـاز بدون( گری خودمحاسبه و خودمرزبانی ،)٢۵۴ص ،١٣٨٧ باقری،( انتقادی خود برای
 دینی یها آموزه که آنجا از). ۵۴٢ص ،١٣٨۵ تهرانی، دلشاد( شود آموخته آنها به ،)دیگری تذکر به

 اکراه و اجبار عدم دینی، تربیت در اولیه اصل نیست، اجبار و اکراه و تحمیل به نیازی و است فطری
 جــای بــه داوطلبانــه ارزیــابی−خــود کــردن جــایگزین بــا لــذا). ١٣٩٩ داودی،( اســت تحمیــل و

 ترغیـب پـذیری مسـئولیت سـمت به را آموز دانش توان می بهتر استرس پر و اجباری یها ارزشیابی
 شـده معلمـان بـه ییها توصیه راستا همین در نیز،) ١٣ص ،١٣٩١(درسی برنامه ملی سند در. نمود
   .است


  فردی یها تفاوت اصل-۴

 نظـر از چـه اگـر آنهـا. اسـت شده شناخته رسمیت به اسالمی تربیت در متربیان فردی یها تفاوت
 وراثـت، تـأثیر تحـت امـا هسـتند، مشـترکی اساسی نیازهای دارای و دارند تشابه یکدیگر با فطری
). ۶۵ص ،١٣٩١ درسی، برنامه ملی سند(شوند می متفاوت یکدیگر از رفتار و اعمال نتایج و محیط
 بـه توجـه دینـی، یهـا ارزش سـایر و تقـوا ایمـان، معرفـت، بودن تشکیکی به عنایت با چنین، هم

 بـه توجـه لـذا 1.اسـت ضـروری امـری وسـع، قـدر بـه بازخواسـت و تکلیـف و فردی یها تفاوت
 بـه توجـه بـا خـاص یها فرصـت ایجـاد و هـا روش و ها برنامـه پذیری انعطاف فردی، یها تفاوت
 همین در). ٣١١ص ،١٣٩٠ همکاران، و فتحعلی( است اسالمی تربیت اصول از فردی یها تفاوت
ــه راســتا ــار ب ــری ک ــا قالب گی ــاقری( شــده توصــیه ارزشــیابی مختلــف یه  و) ٨٩ص ،١٣٨٩ ،ب

ــازی ــیابی، استانداردس ــی ارزش ــده نه ــت ش ــانی در. اس ــری مب ــند نظ ــول س ــوزش در تح  و آم
 عالیق نیازها،( متربیان ویژه هویت برای شدن قائل اصالت ضمن) ٣٨١−٣٨٢ص ،١٣٩٠(پرورش

 مبتنـی بایـد نیز ها ارزشیابی که شده تاکید آنها، فردی یها تفاوت شناختن رسمیت به و) ها رغبت و
  .باشد تکثر و تنوع آزادی، اصل بر

 اسـالمی نگـرش در. هست نیز عدالت اصل با راستا هم ارزشیابی، استانداردسازی از اجتناب
 و مشـترک یهـا ویژگی به توجه. است ناسازگار سازی استاندارد با و نیست برابری معنای به عدالت
 به تربیت و تعلیم در برابرسازی و است آموزشی عدالت برقراری اصلی زمینه یادگیرندگان، متفاوت
 برنامـه نـوع دو اسـت ممکـن مشـترک یها خصیصـه به توجه با البته. است ستم نوعی خود خودی
 در عـدالت اصـل لـذا). ۵٠٠ص ،١٣٨٩ الهـدی، علـم( باشـیم داشـته تربیتـی خـاص و عمومی

 و داوطلبانــه خودارزیــابی در مســلما. شــود مــی مطــرح نیــز )٨٩ص ،١٣٨٩ بــاقری،( ارزشــیابی
                                                           

ُه کیُ َال «. ١ ُف اللَّ   )٢٨۶بقره، ( کند تکلیف نمی تواناییش  هیچ کس را جز به اندازهخداوند » َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهاَلّ
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 یها ارزشـیابی بـه نسـبت بهتـری بسـیار نحو به آموزان دانش فردی یها تفاوت به توجه غیررسمی،
  .شود می لحاظ ای همدرس رایج

  
  دینی یها آموزه به گرایش تقویت اصل -۵

 اسـت دیـن بـه منفـی یها گرایش رفع و مثبت گرایشات تثبیت اسالمی، تربیت اصول از دیگر یکی
 امید و اشتیاق انگیزه، که باشد ای هگون به باید دینی تربیت). ٣١٣ص ،١٣٩٠ همکاران، و فتحعلی(

 کسـب جهـت لـذا). ١٢٣ص ،١٣٨٨ کشـانی، و نجفـی(کنـد فراهم بعدی یادگیری برای بیشتری
 تقـدم انگیـزد، برمـی بیشتری رغبت که تشویق تنبیه، و تشویق روش دو میان از نیز معنوی کماالت

 توجه نفوس تحمل میزان و ظرفیت به باید افراد تربیت برای). ۵۵۶ص ،١٣٨۵ تهرانی، دلشاد( دارد
 ایـن غیـر در. شـد خارج اعتدال مسیر از نباید گاه هیچ و نگرفت سخت آنها بر اندازه از بیش و کرد

 نیـا، سـبحانی( شـود انزجـار و تنفـر دچار سختگیری در افراط برابر در نفس است ممکن صورت،
 از اعـم خطاست؛) کودکی دوره در خصوص به(مثبت احساس به لطمه نوع هر). ٢٩٣ص ،١٣٩٢
 دلیـل به فرد تنبیه سپس و دشوار یها آزمون درسی، تکالیف و 1آموزشی مطالب زیاد حجم تحمیل
 2،شـود دلزدگـی بـه منجـر کـه اجبار و گیری سخت خشونت، اعمال چنین، هم پایین؛ نمره کسب

 توانـد مـی آن نظـایر و 3آمـوز دانـش نامناسـب رفتارهـای بـه نسـبت زننده و تند و صریح انتقادات
  . کند ایجاد آموز دانش در منفی گرایشات

 احسـاس ریخـتن هم به با دروس، گونه این در روانی فشار تحمیل و دشوار یها آزمون برگزاری
. کنـد مـی وارد لطمه دینی تربیت درس به نسبت مثبت حس به و است همراه روانی آرامش و امنیت

. باشد همراه کمتری یها آسیب با تواند می رسمی غیر و داوطلبانه ارزیابی−خود هم اینجا در



  عفو و عذرپذیری اصل -۶

 و عذرپـذیری اصـل دینـی، تربیـت اصول از یکی متربیان، برای عذر قبول و عفو جذبه به عنایت با
 عالئـم سـاختن آشـکار و آموز دانش خطاهای به نسبت عفو معنای به که است جبران فرصت دادن

                                                           
دلهـا » ان للقلوب اقباال و ادبارًا، فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض:«امام علی. ١

د، و اگر روی برگردانـد، بـر انجـام یآرد، آن را به مستحبات وادار را روی آوردن و روی برگرداندنی است؛ اگر دل روی 
  ).٣١٢، ح ١٣٧١د(نهج البالغه، یواجباتش بسنده دار 

 ،١ج تـا، یبـ حنبـل، بـن(احمـد دیر ینگ سخت و دیر یبگ آسان و دیاموز یب »تعسروا ال و سروای و علموا«: اکرم امبریپ. ٢
  ).١٧۵ص، ٧۴جق، ١۴٠٣ ،یمجلس( دینکن اجبار و دیاموز یب »التعنفوا و علموا «: زین و)، ٢٣٩ص

و ال تعسر و  سری«فرمود:  هیاسالم را با آنان بشناساند، به او توص نیفرستاد تا د  منیمعاذ را به  اکرم امبریپ که یهنگام. ٣
مکن...(ابـن  وسیمکم و آنان را بشـارت ده و از رحمـت خـدا مـا ییو سخت رو  ریبر مردم آسان بگ» بشر و ال تنفر...

   ).١٠۴۶ص ،١٣۶١هشام، 
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 است شده عفو در مبالغه به توصیه حتی و باشد می وی توسط عذر اظهار و پشیمانی هنگام به قبول،
 در). ٢۵۶−٢۵٧ص ،١٣٨٧ بـاقری،( )کنـد ایجاب را دیگری برخورد خاصی، شرایط که آن مگر(

 کـه کسـی دینی ادبیات در. است گشوده متربی روی به همواره اشتباهات جبران و توبه درب اسالم
 در. اسـت امیـدبخش بسـیار ایـن و 1اسـت نشـده مرتکب خطایی گویی کند، می توبه و شده متنبه
 در کـه حالی در 2؛باشد گشوده متربی روی به همیشه و استثنا بدون باید جبران راه اسالمی، تربیت
 و شـود مـی تثبیت او کارنامه در همیشه برای فرد، نمره و عملکرد نتیجه ،ای همدرس رایج یها آزمون
 بـازخورد ارائـه غیررسـمی، و داوطلبانـه ارزیـابی−خود در بالعکس، اما. ندارد وجود جبران امکان

  .کند جبران را خود اشتباهات بتواند که است این برای آموز دانش راهنمایی و اصالحی


  کرامت اصل -٧

 ؛٢۵۵ص ،١٣٨٧ بـاقری،( اسـت کرامـت ارتقـای و حفـظ اصـل اسـالمی، تربیت اصول دیگر از
 کـه آورد مـی فراهم را آن زمینه فرد، از دیگران مثبت ارزیابی واقع، در). ٢٩٢ص ،١٣٩٠ رهنمایی،

 بـاقری،( کنـد پیـدا خـود بـه نسـبت ارزشمندی احساس و باشد داشته خود از مثبت تصویری وی
 االمکـان حتـی متربی یها کاستی که است این بر بنا اسالمی تربیت در اصوال،). ٢۵۶ص ،١٣٨٧
 قـرار بـین ذره زیـر و کنکاش لذا. شوند مطلع آن از همگان که ندارد لزومی حداقل، و بماند مخفی
 مدرسه، فضای در یا ها همکالسی جمع در آن آشکارسازی نوع هر سپس و متربی یها کاستی دادن
 عبارت به. است تضاد در متربی کرامت اصل با ،ای همدرس یها تنبیه برای آن دادن قرار مبنا بلکه، و

 فراینـدی در االمکـان حتـی او، اصـالح و هدایت و متربی یها کاستی بررسی که است بهتر دیگر،
 آمـوزش تحول سند نظری مبانی در. شود انجام معلم و آموز دانش بین خصوصی کامال و داوطلبانه

 در و باشند کرامت اصل بر مبتنی باید ها ارزشیابی که است شده تاکید) ٣٨١ص ،١٣٩٠(پرورش و
 حفـظ ضمن ها ارزشیابی در معلم که است شده توصیه نیز،) ١٣ص ،١٣٩١(درسی برنامه ملی سند

 قـرار آمـوز دانـش موقعیـت بهبود برای فرصتی را یادگیری یها کاستی آموزان، دانش انسانی کرامت
 آن، علنـی بازخوردهـای ویـژه بـه و محـور− معلم و کّمی رایج یها ارزشیابی رسد می نظر به. دهد
 دینـی درس بـه نسبت منفی نگرش است ممکن حتی و کند می تخریب را آموزان دانش نفس عزت
  . رسد می نظر به تر مناسب ارزیابی−خود نیز نظر این از لذا .کند می ایجاد ایشان در

  
                                                           

  ). ۵٠ص، ۶ج: ١٣۶٠ ،یگناه نکرده است(خوانسار ایکه عذرخواهد، گو  یکس» ما اذنب من اعتذر: «یعل امام. ١
ذِ  َی ا ِعَبادِ یَ ُقْل «. ٢ ـَه یاَلّ ِه ِإَنّ الَلّ ْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة الَلّ

َ
ْسَرُفوا َعَلی أ

َ
ُنوَب َجمِ ْغِفـُر یَ َن أ ِح یالـُذّ ـُه ُهـَو اْلَغُفـوُر الـَرّ  »ُم یًعـا ِإَنّ

  )۵٣ (زمر،
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  استمرار اصل -٨

 مسـتمر یهـا تالش بـر اسـتقامت معنای به مداومت و استمرار اصل شاکله، تدریجی ظهور مبنای بر
ــی، ــر از تربیت ــول دیگ ــت اص ــالمی تربی ــت اس ــایی،( اس ــاقری، ؛٢۵٧ص ،١٣٩٠ رهنم  ،١٣٨۴ ب

 شـکوفایی و هـا مهارت ،هـا بینش ارتقـای که دارد می بیان دینی تربیت در استمرار اصل). ٨٧−٩٠ص
 کمـال بـه را خـود تـدریجی فرایندی در مداوم، کار با باید متربی و شود نمی حاصل یکباره استعدادها

 از دائمـی ارزیـابی تربیـت، مسـتمر روند بر دائمی نظارت اصول راستا، همین در. سازد نزدیک نهایی
 ).٣١٢ − ٣١۵ص ،١٣٩٠ همکـاران، و فتحعلـی( یابد می اهمیت ها برنامه در مداوم بازنگری و کارها
 همـین از بخشـی ارزیابی، اگر و است درازمدت و تدریجی حرکت یک کمال مسیر در حرکت اگر

 بـر و بپـردازد ارزیـابی−خـود بـه دائـم طـور بـه کـه بیـاموزد باید آموز دانش است، یادگیری فرایند
 در ای همدرسـ رایـج یها ارزشیابی. نبندد دل ترم پایان یها آزمون مدت کوتاه و فوری دستاوردهای
 و توجهـات از را آمـوز دانش لذا باشند؛ می مقطعی و نیستند پیوسته و دائمی نیز حالت مستمرترین

 فراینـد که حالی در. آورند می بار خویشتن از غافل مرور، به و ساخته نیاز بی ای هلحظ یها ارزیابی
 محاسـبه. شـود مـی انجـام روزانـه و دائمی مستمر، طور به −خود درست حالت در –نفس محاسبه
 خـود اعمال چرایی روز در دائما واقعی محاسب بلکه نیست؛ هم روز پایان برای فقط حتی حقیقی

 ایـن 1.)١۶٢ص ،١٣٩١ الشموس، شمس فرهنگی موسسه تحریریه هیات نا، بی(کند می بررسی را
گاهی خود نوبه به نفس، مستمر محاسبه و ارزیابی−خود   .کند می تامین را دائمی هوشیاری و خودآ

  ).١ جدول( است مشاهده قابل زیر جدول در رایج یها ارزشیابی بر ارزیابی−خود امتیازات
  

 
  ...) محور،-معلم کمی،( رایج ارزشیابی ارزیابی-خود
  محور-شناخت ارزشیابی بعدیهمهوجامعارزشیابی
  نفاق و ریا تقویت احتمال متربیاخالصحفظ
  معلمدوش بر مسئولیت تمرکز متربیپذیریمسئولیتومشارکت

 استاندارسازی به تمایل فردیهایتفاوترعایت
  منفی گرایشات ساز زمینه دینیمثبتگرایشاتتقویتوحفظ

  دستاوردها و نتایج ناپذیری جبران هاکاستیجبرانفرصتوعذرپذیری
 متربی کرامت تهدید متربیکرامتحفظ
  ایدوره و مقطعی ارزشیابی مستمرارزیابیونظارت

  رایج یها ارزشیابی و ارزیابی−خود مقایسه. ١ جدول

  
                                                           

  ).٢٠٢ص ق، ١۴٠٠ عه،یالشر (مصباح  »المحاسبه دوام الورع اصل«: صادق مام. ١
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 اصـول تامین به تواند می رسمی، غیر و داوطلبانه صورت به ویژه به ارزیابی−خود ترتیب، بدین
  .کند عمل راستا همان در کم، دست و کند کمک اسالمی تربیت
  

  یریگ جهینت

 شده وارد کشور در دینی تربیت درسی برنامه در ارزشیابی رایج یها شیوه بر زیادی انتقادات کنون تا
 مـورد دقیـق طـور بـه را فـرد دینداری تواند نمی ارزشیابی رایج یها شیوه است، مسلم چه آن. است

 شـده کارآمـد و عمیـق تحـول و یـادگیری برابـر در مانعی به تبدیل خود، بلکه و  دهد، قرار ارزیابی
. کننـد می پیشنهاد را ارزشیابی یها شیوه تکثر و تنوع نیز، تربیت و تعلیم نظام باالدستی اسناد. است
 ؛١٣٨٨ شـعبانی، ؛١٣٨۶ میرعـارفین،: جمله از( نظران صاحب و پژوهشگران برخی راستا این در
 را ارزیابی−خود از استفاده) ١٣٩۶ مرزوقی، ؛١٣٩۴همکاران، و عبدالحسینی ؛١٣٨٩ الهدی، علم
 اسـناد در ارزیـابی−خود به اشاراتی. اند هنمود مطرح دینی تربیت در مختصر، بسیار صورت به البته

 تربیـت اصول با ارزیابی−خود تناسب تا شد تالش پژوهش این در لذا. شود می مشاهده نیز تحولی
 ناکارآمـد یها شـیوه در تغییـر ضـرورت رهگـذر، ایـن از و شـود داده نشـان بیشـتری بسط با دینی

  . گیرد قرار بررسی مورد ارزیابی−خود سمت به ارزشیابی
 محاسـبه ضـرورت و منـدی فایـده در نفس، محاسبه بر دینی یها آموزه زیاد تاکید به عنایت با
 و اندیشمندان اذعان به دیگر، سوی از اما. نیست تردیدی اسالمی، تربیت در ارزیابی−خود و نفس

 هسـتند کم بسیار ،اند هپرداخت خویشتن ارزیابی به که کسانی تعداد کشورمان، بزرگ نظران صاحب
 نیـا، سـبحانی از نقـل به ،جعفری عالمه( کنند می پیدا توفیق کاری چنین به ها انسان ندرت به و

 و سـلوک وادی بـه نفس محاسبه کردن محدود آن، علل از یکی رسد می نظر به). ٢٩۶ص ،١٣٩٢
 از آن تمرین روند که است بهتر باشد، رفتار این شدن نهادینه بر قرار اگر که آن حال باشد؛ می عرفان
 بسـتر توانـد مـی اتفاقـا دینـی تربیت درسی برنامه و مدرسه میان، این در و شود شروع کودکی دوره

  .باشد مناسبی
 راه یک گرفت؟ کار به درسی برنامه در باید چگونه را ارزیابی−خود که است این مهم سوال یک

 روش یـک صـورت بـه ارزیـابی،−خود و یابد ادامه کماکان کنونی رایج یها ارزشیابی که است این
 دانـش دینـی اطالعـات و دانش ارزیابی که معناست بدان این. شود اضافه برنامه به مکمل ارزیابی
 دانـش وضـعیت ارزیابی مالک گذشته، چون هم و گیرد صورت رایج و معمول یها شیوه با آموزان
 و بنـدی رتبـه مـالک نیـز، و موجود بینشی یها کاستی اصالح ،)شناختی لحاظ به کم دست( آموز
 انجـام آموزان دانش خود توسط نیز ارزیابی−خود آن، کنار در اما باشد؛ باالتر کالس به ارتقا مجوز
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 شـب هـر مـثال را خـود... و خلقیات و افکار نیات، اعمال، اعتقادات، وضعیت آموز دانش و شده
 معلـم بـا داوطلبانه صورت به را خود مشکالت راهنمایی، و کمک به نیاز صورت در و کند ارزیابی
 معـارف آموزش« واقع، در صورت، این در .بخواهد راهنمایی و کمک او از و گذاشته میان در خود
 تفکیـک...) و صـالح اعمـال دینـی، عواطف اخالص، ایمان، پرورش( »دینی تربیت« از را »دینی
 نظـر بـه الزم صورت، این در البته. کنیم می پیگیری ارزیابی−خود طریق از را دینی وتربیت مای هکرد
 نمـره و( دینی دانش و اطالعات که باشد متوجه دو، این تفکیک با آموز دانش یکسو، از که رسد می

 حتی و است صالح عمل و ایمان برای ای همقدم تنها و نیست ها انسان واقعی برتری مالک) مربوطه
 در بیشتر باید واقع، در او و باشد او واقعی دینداری وضعیت نشاندهنده تواند نمی باال نمرات کسب
گاهانه باید نیز معلم دیگر، سوی از. باشد خود صالح عمل و ایمان پرورش پی  کـه باشـد مراقـب آ

 بـر آورد، می دست به او ارزیابی−خود یها گزارش طریق از که آموز دانش از مشکالتی و اطالعات
 دینـی، دانـش ارزیابی یعنی. نگذارد اثر او رسمی و بعدی یها دهی نمره و معلم یها قضاوت روی
   .باشد عینی االمکان حتی

 سود از بیشتر واقعا را کنونی کّمی و محور−معلم محور،−شناخت ارزشیابی یها آسیب اگر اما
 آنهـا از برخـی بـه نیز تحقیق این ابتدای در و شده وارد آن بر کنون تا که انتقاداتی مطابق – بدانیم آن

 را آن کامـل معنـای بـه »دینـی تربیـت« و »دینـی معارف آموزش« اساسا، که این یا و −شده اشاره
 بـا. اندیشـید اجبـاری و بیرونی ارزشیابی کامل نهادن کنار به توان می گاه آن بدانیم، ناپذیر تفکیک
 و اجبـاری حالـت از هـم دینـی تربیـت واقع، در دینی، تربیت از رسمی و بیرونی ارزشیابی حذف
 مـوثرتر یهـا روش بـه بایـد دینـی معلمان صورت، آن در و شود می خارج نمره فشار اهرم بر متکی
 ایده این البته. دراندازند نو طرحی و بیندیشند دینداری و دین سوی به آموزان دانش ترغیب و جذب

 یـک قامـت در گذشـته، یها نسـل از تـر بیش را خـود که جدید، نسل با تربیتی تعامل برای ویژه به
 ایـن در. بگشـاید را موثرتری مسیر و باشد مفیدتر تواند می بینند، می انتخابگر و فکور فعال، کنشگر
 پاسـخگویی با نوجوانان، و کودکان طلب حقیقت و خداجو فطرت بر اتکا با دینی، مربیان صورت،

 را الزم یهـا آموزش مـوثرتر، و تر جـذاب یها شـیوه از اسـتفاده بـا و آنهـا درونی عالئق و نیازها به
 قبـال در آنهـا پـذیری مسـئولیت و درونـی یها انگیزه و گیرد می صورت الزم عقلی اقناع دهند، می

 و عمیـق ارزیابی و درونی تامل به آنها راستا همین در. شود می برانگیخته خود، دینی هویت ساختن
 کمـک آنها از داوطلبانه خود، معلمان به اعتماد و تمایل صورت در و گیرند می انس خویشتن کیفی

 از توانـد مـی دینی تربیت درسی برنامه در ارزیابی−خود بردن کار به بنابراین،. گیرند می راهنمایی و
  .باشد متفاوت) ارزیابی مدل تنها( حداکثری حالت تا) مکمل صورت به( حداقلی حالت
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 تربیـت درسـی برنامه در جمله از و مدارس در ارزیابی−خود گیری کار به یها چالش از برخی
 اسـت؛ معلـم مسئولیت ارزیابی که کنند می احساس عادت، طبق آموزان دانش: که است این دینی

 در آمـوزان دانـش و کننـد اعتمـاد آموزان دانش قضاوت به ارزیابی امر در تا ندارند آمادگی معلمان
   .دارند ضعف ارزیابی مهارتهای
  :که است آن مستلزم ارزیابی−خود از استفاده لذا،
 و بیاموزنـد علمـی صـورت به را) آموزان دانش توسط( ارزیابی−خود یها شیوه معلمان ابتدا -
  .کنند کسب را الزم یها مهارت و ها بینش
  .دهند آموزش آموزان دانش به را ارزیابی−خود اصول و معیارها ضرورت، فواید، -
  .کنند مجهز ارزیابی−خود یها مهارت به را آموزان دانش -
  .کنند اعتماد آموزان دانش یها ارزیابی−خود به -
 صـرفا کـار، ایـن بـه را آمـوزان دانـش معلمـان و باشد داشته داوطلبانه حالت ارزیابی−خود -
  .کنند تشویق و ترغیب
 مسائل پیگیر گرایانه تجسس نه، و دلسوزانه طرز به و بدهند بازخورد آموزان دانش به معلمان -

  .باشند او
 از آمــده بدســت اطالعــات کــه ندهنــد اجــازه نیــز، و باشــند آمــوزان دانــش رازدار معلمــان -
 تاثیر رسمی یها ارزشیابی و آموزان دانش به نسبت آنها نگرش روی بر آموزان، دانش ارزیابی−خود

  .بگذارد
 بـه و بیاموزنـد آموزان دانش به را عملکرد و دانش بهبود و ها کاستی جبران چگونگی معلمان -
  .بدهند انگیزه آنها

 طراحـی سـمت بـه بعـدی تکمیلی تحقیقات شود می پیشنهاد پژوهش این یها یافته تکمیل در
 سـوق درس یهـا کالس در خودارزیـابی زمینـه در آنها آزمایشی اجرای سپس و عملیاتی یها مدل
  . شوند داده

   



      ٧٧  دینی تربیت درسی برنامه در »ارزیابی- خود« از استفاده ضرورت در تأملی

 

  

 منابع

  

  .اسالمی تبلیغات دفتر: قم شیرازی، مکارم ناصر ترجمه ،)١٣٩۴( کریم قرآن .١
.اسالمی فرهنگ نشر: تهران مبشری، الله اسد ترجمه ،البالغه نهج ،)١٣٧١( علی امام .٢
  .اعلمی موسسه: بیروت ،الشریعه مصباح ،)ق ١۴٠٠( صادق امام .٣
 همـدانی، محمـد بـن اسـحاق الـدین رفیـع ترجمه ،خدا رسول سیرت ،)١٣۶١( هشام ابن .۴

.افست: تهران
.دارالصادر :بیروت ،١ج مسند، ،)تا بی( حنبل بن احمد .۵
 مطالعـه ها نسـل میـان در دیـن آینده به نگرش و دینداری وضعیت« ،)١٣٨٨( یعقوب احمدی، .۶

.۴۴−١٧ص ،١٣٨٨ زمستان ،١ش ،١سال اجتماعی، فرهنگی معرفت ،»سنندج شهر موردی
 و جـوان نسـل ارزشـی یها گیری جهت بررسی« ،)١٣٩٣( کاظم کاظمی، حسین؛ اسکندری، .٧

 ،٢٢ش جدیـد، دوره  ،٢٢ سال اسالمی، تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش ،»آن بر مؤثر عوامل
.٨٩−٨١ص  ،١٣٩٣ بهار

 دوره زنـدگی و دیـن درسی برنامه پاسخگویی میزان« ،)١٣٩۴( دیگران و مقصود خندقی، امین .٨
 پاییز ،۶سال تربیتی، گیری اندازه ،»آموزان دانش شناختی نیازهای به دانشگاهی پیش و متوسطه
.۶١−٨٢ص ،٢١ش ،١٣٩۴

: تهـران ایـران، اسالمی جمهوری در پرورش و آموزش مطلوب الگوی ،)١٣٨٩( خسرو باقری، .٩
.مدرسه

 ،١جلـد ایـران، اسـالمی جمهـوری تربیت و تعلیم فلسفه بر درآمدی ،)١٣٨٧( خسرو باقری، .١٠
.فرهنگی و علمی انتشارات: تهران

.مدرسه: تهران اسالمی، تربیت به دوباره نگاهی ،)١٣٨۴( خسرو باقری، .١١
 پیشرفت یابی ارزش در پژوهش برای الگویی« ،)١٣٨١( عبدالوهاب میرزایی، خسرو؛ باقری، .١٢

.١٣٨١ پاییز اول، سال ،١شماره آموزش، یها نوآوری ،»هرمنوتیک دیدگاه اساس بر تحصیلی
 سـازمان: تهـران ،رشـد شناسـی روان بـا همگـام دینی مفاهیم آموزش ،)١٣٧٨( ناصر باهنر، .١٣

.اسالمی تبلیغات
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 و بهـار ،٩ش ،پـرورش و آمـوزش شناسـی جامعـه ،»آن شناسـی آسـیب و متوسطه دوم دوره

  .۴٩−۶۶ص ،١٣٩٧ تابستان
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      ٧٩  دینی تربیت درسی برنامه در »ارزیابی- خود« از استفاده ضرورت در تأملی
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  .٢۵−۴٧ص ،)١٠( ٢ ،یکاربرد روانشناسی ،»انتفاعی غیر مدارس با معانی

 کتـاب بـودن فعـال غیـر و فعـال میـزان« ،)١٣٨٧( یمهـد دهقـانی، عشرت؛ بی بی زمانی، .٣٣
 یهـا پژوهش ،»اسـالمی تعلیمـات جدیـد تـألیف: ابتدایی چهارم کتاب و آسمانی یها هدیه
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.دارالحدیث: قم خود، با انسان اخالقی رفتار ،)١٣٩٢( محمدتقی نیا، سبحانی .٣۴
 آموزان دانش اخالقی و دینی تربیت موجود وضع بررسی ،)١٣٨۶( محمود رضوانی، سعیدی .٣۵

 و آمـوزش ملـی سـند دفتـر: تهران پرورش، و آموزش اصلی یها مولفه اساس بر آن ارزیابی و
. پرورش

 و متوسطه دوره اسالمی بینش در پنهان درسی برنامه تبیین ،)١٣٧٩( محمود  رضوانی، سعیدی .٣۶
 دانشـگاه دکتـری، رسـاله دینـی، اثربخش آموزش در برنامه این از استفاده برای راهبردها ارائه

.معلم تربیت
 رضـا ی،کچـاب محمـدی ن؛یحس باغگلی، مقصود؛ خندقی، نیام محمود، رضوانی، دییسع .٣٧

 قلمـرو اهـداف تحقـق رامونیپ متوسطه دوره سوم هیپا آموزان دانش دگاهید بررسی« ،)١٣٩۵(
 ،١سـال اسـالمی، تربیـت و تعلـیم کاربردی مسائل ،»زندگی و دین درسی برنامه رفتار و عمل
.٩٩−١٢٧ص ،١٣٩۵ بهار ،٢ پیاپی شماره ،٢ش

 ارزشـیابی بـر تاکیـد بـا( قـرآن دیـدگاه از ارزشیابی نظام بررسی ،)١٣٧٨( مرتضی سلیمانی، .٣٨
.بهشتی شهید دانشگاه: تهران ارشد، کارشناسی نامه پایان ،)فرد رفتار و عملکرد

.دوران: تهران یادگیری، فراورده و فرآیند سنجش ،)١٣٨٧( اکبر علی سیف، .٣٩
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 یبـرا یابزار درسی، برنامۀ« ،)١٣٩٠( حمیدرضا کاظمی، حسن؛ ملکی، عباسعلی؛ شاملی، .۴٠
 ،١٣٩٠ زمسـتان و پـاییز ،٢ش ٣سـال تربیتـی، یها پژوهش و اسالم ،»اخالقی تربیت به نیل
.٧٧−٩٨ص

  .تربیت منادی: تهران تطبیقی، رویکرد با اسالم تربیتی فلسفه ،)١٣٨٨( محمدرضا شرفی، .۴١
: تهـران ،)تـدریس فنـون و روشـها( پرورشی و آموزشی های مهارت ،)١٣٧١( حسن شعبانی، .۴٢

. سمت

 تربیـت ،»ابتـدایی چهـارم پایـه قرآن درسی برنامه ارزشیابی بررسی« ،)١٣٨٨( زهرا شعبانی، .۴٣
.١٠۵−١۴٠ص ،٨ شماره اسالمی،

 پـیش مقطـع کودکـان دینـی تربیت یها آسیب« ،)١٣٩٠( مرضیه نوذری، بابک؛ شمشیری،  .۴۴
 مربیـان و کـودک ادبیات دینی، علوم شناسی، روان ،»تربیتی علوم متخصصان نظر از دبستانی
. ۵١−٧٣ص ،١٣٩٠ تابستان و بهار ،۶سال اسالمی، تربیت دبستانی، پیش

. گنجـی حمـزه ترجمـه تربیـت، و تعلیم در ارزشیابی و گیری اندازه ،)١٣۶٩( .ا لوول شوئر، .۴۵
.بعثت: تهران

 و اسـالم ایـران، در دینـداری پیمـایش برای مفهومی چارچوبی ،)١٣٨٨( محمدرضا طالبان، .۴۶
  .٧−۴٨ص ،١٣٨٨ زمستان و پاییز ،٢ش ،١ سال ،اجتماعی علوم

 همـدانی، موسوی باقر محمد سید ترجمه المیزان، تفسیر ،)١٣٧۴( حسین محمد طباطبایی، .۴٧
.اسالمی انتشارات دفتر: قم

 برنامـه الگـوی طراحـی« ،)١٣٩۴( مـریم نراقـی، سیف الله؛ عزت نادری، احمد؛  عبدالحسینی، .۴٨
 و عقـل ترکیبی رویکرد اساس بر متوسطه اول دوره آموزان دانش برای اخالقی و دینی تربیت درسی
.١٠١−١١۶ص ،١٣٩۴ زمستان ،٢ش ،۶سال اخالقی، یها پژوهش ،»کریم قرآن منظر از ایمان

.صادق امام دانشگاه: تهران تربیت، و تعلیم اسالمی نظریه ،)١٣٨٩( جمیله الهدی، علم .۴٩
 اللـه آیـه نظـر زیـر ،اسـالمی تربیـت و تعلـیم فلسفه ،)١٣٩٠( همکاران و محمود فتحعلی، .۵٠

.مدرسه: تهران یزدی، مصباح
 جهـاد انتشـارات: تهـران درسـی، و آموزشی ریزی برنامه ،)١٣٨۴( محسن فراهانی، فرمهینی .۵١

.دانشگاهی
 اصـول« ،)١٣٩۶( احمـد سلحشـوری، منصـور؛ خوشـخویی، کیـومرث؛ گودرزی، قیصری .۵٢

 ،٢۵ شماره ،١٢ سال ،اسالمی تربیت ،»اطهار ائمه و قرآن یها آموزه اساس بر توحیدی تربیت
.٧−٢٧ص ،١٣٩۶ زمستان و پاییز
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 یهــا روش و محتــوا اهــداف، مقایســه« ،)١٣٩٧( حســین ســید واعظــی، پروانــه؛ کاویــانی، .۵٣
 اجتمـاعی علـوم ،»انگلسـتان اروایـی کشـور و ایـران در ابتدایی مقطع دینی تربیت ارزشیابی
  .٢۶٧−٢٨۶ص ،١٣٩٧ پاییز ،۴٢ پیاپی ،٣ش ،١٢سال شوشتر، واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 و اسـالم ،»قـم شـهر جوانـان داری دیـن وضعیت بررسی« ،)١٣٩٢( الله نعمت اللهی، کرم .۵۴
  .١۶٢−١٧۶ص ،١٣٩٢ پاییز ،٢ش ،١سال اجتماعی، مطالعات

 قـرآن و دینـی تعلیمـات درس به نسبت آموزان دانش نگرش سنجش ،)١٣۶٨( قاسم کریمی، .۵۵
 امـور تحقیـق و مشـاوره دفتـر راهنمـایی، و ابتـدایی مدارس در )دروس سایر با آنها مقایسه(

. ١٣۶٨ سال راهنمایی، مقطع کارشناسی تربیتی

 دارالکتـب: تهـران غفاری، اکبر علی تحقیق ،کافی اصول ،)١٣۶۴( یعقوب بن محمد کلینی، .۵۶
.االسالمیه

 اجتمـاعی، رفاه ،»آن بر مرتبط عوامل و جوانان یها ارزش تغییر« ،)١٣٨٩( سعید  گودرزی، .۵٧
.۴٢١−۴۴۴ص ،٣٩ش ،١٠سال

.العربی التراث احیاء دار: بیروت بحاراالنوار، ،)ق ١۴٠٣( محمدباقر مجلسی، .۵٨
 دیـد از تحصـیلی پیشـرفت ارزشـیابی فراینـد« ،)١٣٩۶( کیوان صالحی، زینب؛ زاده، محمد .۵٩

 ،٣٧ شـماره جدیـد، دوره ،٢۵ سـال ،اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش ،»کریم قرآن
  .٧٩−١٠٠ص ،١٣٩۶ زمستان

.دارالحدیث: قم شیخی، حمیدرضا ترجمه ،الحکمه میزان ،)١٣٨٩( محمد شهری، ری محمدی .۶٠
 مبـانی ،)١٣٩۶( یاسر دهقانی، راضیه؛ االسالمی، شیخ جعفر؛ جهانی، اله؛ رحمت مرزوقی، .۶١

  .نور آوای: تهران معاصر، دوران تحوالت به نگاهی با تربیت و تعلیم اصول و
 ،)١٣٩٧( یاسـر دهقـانی، راضـیه؛ االسـالمی، شـیخ جعفـر؛ جهـانی، اله؛ رحمت مرزوقی، .۶٢

 نظریـه پیشنهادی الگوی با متوسطه دوره آموزان دانش دینی یها آموخته انطباق میزان بررسی«
  .۶١−٨۶ص ،٣شماره ،١۵ دوره تربیتی، نوین یها اندیشه ،»جهانی بومی فضامند دینی تربیت

 و جوانان دینی آموزش الگوی در بازنگری« ،)١٣٨٢( پروین صمدی، محمود؛ مهرمحمدی، .۶٣
   .١٣٨٢ بهار ،٢سال ،٣ش آموزشی، های نوآوری ،»متوسطه تحصیلی دوره در نوجوانان

 سـال زندگی و دین درسی کتاب محتوای ارزیابی و نقد ،)١٣٨۶( سادات فاطمه میرعارفین، .۶۴
 و بهـار ،٢ و ١ش ،٣دوره ،تربیتـی نوین یها اندیشه ،)درسی برنامه بر تاکید با( دبیرستان سوم

.٨٧−١١٩ص ،١٣٨۶ تابستان
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 دینـی، تربیـت به دستیابی برای معنوی درسی برنامه ،)١٣٨٨( مهدیه کشانی، محمد؛ نجفی، .۶۵
. ١١٣−١٣۴ص معاصر، اسالمی جامعه در دینی تربیت همایش برگزیده مقاالت مجموعه: در
.خمینی امام موسسه: قم

  .التراث الحیاء البیت ال سسهؤم: بیروت ،الوسایل مستدرک ،)ق ١۴٠٨( میرزاحسین نوری، .۶۶
 آسـیب« ،)١٣٩۵( محمـدجواد دار، لیاقـت جعفـر؛ محمد سرشت، پاک شقایق؛  نشان، نیک .۶٧

 ،١سال ،تربیت فلسفه ،»ایران اسالمی مجهوری آموزشی نظام در دینی تربیت گفتمان شناسی
.١۶۴−١۴١ص ،١٣٩۵ زمستان و پاییز ،١ش

 و ایمـان و علـم میـان نسـبت اساس بر سعادتمفهومی تحلیل« ،)١٣٩٢( فاطمه وجدانی، .۶٨
 بهـار ،٢۴ش ،١٠سـال اسـالمی، تربیـت و بصـیرت ،»طباطبـایی عالمـه دیدگاه از عمل
.١−٢١ص ،١٣٩٢

 محصـل موحـدی محمـود؛ رضـوانی، سـعیدی مقصود؛ خندقی، امین زهرا؛ زمهریر، وقاری .۶٩
 ،»گـرا تکلیـف رویکـرد بـر مبتنی دینی تربیت درسی برنامه تبیین« ،)١٣٩۵( مرضیه طوسی،

. ٨٢−١٠۶ص ،١٣٩۵ زمستان و پاییز ،٢ش ،۶سال ،تربیت و تعلیم مبانی پژوهشنامه
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