
 

* Corresponding author: Hassan Maleki, Professor, Department of Curriculum Planning, Allameh Tabataba'i University, 
Tehran, Iran. E-mail: malaki_cu@yahoo.com 

Journal of Education Strategies in Medical 
Sciences 

No 54, Volume 12, Issue 02  

 

Developing and Validating Teaching Strategies-learning in a Curriculum 
based on a Monotheistic Fundamentalist Approach 

Alireza Keikha 1, Hassan Maleki 2,*, Seyed Sadroddin Shariati 3, Alireza Sadeghi 4, Maryam 
Barheman 5 

1 PhD Student of Curriculum Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 
2 Professor, Department of Curriculum Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 
3 Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 
4 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 
5 Assistant Professor, Department of Educational Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 

Received: 17 Mar 2019 
Accepted: 02 Jun 2019 

Abstract 

Introduction: One of the main elements of curriculum design with a monotheistic fundamentalist approach is 

teaching and learning strategies that play a key role in the implementation and effectiveness of the curriculum. 

Teaching methods should be tailored to the goals and content of the teaching and tailored to the needs of the 

learners. Therefore, the present study was aimed at explaining teaching-learning strategies in the formulation of 

a monotheistic fundamentalistic curriculum. 

Methods: The present study is a cross-sectional study involving qualitative and quantitative parts. In qualitative 

section, content analysis method was used quantitatively and in a small part of the survey method. In the content 

analysis, 42 articles were reviewed in accordance with the criteria. The proposed data was integrated into the 

proposed model. The survey instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was approved by 

five curriculum specialist. To validate the proposed model, 21 students from the field of curriculum design were 

selected in a targeted manner and the proposed model was validated based on their views. The results were 

analyzed using SPSS 18 software. 

Results: Based on the studies of various sources in this area, it was found that the strategies of teaching-learning 

in a monotheistic monotheistic view are completely different from the other views, since the most important 

components of it are that they cannot be separated from values and goals And summarizes the following features: 

utilization of will and discretion, mobilization of all forces, and the innate talents of alignment of factors of 

education, co-existence and coherence of education with education, educational justice, the comprehension of 

learners, self-design and learning of the lifelong Life and use of encouragement and punishment. 

Conclusions: Spirituality in the teaching process of learning; the consideration of innate spirituality is the main 

element of the curriculum with a non-divine curriculum. This kind of look at the syllabus has tokens such as faith, 

reason, temperance, sincerity, descent, patience and moderation. Accordingly, raising the spirituality of learners 

in the process of learning and learning is a strategy. 
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بر  یمبتن یدر برنامه درس یریادگی-یاددهی یراهبردها یابیو اعتبار نیتدو

 یدیتوح یگرافطرت کردیرو

 5 مریم برهمن ،4 علیرضا صادقی ،3 سیدصدرالدین شریعتی ،،*2 حسن ملکی، 1 علیرضا کیخا

 
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یدرس یزیبرنامه ر یدکترا یدانشجو 1
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یدرس یزیراستاد، گروه برنامه 2
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یدرس یزیرگروه برنامه ار،یدانش 3
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یدرس یزیرگروه برنامه ار،یاستاد 4
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل ار،یاستاد 5

 22/22/1331 تاریخ دریافت:

 12/23/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یریادگیو  سیتدر یراهبردها ،یدیتوح یفطرت گرا کردیبا رو یبرنامه درس یعناصر طراح نیاز مهمتر یکی :مقدمه

 سیمورد تدر یبا اهداف و محتوا دیبا سیتدر یهادارد. روش یبرنامه درس ییدر اجرا و کارا یدیاست که نقش کل

 یراهبردها نییپژوهش حاضر با هدف تب ن،یشود. بنابرا یطراح رانیفراگ یازهایمطابقت داشته باشد و براساس ن

 صورت گرفته است. یدیتوح یفطرت گرا یبرنامه درس نیدر تدو یریادگی-یاددهی

 لیاز روش تحل یفیاست. در بخش ک یو کم یفیک یهاو شامل بخش ختهیصورت آمحاضر به قیتحق :کار روش

مقاله  42 ،یمحتو لیاستفاده شد. در تحل شیمایپ قیاز روش تحق یو در بخش کم یاسیصورت قبه یفیک یمحتوا

های حاصله تلفیق شدند. ابزار تحقیق الگوی پیشنهادی، داده لیتشک یشد. برا یمورد نظر بررس یارهایمطابق مع

نفر متخصص حوزه برنامه ریزی درسی رسید. برای  5ساخته بود که روایی آن به تأیید نامه محققپیمایش، پرسش

صورت هدفمند انتخاب شدند که نفر از متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی به 21اعتباربخشی الگوی پیشنهادی، 

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS 18افزار پیشنهادی براساس نظرات آنها اعتباریابی شد. نتایج با استفاده از نرم الگوی

- یاددهینتایج به دست آمده بر اساس مطالعات منابع مختلف در این حوزه مشخص شد که، راهبردهای  ها:یافته

ت اس نیآن ا یهامؤلفه نیترمهم رایکامالً متفاوت است، ز هادگاهید ریبا سا یدیتوح یدر نگاه فطرت گرا یریادگی

از اراده و  یریاست: بهره گ ریز یهایژگیو یشود و بطور خالصه دارا نیاز ارزشها و هدفها تدو یجدا تواندیکه نم

آموزش با پرورش، عدالت  یو همگام یهمراه ت،یعوامل ترب ییهمسو یفطر یهمه قوا و استعدادها جیبس ار،یاخت

 .هیو تنب قیمادام العمر و استفاده از تشو یریادگیو  یخود ساز ران،یدر نظر گرفتن وسع فراگ ،یآموزش

 ینید یبرنامه درس یاصل زیمم یفطر تیتوجه به معنو ؛یریادگی یاددهی ندیدر فرا ییگرا تیمعنوگیری: نتیجه

 ،یرزخردو مان،یمثل: ا یینشانگرها یدارا ینوع نگاه به برنامه درس نیاست. ا کیو الئ یاله ریغ یمحور با برنامه درس

زش آمو ندیدر فرا رندگانیادگیدر  تیمعنو ورشاساس، پر نی. بر اباشدیاخالص، شرح صدر، صبر و اعتدال م ،یمهرورز

 .شودیراهبرد محسوب م کی یریادگیو 

 واژگان کلیدی:

 یابیاعتبار

 یریادگی -یاددهی یراهبردها

 یبرنامه درس

 یدیتوح یگرافطرت

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

ها و برنامه درسی یک مقولة آمیخته به فرهنگ است و با ضرورت

اقتضائات فکری، اعتقادی و ارزشی رابطة قوی دارد، به همین دلیل در 

آن از مبنای فلسفی و اجتماعی نیز در کنار مبانی روانشناختی 

شود و بر اساس آن برنامه درسی ریزی درسی، بحث میبرنامه

. در سند تحول بنیادی، که از [1] کندگیری مشخص پیدا میجهت

 ما، آموزشی نظام»اسناد باال دستی کشور ایران است، آمده است که: 

 استوار و مبتنی اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر و است وارداتی نظام

 که مسائلی و هایکاست ها،چالش از بسیاری دلیل همین ، بهباشدینم

 مبانی در ریشه ،کندیم پنجه نرم و دست آن با ما پرورش و آموزش

 انتظارات باورها، اعتقادات، با مبانی این زیرا دارد، نظام این نظری

 از . یکی[2]« ندارد همخوانی ما خداجوی و مؤمن مردم وفرهنگ

 مکتب در است. آن تربیتی روشهای تنوع اسالم تربیتی نظام ویژگیهای

 ییهاروش ؛شودیم استفاده گوناگونی روشهای از تربیت افراد برای اسالم

 (منکر از نهی و معروف امر به عقالنی، روش عمل، و علم تلفیق همچون

 الهی آیات مطالعه . با[3]مثَل ذکر توبه، تنبیه، و پاداش ( جهاد،32نحل 

 است، رفته کار به قرآن در هاوهیش از یاگسترده طیف که شودیم روشن

شوند. به نظر نگارنده راهبردهای  اقناع گوناگون شرایط در تا مخاطبان

شخصیت انسان را شکوفا سازد. بر  یهاتدریس باید بتواند تمام جنبه

توجه به رشد دانش آموز، محتوای مورد تدریس، این اساس معلمان 

ن زاویژگیهای شخصیتی و رشد تربیت دینی و اخالقی در دانش آمو
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 به یادگیری یاددهی راهبردهای مناسب را بکار گیرند. راهبردهای

 مخاطبان در تربیتی یهاتجربه که دارد اشاره ییهاروش و هاسبک

 باید که اندگوناگون روشها این .ردیگیم شکل بدان گونه آموزش، فرایند

 .شوند انتخاب امکانات و محتوا نوع و ویژگیهای مخاطبان تناسب به

 فعال کلی دو دسته به آموزشی راهبردهای مجموعه گفت توانیم تقریباً

 حل یا اکتشافی شیوة فعال، روشهای ازجمله .شوندیم تقسیم غیرفعال و

 .[4]سخنرانی  یا توضیحی شیوة غیرفعال، روشهای و ازجمله است مسئله

برنامه درسی مبتنی بر فطرت به معنی آموزش دوره تدریس به طریق 

درسی استاندارد است و نه اینکه معلم به انتخاب خود آنچه گمان 

تر است را تدریس کند. در عین اینکه تر، با مزه تر و راحتجالب کندیم

در چگونگی اجرایی کردن برنامه درسی انعطاف پذیری وجود دارد. 

ید بر اساس دوره درسی استاندارد تهیه اهداف کلی و جزیی و محتوا با

یعی . طبرندیگیشود. با درک اینکه افراد مختلف با طرق مختلف یاد م

است که شیوه تدریس موفق نیز باید متفاوت باشد. با این حال آنچه که 

باید شامل برنامه درسی مشترک و چالش  رندیگیدانش آموزان فرا م

طرت دانش آموزان را در تمام آوری باشد. برنامه درسی مبتنی بر ف

 تا دانش دهدیو به آنها امکان م طلبدییادگیری به چالش م یهاطهیح

 یها. طبق آموزه[5]آموز خود را به طرق مختلف به نمایش بگذارند 

اسالمی, انسان برای عبودیت و بندگی آفریده شده است، مشیت خدای 

متعال بر این قرار گرفت که برای خود جانشینی در زمین قرار دهد و 

این مقام را بر آدم )ع( و فرزندان او شایسته دانست. فطرت و الفاظ 

از نوع معینی از معرفت و میل است، که در ضمیر  یمعادل آن, حاک

ارد؛ معرفت و میل ربوبی بر این اساس, انسان بی رنگ آدمی ریشه د

. با توجه به [6]نیست, بلکه نگین جانش از پرتو ربوبی رنگین است 

مختلفی در خصوص برنامه درسی وجود دارد، بی  یهادگاهینکه، دای

تا مطابق با فلسفه حاکم خودش به  کندیتردید، هر کشوری تالش م

تربیت کودکان خود بپردازد، تا آنان را، همسو با اهداف وآرمانها خود 

پرورش دهد، تا بتواند جامعه مطلوب مورد نظر خود را بوجود آورد. زیرا 

تربیتی و آموزشی محسوب  یهاتیفعال هیسی، محورکلبرنامه در

. تهاسدگاهی. برنامه درسی فطرت گرای توحیدی یکی از این دشودیم

فارسی به معنای آفرینش، ضمیر،  یهادر لغت نامه« فطرت»واژه 

جبلّت، سرشت، ابداع و اختراع و صفتی که هر موجود در آغاز خلقتش 

که؛ اصل فطر،  کندیبیان م [1]راغب اصفهانی  .[2]داراست، آمده است 

. بنابراین دهدیجداشدن از طول است. اما معنای ایجاد و ابداع نیز م

ی که اکنیم، باید برای شرکت کنندگان و جامعهدانشی که انتخاب می

د از یادگیری در آن خدمت کنند دارای ارزشی محرز قرار است، بع

. لذا با توجه به اینکه مبنای ارزشی الگوی طراحی [3]وریشه دار باشد. 

برنامه درسی توحیدی دین مبین اسالم است. لذا عناصر برنامه درسی 

هر طرح برنامه »هم برگرفته شده از این مبنای ارزشی خواهد بود. 

درسی از تعدادی عناصر وابسته به هم ایجاد شده است و شامل آنچه 

درسی  یها. در تدوین برنامه[1]« باشدیخواهد انجام شود، مطراح می

با رویکرد دینی، شاگردان ضمن ارج گذاشتن به روشهای علمی و بهره 

فتن از گیری از روشهای مطالعه مبتنی بر مشاهده، آزمایش و مدد گر

عقالنی، با یک جهان بینی مبتنی بر توحید به هستی  یهااستدالل

و هنگام مطالعه طبیعت و جهان هستی  نگردیبعنوان مخلوق آفریدگار م

ها در باره و از آنچه طبق این آموزه ندیجویدینی کمک م یهااز آموزه

 ، تا به فهم جامعی از جهان اطراف دسترندیگیهستی گفته شد، مدد م

و طریق « کمال نهایی انسان قرب به خداوند است»؛ رای. ز[12]یابند 

فراگیران باید بگونه ای تربیت شوند  [11] باشدیآن نیز عبادت رب م

. «که فراگیری علوم و کشف حقایق را از وجوه عبادت رب تلقی کنند

یزیکی که دارد، دارای مادی و ف یهاجهان هستی با تمام ویژگیها و جلوه

ضمیر، باطن و درونی غیر مادی و فراحسی است. غایت فراگیری تا حد 

ظاهری و برونی و رسیدن به واقعیتهای  یهاامکان، گذشتن از جنبه

. اگر مبانی انسان شناسی، هستی [12] باشدیماورایی و متافیزیکی م

شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی را کسی انکار کند، در حقیقت 

تاریخی را انکار کرده است. موید این حرف  یهاتیچند قرن واقع

 .[13]اعترافات علمی تعداد کثیری از فیلسوفان علم در این عرصه است 

رویکرد غالب این مقاله بررسی راهبردهای یاددهی و یادگیری در 

مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی، بر اساس 

برنامه درسی فطرت گرای توحیدی است. لذا اسالم کسب معرفت را 

. مبانی تربیت از هستی [14] داندیبرای انسان امری امکان پذیر م

آدمی در هستی و نیز  جهان و انسان و نیز از جایگاه و موقعیت شایسته

، که حیات انسان کندیها و شرایطی بحث مها، ضرورتاز قوانین، سنت

. هستی شناسی، بخشی دهدیو نحوه تحول در آن را تحت تأثیرقرار م

توصیفی، تبیینی درباره خداوند و دیگر عناصر هستی است  یهااز گزاره

ه ه اسالمی، بکه در مباحث جهان بینی اسالمی یا در حوزه دانش فلسف

. [15]طور مدلل و مبرهن مطرح شده یا مفروض قرار گرفته است 

اهمیت این موضوع به قدری زیاداست که تقسیم بندی مکاتب فکری و 

ی ماد»جبهه گیری فالسفه در طول تاریخ بر همین اساس انجام شده و 

. انسان [2]است  هاشهیأ حرکت اند، مسئله مهم و مبد«بودن یا نبودن

شناسی، بخشی از مباحث هستی شناسی است، که درباره انسان به 

. ندکیث معنوان یکی از عناصرسه گانه هستی )خدا، عالم و انسان( بح

شهید مطهری درمورد انسان قائل به نظریه فطرت است. براساس نظریه 

فطرت، انسان دارای ویژگیهایی است که به موجب آن زندگی او در حال 

پیشرفت و تغییر و تحول است و این ویژگیهاست که انسان را به مسیر 

 .[16] بردیپیشرفت وجلو پیش م

 تبیینی و توصیفی یهاگزاره نیترمهم مبانی معرفت شناختی، از منظور

 متعارف در سنت بنابر که است آن ثغور و حدود و آدمی درباره شناخت

 عرصه معرفت شناسی بسیار اهمیت به توجه با و معاصر فلسفی مباحث

انسان  عام مبانی از این عرصه به مربوط مبانی تربیت، فلسفه تعیین در

است. بر اساس مبانی معرفت شناسی، برنامه  گشته متمایز شناختی

درسی باید طوری طراحی شود که اطالعات مرتبط و کامل دربارة پدیدة 

ت اطالعات مورد نظر به دانش آموز داده شود. یادگیرنده قبل از دریاف

را مشاهده کند. شواهد و مختلفی از آن یهادرسی دربارة پدیده، جلوه

این  بر [5]دالیل کافی برای منطبق بودن علم با واقعیت ارائه گردد 

ضرورت، مطالعه درباره عناصر برنامه درسی، زمینه را برای  اساس

ک برنامه درسی علمی و کاربردی در زمینه فطرت گرای طراحی ی

توحیدی فراهم خواهد کرد و همچنین شناسایی راهبردها به اساتید در 

معنوی در اجرای  یهانهیجهت بهره گیری از آن در آموزش و ایجاد زم

 برنامه درسی را فراهم خواهد ساخت.

 کارروش 

فی و کمی است. های کیصورت آمیخته و شامل بخشتحقیق حاضر به

صورت قیاسی و در در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی به
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. نمونه گیری در [12]بخش کمی از روش تحقیق پیمایش استفاده شد 

نابع م هر دو بخش به صورت انتخاب هدفمند بود. در تحلیل محتوا، ابتدا

 ییهااهگیبه شکل سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین پا

انتخاب شدند، که بیشترین و معتبرترین مجالت تخصصی حوزه تعلیم 

 یهاو تربیت و ورواشناسی را اشتراک داشتند. در این راستا مقاله

، ISC ،SID و نیز موتورهای جستجوگر ,اینترنتی یهاگاهیپا

Magiran ،Google scholar ،ProQuest ،sagepub ،PubMed 

 یهادر کتب و مقاالت علمی منتشر شده در سال یاو مطالعات کتابخانه

منابع براساس  جستجو شد. معیار ورود و خروج انتخاب 2213تا  1332

 مرور، سئوال معیار ورود شامل شد. انجام یورک دانشگاه راهنمای

 ها،داده استخراج مطالعات، انتخاب جستجوی مقاالت، راهکارهای

 مقاالت بکارگیری و و انتشار هاداده و تحلیل مقاالت کیفیت ارزیابی

 جستجو، انتخاب بایاس، و خطا از جلوگیری و برای .شد استفاده

 صورت به پژوهشگران نفر از دو توسط و نقدها داده استخراج و مطالعات

توسط  جستجو نتایج بین توافق بررسی انجام گرفت، هم از مستقل

 .شد انجام سوم پژوهشگر

مقاله گرداوری شد. پس از گرداوری منابع  222در جستجوی اولیه 

جهت غربالگری منابع، بر اساس عنوان و چکیده آنها، منابعی که به طور 

رسی مبتنی بر فطرت گرای توحیدی و راهبردهای خاص به برنامه د

مورد مطالعه قرار گرفت و از  ترقیتدریس پرداخته بودند، به طور عم

مطالب مرتبط آن یاداشت برداری به عمل آمد. در مجموع از بین منابع 

مقاله مناسب ارزیابی شد و برای بررسی کامل و مرور  42گرداوری شده 

ها از چک جهت نگارش و استخراج داده ساختارمند وارد مطالعه شد.

 لیست پریسما استفاده شد.
 

 یدیفراوانی راهبردهای یاددهی و یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت گرای توح :2جدول 

 مقاله( 42)اعداد داخل پرانتز درصد و خارج از ان تعداد مقاالت از مجموع 

 تعداد گزارش راهبرد یاددهی و یادگیری یهایژگیو ردیف

 5(12) هاتناسب با هدف 2

 5(12) هاتناسب با ارزش 1

 2(25/2) بسیج همه قوا و احساسات یادگیرنده 9

 3(22/2) معلم محوری 4

 2(25/2) تلفیق آموزش و پرورش 5

 3(22/2) خودسازی و خود یادگیری مادام العمر 6

 3(22/2) عدالت آموزشی 7

 1(22/2) حفظ کرامت ذاتی کودکان 1

 2(25/2) گیری از اراده و اختیار یادگیرندهبهره 3

 2(25/2) انعطاف پذیری در تدریس 21

 3(22/2) ها تدریسترکیب روش 22

 2(25/2) هاتیتناسب امکانات با محدود 21

 2(25/2) همسویی عوامل تربیت 29

 2(25/2) واقعیت گرایی و آرمان خواهی 24

 3(22/2) توجه به معنویت در فرایند تدریس 25

 1(22/2) یادگیری -تشویق و تنبیه در فرایند یاددهی 26

 1(22/2) فردی در آموزش )وسع فراگیر( یهاتفاوت 27

 

برای اعتبار بخشی الگوی پیشنهادی، از روش تحقیق پیمایشی استفاده 

شد. برای این منظور الگو از نظر متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت. 

چارچوب کلی الگو به همراه راهنمای مختصر آن برای متخصصان ارسال 

شد. جامعه اماری کلیه متخصصان حوزه تربیتی بودند که اوالً حداقل 

ه صاحب تالیفاتی در زمینه رشت اًییلی کارشناسی ارشد و ثاندرجه تحص

صورت نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی به 21تخصصی بودند. لذا 

الگوی پیشنهادی براساس نظرات آنها  هدفمند انتخاب شدند که

مورد تحلیل قرار  SPSS 18افزار نتایج با استفاده از نرم .اعتباریابی شد

 .گرفت

 هایافته

ناشی از مطالعه کیفی )تحلیل محتوا مضمونی( در پاسخ به  یهافتهای

یادگیری در -راهبردهای یاددهی یهایژگیسؤال تحقیق در خصوص و

 برنامه درسی فطرت گرای توحیدی به شرح ذیل است:

تصمیم در فرایند برنامه ریزی  نیترییتدریس اجرا یهاانتخاب روش

ها در تدریس، زمینه و شرایط درسی است، چون از طریق اجرای روش

آید. دو عامل در مورد انتظار به وجود می یهابرای دستیابی به هدف

ها مؤثر است، یکی از آنها فلسفه تربیتی مورد قبول و انتخاب روش

ها برای تحقق برنامه درسی است. بدون شک روش یهایژگیدیگری و

ها باید همسو باشند، و به ضرورت با ماهیت هدف شوندیها اجرا مهدف

از طرف دیگر چون هر یک از روشها آثار رفتاری خاص در یادگیرنده به 

 یهاها و سایر جنبهو به همین دلیل با ماهیت انسان، ارزش گذاردیجا م

تربیتی، باید فلسفه  یها. لذا با داللتشودیحیات انسان مربوط م

های تدریس را انتخاب کرد. بر این اساس در دیدگاه برنامه درسی روش

مبتنی بر فلسفه تربیتی اسالم، راهبردهای یاددهی و یادگیری فطرت 

 گرا، عبارتند از:

ها: فرایند تعلیم و تربیت باید به صورتی ادراک و تناسب با هدف-

ها و مفاهیم ه موضوعتوصیف شود، که از اهداف عمده آن، پرداختن ب

بنیادی همچون فلسفه و چرایی حیات، آغاز و انجام آن، مراتب حیاط، 

رسالت واقعی انسان در این دنیا، سعادت و شقاوت حقیقی و چگونگی 

راهیابی به آن باشد. دیگر مفاهیم تربیتی و آموزشی باید در پرتو این 

. همسویی روشها با [12]بنیادی تبیین و توجیه شود  یهاپرسش

درسی، مبنای ترین اصل انتخاب روش است،  ها و محتوای برنامههدف

تدریس بی پایه و اساس خواهند  یهااگر این تناسب حاصل نشود، روش

بود. روش در خأل، معنی و مفهوم ندارد، بلکه در ارتباط با سایر اجزا و 

. از ابعاد اساسی در [13]عناصر برنامه درسی قابل دفاع خواهند بود 

برنامه درسی، هدف یا آرمان برنامه درسی است. ارزش هر برنامه به 

. زیرا همانطورکه قبالً اشاره [12]کند هدفی است، که آن را تعقیب می

زیرا با نادیده گرفتن هدف شد، هدف را هیچگاه نباید فراموش کرد، 

 مسیر برنامه تعلیم و تربیت عوض خواهد شد.

است و « ارزش محور»ها: برنامه درسی یک مقوله تناسب با ارزش-

ها تصور کرد. مطابق فلسفه تربیتی برنامه درسی، فارغ از ارزش توانینم

ها مورد نظر است، که توجه و تقویت آنها ای از ارزشاسالم مجموعه

و ضروری است. یکی از موارد در نظر گرفتن ارزشها در فرایند  الزم

یادگیری، در نظر گرفتن ثابتات و متغییرات است، در اندیشه -یاددهی

اسالمی حقایق ثابتی وجود دارد، که شرایط زمانی و مکانی آن را کهنه 

. قصد و امکان طرح آنها موجود سازدیو از اعتبار ساقط نم کندینم

های مطلق که به طور ذاتی با ارزش از ارزش ییهالی نمونه؛ وباشدینم

. توحید و بندگی خداوند یک ارزش ذاتی است گرددی، ذکر مباشندیم

های درسی در یک نظام اسالمی وظیفه دارند، آن را در دانش و برنامه

. فن آوری اطالعات و ارتباطات، محل اصلی [13]آموزان پرورش دهند 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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تغییرات است. ضمن بهره گیری صحیح از این امکان و فرصت جهانی 

 یهاکند. در برنامهباید مراقب بود، که شیوع و سلطه نامعقول پیدا ن

درسی ضمن استقبال از تغییرات اصولی، از شیفتگی و انفعال در برابر 

تغییرات باید پرهیز نمود و به مدیریت هوشیارانه آن پرداخت. از این رو 

اگر کسی علم را برای غیر خدا فرا »است که؛ رسول خدا )ص( فرمود: 

خواهد بود و اگر بگیرد وغیر خدا را هدف قرار دهد، جایگاه او آتش 

کسی علم و دانش را از آن جهت بیاموزد که، بخواهد با دانشمندان دیگر 

بستیزد و یا به سفیهان و سبک مغزان فخر فروشد و یا آن را وسیله 

جلب نظر مردم به خویشتن قرار دهد، جایگاه او از آتش دوزخ آکنده 

 .[11]« خواهد گشت.

بسیج همه قوا و احساسات یادگیرنده: وجود یادگیرنده قوا و -

بیل عقل، عاطفه، گرایش اجتماعی، زیبا استعدادهای گوناگون از ق

گرایی، خداگرایی و همچنین حواس مختلف مانند دیدن، شنیدن، و 

 یهاتیغیره قرار دارد، هر یک از این قوا و احساسات امکانات و قابل

دهند، روش تدریس باید از انسان برای پیشرفت و رشد را تشکیل می

. [13]آنها را پرورش دهد  همه این امکانات موجود استفاده کند و همه

 25سوره آل عمران،  132سوره طه،  54سوره نحل،  21بر اساس آیات 

سوره شوری در قرآن ابزارهای گوناگون  51سوره نساء،  164وره انعام، س

انسان برای دستیابی به معرفت حواس، عقل، شهود و مکاشفه، وحی و 

از جهان  یاالهام معرفی شده اندحواس، شناخت ظاهری و گسترده

و دارای محدودیت زمانی و مکانی است.  کندیطبیعت فراهم م

. بر این اساس توجه [13]کار عقل، درک مفاهیم کلی است  نیتریاساس

به چهار طریق کسب معرفت در کودکان اهمیت دارد. آموزش از راه 

. به ویژه ابدییم یاژهیحواس؛ برای شناخت و درک طبیعت اهمیت و

اینکه از طریق حواس کودکان به طور عینی به واقعیات جهان روبرو 

موزش همراه با تدبر و تفکر تاکید شده است؛ . از سوی دیگر آشوندیم

تاریخی به  یهاو قصه هالیاز تمث توانیبرای آموزش به کودکان م

منظور عبرت از گذشتگان و تجربه پیشینیان بهره گرفت. برای کسب 

نظیر ارزیابی خود، و نیز  ییهااز روش توانیمعرفت از طریق شهود؛ م

زش توجه کرد و نیز جهت کسب توجه به احساسات کودک در حین آمو

 یهااز زندگی نامه توانیمعرفت از طریق منبع وحی و الهام، م

 معصومین و قصص قرآنی استفاده کرد.

معلم محوری: معلم نه صرفاً مجری برنامه درسی و نه صرفاً نقاد آن، -

بلکه جزء برنامه درسی است. با توجه به متن برنامه باید نقش معلم را 

او با نقش گفتاری و کرداری خود و در تعاملی که با متربی  تحلیل کرد.

و محتوا را نباید در آنچه که بصورت  کندی، تولید محتوا مکندیبرقرار م

مکتوب آماده شده تصور کرد، بلکه تعامل انسانی در فضای تدریس منبع 

. لذا هر قدر معلم در ایفای نقش خود تواناتر باشد به [13]محتواست 

همان اندازه در تولید محتوای فرایندی، موثرتر عمل خواهند نمود. نکته 

بخشی از هدفهای تربیتی صرفاً از  ظریف در نقش معلم آن است، که

، باشد تریطریق معلم قابل تحقق است. هر قدر سخن او نافذتر و قو

در تربیت معنوی متربی ایفای نقش کند، زیرا این بخش از  تواندیم

، «معلم محوری»او. « قال»نه  دیآیحاصل م« حال معلم»برنامه با 

منفی در ذهن افراد باشد. چون معموالً در  یهاممکن است با برداشت

و به عنوان یک راهبرد غیر  شودیمقابل دانش آموز محوری قرار داده م

؛ لیکن در اندیشه اسالمی و در برنامه درسی گرددیصحیح تلقی م

های اسالمی و . ارزشگرددیمعلم طور دیگری تفسیر م« فطرت محور»

ر کانون تمرکز تربیت اسالمی قرار انسانی و لزوم نهادینه ساختن آنها د

دارد و تحقق آنها به وسیله منش و روش معلم تربیت شده و 

 روییدنی در تعامل تربیتی امکان پذیر است. یهایریادگی

تلفیق آموزش و پرورش: در فرایند تدریس، آموزش و پرورش باید -

 رشیو پرو ماندیتلفیق شود، دانشی که نتیجه پرورش باشد، پایدار م

که با دانش ضروری و مناسب همراه باشد، ثمربخش خواهد بود، لذا 

، رای. ز[13]طرح درس معلم باید امکان تلفیق این دو را فراهم سازد 

ایمان و عمل صالح، دو رکن اصلی دستیابی به حیات طیبه و پاک است. 

فطرت انسان که شامل آگاهیها و گرایشهای برتر پیش از تولد است، 

 یانهیهمگانی است که در اختیار همگان قرار گرفته، و زم یاهیسرما

مادگی خداپرستی و انجام دادن انتظار آ توانیاست که بر اساس آن م

کار خیر را داشت. علت اینکه انسانها به رغم فطرت مشترک اولیه، 

. بر [13]، ثانویه است و به تالش انسان بستگی دارد شوندیمتفاوت م

قرآن برای تلفیق آموزش و پرورش دو نکته اهمیت  یهااساس آموزه

نکته دو تاکید اسالم دارد: یکی توصیه به علم به همراه عمل است و 

 مبنی بر تزکیه قبل از تعلیم است.

ها، خودسازی و خود یادگیری مادام العمر: دانش آموزان به ارزش-

هایی نیاز دارند، که آنها را برای خودسازی ها و تواناییها، دانشنگرش

 و شرایط زمان هاتیو یادگیری مداوم آماده کند. با این که توجه به واقع

، ولی تغییر دهدیهای درسی را تشکیل ماز ارکان برنامه حال، یکی

روند. از بعد ها به شمار میهای برنامهنیز از جمله مسئولیت هاتیواقع

ها، به اصالح و بازسازی دائمی نیاز دارند و از معنوی و اخالقی انسان

مادام العمر محتاج  یهایریادگیعلمی نیز به  یهاجهت مهارت

های . بر این اساس ایجاد و تقویت تربیت مداوم از طریق برنامهباشندیم

درسی مدارس امکان پذیر است و طراحان آن باید به عنوان یک راهبرد 

 .[13]اصلی مد نظر داشته باشند 

عدالت آموزشی: موضوع عدالت در آموزش و پرورش از ابعاد -

گوناگون قابل بررسی است، از جمله این ابعاد، عدالت در تدریس و 

های یادگیری مناسب است. اگر روش تدریس به نحوی باشد، فرصت

فعال باشند، یا برای افراد محدودی  هارندهیگادیکه صرفاً تعدادی از 

امکان فعالیت و پیگیری مسائل باشد، این روش تدریس ناعادالنه و 

غیر انسانی است، عدم کارایی روش در فعال سازی یادگیرنده و بهره 

او نیز جنبه دیگری از نبودن عدالت آموزشی  یهاییگیری از توانا

 .[13]در تدریس است 

در لغت به معنای بزرگوار « کرامت»حفظ کرامت ذاتی کودکان: -

شدن، شرافت و حرمت داشتن است و از نظر تربیتی نزاهت از پستی 

. قرآن کریم، [22]و فرومایگی و برخورداری از اعتالی روحی است 

انسان را ستوده و او را مورد تکریم قرار داده است: در سوره اسراء 

وَ لَقَد کَرَمنا بَنی آدَم، ما فرزندان آدم را گرامی : »دییفرمایم 22آیه 

، بنا بر این نوع انسان، به خودی خود، کریم خلق شده «داشتیم

اکرم )ص(  امبری. پ[21]کرامت بیشتر را دارد  است و شایستگی

م وَ اَحسَنوا آدابَهُم؛ فرزندان خود را گرامی اکرَموُا اوالدَکُ»فرمود: 

. لذا گرامی داشتن کودکان و «دارید، و آنها را نیکو تربیت کنید

اکرام آنها و تاکید بر تربیت آنها، به دلیل باقی ماندن بر فطرت الهی 

. کرامت انسانها در گرو توجه به [13]و شکوفا شدن فطرت آنهاست 

حقوق انسانی آنها توجه به اختیار و سعی و کوشش آنها محقق 

 .[13] شودیم
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اراده و اختیار یادگیرنده: انسان تنها موجود در عالم است گیری از بهره-

تواند با اختیار و اراده، منش و شخصیت خود را بسازد و راه که می

انسان دارای بوستان ملکوتی است »را انتخاب کند.  اشیحرکت زندگ

که یکی را خداوند مستقیماً سرسبز کرد و کشت دیگری را بر عهده 

ت، بوستان دستبرد پرورده خداوند سبحان آدمی گذارده است. فطر

: در بخش آوردیشیرین به بار م یهاوهیاست، که در دو بخش عمده م

و سوگند به »نظر، میوه توحید و در بخش عمل، ثمره عدل و انصاف. 

نفس و آنکه آن را راست و درست ساخت، پس بدکاری و پرهیز 

نوان سند گویا مطرح در این باره به ع«. را به وی الهام کرد اشیکار

بوستان دوم، سرزمینی است خالی و بایر که خداوند آن را در » است.

اختیار انسان گذشته و با فرستادن باغبان ملکوتی و هدایت کافی، آباد 

. یادگیرنده موجودی مختار [22]« کردنش را به خود انسان سپرده است

یادگیری مناسب  یهاو صاحب اراده است، بین اراده، اختیار و هدف

رابطه مستقیم و جالب توجه موجود است. به کارگیری اختیار در 

مطلوب  شرایطی مؤثر خواهد بود، که در جهت دستیابی به هدفهای

. اینکه )انسان( خود را چگونه بسازد و کدام راه را [13]تربیتی باشد 

 ند، به خودش واگذار شده است.برای خود برگزی

انسان که اعتقادات و  یهامیها و اختیارات و تصممجموعه انتخاب»

زند، شخصیت و اخالق و اعمالی متناسب با اختیار را برای او رقم می

کند، که در صورت مثبت بودن انتخاب و شاکله انسان را ترسیم می

است و با وجود ها، این وجود اکتسابی او موزون اختیار و تصمیم

هماهنگ، وگرنه وجودی ناموزون و واژگون و مستحق آتش  اشیموهبت

 .[23]« است

تفاوت افراد و شرایط و احتمال بروز موانع انعطاف پذیری در تدریس: -

خاص برای  یهاتی، موقعشودیگوناگون موجب م یهابر روی داده

یادگیرنده یا کل کالس به وجود آید. اگر روش تدریس از اصول و قواعد 

نابراین آید.، بثابت و یکسان پیروی کند، مشکالت یادگیری به وجود می

. بنابر [13] شودیریس گرفته مبخشی از تصمیمات معلم در ضمن تد

عیت وقاین روش تدریس معلم باید متنوع، انعطاف پذیر و با شرایط و م

کالس هماهنگ باشد و دانش آموز را به فعالیت بر انگیزد. معلم نباید 

به یک روش تدریس اکتفاء کند بلکه باید همواره از روشهای گوناگون 

و مناسبی جهت تدریس خود استفاده کند. در حین اداره کالس ممکن 

است شرایط خاصی پیش آید که در نوع خود منحصر به فرد باشد از 

ورشید گرفتگی، برف باریدن، رنگین کمان، سیالب و .... چون قبیل: خ

نادر و معموالً برای کودکان هیجان آور است. معلم  هادهیاین گونه پد

به واسطه این اتفاق، تقدم و تأخر مطالب درسی را به  تواندیابتدایی م

و تدریس کند  بهم زند و متناسب با آن پدیده موضوع خود را انتخا

[24]. 

ها و شرایط ها تنوع هدفها تدریس: علت اصلی انواع روشترکیب روش-

گوناگون  یهار و همه جانبه هدفیادگیری است، چون در یادگیری مؤث

ن به تواولی منسجم مورد نظر است.، بنابراین با یک روش تدریس نمی

ها و فنون تدریس، امکان ها نائل شد، باید از طریق ترکیب روشهدف

بهتر و کاملتری برای یادگیرنده به وجود آورد. در منابع اسالمی استفاده 

اشاره شده است، که متناسب با  از روشهای تدریس زیر در اسالم بیشتر

روش  -1شرایط و محتوای مورد تدریس بایستی مد نظر قرار گیرد: 

روش خطابه و موعظه  -4روش تعقل  -3روش الگویی  -2پرسشگری 

استفاده  -3عبادت  -1عادت دادن -2تبشیر و انذار  -6بیانی ساده  -5

یدن روشها برای رس از تمثیل؛ بنابر این از همه روشها و یا ترکیبی از این

به هدفهای آموزش و یادگیری ضرورت دارد، که البته به شرایط و 

موقعیت یادگیری بستگی دارد. چون در فرایند یاددهی یادگیری فطرت 

 :ودشیگرای توحیدی اهمیت ویژه دارد در ذیل به تشریح آنها پرداخته م

از شرایط ها در خیلی : خیلی از روشهاتیتناسب امکانات با محدود-

که به لوازم و  ییهاقابل اجرا نیستند. اجرای هر روش مخصوصاً روش

. از دباشنیقابل انجام نم هاطیتجهیزات بیشتر نیاز دارند، در برخی مح

طرف دیگر تحمیل شرایط برای یادگیرنده نیز کار نامطلوبی است؛ 

که،  ها، باید این سؤال را مطرح کردبنابراین در انتخاب و اجرای روش

اجرا کرد؟ اگر پاسخ  توانیمورد نظر را م یهاآیا در شرایط کنونی روش

مثبت بود اقدام گردد، در غیر این صورت، نه تنها نتایج مثبت به دست 

. در فرایند آموزش [25]نخواهد آمد، بلکه مشکالتی نیز بروز خواهد کرد 

با در نظر گرفتن مشکالت، بیشترین استفاده را از امکانات موجود و در 

ید داشت و در عین حال استفاده از وسایل آموزشی بی جا دسترس، با

و بی مناسبت چه بساء که در فرایند یاددهی یادگیری مشکل ساز و 

 وقت گیر هم باشد.

همسویی عوامل تربیت: در طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی از -

مشارکت صاحبنظران، کارشناسان، نهادها و مؤسسات و مخصوصاً از 

باید مدد گرفت. ضمن اینکه در تفکر اسالمی استفاده از ها خانواده

مشورت با عاقالن مورد تاکید است، اصوالً برنامه درسی مقوله چند 

. به [13]بعدی است و هر یک از ابعاد آن به توانایی خاص نیاز دارد 

عالوه اینکه نهادهایی مانند خانواده، به طور مستقیم در تربیت و 

، گاهی برنامه درسی که در باشندییادگیری دانش آموزان مؤثر م

و  کندپیدا می، با برنامه درسی مدرسه تعارض ردیگیخانواده شکل م

 یهایریادگیها و . برای همسو نمودن برنامهکندییادگیری را مختل م

ها و ...( در آموزان، رسانهمختلف، شورای درسی )مدرسه، خانواده، دانش

فضای سازمان یافته و هم جهت باید فعالیت کنند. انجمن اولیاء و 

جهت  مربیان اگر خوب سازماندهی شود و آسیب زدایی گردد و در

در  وتحقق و هماهنگی رشد و تربیت کودکان سازمان یابد، بسیار مفید 

 این زمینه مورد تاکید است.

واقعیت گرایی و آرمان خواهی: بطور کلی در تدوین برنامه درسی بین -

ها توازن ضرورت دارد، زیرا، توجه به هر کدام از این و آرمان هاتیواقع

های اجتماعی در . واقعیتباشندیمدو، به تنهایی مناسب و مطلوب ن

های روانی و عاطفی دانش آموزان، واقعیت یهاتیابعاد مختلف، واقع

 هاتیمربوط به منابع، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، اضالع گوناگون واقع

های درسی به آنها از کارآمدی و ، ولی قفل شدن برنامهباشندیم

. همانطور که بی [13] کاهدیمتاثیرگذاری در جهت رشد فرد و جامعه 

انسان های فطرت، توجهی به آنها پیامدهای منفی دارد مطابق شاخص

به طور فطری آرمان خواه است و برنامه درسی موظف است، آن را به 

فعلیت برساند، بنابراین توجه موازی و متعادل به واقعیت و آرمان آن، 

یکی از اصول خدشه ناپذیر برنامه درسی است. تحقق چنین تعادلی به 

ها و درک صحیح از آرمانها و مهندسی تحلیل علمی و دقیق از واقعیت

ن دو در یک نظام متعادل بستگی دارد. بنابر این، در فرایند تدریس ای

و آموزش، ضمن در نظر گرفتن آرمانها، از واقعیتهای زندگی اجتماعی 

 امروزی نباید غافل شد.

توجه به معنویت در فرایند تدریس: معنوی منصوب به معنی، به معنای -

معنویت مصدر  حقیقی، باطنی و روحانی، در مقابل امور مادی است و
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جعلی آن است. توجه به معنویت فطری ممیز اصلی برنامه درسی دینی 

محور با برنامه درسی غیر الهی و الئیک است. در برنامه درسی الئیک 

سقف آموزش اقتضائات و ضروریات حیات دنیوی است؛ کار و حساسیتی 

و  هاها، مهارتها، دانشبه حیات اخروی ندارند. به همین دلیل فرصت

، فرد را برای شودیکه، در محتوای برنامه آموزش داده م ییهاارزش

کند. روح حاکم بر محتوا دنیا گرایی دنیای بهتر و رفاه بیشتر آماده می

صرف است. دراین مقاله معنویت مد نظر در غرب به هیچ عنوان مطرح 

 نیست و صرفاً نگاه به معنویت از منظر اسالم مطرح است. زیرا از چهار

؛ «معنوی -برنامه درسی القایی»جهت گیری برنامه درسی معنوی؛ 

و  «معنوی -برنامه درسی مغزی»؛ «معنوی -برنامه درسی فراشناختی»

مد « فطری معنوی»نوع آخر، یعنی « معنوی -برنامه درسی فطری»

، این نوع نگاه به برنامه درسی دارای [25]نظر است، زیرا به گفته ملکی 

رورزی، اخالص، شرح صدر، صبر نشانگرهایی مثل: ایمان، خردورزی، مه

 به قصد پرورش معنویت رسدی. بر این اساس، به نظر مباشدیو اعتدال م

 در یادگیرندگان چند اصل در تدریس مورد توجه قرار گیرد:

یادگیری: قرآن به عنوان مهمترین  -تشویق و تنبیه در فرایند یاددهی-

بران، ر و انذار پیامکتاب هدایت و تربیت انسانها از بهشت و جهنم، تبشی

پاداش و کیفر اعمال، وعده و وعیدهای شوق انگیز و خوفناک به عنوان 

 از تشویق و تنبیه، برای هدایت انسانها استفاده کرده است. ییهاجلوه

در حقیقت مقصود از مژده دادن به بهشت، دلگرم کردن و تحریک افراد 

ندن از جهنم و نسبت به اعمال خیر است؛ و مقصود از انذار و ترسا

عذاب، اعالم خطر کردن و بر حذر داشتن از کارهای زشت و عذاب الهی 

است. به همین جهت یکی از اهداف رسالت انبیاء را نوید دادن و بیم 

و در قرآن کریم آمده « اَلنَبیِن مُبَشِرین وَ مُنذِرین»دادن قرار داده است: 

 (.213)بقره/« مُبَشِرینَ وَ مُنذِرِینَ وَ مَا نُرسِلُ المُرسَلِینَ اِالَ».... است: 

اِنَ العاقِل یَتعِظ بِاالَدَب وَ البَهائِم ال یتعظ : »ندیفرمای)ع( م یحضرت عل

زء و این چهار پایانند که ج ردیپذیعاقل بوسیله ادب، پند م« اِال بِالضَرب

 .[26] شودیبا زدن تربیت نم

سوره  14فردی در آموزش )وسع فراگیر(: خداوند در آیه  یهاتفاوت-

قَد خَلَقَکُم اَطوارا؛ در » کندیانسان اشاره م یاح به خلقت مرحلهنو

انسان در طول زندگی مراحلی «. حالیکه شما را در مراحل مختلف آفرید

و به تناسب هر مرحله و ویژگیهای آن، تربیت  دیمایپیاز رشد را م

یادگیری فطرت گرای توحیدی  -. بنابر این یاددهیطلبدیخاصی را م

مرحله از زندگی آدمی دارای اقتضائات و ویژگیهایی خاص آن در هر 

اکرم )ص(  امبریمرحله است، که باید مورد توجه قرار گیرد. پ

مردم معدنهایی « اَلناس مَعادِن کَمعادِنِ الذَهَب وَ الفِضِه: »ندیفرمایم

)و طبیتا با یکدیگر متفاوتند(. و یا  میهستند مانند معادن زر و س

هر کسی برای هدفی که « مَلوُا فَکُل میسر لما خَلق لهُاع»فرمودند: 

اند و تا با تالش خویش به آن جهت آن آفریده شده آماده و مهیا ساخته

هدف برسد. اسالم تفاوتهای فردی را به عنوان یک امر مسلم و ضروری 

. اسالم در مورد رشد و تربیت داندیو آن را الزمه زندگی بشر م ردیپذیم

 ددهیت قرار مز، اصل تفاوتهای فردی را مورد تاکید و اهمیکودکان نی

 .[22] داندیو آن را از صفات خوب والدین م

 یابیاعتبار

برای محاسبه اعتباریابی الگو از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است 

آمده است. اگر آلفای کرونباخ مشاهده شده  1جدول که نتایج آن در 

 نامه دارای پایایی قابل قبولی است.باشد، پرسش 22/2بیشتر از 

 نامه پژوهشها و نتایج ضریب آلفای کرونباخ پرسشها، آزمودنیتعداد سؤال :1جدول 

 مؤلفه
تعداد 

 هایآزمودن

تعداد 

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ

مطلوبیت 

 آلفا

-فرایند یاددهی

 یادگیری
 خوب 33/2 16 21

 

مربوط  یهاافتهیهمچنین در پاسخ به سؤال تحقیق مبنی بر اینکه، آیا 

یادگیری در برنامه درسی فطرت گرای  -به راهبردهای یاددهی

توحیدی، از اعتبار یابی الزم بر خوردار است؟ نتایج مشاهده شده در 

 :باشدیبه شرح زیر م 3جدول 
 

یادگیری، در الگوی -جهت تعیین راهبردهای یاددهی یانتایج آزمون دو جمله :9جدول 

 برنامه درسی، مبتنی بر فطرت گرایی توحیدیتدوین 

 تعداد گروه

نسبت 

مشاهده 

 شده

سطح 

 معناداری

 222/2   فطرت گرای توحیدی

-افرادی که تعیین راهبردهای یاددهی

یادگیری را در الگوی تدوین برنامه 

 دادندیدرسی مؤثر م

22 35/2  

-افرادی که تعیین راهبردهای یاددهی

تدوین برنامه یادگیری را در الگوی 

 دادندیدرسی مؤثر نم

1 25/2  

 

( و سطح 35/2با توجه به نسبت مشاهده شده برای گروه اول، )

 21/2نتیجه گرفت، فرضیه در سطح  توانی( م222/2معناداری آزمون، )

 =α یادگیری، در الگوی -تائید شد یعنی تعیین راهبردهای یاددهی

 تدوین برنامه درسی، مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی ضروری است.

 بحث

برنامه درسی را  توانیاست. نم« ارزش محور»برنامه درسی یک مقوله 

ها تصورکرد. یکی از عناصر برنامه درسی فرایند یاددهی فارغ از ارزش

در فرایند یاددهی یادگیری فطرت گرایی توحیدی که یادگیری است، 

برگرفته از دین مبین اسالم است دو نکته را بعنوان اصل در نظر 

، یکی تناسب این فرایند با هدفها و دیگری تناسب آن با ردیگیم

هاست. که هم در مرحله طراحی و هم در مرحله تدوین برنامه ارزش

ل با نتایج تحقیق قاسم پور درسی، بایستی مد نظر باشد، این اصو

 دارندیهمخوانی نزدیک دارد که بیان م [21]دهاقانی، نصر اصفهانی، 

درسی، هدف یا اهداف خاصی را  یهابرنامه ریزان وطراحان برنامه

بسته به آگاهی  یاهر برنامه .کنندیدربرنامه های خویش دنبال م

وشناخت فردیاگروه برنامه ریز نسبت به موضوع آن از ویژگیهای خاص 

براساس انسان شناختی اسالمی  .معطوف به هدف برخوردارخواهد بود

در جهت تحقق این نیازها گام  تواندیوتوحیدی، برنامه درسی زمانی م

را داشته باشدکه براساس جهان  بردارد و داعیه برآورده کردن این نیازها

سه  ینعیوانسان شناختی توحیدی بناشده باشد؛  یشناسی، خداشناس

هستند؛ لذا فرایند یاددهی  هانیرکن اساسی درجهت اهداف هم

 یادگیری از ویژگیهای زیر برخوردار خواهد بود:

حفظ کرامت ذاتی افراد در فرایند یاددهی یادگیری؛ گرامی داشتن -

اکرام آنها در اسالم خیلی مهم است بگونه ای که در قرآن  فراگیران و

وَ لَقَد کَرَمنا بَنی آدَم، ما فرزندان آدم را گرامی »کریم آمده: 
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اکرَموُا اوالدَکُم »(؛ و پیامبر اکرم )ص( فرمود است: 22اسراء/«)داشتیم

 وَ اَحسَنوا آدابَهُم؛ فرزندان خود را گرامی دارید، و آنها را نیکو تربیت

، در جهت تبیین عوامل اساسی [32]. عسگری و همکاران [23]« کنید

که انسان در  کنندیاسالمی بیان م یهابرنامه درسی از دیدگاه آموزه

محضر پروردگار متعال دارای کرامت ذاتی است و مورد احترام تمام 

مخلوقات عالم قرار گرفته است، افکار و عقایدی دارد که نادیده انگاشتن 

جامعه، موجب خدشه دار شدن این کرامت خدادادی  آنها در مدرسه و

و مغایرتی آشکار با نیازهای فطری او است. این  شودیو حرمت ذاتی م

 یافته، با این بخش از نتایج این تحقیق هماهنگ است.

خودسازی و یادگیری مادام العمر در فرایند یاددهی یادگیری؛ -

هایی نیاز دارند، که ناییها و تواها، دانشها، نگرشفراگیران به ارزش

آنها را برای خودسازی و یادگیری مداوم آماده کند. چون انسانها از بعد 

معنوی و اخالقی، به اصالح و بازسازی دائمی نیاز دارند و از جهت 

 .باشندیمادام العمر محتاج م یهایریادگیعلمی نیز به  یهامهارت

توجه به معنویت فطری معنویت گرایی در فرایند یاددهی یادگیری؛ -

ممیز اصلی برنامه درسی دینی محور با برنامه درسی غیر الهی و الئیک 

است. این نوع نگاه به برنامه درسی دارای نشانگرهایی مثل: ایمان، 

. بر باشدیخردورزی، مهرورزی، اخالص، شرح صدر، صبر و اعتدال م

زش و این اساس، پرورش معنویت در یادگیرندگان در فرایند آمو

. عالوه بر این در تحقیق محمدی، شودییادگیری یک راهبرد محسوب م

با عنوان طراحی برنامه درسی متعادل با  [5]کیخا و علیپور مقدم 

رویکرد برنامه ریزی درسی فطری معنوی انجام دادند با نتایج پژوهش 

درسی موجود عمدتاً به نیازهای مادی توجه دارند  یهاحاضر، که برنامه

هماهنگی  شودیو چیزی به عنوان نیازهای معنوی )فراگیرا( دیده نم

این نوعی تک بعدی نگری و انحصار  [13]دارد زیرا به بیان دکتر ملکی 

مفهومی در برنامه درسی است و دوم اینکه، در این دیدگاههای برنامه 

فلسفه  و حال آنکه شودیدرسی جایگاه فلسفه بسیار کم در نظر گرفته م

د و در واقع تعیین کننده با چیستی و چرایی برنامه درسی سرو کار دار

اساس برنامه است. الگوهایی که تک بعدی است بیش از آنکه در عمل 

اجرا شود جنبه شعاری دارد و تک بعدی نگری به یادگیرنده و یادگیری 

 توجه ندارد.

ه دانشی ک»تلفیق آموزش با پرورش در فرایند یاددهی یادگیری؛ زیرا 

رورشی که با دانش ضروری و و پ ماندینتیجه پرورش باشد پایدار م

مناسب همراه باشد، ثمر بخش خواهد بود؛ لذا طرح درس معلم باید 

 امکان تلفیق این دو را فراهم سازد.

از روشهای تدریس فطرت  ییها)نمونه سیترکیبی از همه روشهای تدر-

خالقانه، روش تعقل، روش الگویی، خطابه و  یهاگرا: پرسشگری، روش

عبادی، روش تمثیل، روش ساده  یهاات، روشموعظه، پرورش عاد

 [31]تبیین( در فرایند یاددهی یادگیری. در تحقیق رشیدی و همکاران 

برنامه درسی تفکر محور برای نظام تربیتی رسمی و عمومی طراحی 

گردد و برای معلمان و دانشجو معلمان عناصر نظام تربیت عقالنی، 

مصادیق علمی و آثار تربیت عقالنی، با ابتنا بر بنیانهای معرفت شناسی 

کمک  یهالمیقرآن کریم در قالب شکل، تصویر، داستان، شعر و ف

ای سطح رشد عقلی کودکان به ویژه در دوره اول آموزشی به مقتض

 تربیت توسط صاحب نظران و نویسندگان ارائه گردد.

انعطاف پذیری در تدریس در فرایند یاددهی یادگیری؛ اگر روش -

تدریس از اصول و قواعد ثابت و یکسان پیروی کند، مشکالتی درجهت 

عظمت  . در تحقیقدییادگیری دانش آموزان ممکن است به وجود آ

که  دارندیدر جهت تبیین این موضوع بیان م [32]مدار فرد، بدخشان 

فطرت یک دستگاه خودکار نیست که به خودی خود کار کند و نیاز به 

بیت نداشته باشد فطرت یک استعداد است که باید از طریق مراقبت و تر

تربیتی مناسب به کمال برسد بنابر این فطرت برای شکوفایی  یهابرنامه

خویش به تربیت نیازمند است و تربیت نیز خطوط اصلی خویش را از 

الگوی مناسب جهت هدایت و پرورش فطرت،  کندیتربیت دریافت م

 الگوی تربیت دینی است.

هره گیری از اراده و اختیار در فرایند یاددهی یادگیری؛ بنا به فرموده ب-

از آنجا که انسان موجودی مختار است و رشد و تکامل »جوادی آملی 

انسان در دو مسیر متفاوت اعلی علیین و اسفل السافلین مقدور است؛ 

یری یادگ -بنابر این، گزینش و انتخاب، اصل اساسی در فرایند یاددهی

 «گرای توحیدی است. فطرت

رعایت عدالت آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری؛ موضوع عدالت از -

ابعاد گوناگون قابل بررسی است، از جمله این ابعاد، عدالت در تدریس 

 و فرصتهای یادگیری مناسب است.

 هاافتهیمعلم محوری در فرایند یاددهی یادگیری؛ همانطور که در -

، معلم با نقش گفتاری و کرداری [13]لکی مشخص شد به گفته دکتر م

و  دکنیمحتوا م ، تولیدکندیخود و در تعاملی که با متربی برقرار م

محتوا را نباید در آنچه که بصورت مکتوب آماده شده تصور کرد، بلکه 

تعامل انسانی در فضای تدریس منبع محتواست و بخشی از هدفهای 

تربیتی صرفاً از طریق معلم قابل تحقق است هر قدر سخن او نافذتر و 

یرا این ز در تربیت معنوی متربی ایفای نقش کند، تواندیباشد، م تریقو

 او.« قال»نه  دیآیحاصل م« حال معلم»بخش از برنامه با 

ها یادگیری؛ انسان-در نظر گرفتن تفاوتهای فردی در فرایند یاددهی-

دارای توانائیها و استعدادهای مختلف هستند بگونه ای پیامبر گرامی 

لذا برنامه درسی  کندیاسالم )ص( از آن بعنوان معادن سیم و زر یاد م

 فطرت گرای توحیدی در فرایند تدریس به آن توجه دارد

استفاده از دو اصل تشویق و تنبیه در فرایند یاددهی یادگیری؛ منتها -

در »)ع(  ینحوه استفاده از تنبیه و تشویق خیلی مهم است. حضرت عل

رابطه با مردی که به او مراجعه کرد و از فرزندش شکایت کرد؛ فرمودند: 

 .او را نزن، بلکه از او قهر کن، قهر را طول نده

بسیج همه قوا و احساسات فراگیر در فرایند یاددهی یادگیری؛ با -

گون افراد برنامه و تواناییهای، گونا هاتیعنایت به استعدادهای، ظرف

. این یافته با کندیدرسی فطرت گرای توحیدی به همه آنها توجه م

پرورش دادن وقتی معنا  دهدی، که نشان م[33]تحقیق موسوی فراز 

که وجود یک سلسله استعدادها و ویژگیها را در انسان  کندیپیدا م

پذیرفته باشیم. معلم و متربی مانند باغبان است، نه مانند صنعت گر یا 

، با نتایج این تحقیق که در دهدینجار، باغبان گل و درخت را پرورش م

فرایند یاددهی یادگیری از همه قوا و احساسات فراگیر برای شکوفایی 

. همچنین این یافته با نتایج باشدیید بهره گرفت هماهنگ موی با

نگاه اسالم به تعالی و کمال  کنندیکه بیان م [32]عسگری و همکاران 

حی طرا یاانسان، کل نگر است؛ لذا عناصر برنامه درسی باید به گونه

شود که موجبات رشد همه جانبه فراگیران را فراهم سازد و آنها را در 

بی به خودشکوفایی و کماالت عالی انسانی قرار دهد، مسیر دستیا

 همخوانی دارد.
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تعادل بین واقعیت گرایی و آرمان خواهی در فرایند یاددهی یادگیری؛ -

روانی و عاطفی  یهاتیهای اجتماعی در ابعاد مختلف، واقعواقعیت

های مربوط به منابع، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، اضالع افراد، واقعیت

های درسی به آنها ، ولی قفل شدن برنامهباشندیم هاتیوناگون واقعگ

 .[13] کاهدیاز کارآمدی و تاثیرگذاری در جهت رشد فرد و جامعه م

همسویی عوامل تربیت در فرایند یاددهی یادگیری؛ استفاده درست و -

صحیح از انجمن اولیاء و مربیان یکی از این همسویی و همگرایی 

 .شودیوحسوب م

تناسب امکانات و محدودیتها در فرایند یاددهی یادگیری، در فرایند -

ظر گرفتن مشکالت، بیشترین استفاده را از امکانات آموزش با در ن

موجود و در دسترس، باید داشت و در عین حال استفاده از وسایل 

آموزشی بی جا و بی مناسبت چه بساء که در فرایند یاددهی یادگیری 

که  [34]مشکل ساز و وقت گیر هم باشد. این یافته با نتایج درودی 

اصول تربیت اخالقی را شامل فطرت گرایی، کرامت، عزت، توجه به 

 ، هم خوانیداندیاستعدادها و تفاوتهای فردی، تغییر ظاهر و تدریج م

گفت که این  توانیاین تحقیق م یهاتیزیادی دارد. از محدود

تحقیق فقط عنصر راهبردهای یاددهی و یادگیری را بر اساس رویکرد 

یر سا شودیفطرت گرای توحیدی را بررسی کرده است و پیشنهاد م

عناصر در تحقیقات آتی توسط پژوهشگران دیگر مورد مطالعه قرار 

 گرد.

 ؛ بعنوان الگوی مفهومی فرایند یاددهی یادگیری در برنامه1تصویر لذا 

 :گرددیدرسی فطرت گرای توحیدی پیشنهاد م
 

 
فرایند یاددهی یادگیری در برنامه درسی فطرت گرای توحیدی :2تصویر 

 گیرینتیجه

گفت که، فرایند یاددهی  توانیتحقیق م یهاافتهیبا توجه به 

یر اصلی ز یهاای توحیدی از مؤلفهیادگیری برنامه درسی فطرت گر

برخوردار است: معلم محور، معنویت گرا، عدالت خواه، تلفیق 

آموزش با پرورش، بهره گیری از اراده و اختیار، انعطاف پذیر در 

آموزش، ترکیب روشهای تدریس در آموزش، تناسب امکانات با 

محدودیتها، همسوئی عوامل تربیت، خود سازی و یادگیری مادام 

العمر، آرمان خواه و واقعیت گرا، استفاده از همه قوا و احساسات 

فراگیر در جریان آموزش، حفظ کرامت ذاتی فراگیران، استفاده از 

تنبیه و تشویق بجا و مناسب و در نهایت به تفاوتهای فراگیران توجه 

 دارد.

 سپاسگزاری

با عالمه طباطبائی  دانشگاه رساله دکتری برگرفته از مقاله این

فطرت  بر مبتنی درسی برنامه الگوی طراحی و اعتباریابی» عنوان

وسیله از تمام کسانی که در انجام است. بدین «گرای توحیدی

 شود.این مطالعه کمک کردند، صمیمانه سپاسگزاری می

 اخالقی تأییدیه

عالمه طباطبائی و آموزش و  دانشگاه از الزم مجوزهای پژوهش این در

بیان،  شرکت کنندگان برای اخالقی نکات ،پرورش گرفته شده

 صورت گروهی به هالیتحل و بودند نام خانوادگی و نام بدون هاپرسشنامه

 .شد انجام
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 منافع تعارض

 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه مقاله این در

 مالی منابع

 .است شده تأمین نویسنده توسط پژوهش این یهانهیهز کلیه
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