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٥ ــ اخالق   وآداب: شايد مهم ترين بخش تربيت دينی در دبستان تربيت اخالق و آداب اسالمی 
باشد. کودک، در همين سنين بسياری از ُخلق و خوی های را از پدر ،  مادر  ، معلم و اطرافيان خود 
و  اطاعت  دوره ی  يعنی  تربيتی  دوم  دوره ی  مطابق  ويژگی ،  اين  و  می کند  رفتار  آن  با  مطابق  و  می گيرد 

پذيرش است که رسول خدا (ص) معين فرمود. 
می دانيم که يک رفتار پسنديده وقتی به طور دائم از کسی سر می زند که آن رفتار َمَلکه ی او شده 
و بدان عادت کرده باشد، به طوری که اگر آن رفتار را انجام ندهد، احساس ناراحتی کند و از خودش 
ناراضی باشد. برای پديد آمدن اين «َمَلکه» بايد اخالق و آداب اسالمی را از کودکی تمرين کرد تا در 

بزرگ سالی به آسانی از انسان سربزند. 
توجه داشته باشيم که کودک با فطرت پاک به دنيا می آيد. بذر همه ی خوبی ها در وجود خود 
اوست. او گرايشی به هيچ بدی ندارد. کافی است ما زمينه ی آبياری اين بذر را فراهم کنيم تا رشد کند 
و به ثمر بنشيند. کودک، به طور طبيعی راستگوست؛ کينه ی کسی را در دل ندارد؛ ريا کاری نمی کند 
و خود را همان گونه که هست، نشان می دهد. او بدی ها را از محيط پيرامون خود و مشاهده ی رفتار 

ديگران می آموزد و می شناسد. 
نيز توجه کنيم که مهم ترين روش برای تربيت اخالقی در اين سنين، روش غير مستقيم و مشاهده ی 
رفتار صحيح از اطرافيان است. او اين رفتارها را درک می  کند و به همانند سازی دست می زند؛ گرچه 

ممکن است با کلماتی که اين رفتارها را توضيح می دهند، آشنا نباشد. 
کودکان  در  پسنديده  عادات  و  آداب  تثبيت  برای  مناسبی  مجال  دبستان،  دوره ی  حقيقت،  در 
است. هم چنين فرصتی است که می توان به کودکان کمک کرد تا به تدريج، ارزش های اخالقی را در 
خود درونی سازند. به ترتيبی که در آينده، نه از ترس تنبيه و نه به خاطر تشويق و تمجيد بلکه به خاطر 

ارزشمندی ارزش های اخالقی، به رعايت آن ها مقيد شوند. 
در آموزش معيارهای اخالقی، جنبه های شناختی، عاطفی و رفتاری، همگی حائز اهميت اند. 
آشنا ساختن کودکان با معيارها و مشخصات «کار خوب» و «کار بد» و قضاوت درباره ی «خوبی» و 
«بدی» اعمال، جنبه های شناختی اين آموزش ها را تشکيل می دهند. ايجاد و تقويت احساس رضايت 

از انجام افعال اخالقی و احساس گناه نسبت به ترک آن ها، به جنبه ی عاطفی آن مربوط می شوند. 
از  استفاده  ضرورت  بخش،  اين  مباحث  و  مفاهيم  آموزش های  در  اساسی  و  مهم  نکته ی 
آموخته هاست.  مستمر  يادآوری  تمرين و  تکرار و  نيز لزوم  عينی و واقعی و  موقعيت ها و فرصت های 
بنابراين، آموزگاران محترم بايد، با يادآوری و تمرين در شرايط مختلف، امکان تثبيت عادات اخالقی 
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مورد نظر اين پايه را فراهم کنند. بديهی است بيان مستقيم، نصيحت، سرزنش، مقايسه و ... شيوه های 
کم اثری اند و برای تحقق اين منظور چندان توصيه نمی شوند. دانش آموزان اين دوره، مستعد احساس 
گناه در برابر اعمال و افکار خود هستند و شدت عمل در آموزش معيارهای اخالقی، می تواند به ايجاد 
رعايت  متقابل  منافع  به  کودکان  توجه  جلب  غير مستقيم،  بيان  مقابل،  در  شود.  منجر  احساسی  چنين 
امور اخالقی، بهره برداری مناسب و به موقع از روابط منحصر به فرد معلم و شاگردی، ايجاد حساسيت 
در کودکان نسبت به رعايت يا عدم رعايت نکات اخالقی مورد نظر، تشويق فوری رفتارهای اخالقی و 
پسنديده ی کودکان، اظهار رضايت آموزگار از انجام اين اعمال، تمرين عملی و مستمر آن ها در شرايط 

مختلف و ...، شيوه های مؤثرتری اند که توصيه نيز می شوند. 

تطبيق دهيد 
يکی از درس های اخالقی از کتاب هديه های آسمان را انتخاب کنيد و ببينيد که 

تا چه اندازه اين ويژگی ها در آن رعايت شده است. 

٦ ــ احکام: از آن جا که دانش آموزان دوره ی ابتدايی در هفت سال دّوم تربيتی قرار دارند، 
تبعيت آنان از پدر، مادر و معلم بيش از دوره های ديگر است. در اين دوره دانش آموزان توصيه های 
و  آداب  ارزش ها،  است  الزم  اين رو  از  می دهند.  گوش  بهتر  بزرگان  سخن  به  و  می پذيرند  را  ديگران 

قوانينی را که درک می کنند، به آنان آموخت و به انجام آن ها فراخواند. 
بعضی از کودکان، با برخی از احکام ساده ی مورد نياز يک فرد مسلمان در اين دوره ی سنی، 
آشنايی دارند. آن ها معموًال برخی احکام طهارت و نجاست را می دانند، اعمال و حرکات ظاهری نماز، 

مقدمات و برخی اذکار آن را بلدند و با روزه و مراسم آن تا حدودی آشنايی دارند. 
روايات اسالمی نيز به والدين توصيه کرده اند تا برخی از تعاليم را در کودکی برای کودکان مطرح 
سازند و از آن ها بخواهند که در حد توان خود آن ها را فرا گرفته، به کار بندند. البته بخش عمده ی 
اين آموزش ها، به سنين هفت  سالگی به بعد موکول شده است. بر پايه ی اين احاديث بايد پيش از هفت 
سالگی برخی زمينه های الزم در مورد نماز مانند اذکار و شعارهای اسالمی را در کودکان به وجود آورد 
و حتی در حد ساده ای وضو، ايستادن رو به قبله، رکوع و سجود را نيز به آنان آموزش داد تا گاهی آن 

را در کنار پدر و مادر تمرين کنند و به تدريج با انجام اين فريضه ی مهم انس پيدا کنند. 
آموزش های احکام در دوره ی دبستان، از دو نظر اهميت دارند: 
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١ ــ تقويت انس و عالقه نسبت به دين و اعمال دينی 
٢ــ تکميل آموخته های کودکان به ويژه دختران که در همين دوران به سن تکليف رسيده اند. 

با توجه به تقّدم بلوغ جنسی و عقلی دختران نسبت به پسران، الزم است خانواده و مدرسه به اين 
موضوع توجه کنند و به نيازهای آموزشی و تربيتی آن ها در چارچوب يک برنامه ی ويژه پاسخ دهند. 

که  گيرد  صورت  پسرانی  با  دختران  ازدواج  که  می شود  سبب  جنسی  و  عقلی  بلوغ  تقدم  همين 
معموًال چند سال از آن ها بزرگ تر هستند. به همين جهت بايد آموزش های مربوط به زندگی و برخی از 

احکام و آداب دينی برای آنان زودتر انجام پذيرد. 
مشخص  را  آن  مفاهيم  و  اهداف  و  کند  پيش بينی  را  ويژه  آموزش های  اين  بايد  درسی  برنامه ی 

کند. 

بررسی 
دختران  به  بايد  را  خاصی  آداب  و  احکام  چه  ابتدايی،  دوره ی  در  شما  نظر  به 

آموزش داد؟

در آموزش احکام در دوره ی ابتدايی، به چند اصل بايد توجه کند: 
يادگيری انبوهی  مقطع ابتدايی:  کودکان در  آموزش احکام مورد نياز  گزينش و  الف) 
از احکام و مسائل شرعی برای دانش آموزان ابتدايی، سخت و گاهی غير ممکن است. به همين دليل، 
يکی از معيارهای موجود در راهنمای برنامه برای انتخاب و گزينش احکام، توجه به نياز دوره های سنی 
دانش آموزان است. به اين ترتيب، مسائلی که مورد ابتالی دانش آموزان دوره ی ابتدايی و يا پايه های 
خاصی از اين دوره نيستند، می توانند موقتًا از برنامه ی درسی کنار گذاشته شوند تا در سن و دوره ی 
احکام  آموزش  بار  شدن  سبک تر  به  هم  اصل  اين  رعايت  شوند.  داده  آموزش  خود  خاص  تحصيلی 

دوره ی ابتدايی کمک می کند و هم اثر گذاری بيش تر آموزش ها را سبب می شود. 
طبق  دختر:  و  پسر  جنس  دو  از  کدام  هر  نيازهای  و  جنسيتی  تفاوت های  به  توجه  ب) 
فتوای عموم مجتهدان زمان حاضر، دختران در کالس سوم ابتدايی به سن تکليف می رسند و بايد اعمال 
همين  راهنمايی  پسران در دوره ی  دهند. اين در حالی است که  انجام  شرايط خاص خود  دينی را با 
مرحله را تجربه می کنند. بنابراين الزم است دختران احکام مورد نياز خود را بياموزند. در حالی که 

از   نظر شرعی چنين الزامی برای پسران نيست. 
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زمينه:  اين  در  تفريط  و  افراط  از  پرهيز  و  احکام  آموزش  در  اعتدال  رعايت  ج) 
سخت گيری و آسان گيری بيش از حد در آموزش احکام می تواند آسيب زا باشد. سخت گيری بيش از 
حد می تواند موجب ايجاد اضطراب و نگرانی و حتی وسواس در دانش آموزان شود. يادآوری اين نکته 
الزم است که دانش آموزان در اوايل دوره ی ابتدايی، مطلق گرا هستند و به همين جهت، وقتی قاعده ای 
را می شنوند، آن هم از زبان معلم خود که دوستش دارند و آن هم در زمينه ی امور دينی، خود را ملزم 
به رعايت بی چون و چرای آن می دانند و اين امر ممکن است آن ها را به وسواس و اضطراب بيندازد. 

بنابراين، در بيان و آموزش احکام از سخت گيری های بی مورد در اين زمينه بايد پرهيز کرد. 
البته بايد توجه داشت که سهل گيری بيش از اندازه هم می تواند دانش آموزان را در انجام صحيح 
اعمال دينی دچار مشکل کند مهم آن است که تأکيدهای معلم بر شيوه ی صحيح انجام اعمال دينی، بيش 
از اندازه و به شکلی خشونت آميز نباشد و با ماليمت و تمرين و تکرار مناسب، زمينه ی انجام صحيح 

آن ها فراهم شود. 
به  شرعی  مسائل  و  احکام  آموزش  احکام:  آموزش  در  جذاب  روش های  از  استفاده  د) 
فاقد  و  دشوار  می تواند  زمينه،  اين  در  مورد نظر  معارف  نوع  دليل  به  ابتدايی،  دوره ی  دانش آموزان 
آن   در  الزم را  جذابيت های  مناسب،  روش های  استفاده از  با  است که  معلم  هنر  اين  باشد و  جذابيت 
ايجاد کند. شايد يکی از بهترين توصيه ها در اين زمينه، ايجاد مسئله و موقعيت عينی برای آموزش يک 

حکم و يا مسئله ی خاص باشد. 
هـ) رعايت تمرين و تکرار در آموزش احکام: آموزش احکام بايد به تدريج انجام شود و 
فرصت تمرين و تکرار فراوان به دانش آموزان داده شود. در اين صورت، از اين جهت فشار نامتعارفی 

بر دانش آموزان وارد نمی آيد و امکان يادگيری درست اعمال دينی فراهم می شود. 

بررسی 
بخش احکام جدول مفاهيم راهنمای برنامه ی درسی را بررسی کنيد و ببينيد که 
ديگری هست که  احکام  آيا  يا نه.  شده است  رعايت  احکام  انتخاب  در  معيارها  اين  آيا 

دختران يا پسران، در اين سن بايد آن ها را بياموزند؟ 

در  را  دين  سيمای  اسالمی  شعائر  و  مراسم  قرآن:  و  اسالمی  شعائر  و  مراسم  ــ   ٨ و   ٧
قالب رفتارها و نمادهايی به نمايش می گذارند. برخی از آن ها مانند حج و نماز  جمعه واجب و برخی 
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مستحب اند. قرآن کريم اعمال حج را از شعائر اسالمی می شمرد که انجام آن برای افراد واجد شرايط 
واجب است. سوره ی جمعه نيز درباره ی اهميت و وجوب نماز جمعه است. 

روزه يک عمل فردی است اّما وقتی در يک ماه معين و به صورت دسته  جمعی انجام می شود، 
به يک مراسم تبديل می شود. در آن ماه، فضای شهرهای اسالمی رنگ و بوی ديگری به خود می گيرد. 
همين عمل، با مراسم ديگری، مانند مجالس دعا، سفره های افطاری، و کمک به فقيران همراه می شود 

که تأثير آن را روز افزون می کند. 
خانواده  حرمت  و  پاکدامنی  عفاف،  آن،  پيام  که  است  اسالمی  واجب  شعار  يک  زنان  حجاب 

است.
درس های  که  است  شعائر  و  مراسم  از  مجموعه ای  ايشان  ياران  و  حسين (ع)  امام  سوگواری 

بزرگ عشق به خداوند، مبارزه با ظلم و دفاع از حقيقت اسالم را به جامعه ارائه می دهد. 
اين مراسم و شعائر به گونه ای اند که هر کس با هر سن و سالی می تواند متناسب با ويژگی های 
خود، نقشی را بر عهده گيرد و مسئوليتی را انجام دهد. به حق می توان گفت مراسم و شعائر دينی بهترين 

بستر تربيت دينی و پيوند قلبی انسان مسلمان با محتوای دين است. 
اين يک نعمت بزرگ است که خداوند در دين اسالم برای مسلمانان قرار داده تا مسلمانان در 
مراسمی فعال، پويا، با نشاط، دارای هيجان، با روحيه ی تعاون و ده ها ويژگی سازنده ی ديگر خود را 
تربيت کنند و به اعتقادات خود قوام بخشند. آن چه در جوامع ديگر به صورت تصنعی و سطحی ساخته 
وجود  عميق  محتوايی  با  و  دين  چارچوب  با  سازگار  و  طبيعی  طور  به  اسالمی  فرهنگ  در  می شود، 

دارد. 
دوره ی ابتدايی بهترين زمان برای برگزاری اين مراسم است تا تربيت دينی و آموزش های مربوط 

به آن در بستر اين مراسم به دانش آموزان منتقل شود و در قلب آنان خانه کند. 
آن چه اهميت دارد، آن است که کودکان در اين مراسم نقش خود را ايفا کنند و جای بزرگ تر ها 
قرار نگيرند. مفاهيمی بر آن ها تحميل نشود که ذهنشان تحّمل درک آن ها را نداشته باشد. کودکان را 
می توان هم در مراسم شادی و سوگواری و هم در مراسم دقيق و دارای احکام واجب، مثل نماز  جمعه، 
داشته  جنب وجوش  کنند،  کودکی  مراسم  همان  در  آنان  که  شرطی  به  داد،  شرکت  حج  و  روزه داری 

باشند، تحت نظم سخت قرار نگيرند و بتوانند حالت طبيعی خود را بروز دهند. 
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تنظيم برنامه 
فهرستی از مراسم و شعائر دينی تهيه کنيد و برای نحوه ی اجرای سه مورد آن ها 
ابتدايی  دانش آموزان  برعهده ی  می توان  که  را  کارهايی  و  کنيد  برنامه ريزی  مدرسه  در 

قرار  داد، معين کنيد.

ارائه ی محتوا
در ارائه ی محتوا و نحوه ی تنظيم آن بايد به نکات زير توجه کرد: 

توجه  بايد  که  را  نکته ای  مهم ترين  رشد:  شناختی  روان  ويژگی های  و  فراگير  سن  الف) 
داشت، اين است که بدانيم مخاطب ما در چه دوره ی سنی قرار دارد تا بر اين اساس دست به انتخاب 
به  قادر  فکری  عقلی و  توانايی  نظر  از  ابتدايی  دوره ی  در  کودک  که  نکته  اين  از  آگاهی  بزنيم.  مفاهيم 
درک و فهم مفاهيم انتزاعی نيست، موجب می شود تا در بيان آموزه های دينی از مفاهيم ملموس، عينی 

و قابل فهم استفاده کنيم. 
به عنوان مثال درباره ی مفهوم خدا که مفهومی انتزاعی است، الزم است به جای استدالل و 
داليل اثبات وجود خدا از مهربانی و بخشندگی او و از اين که چه نعمت هايی به ما ارزانی داشته سخن 
به ميان آيد؛ چرا که اين موارد برای او قابل درک و عينی است. او می تواند به اندازه ی درک و فهمش 

با خدا سخن بگويد و خواسته هايش را در قالب دعا از او بخواهد. 
ب) استفاده ی بيش تر از بيان غير مستقيم در آموزش مفاهيم اخالقی:  در آموزش های 
اخالقی، استفاده از شيوه ی داستان گويی يکی از مؤثرترين روش های غير مستقيم است. محتوايی که 
بتواند ارزش های اخالقی را در قالب داستان و حکايت ارائه کند، در صورتی که نحوه ی نگارش آن 
متناسب با روحيات کودکان دوره ی ابتدايی باشد و از جذابيت کافی برخوردار باشد، بسيار مؤثرتر از 

شيوه های ديگر است. 
تأثير  تصوير است که  مناسب از  بهره گيری  دينی،  آموزه های  غير مستقيم در  بيان  ديگر  شيوه ی 
آن می تواند به مراتب بيش از متن درس باشد. کتابی که جلد و نقاشی های درون آن بتواند مخاطب را 
به خود جذب کند، اثر گذاری خود را از نظر متون درسی دو چندان می نمايد و آن را در ذهن و رفتار 

کودک ماندگار می کند. 
ديگران،  حقوق  رعايت  دختران،  مناسب  پوشش  مانند  مفاهيمی  آموزش  برای  مثال  عنوان  به 
نگهداری و حفظ طبيعت، تصاوير بهتر از متن می توانند پيام را به کودک برسانند و فراگيران نه تنها 
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مقاومتی برای يادگيری از خود نشان نمی دهند، بلکه تمايل پيدا می کنند که متن مربوط به هر تصوير را 
بخوانند و از جزئيات محتوا با خبر شوند. 

ج) پرهيز از بيان نکـاتی کـه طرح آن هـا بـه دليل رشد ناکـافی دانش آمـوزان، موجب 
برداشت های ناصحيح می شود: در ارائه ی محتوا بايد توجه داشت که معارف و مفاهيم دينی مانند 
بهره  آن  از  و  نوشيد  بايد  را  آن  از  مقداری  پايه  هر  و  سال  هر  برای  که  است  ژرفی  و  عميق  اقيانوسی 
جست. معلم آگاه و صبور اجازه می دهد تا موضوعات دينی مورد نياز کودک و به فراخور حال او و 
به تدريج و براساس اولويت بندی برنامه ی درسی ارائه شود. از هرگونه عجله در آموزش مفاهيم زودتر 

از موعد جدًا بايد پرهيز کرد. 

سؤال:
آيا تهيه ی يک سرود، نمايش يک پانتوميم، مراجعه به اينترنت و مجالت می تواند 
محتوای درسی معلم را با توجه به هدف مورد نظر در برگيرد يا خير؟ داليل خود را برای 

پاسخ منفی يا مثبت خود ذکر کنيد. 

نظر خود را درباره ی متن زير نوشته و آن را تکميل نماييد. 
قرار  فراگيران  اختيار  در  اطالعات  صرفًا  نمی تواند  امروز  دينی  درسی  «کتاب 
مسائل  با  برخورد  در  امروز  شهروندان  به  کمکی  اطالعات،  از  ذهن  پرکردن  زيرا  دهد؛ 
جديد زندگی نمی کند؛ بلکه کتاب های درسی بايد از طريق ايجاد فرصت ها و فعاليت های 
يادگيری انفرادی و گروهی مهارت های ذهنی و عقالنی سطوح باالتر را در فرد تقويت 
کنند. هم چنين فراگير امروز به توانايی های کاوشگری و تحقيق نياز دارد. از آن جا که 
دانش  امروز خيلی سريع رشد می کند و دانش موجود منسوخ می شود، احاطه به دانش 

مفيد و ضروری برای افراد امکان پذير نيست، بلکه افراد بايد .........

د) تنوع در نحوه ی ارائه ی محتوا: يکی از اشکال ارائه ی محتوای دينی، نوشتاری است. 
مختلف محتوا را تشکيل می دهند، به طور مکتوب تهيه و  مفاهيم دينی، اصول و قوانينی که اجزای 
تنظيم می شوند. اين شکل محتوا، شکل غالب است، در حالی که می توان محتوای دينی را در قالب ها 

و شيوه های ديگری ارائه کرد. 
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يک  گاهی  دارد.  بسياری  اثر گذاری  که  است  شکل    ديگری  زيبا،  تصاوير  و  عکس ها  انتخاب 
عکس خوب و معنا دار بيش تر از نوشته در يادگيری فراگير تأثير می کند؛ به ويژه در دوره ی ابتدايی که 

يادگيری به طريق عينی و بصری بهتر انجام می گيرد. 
شکل ديگر ارائه ی محتوا که می تواند تأثير گذاری بيش تری در رفتار دينی کودکان داشته باشد، 
فعاليت های يادگيری است، و ظايفی که به عهده ی يادگيرنده گذاشته می شود و يا معلم در رفتار خود 
منعکس می سازد. به عنوان مثال، معلم درباره ی درس «لباس های ما» در کتاب هديه های آسمان پايه ی 
سوم، می تواند با پوشش يا لباس خاصی در جهت هدف درس، وارد کالس شود و با ايجاد زمينه ی 

الزم، پوشش اسالمی مناسب برای يک زن و مرد مسلمان را توضيح دهد. 
محتوای دينی تنها از سوی برنامه ريزان درسی و يا معلمان در اختيار يادگيرنده گذاشته نمی شود، 
و  مهارت ها  آگاهی ها،  به  می دهد،  انجام  که  فعاليت هايی  طريق  از  می تواند  نيز  يادگيرنده  خود  بلکه 
نگرش هايی دست يابد. اين بخش از يادگيری، پايدارتر از يادگيری هايی است که به طور مستقيم به او 

آموزش داده می شود. اين يادگيری ها را می توان در رفتار و حرکات فرد مشاهده کرد. 
برای  يادگيری  امکان  و  می گيرد  شکل  آموزشی  محتوای  آن  طريق   از  که  ديگری  شيوه ی 
از  بعضی  در  حضور  بازديدها،  است؛  مدرسه  از  خارج  فعاليت های  می سازد،  فراهم  را  دانش آموز 
مجامع و مساجد، زيارتگاه ها ، محيط های طبيعی و ... همگی موجب توسعه ی دانش  و نگرش فراگير 
و  محرم  ايام  در  می تواند  است،  امام حسين(ع)  درباره ی  که  او»  «ياد  درس  مثال  عنوان  به  می شوند. 
با حضور در مساجد و تکايای نزديک به مدرسه تدريس شود و با استفاده از فضای عاطفی موجود 

اثر گذاری بهتری فراهم آورد. 

به سؤاالت زير پاسخ دهيد
١ــ محتوای درس دينی بايد واجد چه ويژگی هايی باشد تا فرد را در زمان حال 

ياری دهد و او را برای بزرگ سالی آماده کند؟ 
٢ ــ محتوای درس دينی و روش آموزش آن چه رابطه ای با يکديگر دارند؟ 

٣ ــ روش های ياددهی ــ يادگيری
موفقيت برنامه ی درسی و تحقق هدف های آن پس از تهيه ی محتوای مناسب، در گرو اجرای 
درست برنامه در کالس است. ممکن است برنامه ی درسی از ويژگی های بسيار مثبت برخوردار باشد 

اما به علت فقدان روش های تدريس مناسب عقيم بماند. 
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نسبت به انواع روش ها و  آشنايی کافی  ابتدا  بايد در  دينی  معلم  بهترين روش ها،  انتخاب  برای 
راهبردهای تدريس و نيز ماهيت درس دينی را داشته باشد تا بتواند با بررسی و تحليل محتوای موجود و 
توانمندی های خود دست به طراحی صحيح تدريس بزند و فعاليت های مورد نظر را يکی پس از ديگری 

به ترتيب و اولويت به گونه ای ارائه کند که رسيدن هدف را آسان گرداند. 

در انتخاب روش تدريس چه نکاتی را بايد مورد توجه قرار داد؟
١) ويژگی های عام: 

١ ــ١ــ روش بايد به عالقه ی فعلی دانش آموزان توجه کند. از آن جايی که دنيای کودک در 
دوره ی ابتدايی دنيای بازی است و کودکان عالقه ی زيادی به بازی کردن دارند، چنان چه بتوان اغلب 
مباحث درس دينی را در قالب انواع بازی ها ارائه کرد، بسيار مطلوب خواهد بود. به عنوان مثال، اگر 
هدف درس، آموزش «سالم» به عنوان يک فريضه ی دينی مد نظر است، می توان با استفاده از بازی 
با کلمات و طرح سؤاالت مناسب، يک يک حروف کلمه ی سالم را با کمک آن ها پيدا کرد و سپس 
متن درس و فعاليت های ديگر را اجرا نمود. يا با بازی بيست سؤالی و با کمک همه ی دانش آموزان 
و درگير کردن آن ها و يا از زبان حيوانات و مالقات يک ديگر (با به صدا در آوردن صدای هر يک از 

حيوانات) اين مفهوم را پيدا کرد و سپس آن را پرورش داد. 
٢ ــ١ــ روش بايد برای فعاليت های خالق و پنهان دانش آموزان فرصت هايی را فراهم سازد. 
که  مقرراتی  و  قيود  از  آزاد  حدودی  تا  و  غنی  محيط های  در  دانش آموزان  توانايی های  و  استعداد ها 
که  شود  اجرا  و  طراحی  طوری  بايد  تدريس  روش  می کنند.  پيدا  بروز  می کنند،  طراحی  بزرگ ساالن 
امکان فعاليت های متنوع را فراهم سازد و هم آزادی فعاليت ها را تضمين نمايد. به عنوان نمونه، در 
موضوع خداشناسی و سپاس از نعمت های بيکران او می توان از فضاهای آزاد و طبيعت استفاده کرد 
و سپس از فراگيران خواست تا به خاطر نعمت هايی که خدا به آن ها داده، با خدا صحبت کنند و حرف 
دلشان را به زبان بياورند. در چنين فضاهايی است که معلم می تواند شاهد بروز خالقيت ها و جمالت 

بکر و نوآورانه ی دانش آموزان باشد. 
دانش آموزان  زمينه های  و  عاليق  و  توانايی ها  در  فردی  تفاوت های  برای  بايد  روش  ٣ ــ١ــ 
پيش بينی های الزم را به عمل آورد؛ با توجه به شرايط محيطی قبل و بعد از تولد کودکان که در توانايی 
ذهنی، عاطفی و جسمانی تفاوت هايی دارند. توجه به اين تفاوت ها و سازمان دهی روش ها براساس آن ها 

اصل مهم در انتخاب روش هاست. 
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سازد.  فراهم  يادگيری  برای  فرصت هايی  عينی  مواد  از  استفاده  طريق  از  بايد  روش  ٤ ــ١ــ 
و  اشيا  به  متصل  تفکر  عينی  تفکر  از  منظور  است.  ابتدايی  دوره ی  کودکان  اصلی  ويژگی  عينی  تفکر 
امور محسوس و ملموس است. به عنوان مثال برای موضوعی مانند معاد و بازگشت به جهان آخرت، 
می توان از مثال های ملموس مانند دوربين فيلم برداری در درس «کسی مرا می بيند» و کارنامه ی درسی 

بهره برد و براساس آن نکاتی را پيرامون معاد عنوان کرد. 
٥ ــ١ــ روش بايد بين راهنمايی معلم و آزادی دانش آموز تعادل به وجود آورد. معلم، هدايتگر 
از  معلم  اگر  فعاليت هاست.  انجام  دهنده ی  دانش آموز،  و  يادگيری  فعاليت های  سازمان  دهنده ی  و 
موضوع خود به انجام دهنده ی فعاليت ها تغيير يابد برای دانش آموز محدوديت به وجود می آورد و اگر 
دانش آموز از موضع انجام فعاليت ها به هدايتگر آن ها تبديل شود، تربيت دچار اختالل می شود. بنابراين 

الزم است در نقش راهنمايی معلم و يادگيری و آزادی دانش آموز اعتدال وجود داشته باشد. 
فراهم  را  مدرسه  در  زندگی  مسائل  حل  در  دانش آموزان  مشارکت  امکان  بايد  روش  ٦ ــ١ــ 
سازد. زندگی در مدرسه نمونه ای از زندگی در جامعه است. اگر دانش آموز امکان مشارکت در حل 
دست  به  بيش تری  توانايی  خود،  اجتماعی  زندگی  مسائل  با  مواجهه  در  کند،  پيدا  را  مدرسه  مسائل 
می آورد و از آن جا که درس دينی، درس چگونه زندگی کردن است، در اين درس بايد فرصت بيابد که 
زندگی درست را تمرين کند؛ برای مثال، با توجه به درس «بچه های طبيعت» در هديه های آسمان پايه ی 
سوم، می توان نظافت و تميز نگه    داشتن محيط مدرسه را به عهده ی دانش آموزان گذاشت و يا در درس 
«سفره ی عمو عباس» که به نکات اخالقی و دينی در باب غذا خوردن توجه دارد، با کمک دانش آموزان 

و در فضايی غير از کالس، نکات اخالقی درس را تمرين کرد. 
دارای  فرد  شخصيت  برگيرد.  در  را  دانش آموزان  رشد  جنبه های  همه ی  بايد  ٧ ــ١ــ  روش 
ابعاد چند گانه است. اگر يکی از آن ها توسعه يابد و ابعاد ديگر رشد پيدا نکند، رشد غير طبيعی و ناسالم 
به وقوع خواهد پيوست. روش بايد شرايط يادگيری برای رشد همه جانبه دانش آموز را فراهم سازد. 

٨ ــ١ــ روش بايد تعادل مناسب در فعاليت های دانش آموزان به وجود آورد. اين فعاليت ها را 
می توان به فعاليت های ذهنی و عملی تقسيم کرد. يادگيری مؤثر در گرو انجام هر دو نوع فعاليت است. 
فعاليت  مستلزم  عملی  مهارت های  تقويت  ولی  است،  ذهنی  مهارت های  تقويت  موجب  ذهنی  فعاليت 
عملی است. کم توجهی به يکی از اين دو نوع فعاليت، دشواری هايی برای دانش آموز به وجود می آورد 

و ناتوانی فرد در مواجهه با مسائل مختلف زندگی را سبب می شود. 
٩ ــ١ــ (روش بايد امنيت و رضايت برای دانش آموز فراهم سازد. يکی از عواملی که موجب 
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رضايت خاطر دانش آموز می شود، انجام فعاليت يادگيری و کسب موفقيت است. وقتی که دانش آموز 
نقشی را به عهده می گيرد و با موفقيت انجام می دهد، رضايت و امنيت الزم را به دست می آورد. عامل 
ديگر ابراز خود است. روش بايد امکان ابراز خود و ارائه ی توانايی ها و استعداد ها از طرف دانش آموز 
را به وجود آورد (به عنوان مثال در اوايل سال دوم ابتدايی که دانش آموزان به راحتی قادر به نوشتن 
و  نوشتن  جای  به  کار،  کتاب  و  آسمان  هديه های  درسی  کتاب  فعاليت های  انجام  در  می توان  نيستند، 
پاسخ کتبی به سؤاالت، آن را بيان کند و يا نقاشی کنند و يا به هر شکلی که می توانند، مفهوم مورد نظر 

را برسانند و معلم دينی آن را بپذيرد). 
٢) ويژگی های خاص: 

در  را  خاصی  نکات  مراسم  و  احکام  و  اعتقادی  اخالقی،  موضوعات  براساس  ويژگی ها  اين 
بردارد که در ذيل می آيد. 

نقش  اخالق  آموزش  و  تدريس  در  اخالق:  آموزش  در  اختصاصی  روش های  ١ ــ٢ــ 
اصلی و اساسی به عهده ی «آموزش عملی» است تا «آموزش نظری». تأثير مثبت يک عملکرد صحيح 
معلم بيش از ساعت ها سخنرانی است. اثر پذيری فراگيران از عملکرد های معلم و مربی به مراتب بيش تر 
و  می دهند  قرار  ذره بين  زير  را  معلم  رفتار  و  اعمال  خاصی  کنجکاوی  با  کودکان  آن هاست.  گفتار  از 
درباره ی آن داوری می کنند. البته اين نکته ضرورت آموزش های نظری را نفی نمی کند، زيرا در هر 
حال، در اخالق نيز به آموزش های نظری نياز داريم اما در دوران کودکی بيش از دوره های ديگر بايد 
فرقی  قال»  «ما  و  قال»  «من  بين  معموًال  کودک  يک  داد.  عملی  آموزش های  به  را  اهميت  بيش ترين 
نمی گذارد و حساب آن دو را از هم جدا نمی سازد (اگر چه او را بايد متوجه تفاوت موجود بين آن دو 
کرد). کوچک ترين حرکت نادرست از سوی معلم يا مربی می تواند آثار و نتايج مثبت ساعت ها درس و 
بحث او را نقش برآب کند. بنابراين بايد سعی شود هر چه ممکن است آموزش های اخالقی شکل عملی 

به خود بگيرد و تنها به شعارهای اخالقی بسنده نشود. 
به  باشد؛  مشاهده ای  يادگيری  می تواند  اخالق  در  نظر  مورد  روش های  از  يکی  لحاظ  همين  به 
که  همان طور  باشد.  نظری  آموخته های  دقيق  و  بارز  نمونه ی  خود  الگويی  رفتار  با  معلم  که  گونه ای 
امام صادق (ع) می فرمايند «کونوا دعاة اللّناس بغير السنتکم»١ مردمان را به غير زبان هايتان به سوی حق 
دعوت کنيد. يا در جای ديگری می فرمايند که «کونوا دعاة الناس باعمالکم و التکونوا دعاًة بالسنتکم»٢ 

١ــ اصول کافی، ج٢ ، ص٧٨
٢ــ قرب اإلسناد، ص٣٧
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«مردم را با رفتار خود به سوی حق رهبری کنيد نه با زبان خويش».
يکی از نکات مهم در اين روش اين است که قول و فعل معلم بايد با يکديگر هم خوانی داشته 
باشد و به واقع شکست يا پيروزی دين در يک جامعه بيش تر در گرو عمل متّدينان است تا آموزش های 

نظری دينی و دانش آموزان بيش تر به رفتار معلم توجه می کنند تا گفتار او.
ـ يادگيری سهيم اند  روش های ديگری مانند ايفای نقش که دانش آموزان خود در جريان ياددهی ـ
و نقش ايفا می کنند تا رفتار مورد نظر را به نمايش بگذارند، می تواند اثر گذاری بيش تری در آموزه های 
اخالقی داشته باشد و چنان چه روش های داستان گويی، پرسش و پاسخ و يا هر روش ديگری با اين 
روش ها تلفيق شود و مجال انديشيدن و نتيجه گيری توسط کودک را فراهم آورد، می تواند اثر بخشی 

الزم را در آموزه های اخالقی در برداشته باشد. 
٢ ــ٢ــ روش های اختصاصی در آموزش عقايد (توحيد و معاد و نبوت): در دوره ی 
ابتدايی چون اهداف خداشناسی حول محور صفات خداوند، مانند مهربانی، بخشندگی، دانايی و توانايی 
اوست، بهتر است از روش هايی که کودک را با اين صفات خدا آشنا می سازد، استفاده کرد. مشاهده ی 
آثار خداوند در پيرامون خود، مناسب با اين اهداف است. گردش گروهی و قرار گرفتن در طبيعت يکی 
بخشندگی  و  مهربانی  می تواند  بهتر  درختان  و  گل ها  ديدن  و  طبيعت  در  حضور  روش هاست.  اين  از 
خدا را برای کودک عينی و ملموس بگرداند. صدای پرندگان، ترنم نسيم و تکان خوردن برگ ها گوش 
جان  را نوازش می دهد و کودک می تواند با دستان و پاهای خود لطافت و نرمی چمنزارها، رطوبت و 
خنکای رود و سبزی برگ ها را حس کند؛ بوی خوش گل ها را استشمام کند و در حرکت و راهيابی 
مورچگان در کنار النه شان و تالش آن ها برای زندگی، بخشندگی خداوند را نسبت به تمام موجودات 
دريابد. در آن فضا خواندن شعر و سرود دسته جمعی کتاب درسی، با الحان مختلف می تواند خاطرات 
خوش و شيرينی را از خداشناسی در ذهن و افکار او باقی بگذارد. خاطراتی که هرگز از ذهن او پاک 

نشود و حالوت آن برای روزگاران طوالنی ماندگار بمانند. 
شيوه های مختلف آموزش معاد 

با توجه به اهميت معاد و غيب باوری در تعليم و تربيت اسالمی که شامل مفهوم معاد، قيامت و 
ذات خداوند متعال است و پيچيدگی درک اين مفاهيم و باور آن ها برای اذهان و افهام مأنوس با تجربه، 
اين انتظار و پرسش مطرح است که چگونه بايد اين موضوع را ــ به ويژه برای کودکان ــ تدريس کرد؟ 

برای آموزش معاد، سه روش ممکن است: 
از  معاد،  موضوع  تدريس  و  آموزش  در  می توان  استداللی:  روش  به  معاد  الف)  اثبات 
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استدالالت رايج کالمی سود جست. اّما پرواضح است که اين روش برای کودکان دبستانی هيچ گونه 
کاربردی نخواهد داشت؛ زيرا در آن دوره هنوز مقدمات موضوع معاد برای دانش آموزان طرح نشده 
است تا براساس آن به يک استدالل منطقی دست يابند. هم چنين ذهن آن ها آمادگی و توانايی استدالل 
منطقی براساس مفاهيم مجرد و انتزاعی را ندارد. داليل و ضرورت وجود معاد و جهان آخرت هم هنوز 
مورد سؤال آن ها نيست و بنابراين، بيان برهان ها و استدالالت مربوط به اين بحث در دوره ی ابتدايی، 

مورد نياز نيستند.
ب) بيان ويژگی های جهان آخرت و کيفيت زندگی پس از مرگ: کيفيت زنده   شدن انسان 
پس از مرگ، حسابرسی و سنجش اعمال وی، ويژگی های بهشت و جهنم، کيفيت زندگی او در جهان 
آخرت و ... از نکاتی هستند که دانستن آن ها برای همه ی مسلمانان الزم است؛ اما می توان آن چه را 
که برای کودکان قابل فهم تر و به تجاربشان نزديک تر است، بيان کرد. زيبايی ها و نعمات موجود در 
بهشت، خشنودی خداوند از انسان های خوب و اعمال نيک ايشان و آرامش و خوشحالی نيکو کاران 
در آن جا، ناراحتی و رنج کسانی که در اين جهان به ديگران آزار رسانده و ستم کرده اند، از مواردی 
هستند که تجسم آن ها برای کودکان دوره ی ابتدايی، تا حدی ممکن است و آن ها به انجام اعمال خوب 
و دوری از کارهای بد ترغيب می کند. بنابراين، هدف از تصوير گری جهان آخرت و کيفيت زندگانی پس 

از مرگ، ايجاد انگيزه برای انجام کارهای خوب و دوری جستن از بدی ها در دانش آموزان است. 
گاِه  به  همواره  نامأنوس:  و  غيبی  امور  تفهيم  برای  ملموس  و  عينی  امور  تمثيل  ج) 
فهم  پايه ی  بر  لطيف  استداللی  تمثيل،  جست.  بهره  بايد  تمثيل  منطق  از  استدالل،  زبان  ناکارآمدی 
مخاطب با استفاده از مشابهت هاست و سرعت پذيرش نتيجه ی آن از سوی مخاطب به مراتب بيش از 
استدالل است. در آموزش معاد می توان از تمثيل های گوناگون استفاده کرد. به عنوان مثال، از تمثيل 
کارنامه برای نامه ی اعمال، از تمثيل شادی و غم پس از دريافت کارنامه برای شادی و رنج حاصل از 
محاسبه ی الهی، پاداش و جزا و عتاب  ناشی از ثمرات کارنامه برای پاداش و جزای الهی و ... اما 
نکته ی ظريف تر از مو در بهره جويی از تمثيل، اين جاست که کودکان در سال های اول دوره ی ابتدايی هنوز 
در برقراری ارتباط ميان مثال و موضوع مورد نظر آن دچار مشکل اند و گاه اين امر هرگز حاصل نمی شود 
و فقط دانش آموز، پاسخ را حفظ و عينًا بيان می کند. در نتيجه بايد از تمثيل هايی ساده استفاده کرد. به اين 
معنا که اوًال تجارب کودکان در زمينه ی موضوع، به اندازه ای باشد که ويژگی های آن را خوب بشناسند و 
ثانيًا وجه شباهت به خوبی آشکار باشد و دانش آموز، آن را به سادگی درک کند. شايد بتوان گفت در بخش 

معاد، استفاده از بيان مستقيم، اثر بخش تر از برخی تمثيالت غير مستقيم خواهد بود. 
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شيوه آموزش در نبوت و امامت
د) داستان گويی در بحث نبوت و امامت: شيوه داستان گويی برای مباحث مربوط به نبوت 
که  کرد  عنوان  کودکان  برای  گونه ای  به  را  داستان گويی  می توان  البته  باشد.  مفيد  می تواند  امامت  و 
کنند. در اين گونه  عنوان قصه گو يک درس را ارائه  باشند و يا اين که چند نفر به  خودشان  قصه گو 
دروس در دوره ی ابتدايی الزم نيست تأکيد بر ريزه کاری های درس انجام پذيرد؛ بلکه آن چه عمده و 
اساسی است، اين است که شخصيت داستان (پيامبران و امامان) برای دانش آموزان زيبا جلوه کند؛ 
سپس از کودکان خواسته شود تا حس و حال خود را پيرامون رفتار مورد نظر در داستان را نوشته و يا 
بيان کنند. سؤاالتی که صرفا جنبه ی حفظی دارد و هيچ گونه حس و حالی را در کودک بر نمی انگيزد 

بايد به حداقل برسد. 
٣ ــ٢ــ روش های اختصاصی در آموزش احکام و مراسم اسالمی: از آن جا که اغلب 
معلم  است  بهتر  پس  کند،  ايجاد  فراگير  در  را  مهارت هايی  و  رفتارها  بايد  احکام  به  مربوط  مباحث 
روش هايی را برگزيند که در آن اجازه ی تمرين و ممارست به فراگير داده می شود؛ يعنی عالوه بر بيان 
احکام، موقعيت های تمرين و تکرار آن ها بايد فراهم شود تا بر اثر تکرار و ممارست، جا افتاده و انجام 

آن ها آسان شود. 
سوگواری ها  جشن ها،  اعياد،  قبيل  از  اسالمی  مراسم  با  را  کودکان  که  دروسی  در  هم چنين 
مسئوليت و نقش اصلی  برپا شود و  مدرسه  مراسم در  بهتر است اين  عبادی آشنا می سازد،  مراسم  و 
بر  عهده ی دانش آموزان باشد و معلم چونان کارگردانی بازيگران خود را به صحنه آورد و هر کدام در 
در  درس  اهداف  و  باشند  شريک  همکاری،  از  حاصل  لذت  در  تا  بپردازند  نقش  ايفای  به  خود  جای 
خالل چنين رفتارهايی حاصل گردد. روش های ياران ياور و بعضی از روش های گروهی برای اين گونه 

مباحث مناسب اند. 
كدام روش تدريس مناسب تر از ديگر روش ها در درس دينی است؟ روش های تدريس 
را می توان به کليد هايی تشبيه کرد که قفل های بسته ی پيش روی معلم را که همانا گوناگونی موضوعات 
باز  را  است  و ...  مختلف  فرهنگ های  و  کالسی  فضاهای  دانش آموزان،  فردی  تفاوت های  درسی، 
می کند. به تناسب هر قفلی، معلم می تواند از کليد خاصی يا کليدهای متفاوتی استفاده کند و مشکل را 
حل نمايد.«هر نسخه مناسب دردی است؛« بنابر اين در پاسخ به اين سوال که کدام روش تدريس بهتر 
است، می توان گفت هيچ روشی بر روش ديگر مزيت و برتری ندارد و معلم مانند طبيبی حاذق، با توجه 
به حال بيمار و شرايط موجود نسخه ی خاصی ارائه می کند.روش ها، ابزار و لوازمی هستند که با در 
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اختيار داشتن آن ها، معلم می تواند مشکالت پيش روی خود را به راحتی کنار بگذارد و درس خود را 
به بهترين نحو ممکن در جهت تحقق اهداف ارائه کند. آن چه مهم است، حضور فعال دانش آموز در 
هنگام تدريس است. اين فعاليت، ضرورتًا به معنی نوشتن، حرف   زدن و انجام يک کار عملی نيست. 
مهم تر از اين امور، حضور ذهن فعال دانش آموز و درگيری فکری و عاطفی او در حين درس است. 
از اين رو، چه بسا در موقعيتی سخنرانی اثر بيش تری از کار عملی داشته باشد و يا در محيطی طبيعی 
و فضای باز، فعاليت گروهی و کاوشگری آثار مثبت بيش تری نسبت به کار در کالس و فعاليت های 

کالسی داشته باشد. 
معلم دينی بايد اشراف کافی به انواع روش ها داشته باشد تا بنا بر مقتضيات درس و سن مخاطب 
بتواند دست به انتخاب بزند و با توجه به ايجاد تنوع در تدريس، تأثير الزم را از نظر معنوی و فکری بر 

مخاطب بگذارد. 
مورد نظر، از چه  کالس  برای  تصميم می گيرد  يادگيری است و اوست که  مدير  معلم،  در واقع 
روشی سود ببرد و آن را در چه فضايی اجرا کند. موقعيت، امکانات، توانمندی ها، موضوعات و ... 

همگی عوامل تأثير گذار در انتخاب روش تدريس اند.
بنابر مطالب گفته شده بهترين روش،روشی است که معلم را در نيل به هدف، متناسب با شرايط 
و امکانات و ويژگی های مخاطب او را سهل تر و آسان تر به اين منظور برساند و در کودک شوق و ذوق 

يادگيری و اشتياق به فرا گرفتن را برانگيزاند.

٤ ــ ارزش يابی 
پس از انتخاب هدف مناسب و تهيه ی محتوا و ارائه ی آن با روش های مطلوب، چهارمين عنصر 

مهم در برنامه ريزی درسی، ارزش يابی است. 
با ارزش يابی در می يابيم که آيا اهداف مورد نظر دينی تحقق يافته است؟ آيا الزم است فعاليت های 
ديگری ارائه شود؟ کدام يک از دانش آموزان به اهداف مورد نظر به طور کامل نرسيده اند و چرا؟ به بيان 

ديگر در تعريف ارزش يابی می توان گفت: 
اطالعات  تفسير  و  تحليل  جمع آوری،  برای  نظام دار (سيستماتيک)  فرايند  يک  به  «ارزش يابی 
حال  در  يا  يافته اند  تحقق  مورد   نظر  هدف های  آيا  که  شود  مشخص  که  منظور  اين  به  می شود؛  گفته 
تحقق يافتن اند و ميزان اين تحقق چقدر است١. چنان چه به معنا و مفهوم کلمه ی ارزش يابی بيش تر 

١ــ (سيف، علی اکبر، اندازه گيری و ارزشيابی، ص٣٢) 
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طرح  با  معلم  است  الزم  و  است  يافته  تشکيل  و «يابيدن»  کلمه «ارزش»  دو  از  که  می بينيم  کنيم،  دقت 
فعاليت های مناسب ارزش های وجودی فراگيران را بيابد و در مورد آن ها به قضاوت و تصميم گيری 

بپردازد. 
ارزش يابی به عنوان يک بخش مهم در فرايند آموزش، از آن جهت قابل توجه است که آينه ی 
تمام نمای همه ی زحماتی است که ياد گيرنده و عوامل ياد دهنده برای رسيدن به اهداف آموزشی متحمل 
می شوند و نشان دهنده ی ميزان پيشرفت دانش آموز و نيز ميزان توانايی ها و موفقيت معلم، برنامه ريزان 

و مؤلفان است. 
نداشتن  دور  نظر  از  ضمن  بايد  دينی،  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه ی  در  ارزش يابی  شيوه های 
نوين  ديدگاه های  بر  تکيه  با  می رود،  شمار  به  آن ها  محصول  فعلی،  ارزش يابی  نظام  که  واقعيت هايی 
روان شناسی تربيتی و با در نظر داشتن روش های ارزش يابی متناسب با رويکرد جديد در تعليم و تربيت 

دينی تنظيم شود. 
هدف از ارزش يابی چيست؟ 

شايد بهتر باشد برای پاسخ به اين سؤال بگوييم هدف از ارزش يابی در تربيت دينی چه نبايد باشد؛ 
زيرا فهم بعضی از مطالب با ضد خود بهتر ميسر است. زمانی که موضوع ارزش يابی مطرح می شود، 
بالفاصله در ذهن اغلب معلمان موضوع امتحان نقش می بندد، در حالی که امتحان های معمول و مرسوم 
به  منظور  همين  برای  می شود.  استفاده  ارزش يابی  در  آن  از  که  باشد  مواردی  از  يکی  می تواند  فعلی 

نکات ذيل اشاره می شود. 
ـ هدف از ارزش يابی رتبه بندی دانش آموزان و ايجاد دلهره و اضطراب نيست تا از اين طريق  ١ ـ

بعضًا حسادت، نگرانی و تقلب را در دانش آموزان پرورش دهيم. 
ـ   هدف از ارزش يابی صرفا تعيين نمرات کمی به منظور وارد کردن در کارنامه نيست؛ بلکه  ٢ ـ

کمک کردن برای آموختن، بيش تر است. 
٣ ــ ارزش يابی صرفا برای مشخص ساختن موارد اشتباه و ضعف های دانش آموز و به اصطالح 
امروز «مچ گيری» نيست. هم چنين ارزش يابی برای ثبت اشکاالت و گزارش آن به ديگران به کار برده 
نمی شود؛ بلکه وسيله ای است برای تحريک و تشويق دانش آموزان به يادگيری بيش تر و کمک به او. 

٤ــ هدف از ارزش يابی انباشت معلومات نيست؛ بلکه جنبه های عملی و نگرشی و عاطفی در 
که  ارزشمندند  هنگامی  دينی،  اعمال  زيرا  است؛  دانشی  جنبه های  از  حسا س تر  و  مهم تر  دينی  درس 
باشند. اگر چه اين نکته نيز در خور توجه است که شناخت و  تمايل درونی و قلبی  ايمان و  براساس 
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دانش، مقدمه ی انجام اعمال دينی است. 
٥ ــ با توجه به مطالب مطرح شده هدف از ارزش يابی در تربيت دينی تعيين ميزان رشد همه جانبه ی 
کودک است؛ بدين معنا که مشخص شود تا چه ميزان نگرش مثبت و عالقه مندی به آموزه های دينی 
در دانش آموز ايجاد شده است. هم چنين ارزش يابی جهت ارائه ی بازخورد و آگاهی الزم به کودک و 
معلم به منظور رفع نواقص و تقويت جنبه های مثبت به کار می رود. با توجه به اين معنا ارزش يابی نيز 

مانند ديگر عناصر در برنامه ی درسی جهت تحقق هر چه بهتر اهداف به کار گرفته می شود. 
٦ ــ با توجه به تفاوت های فردی،هر دانش آموز با خود مقايسه می شود. به بيان ديگر رقابت هر 

دانش آموز با خود اوست، نه با دانش آموزان ديگر. 

سؤال:
ــ آيا ما به عنوان معلم دينی در کار با دانش آموزان آنان را ارزش يابی می کنيم يا 

ارزش گذاری؟
ــ کدام يک صحيح  است؟ چرا؟

ــ چه تمهيداتی را بايد در نظر بگيريم و به چه نکاتی بايد توجه کنيم؟ 

ارزش يابی چه زمانی انجام می شود؟ 
ارزش يابی بعد از ارائه ی درس و انتهای درس انجام نمی پذيرد؛ بلکه ارزش يابی از همان آغاز 

تدريس شروع می شود و در حين تدريس و پايان آن ادامه می يابد، بنابراين:
١ ــ ارزش يابی از تدريس و تدريس از ارزش يابی تفکيک ناشدنی و جدايی ناپذير است. 

٢ ــ هر روز تحصيلی، هم روز درس است هم روز ارزش يابی؛ يعنی در موضوع و مقوله های 
دينی نمی توان زمانی را برای تدريس و زمانی را برای ارزش يابی اختصاص داد. سؤال دانش آموز، 
پاسخ های شفاهی او، نحوه ی انجام فعاليت های کالسی و خارج از آن، همه و همه می تواند مالکی برای 

ارزش يابی فرد تلقی شود. 
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١ ــ کتاب درسی 
در برنامه ی درسی، کتاب جايگاه ويژه ای دارد و عمده ی مطالب و مفاهيم مورد نياز کودک در 
تربيت دينی به صورت مطالب نوشتاری و تصويری در کتاب گنجانده می شود و به تبع آن ديگر فعاليت ها 
و کارهای معلم سمت و سو می يابد. کتاب درسی، مفاهيم جزئی معين شده در راهنمای برنامه ی درسی 

را در  قالب درس، شرح و بسط می دهد و در شکلی آموزشی ارائه می کند. 
کتاب درسی دينی در دوره ی ابتدايی بايد واجد ويژگی های خاصی باشد تا جذابيت و شيرينی 

الزم را برای خواندن در مخاطب ايجاد کند که نکات مهم آن عبارت اند از: 
بايد  درسی،  برنامه ی  راهنمای  در  شده  مشخص  معيارهای  و  اصول  درس،  هر  تدوين  در  ١ــ 

مراعات شوند. 
٢ ــ از نظر حجم و محتوا کم باشد؛ به گونه ای که کودک از خواندن آن احساس ثقل و سنگينی 

نکند.
٣ ــ مفاهيم به کار رفته و واژگان استفاده شده قابل درک و فهم کودک باشد و به تناسب رشد 

سن او به بار معنايی کلمات و عبارات افزوده شود. 
٤ ــ از تصاوير جذاب و دوست داشتنی و نيز طرح جلد مناسب استفاده شود، چرا که در دوران 
ابتدايی زبان تصوير از زبان نوشتاری گوياتر و رسا تر است و چنان چه در نگاه اول، فراگير بتواند با   کتاب 

درسی ارتباط برقرار کند، در او رغبت خواندن متن و مفاهيم درون آن هم ايجاد خواهد شد. 
است،  ضروری  بسيار  سوم  پايه ی  تا  نوشتاری  نظر  از  کلمات  درشتی  کتاب و  مناسب  ـ قطع  ٥ ـ
زيرا کودک از نظر ديد و نگاه کردن به قابليت ها و توانمندی های الزم نرسيده است. لذا قطع کتاب بايد 

بزرگ و کلمات درشت باشند. 
٦ ــ رنگ مناسب يکی ديگر از عناصر تأثير گذار در تصاوير، صفحه بندی و جزئيات مطالب، 
در کتاب درسی است. چنان چه تعادل الزم رعايت شود و از رنگ های سياه و تيره در حد ضرورت 

فصل دوم

مواد تعليمی و تربيتی در برنامه ی درسی دينی
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مطالب  و  تصاوير  مشاهده ی  و  مطالعه  به  ميل  در  فراگير  رغبت  و  جذابيت  بر  می تواند  شود،  استفاده 
گوناگون آن بيفزايد. 

٧ ــ رعايت نکات الزم برای شروع و فرود کتاب درسی يکی ديگر از عناصر تأثير گذار است. 
خوب است کتاب با مقدمه ای تصوير گونه و بيان فهرست مطالب آن هم به شکلی جذاب، رغبت الزم را 
در دانش آموز ايجاد کند. پايان کتاب نيز با پايان آخرين درس همراه نباشد؛ بلکه همانند آغاز، با استفاده 

از تصوير مناسب حال کودکان فرود مناسبی داشته باشد. 
٨ ــ رعايت صفحه بندی مناسب، سفيد خوانی و بخش بندی کتاب می تواند به ايجاد نظم منطقی 
و تأثير گذار در ذهن کودک کمک کند، اين تقسيم بندی ها می تواند با کمک چند رنگ، يا استفاده از 

يک لگوی خاص برای هر بخش مورد استفاده قرار گيرد. 
٩ ــ در متونی که از نظر معنايی ثقيل است، بايد از تصاويری بهره گرفته شود که حتی االمکان 
موضوع را برای کودک ملموس و عينی جلوه دهد. به عنوان نمونه می توان در موضوع خداشناسی 
صفت رحمانيت يا رحيم بودن خدا را با استفاده از نعمت هايی که خداوند در اختيار انسان ها و ديگر 

موجودات قرار داده است، به تصوير کشيد و کودک را در درک موضوع ياری داد. 

بررسی
يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را انتخاب کنيد و ببينيد که تا چه 

اندازه اين معيارها در آن ها رعايت شده است؟  

ساختار هر درس در کتاب درسی دينی 
هر درس دارای اجزايی است که همه ی آن اجزا بايد در خدمت تحقق ويژگی های يک محتوای 

مطلوب باشند. اين اجزا عبارت اند از: 
ـ   عنوان:  عنوان درس دينی الزم است برانگيزاننده باشد و عالقه ی مخاطب را به خواندن  ١ ـ
متن و توجه به تصاوير جلب کند. هم چنين عنوان درس می تواند با طرح سوال و ايجاد ابهام و کنجکاوی، 
فراگير را عالقه مند به مطالعه و خواندن متن درس نمايد. از ديگر کارکردهای عناوين دروس می توان 

به پرورش خالقيت، جهت دهی به مسير يادگيری و چکيده ی درس اشاره کرد. 
٢ــ متن درس: می توان گفت عمده ی محتوای آموزشی هر درس در متن آن گنجانده می شود. 
از اين رو، متن درس دينی در دوره ی ابتدايی بايد کوتاه، رسا و در عين حال برای کودکان دلنشين باشد 
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و تا جايی که امکان دارد، از داستان های زيبا تشکيل شده باشد. چرا که شنيدن داستان برای هر فردی 
شيرين است و برای کودکان شيرين تر. 

نکته ی ديگر اين است که جمالت به کار برده   شده در متن بايد کوتاه باشد و معانی واژگان آن 
برای فراگير قابل درک و فهم باشد. از به کار بردن کلمات و عباراتی که معنای انتزاعی و استداللی 

دارند، حتی االمکان بايد پرهيز شود. 
متن درس بايد با توجه به محسوسات و تجربيات کودک پی ريزی شود تا بتواند آن را درک کند 
و با آن ارتباط برقرار نمايد. به همين دليل مثال های اخالقی و آموزه های احکام بايد به گونه ای انتخاب 

گردد که کودک را با مسائل روزمره آشنا کند. 
برای پرورش قوه ی تخيل و دامن   زدن به آن، متن درس بايد ويژگی های الزم را در اين زمينه 
دارا باشد. هم چنين بايد قوه ی تفکر و تعقل کودکان را به کار بگيرد و آرام آرام آن را گسترده تر کند. 

ـ تصاوير: در کتاب درسی قبل از هر چيزی، تصاوير با کودکان سخن می گويند و چنان  چه  ٣ ـ
تصوير  و  کودک  بين  تأثير گذاری  ارتباط  آغاز  همان  از  باشند  شده  طراحی  دلنشين  و  جذاب  تصاوير 

برقرار می شود. 
کودکان زيبايی را دوست دارند و روح آن ها با زيبايی پيوند عميقی دارد. آن ها به دنبال چيزهايی 
هستند که چشم ها و گوششان را بنوازد و قوه ی تخيلشان را به پرواز در آورد. کودکان رنگ آميزی و 
هنر را دوست دارند. از تکلف و زياده گويی بيزارند و هر چه، فطرت زيبا پرست آن ها را ناديده بگيرد، 
طرد می کنند. استفاده کردن از رنگ های شاد و فرح   بخش و پرهيز کردن از رنگ های کدر و بی روح، 
آموزش  رکن  زيبايی   شناختی،  جنبه های  به  توجه  کند.  ايجاد  کودکان  در  بصری  مثبت  تأثير  می تواند 
دينی به   شمار می آيد و کمک می کند که اوًال، آن ها از دين و آموزه های آن، تصويری زيبا در ذهن داشته 
باشند؛ ثانياً  درون مايه ی فطری دانش آموزان مورد توجه قرار گيرد؛ ثالثًا، چهره ای زيبا از الگوهای 
دينی بر پرده ی جان و انديشه شان نقش بندد. همان گونه که در احاديث و روايات دينی وارد شده است 

«العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر» ١
يکی از ابزارهای مفيد پرورش حس زيبايی دوستی در کودکان استفاده ی مؤثر از تصاوير است. 

تصاوير کار کردهای ديگری نيز می تواند داشته باشد، از جمله: 
ــ عينی کردن مفاهيم 

ــ ايجاد احساس لذت 
١ــ کنزالفوائد،  ج١،  ص٣١٩ 
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ــ شروعی مناسب برای تدريس 
ــ کامل کردن آموزش و متن درس 

ــ تقويت توانايی بهتر ديدن و بيش تر فکر کردن 
ــ ايجاد ابهام، طرح سؤال و کنجکاوی 

٤ ــ فعاليت ها و تمرين های انتهای درس: اين فعاليت ها در واقع، جهت دهنده ی فعاليت های 
يادگيری و حاوی پيام اصلی هر درس است. اين فعاليت ها بايد به گونه ای طراحی شوند که مجال تفکر 
و انديشه را به کودکان بدهند و خالقيت را در آن ها پرورش دهند. از طرح سؤاالتی که صرفًا پاسخ يک 
کلمه ای دارند، حتی االمکان بايد پرهيز کرد، سؤاالتی که صرفًا درباره ی نام يک فرد، يک زمان يا يک 
واقعه ی خاص است؛ چرا که اين گونه سواالت جنبه ی حفظی دارد و با رويکرد جديد تعليم و تربيت 
دينی مناسبت ندارد (به عنوان مثال آن چه که درباره ی پيامبران و امامان اهميت دارد، صرفًا شناخت 
شخص آن ها نيست که در چه تاريخی به دنيا آمده و در چه تاريخی چشم از جهان فرو بسته اند و يا 
اين که خليفه ی زمان آن ها چه کسی بوده است؛ بلکه شناخت شخصيت و سيره و منش اين بزرگواران 

مهم تر بوده و مورد نظر است.) 
فعاليت های پايانی درس دينی می تواند وسيله ی مناسبی برای ارزش يابی درس قرار گيرد. اين 

فعاليت ها می تواند به نوعی پل ارتباطی کتاب درسی و کتاب کار باشد. 

بررسی
يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را انتخاب کنيد و ببينيد که تا چه 

اندازه اين معيارها در آن ها رعايت شده است؟ 

٢ ــ کتاب کار 
در ادامه ی فعاليت ها و تمرين های کتاب درسی، الزم است دانش آموز فعاليت های ديگری را به 
انجام برساند تا هدف درس به طور کامل تحقق يابد. اين فعاليت ها در مجموعه ای با عنوان کتاب کار 

فراهم می آيد. 
فعاليت های کتاب کار اهداف زير را پيگيری می  کند. 

١ ــ تثبيت يادگيری از طريق ارائه ی مثال ها و نمونه های ديگر 
٢ ــ بسط و توسعه ی مطالب ياد  گرفته شده و تکميل آن ها 



١٠٣

٣ ــ ايجاد خالقيت و نوآوری در فراگيران 
ـ ايجاد زمينه ای برای شروع درس جديد (آماده سازی)  ٤ ـ

از آن جا که هدف از فعاليت های کتاب کار ايجاد عشق و عالقه، تفکر و انديشه نسبت به باورهای 
مذهبی و آموزه ها و مفاهيم دينی است، بايد فعاليت ها و سؤاالت، با توجه به عالقه مندی های کودکان 
طراحی شود تا به اين وسيله زمينه ی شوق به انجام آن ها و انگيزه ی الزم برای تکميل و پاسخ به آن ها 
گوناگون،  تصاوير  از  استفاده  جمله  از  فعاليت ها  در  تنوع  لحاظ  همين  به  شود.  ايجاد  فراگيران  در 
مقايسه کردن، مشاهده کردن دقيق اجزای يک نوشته يا تصوير، تکميل کردن داستان ، تهيه ی گزارش، 
ترکيب بعضی از مفاهيم، حل کردن جدول، رنگ آميزی، ساختن کاردستی و  ... در ايجاد انگيزه جهت 

پاسخ گويی به سواالت و تمرين ها بسيار مؤثر است. 
زمان انجام فعاليت ها چه زمانی است؟ 

از  بعضی  جهت  همين  به  است.  معلم  برعهده ی  درس  يک  آموزش  نحوه ی  و  کالس  مديريت 
فعاليت های کتاب کار می تواند به صالحديد معلم حتی قبل از شروع درس انجام شود و اين فعاليت 
مقدمه ای برای بقيه ی فعاليت ها باشد و يا اين که فعاليت ها در حين درس و يا پايان درس باشد. بهتر 
است تا جايی که امکان دارد، اين فعاليت ها در حضور معلم و با نظارت او به انجام رسد؛ مگر بعضی 
از فعاليت ها که نياز به کار بيرونی و همفکری با ديگران داشته باشد. فعاليت هايی نظير تهيه ی گزارش، 
ساخت يک کاردستی و ...؛ بنابراين تعيين زمان انجام فعاليت های کتاب کار به زمان خاصی محدود 

نمی شود. 
فعاليت های کتاب کار را چگونه بررسی کنيم؟ 

با توجه به اهداف کتاب کار، بهترين نحوه ی بررسی کار دانش آموزان ارائه ی بازخورد مناسب 
است. به عنوان مثال چنان چه دانش آموزی داستان نيمه تمام يک موضوع اخالقی را توانسته باشد در 
جهت اهداف درس به پايان برساند، خوب است معلم با نوشتن چند جمله او را از نحوه ی انجام دادن 
فعاليتش آگاه کند باز خورد الزم را از جهت نقاط قوت و ضعف به او ارائه کند تا دانش آموز بداند نظر 

معلم پيرامون فعاليت و کار او چيست.
تذکر: از نوشتن جمالت کليشه ای مانند  (خوب است، آفرين، صد آفرين، مالحظه شد و ...) 
چه  نمی شود  متوجه  او  و  نمی سازد  آگاه  خود،  کار  جزئيات  از  را  دانش آموز  زيرا  شود؛  خودداری 
اصالح  آن ها  و  رفع  جهت  در  تا  است  بوده  نامناسب  يا  مناسب  او  فعاليت  در  کارهايی  چه  يا  قسمت 

قدم های الزم را بردارد. 



١٠٤

سؤال:
١ ــ چه قطع، اندازه و حجمی برای کتاب پيشنهاد می کنيد؟

مناسب  جلسه  يک  برای  را  گروهی  فعاليت  تعداد  چه  زمان  به  توجه  با  ٢ ــ 
می دانيد؟

نتيجه ی  يک  به  مشورت  از  پس  و  بگذاريد  ميان  در  دوستان  با  را  خود  داليل 
منطقی برسيد. 

٣ ــ کتاب راهنمای معلم 
درسی  کتاب  مؤلفان  توسط  و  شود  پيش بينی  معلم  راهنمای  کتاب  بايد  درسی،  برنامه ی  هر  در 

تنظيم گردد و در اختيار معلم قرار گيرد. 
راهنمای معلم به طور عمده شامل دو قسمت می شود: کليات و راهنمای تدريس هر درس. 

در بخش کليات به تبيين برنامه ی درسی و مبانی آن می پردازند که معموًال شامل عناوين زير است:
ــ اصول حاکم بر برنامه ی تعليم و تربيت دينی 

ــ رويکرد برنامه 
ــ اهداف کلی تعليم و تربيت دينی در هر پايه 

ـ  توضيحات مختصر بخش های مختلف کتاب و نحوه ی تقسيم بندی آن  ـ
ــ ويژگی های محتوای آموزشی دينی در دوره ی ابتدايی

ــ ساختار دروس 
هدف از ارزش يابی و انواع آن 

ــ نحوه ی ثبت ارزش يابی و زمان آن 
در بخش راهنمای تدريس، به چگونگی تدريس هر درس پرداخته می شود و معموًال نکات زير 

مطرح می گردند: 
ــ هدف درس 

ــ توضيحات درس
ــ انتظارات از دانش آموز در اين واحد درسی 

ــ مفاهيم کليدی 
ــ توصيه هايی برای شروع درس 
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ــ نحوه ی انجام فعاليت های پايانی هر درس 
ــ نحوه ی انجام فعاليت های کتاب کار 

ــ ارزش يابی از آموخته ها 
ـ  دانستنی های معلم  ـ

تذکر ١: يکی از نکات مهم در آموزش دروس برنامه ی تعليم و تربيت دينی اين است که معلم 
برای آموزش يک درس، ضروری است همواره اين سه کتاب را يک جا در اختيار داشته باشد تا با 
اشراف بر اهداف و توضيحات هر درس، و توجه به توانمندی ها و هنرمندی های خود، درس را برای 
خود تحليل کند و آن را برای آموزش طراحی نمايد. لذا بی توجهی به راهنمای معلم و نکات مطرح شده 
موجب ابتر ماندن تدريس و آموزش می شود. به همين جهت محتوا در برنامه ی درسی دينی صرفًا کتاب 
درسی و کتاب کار نيست، بلکه مجموعه ی کتاب درسی، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم به عالوه ی 

ديگر نکات مطرح شده در موضوع محتوا، مطالب و محتوای درسی دينی را تشکيل می دهد. 
تذکر ٢: نکته ی ديگر حائز اهميت اين است که مؤلف می تواند، برحسب برخی از ضرورت ها، 
بعضی از مطالب مورد نياز دانش آموز را در کتاب درسی نياورد و آن را در کتاب راهنمای معلم توضيح 

دهد. عدم آگاهی معلم از اين نکات موجب ناقص ماندن آموزش درس دينی می گردد. 
سؤال:

استفاده  مورد  بايد  معلم  راهنمای  در  شده  مطرح  نکات  و  مطالب  حد  چه  تا  ١ ــ 
قرار گيرد؟

را  خود  تـدريس  روش  کـرده،  انتخاب  را  درسی  کتاب  درس های  از  يکی  ٢ ــ 
تنظيم، و در کالس ارائه کنيد. 

٤ ــ رسانه ها و نرم افزارها 
عصر کنونی عصر ارتباطات نام گذاری شده است و برنامه های درسی با توجه به پيشرفت های 
حاصل شده در جهتی برنامه ريزی می شود تا بتواند از طريق رسانه های مختلف دانش آموزان را درگير 
يادگيری کند و دانش آموز در آموزش خود، دخيل باشد و به عنوان موجودی فعال مورد توجه قرار 
گيرد. لذا درس دينی نيز برای همين منظور استفاده از رسانه ها و نرم افزارهای مختلف را بايد مد  نظر 
با  بلکه  نگيرد،  نظر  در  مکتوب  صورت  به  صرفًا  را  آموزش  امروزی  امکانات  به  توجه  با  و  دهد  قرار 

استفاده از رايانه، نرم افزارها، اساليدها و تصاوير، مطالب را به اشکال نوين ارائه دهد. 


