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چکیده
با توجه به اینکه بهرهگیری از ابعاد یک موقعیت در رشد و شکلگیری افکار ،بسیار مؤثر واقع میشود،
هدف اصلی این پژوهش ،واکاوی نظرهای متخصصان علوم دینی و تربیتی ،و تجارب زیستۀ آموزگاران
درخصوص نقش موقعیتهای آموزش دینی در دورۀ دوم دبستان است و بدین منظور ،از مصاحبۀ
نیمهساختاریافته با متخصصان و آموزگاران استفاده کردهایم .تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از روش
کدگذاری و مقولهبندی صورت گرفته است .یافتههای حاصل از مصاحبه با متخصصان بهصورت اصول
ناظر بر انتخاب بهینۀ موقعیتهای آموزش دینی تدوین شده که خود مشتمل بر سه قسم است :مغتنم
شمردن فرصتها ،درگیریِ شناختی و عاطفی در موقعیت ،و جذابیت و توسعهبخشی موقعیتها.
براساس تجارب آموزگاران ،ابعادی از موقعیت که باید از آنها در اجرای برنامۀ درسی آموزش دینی
استفاده شود ،به هشت مقوله تقسیم میشوند :موقعیتهای برهمزنندۀ عادتها و نظم طبیعی،
موقعیتهای برانگیزانندۀ عواطف و احساسات ،موقعیتهای برانگیزانندۀ اندیشه و تعقل ،موقعیتها و
فعالیتهای جمعی ،موقعیتهای غیررسمی ،موقعیتهای زمان بروز مسائل و چالشهای اخالقی،
موقعیتهای زمان بروز پدیدههای طبیعی ،و موقعیتهای اماکن و آثار تاریخی.
واژگان کلیدی :موقعیتهای آموزشی ،آموزش دینی ،تجربۀ زیسته ،دورۀ دوم دبستان.
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بیان مسئله

کالس درس و موقعیتهای آموزشی ،سرشار از فرصتهایی هستند که هرکدام از آنها
میتوانند برای حصول یک نتیجۀ آموزشی و پرورشی ،مناسب باشند و بهکار گرفته
شوند .بلوم ( 1964به نقل از محمدی و محمدی )1931 ،موقعیت یادگیری را عبارت از
وضعیت ،نیروها و محرکهای بیرونیای تعریف کرده است که فرد را به چالش
میکشانند .این نیروها ممکن است وضعیت و نیروهای فیزیکی ،اجتماعی ،فکری و
ذهنی باشند (محمدی و محمدی .)1931 ،یکی از عناصری که باید در برنامۀ درسی
آموزش دینی موردتوجه قرار گیرد ،اهمیت نقش موقعیت و بهرهبرداری آموزگاران از
این عنصر در آموزش دینی است .در موقعیت عرضۀ محتوای برنامۀ درسی به دو بُعد
اشاره میشود :نخست ،بعد فیزیکی که مکان نامیده میشود؛ دوم ،بعد غیرفیزیکی که
1

فضا یا فرهنگ نام دارد (موسیپور ،1931 ،ص)132-122 .؛ زیرا بهعقیدۀ احمد
( ،)2013بعد فیزیکی (اندازه و شکل ،فضا ،نور داخلی ،رنگ ،وضعیت حرارتی ،میزان
صدا ،مبلمان و صندلی ،و امکانات تکنولوژیک) و بعد روانی -اجتماعی (تعامل بین

دانشآموزان ،تعامل بین دانشآموزان و معلمان ،و تعامل بین دانشآموزان و محیط)
کالس درس به ایجاد رضایتمندی از آموزش و یادگیری کمک میکند و در یادگیری
دانشآموزان بهمیزانی چشمگیر مؤثر است.
فضا و فرهنگ به وجه غیرمادّی موقعیت اطالق میشود و حاکی از آن است که در
هر موقعیت ،شاهد حضور آداب ،سنن ،ارزشها ،رسوم ،باورها ،احساسات و تمایالتی
هستیم که به موقعیت تعلق دارند .این وجه وجودی موقعیت ،وجه پنهان آن است؛ ولی
آثارش بهروشنی قابل رؤیت هستند .وجه موردبحث ،از وضعیت زمانی و مکانی هم اثر
میپذیرد (موسیپور ،1931 ،ص .)132-122 .برونر 1بر این نکته تﺄکید کرده است که
یادگیری و اندیشیدن ،همواره در موقعیتهای فرهنگی قرار دارند و متکی بر استفاده از
منابع فرهنگی هستند؛ از این روی ،یادگیری تابع فرصتها و امکانهایی است که
موقعیتهای فرهنگی ،آنها را برای ما فراهم میکنند .موقعیتهای فرهنگی ،انباشته از
معانی هستند و این معانی در یک فرایند مستمر تﺄویل و تفسیر واقعیتها در ذهن آدمی
1. Che Ahmad
2. Bruner
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بهوجود میآیند (فاضلی ،1932 ،ص .)92 .متخصصان حوزۀ تعلیموتربیت همچون
کول ،)1974( 1ورچ )1985( 1و برونر ( )1984فرایند یادگیری را کارآموزی فرهنگی در
تجارب اجتماعی ،تفکر را فرایند محاورهای تسهیلشده ازطریق ابزارهای فرهنگی ،و
فرایندهای اجتماعی و فرهنگ را شیوۀ مشترک زندگی در اجتماعاتی قلمداد کردهاند که
ازطریق بهکارگیری ابزارهای فرهنگی ،فناوریها ،مصنوعات و مفاهیم بهصورت مستمر
بازسازی میشوند ( .)As Cited in: Kumpulainen and Renshaw, 2007اصوالً
یادگیری در خأل و در فضایی دور از تعامالت اجتماعی شکل نمیگیرد؛ بلکه تابعی
است از فعالیت ،بافت (محیط و جهان) و فرهنگ .وقتی فرد یادگیری در یک محیط
خاص را آغاز میکند ،درواقع ،رفتارها و نظام اعتقادی اعضا و فرهنگی را که با آنها
تعامل دارد ،دریافت میکند (صفایی موحد و محبت ،1931 ،ص)31 .؛ از این روی،
توجه به رابطۀ برنامۀ درسی و فرهنگ سبب میشود برنامههای درسی ،هرچه بیشتر به
تجارب واقعی زندگی دانشآموزان نزدیک شوند و بدین صورت ،زمینه برای یادگیری
و بهتبع آن ،آموزش اثربخش فراهم آید (.)Milner, 2010

نظریۀ شناخت موقعیتی را در دهۀ  ،1322افرادی همچون براون 9و همکاران ،الو،
ونگر 4و کالینز 5بهعنوان واکنشی دربرابر نظریۀ پردازش اطالعات مطرح کردند.
طرفداران این نظریه به شناخت اجتماعی -فرهنگی باور دارند و معتقدند ذهن در حالت
انزوا و دور از الزامهای موقعیتی معناسازی نمیکند؛ بلکه شناخت ،محصولِ بودنِ ما در
اجتماع فرهنگی است (قاسمپور خوشرودی ،تلخابی ،دهقانی و صالحی ،1932 ،ص.
.)53
موقعیتگرایی بهلحاظ تاریخی با رواج آرای دیویی در تعلیموتربیت اهمیت مییابد
و در الگوی تربیتی دیویی ،مفهوم موقعیت در ارتباط با خلق لحظههای تدریس معنا پیدا
میکند .دیویی ( )1916خلق انواعی خاص از موقعیتها را شاهراه یادگیری دانسته
است که تمام حوزههای آموزش ،اعماز مهارتها ،نظریهها ،امور واقع و ارزشها را
1. Cole
2. Wertsch

3. Brown
4. Lave and Wenger
5. Collins
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شامل میشود .در طرح دیویی برای انگیزش دانشآموزان ،معلمان باید بهجای استفاده از
استراتژیهای رفتارگرایانۀ مبتنیبر تقویت رفتار ،به مؤلفههای موجود در موقعیت توجه
کنند که با عالیق و گرایشهای دانشآموز ارتباط برقرار میکند؛ از این روی ،ساختن
یک موقعیت ،نیازمند شناخت شخصیت ،پیشینه ،ذائقه و سازمان عاطفی دانشآموزان
است .در این موقعیتها معلمان باید بهجای تمرکز بر موضوعها و محتوای درسی ،بر
گرایشها و عکسالعملهای دانشآموزان که تابع نیازها و استعدادهای کنونیشان است،
متمرکز شوند (حسینپور صباغ ،شرفی ،علمالهدی و سوزنچی ،1932 ،ص.)6 .
نظریۀ شناخت موقعیتی ،یک تغییر رویکرد به یادگیری و تدریس است و دیگر
یادگیرندگان صرفاً بهعنوان دریافتکنندگان دانش و فهم آنچه مربیان یا دیگر منابع به
دست میدهند ،درنظر گرفته نمیشوند؛ بلکه منظور از این نظریه ،دانشی است که
درنتیجۀ تعامل معلم ،یادگیرندگان و دیگر منابع ساخته میشود و معلم و یادگیرندگان،
آن را بهکار میگیرند .تعامل بین عوامل یادگیری از چندین راه صورت میگیرد و
مهمترین مشخصۀ آن ،کنش مشترک بین طیفی از مشارکتکنندگان است ( Greeno,

 .)2014, p. 4براساس مفاد این نظریه ،یادگیری و تربیت ،چیزی جز شکلگیری معنا
برای انسان نیست و معنا براساس تعامل اجتماعی شکل میگیرد ( Brown, Collins

.)and Duguid, 1989; Lave and Wenger, 1991

بهرهبرداری از ابعاد موقعیت در آموزش دینی هم آثار تربیتیای ارزشمند دارد و
مقارنت مکانها با امور و وقایع ،خود ،مبدأ آثار ویژهای است؛ لذا مفهوم موقعیت به این
مکانها نیز ناظر است .توجه خاص خداوند متعال در قرآن کریم به طبیعت و تﺄکید بر
مشاهده و مطالعۀ پدیدههای آن ،نقش و جایگاه مهم طبیعت در تربیت انسان را نشان
میدهد و هدف از توصیۀ آموزههای این کتاب آسمانی به مشاهدهکردن آیات طبیعی،
بیشاز هر چیز ،اثبات اصل وجود خدای یکتاست (بهشتی و شکرینیا ،1932 ،ص.
 .)11سیل ،زلزله ،توفان ،ماهگرفتگی ،خورشیدگرفتگی و رعدوبرق نیز از دیگر
موقعیتهای زمانی طبیعیای محسوب میشوند که فرصت مناسب برای تﺄمل و تفکر را
فراهم میکنند .از آنجا که هریک از این موقعیتها بهگونهای روال زندگی عادیای را
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که با آن خو گرفتهایم ،برهم میزنند و ما را در وضعیتی جدید قرار میدهند ،ازنظر
ایجاد آمادگی برای پذیرش آموزهها اهمیت مییابند (دانشمند ،1932 ،ص.)162-153 .
یکى از عواملى که به تحریک انگیزهها و احساسات ،و جلب توجه انسانها کمک
مىکند ،رخدادن بعضى حوادث یا مشکالت مهمى است که وجدانهای آنها را تکان
مىدهد و توجهشان را برمىانگیزد و خاطرشان را به خود مشغول مىکند .طبیعى است
که مسلمانان هنگام وقوع اینگونه حوادث که وجدانشان را برمىانگیزد ،داراى
آمادگىای بیشتر و حالتى پذیراتر براى پندآموزى و عبرتگرفتن همهجانبه هستند
(عباسنژاد ،1924 ،ص .)142-141 .درواقع ،هنر مربیان ،تبدیلکردن موقعیتهای
ناخوشایند به فرصتهای سازنده است .مربی بصیر و خالق ،با شناخت و تصمیمگیری
سنجیده ،از همان موقعیتهایی که صورت منفی و ناخوشایند دارند ،فرصتهایی مثبت
و سازنده میسازد .درک درست وضعیت ،پرهیز از هیجانزدگی ،و عملکردن متناسب
با فضا و موقعیت ،از ویژگیهای مهم مربیان موفق است (اسماعیلی مبارکه ،1931 ،ص.
.)121
امروزه ،نقش موقعیت در آموزش و بهرهبرداری از آن برای افزایشدادن اثرگذاری
آموزش ،مغفول واقع شده و از یادها رفته است .در جامعۀ کنونی ،موقعیت در آموزش
به مکان آموزش که همان کالس درس است ،محدود شده و به حاالت و ابعاد حاکم
بر موقعیت توجهی نمیشود .اگرچه ابعاد فیزیکی موقعیت مانند نور ،رنگ ،دما ،اندازه،
و شکل و میزان صدا زمینهای مساعد را برای یادگیری فراهم میکنند ،توجه به ابعاد
غیرفیزیکی موقعیت همچون فضا ،فرهنگ ،و حاالت روانی و عاطفی ،و بهرهگیری از
آنها اثرگذاری آموزش را چندین برابر میکند.
طبیعی است که انتقال آموزههای اعتقادی ،اخالقی و عبادی در موقعیتهای
گوناگون ،یکسان نیست؛ بلکه بسته به نوع موقعیتها و میزان تناسب آنها با مخاطب،
شاهد اثرگذاریهایی متفاوت هستیم .موقعیتها اگر بهدرستی تعیین شوند و از آنها
درست استفاده شود ،میتوانند انتقال برخی آموزههای دینی متناسب با خود را تحقق
بخشند یا تﺄثیرشان را دوچندان کنند؛ بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،درصدد پاسخ
گویی به این پرسش هستیم که برمبنای نظرهای متخصصان علوم دینی و تربیتی و نیز
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تجارب زیستۀ آموزگاران ،چگونه میتوان از نقش هر موقعیت بهمنظور بهرهبرداری
بهینه از آن در برنامۀ درسی آموزش دینی استفاده کرد .برای دستیافتن به پاسخ این
سؤال ،پرسشهای زیر از دو گروه آموزگاران و متخصصان پرسیده شد:
الف) از متخصصان :بهرهبرداری از چه موقعیتهایی برای آموزش دینی ،مناسب
است؟
ب) از آموزگاران :از چه موقعیتهایی برای آموزشدادن مفاهیم ،ارزشها و احکام
دینی به دانشآموزان استفاده میکنید؟
روش پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع موردمطالعه ،رویکرد پژوهش حاضر ،کیفی و ازنوع
پدیدارشناختی است و با استفاده از این روش ،مقولههای فکری گروه موردنظر برای
توصیف نگرشها و رفتارهایشان بررسی میشود (استراس و کوربین .)1932 ،برای
بررسی دیدگاههای متخصصان علوم دینی و تربیتی دربارۀ نقش موقعیت در آموزش
دینی ،از مصاحبۀ نیمهساختاریافته با نُه نفر مصاحبهشونده استفاده شد؛ همچنین بهمنظور
گردآوری تجارب زیستۀ آموزگاران ،مصاحبۀ نیمهساختاریافته با سیزده آموزگار دورۀ
دوم ابتدایی صورت گرفت .بهمنظور انتخاب متخصصان علوم دینی و آموزگاران مقطع
ابتدایی ،از نمونهگیری هدفمند با رعایت اصل اشباع نظری استفاده کردیم و گزینش
متخصصان علوم دینی هم ازمیان استادان و پژوهشگران فعال در مؤسسهها و مراکز
حوزوی و تربیتی صورت گرفت که درزمینۀ تربیت دینی ،پژوهشهایی انجام داده
بودند .انتخاب هدفمند آموزگاران ازطریق معرفی سرگروههای آموزشی و راهبران
آموزشی ادارههای آموزشوپرورش نواحی و استان قم انجام شد.
تحلیل دادهها ازطریق کدگذاری و مقولهبندی ،با استفاده از روش تحلیل تفسیری
صورت گرفته است .تحلیل تفسیری ،فرایندی برای بررسی دقیق دادههای پژوهش کیفی
و هدف اصلی آن ،یافتن سازهها ،مقولهها و الگوهایی است که برای توصیف و تبیین
پدیدۀ موردپژوهش بهکار میروند (گال ،بورگ و وگال .)1934 ،بدین منظور ،ابتدا به
ترتیب ،مصاحبههایی که بهصورت مکتوب درآمده بودند ،مرور شدند و در هر متن،
گفتههای اساسی برجسته شد .پساز اتمام مرور کلیۀ متنها ،بهمنظور اطمینانیافتن از
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برجستهکردن گفتههای اساسی ،یکی از متخصصان علوم تربیتی ،مرور همتا را انجام داد؛
سپس با مرور گفتههای اساسی ،مجموعهای از مقولهها از پاسخهای مربوط به هر سؤال
استخراج شد و عناوینی ساده به آنها اختصاص یافت .از اولین مصاحبههایی که به
شکل مکتوب درآمده بودند ،مقولههایی متعدد استخراج شد؛ اما بهتدریج ،در متنهای
بعدی ،تعداد عناوین استخراجشده کاهش یافت؛ زیرا مصاحبهشوندگان به نکات
مشابهی اشاره کرده بودند .پساز مرور و بررسی مجدد مقولهها ،نظام مقولهبندی با متن
مکتوب مصاحبهها مقایسه شد تا معلوم شود پدیدۀ توصیفشده در متن مصاحبه ،ذیل
یکی از مقولههای نظام مقولهبندی قرار میگیرد یا خیر .درنهایت ،تحلیل درقالب یک
جدول تنظیم شد.
یافتههای پژوهش

در این قسمت ،براساس تحلیل تفسیری دادههای حاصلشده از مصاحبه ،نظرهای
متخصصان علوم دینی و تربیتی ،و تجارب زیستۀ آموزگاران که حاصل سالها فعالیت
نظری و عملی آنان درحوزۀ تربیت دینی کودکان بوده است ،بهدست داده میشود.
یافتههای حاصلشده از مصاحبه با متخصصان بهصورت اصول ناظر بر انتخاب بهینۀ
موقعیتهای آموزش دینی تدوین شدهاند که خود شامل سه اصل استفاده از فرصتها،
جذابیتدادن و تنوعبخشی به موقعیتها ،و فعالکردن بچهها در موقعیت هستند؛
درحالی که تجارب آموزگاران ،مشتمل بر پرکاربردترین موقعیتهایی است که به هشت
مقوله تقسیم میشوند و در ادامه ،آنها را شرح میدهیم.
یافتههای حاصلشده از مصاحبه با متخصصان بدین شرح است:
 .0اصل مغتنمشمردن فرصتها

بهطور کلی ،فرصتها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :یکی موقعیتهای طراحیشده
ازسوی آموزگار و دیگری موقعیتهای طبیعی .دستۀ دوم ،خود ،مناسبتهای مذهبی،
وقایع طبیعی مانند زلزله و خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی ،مرگ و تولد و ،...و مسائل
پیشآمده در روابط دانشآموزان را شامل میشود .منظور از اتفاقات طبیعی ،هر حادثهای
است که بهصورت طبیعی رخ میدهد و از قبل برای وقوع آن برنامهریزی نشده است؛
ولی ذهن دانشآموزان را درگیر میکند و میتوان از آن بهعنوان چالشی برای آموزش
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دینی استفاده کرد .موقعیتهای طراحیشده نیز بهدلیل برخورداری از ظرفیتهای
پرچالش ،از قبل ،ازسوی معلمان باهدف انتخاب میشوند و میتوانند زمینهساز مناسبی
برای آموزشدادن مسائل اخالقی باشند .مصاحبهشوندۀ شمارۀ  13درخصوص نقش
موقعیتها در آموزش دینی اظهار داشته است:
موقعیتهایی که ذهن بچهها را درگیر میکنند ،بهترین موقعیتها برای آموزش
هستند؛ البته خیلی مهم است که معلم چطور برنامهریزی کند؛ چون بعضی وقتها
چالشهایی که ذهن بچهها را درگیر میکنند ،چالشهایی جدی است؛ مثالً خیلی
وقتها عزیزانشان را ازدست میدهند و شبهاتی درخصوص عدالت خداوند پیش
میآید .بعضی وقتها اصالً زمان مناسب برای پرداختن به آن موضوع هست؛ مثل
مرگ ،تولد ،اعیاد و مناسبتها .بعضی حوادث طبیعی مثل خسوف ،کسوف .اینها
فقط جهت احکامی ندارد .خیلی ابعاد نسبتبه آنها میشود مطرح کرد.

در همین راستا ،مصاحبهشوندۀ شمارۀ  15استفاده از موقعیتهای پیشآمده را بهطور
کلی ،محملی برای انتقالیافتن مفاهیم دینی دانسته و معتقد است موقعیتهای مناسب
میتوانند حمایتگر یادگیری باشند و در انتقالدادن مفاهیم به دانشآموزان کمک کنند.
وی اظهار داشته است:
ما قائل به مکان و زمان مشخص نیستیم .یک اصل در آموزش دینی داریم :اصل
استفاده از فرصتها .ائمۀ ما از هر فرصتی برای آموزش استفاده میکردند؛ وگرنه
کالس آموزشی که نمیگذاشتند؛ مثالً امام علی -علیه السالم -وقتى از جنگ صفین
برگشت و به قبرستان پشت دروازۀ کوفه رسید ،رو به مردگان کرد و فرمود« :اى
ساکنان خانههاى وحشتزا و محلههاى خالى و گورهاى تاریک! اى خفتگان در
خاک! اى غریبان! اى تنهاشدگان! اى وحشتزدگان! شما پیشاز ما رفتید و ما درپى
شما روانیم و به شما خواهیم رسید؛ اما خانههایتان ،دیگران در آن سکونت گزیدند
و اما زنانتان با دیگران ازدواج کردند و اما اموال شما درمیان دیگران تقسیم شد این
خبرى است که ما داریم .حال ،شما چه خبر دارید؟»؛ سپس به اصحاب خود رو
کرد و فرمود« :بدانید که اگر اجازۀ سخنگفتن داشتند ،شما را خبر مىدادند که
بهترین توشه ،تقوا است» (نهج البالغه ،حکمت .)192
درحوزۀ آموزش دینی ،مکان و زمان ،بسته به خود مخاطب است؛ یعنی االن
مخاطب آمادۀ دریافت این مطلب است .ما چرا این مفهوم را به او منتقل نکنیم؟
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االن دانشآموز این سؤال را کرد؛ یک فرصت ایجاد شد که من این موضوع را
بگویم .نباید گفت این موضوع برای فالن درس هست .زمان و مکان را باید با
توجه به اقتضای حال بگوییم؛ لذا در بحث آموزش دینی چون دین با زندگی
بچهها سروکار دارد ،پس ما دین را به زندگی بچهها میبریم.
 .1اصل جذابیتدادن و توسعهبخشی به موقعیتها

براساس مفاد این اصل ،موقعیت بهعنوان فراهمکنندۀ محملی برای یادگیری ،دارای
نقشی مکمل و اثرگذار است و موقعیتهای تکراری و کسلکننده نمیتوانند نقش
حمایتگر را در فرایند یادگیری دانشآموزان ایفا کنند .هرقدر موقعیتهای آموزشی برای
دانشآموزان ،جذابیت و تنوع بیشتری داشته باشند ،دانشآموزان به آن موضوع ،عالقۀ
بیشتری پیدا میکنند و درمقابل جاذبههای موقعیت ،واکنشهای عاطفی و عملی نشان
میدهند؛ مثالً مصاحبهشوندۀ شمارۀ  11در این زمینه اظهار داشته است:
باید فضا را بهگونهای فراهم کنیم که بابطبع کودک باشد .اگر غذای خوبی سر
سفره باشد ،ظاهر و بوی خوبی داشته باشد ،خودبهخود ،کسی که گرسنه هست و
سر سفره نشسته ،بهسمت سفره کشیده میشود .اگر فضا نامطلوب و سرد باشد،
هیچ کس بهطرف آن نمیرود .ما باید فضا را طوری فراهم کنیم که کودک خودش
احساس نیاز کند و بهسمت آن برود .ما باید مفاهیم و ارزشها را مثل خداشناسی،
در جای درستش به کودک ارائه بدهیم؛ وگرنه آن دانش و ارزش به خودی خود،
بیارزش میشود .اگر کودک ،معلم ،طبیعت ،فضا ،همه با هم با مدیریت و تدبیر،
فضا را فراهم کنیم ،آن ارزش بهصورت غیرمستقیم منتقل میشود.
موقعیتهای آموزش نباید فقط به کالس درس محدود شود؛ بلکه با توجه به
موضوع آموزش و جلب عالقۀ دانشآموزان در زمانها و فضاهای متفاوت توسعه
داده شود .توسعۀ آموزش دینی در فضاهای مختلف ،با تﺄکید بر بهرهبری از ابعاد
هر موقعیت ،فرصت تﺄمل و تفکر دقیقتر درخصوص مفاهیم دینی را برای
فراگیران فراهم میآورد و درحقیقت ،به ایجاد نگرشهای متفاوت در آنان منجر
میگردد.

مصاحبهشوندۀ شمارۀ  12نیز دربارۀ این مسئله گفته است:
بچهها باید دینداری را در فضاهای مختلف تجربه کنند :یک بار بازار بروند و یاد
بدهیم دینداری در بازار یعنی چه ،دینداری در نانوایی یعنی چه ،دینداری در
فضاهای مختلف یعنی چه .دینداری نباید فقط محدود به مسجد شود .دینداری را
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باید در مکانها و موقعیتهای مختلف توسعه داد و به بچهها یاد داد؛ همچنین
برای بچهها جذاب باشد .من دوست داشتم بچهها را به باغوحش ببرم .مگر
خداوند در قرآن نگفته است« :به نشانههای من نگاه کنید! به شتر نگاه کنید چگونه
آفریده شده است»!1؟ بچهها را جایی ببریم که به شتر نگاه کنند.
 .1اصل درگیریِ شناختی و عاطفی در موقعیت

انسان ذاتاً موجودی است فعال که در جریان امور دخالت میکند تا تضمینی برای دوام
عمل خویش بهوجود آورد و تعادلی را که بین او و محیط وجود داشته و موقتاً بههم
خورده است ،به حالت اولیه بازگرداند (شکوهی ،1963 ،ص)149 .؛ بنابراین ،درحوزۀ
آموزش دینی باید موقعیتهایی فراهم آیند که زمینهساز تعامل و فعالیت دانشآموزان
باشند .مصاحبهشوندۀ شمارۀ  12دربارۀ این مسئله معتقد است« :هرجا و در هرنوع
آموزشی اگر میزان سطح درگیری مخاطب در جریان یادگیری را بیشتر کنیم ،فراگیری هم

بیشتر و هم پایدارتر میشود».
درگیر و فعالکردن دانشآموزان در فرایند یادگیری ،ازطریق برانگیختن عواطف،
احساسات ،و قوۀ تغقل و تفکر آنان امکانپذیر است.
جدول  .0اصول آموزش دینی ازدیدگاه متخصصان علوم دینی و تربیتی

ردیف

مقولهها

گزارهها

فراوانی

1

اصل مغتنمشمردن

موقعیتهای چالشبرانگیز طراحیشده،

4

فرصتها

موقعیتهای طبیعی ،فرصتهای غیررسمی،
موقعیتهای روانی و عاطفی

2

3

اصل جذابیتدادن و

محیطهای بازی و مسابقه ،توسعهدادن

توسعهبخشی به

آموزش دینی به موقعیتهای واقعی ازجمله

موقعیتها

بازار و باغوحش و نانوایی ،جذابکردن
موقعیت

اصل درگیریِ شناختی

موقعیتهای پروژهمحور ،تجربههای عملی

و عاطفی در موقعیت

زندگی ،طراحی فعالیتهای عملی

9

5

در ادامه ،یافتههای بهدستآمده از مصاحبه با آموزگاران را ذیل هشت مقوله بدین
شرح معرفی و بررسی میکنیم:
« .1افال ینظرون إلی اإلبل کیف خلقت».
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 .0-1موقعیتهای برهمزنندۀ عادتها و نظم طبیعی

سیل ،زلزله ،آتشفشان ،آذرخش ،خورشیدگرفتگی ،ماهگرفتگی ،و مسائل و چالشهای
اجتماعیای که روال عادی زندگی روزمره را تغییر میدهند ،ازجمله پدیدههای طبیعیای هستند
که بهدلیل برهمزدن عادات روزمره ،ایجاد ترس و رعب ،و معمابرانگیزبودن ،سبب
بیداری و آگاهی انسانها میشوند .برهمزدن روال عادی زندگی ،موقعیتی را فراهم
میکند که حاصل آن ،رشد فهم و درک انسان است؛ مثالً مصاحبهشوندۀ شمارۀ  1طبق
اظهارات خود ،هنگام وقوع پدیدههای طبیعی مثل زلزله ،ضمن اشاره به قدرت خداوند
متعال ،از این موقعیتها برای آموزشدادن نماز آیات به دانشآموزان استفاده کرده بود.
خداوند متعال درمقام تربیت انسان ،او را به بالها دچار میکند و درواقع ،بالها
موقعیتهایی هستند که در آنها نظم و روال معمول زندگی برهم میخورد .در آیات
قرآن کریم ،آشکار است که خدا انسانها را به دو صورت دچار بال میکند :یکی با تنگ
دستی یا غنا؛ دیگری با دشواری یا راحتی .هنگام بروز تنگدستی و دشواری ،صبر
انسان آزموده میشود و در غنا و راحتی ،شکر او؛ پس هم تنگدستی و دشواری،
بالست و هم غنا و راحتی؛ چنانکه در قرآن کریم میخوانیم« :و ما شما را به بد و نیک

مبتال میکنیم تا بیازماییم( »1انبیا( )95 ،باقری ،1923 ،ص.)151-156 .
هدف از سختیهایى که خداوند -تبارک و تعالى -در دنیا براى انسان پیش مىآورد
و فراتر از آن ،بهتعبیر قرآن ،نعمتهایى نیز که در دنیا به انسان مىدهد ،این است که
استعدادهاى باطنى نهفته در وجود انسان بروز کنند و فعلیت یابند .انسان ازنظر حاالت
روحى ،درست همچون نوزادى است که بهلحاظ جسمى ،این استعداد را دارد که یک
جوان برومند بشود و باید بهتدریج رشد کند تا این مقصود تحقق یابد .انسان ازجهت
کماالت واقعى و نفسانی ،یعنى آنچه استعدادش را دارد ،نخست ،درحد بالقوه است و
مىتواند این استعدادها را فعلیت بخشد؛ اما اکنون که این فعلیت را تحقق نبخشیده
است ،از یک طرف بهواسطۀ سختیها و از طرف دیگر بهواسطۀ نعمتهایى که به او
داده مىشود ،درمعرض چنین امتحانى قرار مىگیرد تا به حد کمال برسد .1باید این
« .1وَنَبْلُوكُمْ بِالشََّ َِّر وَالْخَیْ ِر ِفتْنَةً».
ت وَ بَشِّ ِر الصَّاِبرِینَ».
س وَ الثَّمَرا ِ
ف وَ الْجُو ِع وَ نَقْصٍ ِمنَ الْأَمْوا ِل وَ الْأَنْفُ ِ
« .2وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ ِبشَيْءٍ ِمنَ الْخَوْ ِ
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سختیها برای انسان پیش بیایند؛ زیرا درپی تحمل آنها صبر ،مقاومت ،پختگی و کمال
بهدست مىآید و موضوع این نوید و بشارت واقع مىشود (مطهری ،1911 ،ج ،4 .ص.
.)115
فراهمآوردن موقعیتهای آموزشی یا حتی فعالیتهای سرگرمکنندهای که در آنها
نظم عادی بههم خورده است ،بهمنظور فعلیتبخشیدن به اندوختههای نهفته در ذهن
دانشآموزان و رشد و تجربهکردن در آموزش دینی ،بسیار ضروری است .مصاحبهشوندۀ
شمارۀ  13استفاده از موقعیتهای چالشزا و طراحیشده در اردو را برای آموزش
دینی ،بسیار مؤثر دانسته و گفته است:
ما افراد را در موقعیت قرار میدهیم .کل اردو بحثش در موقعیت قراردادن
بچههاست؛ مثالً فیش غذا را گم میکنیم ،ببینیم بچهها چهکار میکنند یا قاشق و
چنگال به بچهها نمیدهیم تا رفتارهای آنها را ببینیم .در این موقعیتها است که
بچهها دانشهای نهفته در ذهنشان را بیدار میکنند و به خودشان میآیند.
اینگونه موقعیتها ماهیتی مسئلهزا و چالشمحور دارند و فراگیر برای خروج
از چالش و دستیابی به تعادل شناختی و عاطفی و حل مسئله باید تفکر ،تعامل و
تجربه کند .اینگونه موقعیتهای آموزشی باید بهگونهای طراحی شوند که نظام
ارزشی و اخالقی فرد را به چالش بکشند و وی را مبتال به انتخاب کنند .او باید در
این موقعیتها یاد بگیرد که بین خواستهها و انتظارات خودش و دوستانش تعادل
برقرار کند و حتی در شرایطی معقوالنه ،خواستههای دیگران را بر خواستههای
خودش مقدّم شمارد.
 .1-1موقعیتهای برانگیزانندۀ عواطف و احساسات

مرگ ،تولد ،قهر و آشتی ،اختالفهای پیشآمده بین دانشآموزان و بیماری ،موقعیتهایی
هستند که موجب بروز احساسات خوشایند یا ناخوشایند در آنها میشوند .این
موقعیتها براساس میزان تحریک احساسات و عمق اثرگذاریشان ،بهنوعی انسان غافل
را هوشیار میکنند و به اندیشیدن وامیدارند و حتی گاهی زمینۀ ایجاد تحول در فرد را
فراهم میکنند .واکنش معلمان در استفاده از این موقعیتها که گاه بهصورت
مطرحکردن سؤال یا بیانکردن احادیث ،آیات و ...نمود مییابد ،بر ایجاد تحول در
دانشآموزان ،بسیار اثرگذار است.
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مصاحبهشوندگان شمارههای  1و  6از رخدادن مرگ وابستگان دانشآموزان برای
آموزشدادن معاد و لزوم احترامگزاردن به پدر و مادر استفاده کردند .در این راستا
مصاحبهشوندۀ شمارۀ  1اظهار داشت:
از موقعیتها و فرصتهای پیشآمده برای آموزش استفاده میکنم؛ مثالً ابتدای
سال ،مادربزرگ یکی از دانشآموزانم فوت کرده بود و او تقریباً بهمدت یک هفته
از این موضوع ،ناراحت بود .من از این موقعیت استفاده کردم و درخصوص معاد
برای دانشآموزان صحبت کردم ،مرگ را بهعنوان یک نعمت الهی معرفی کردم و
از بچهها خواستم دیدگاهشان را دربارۀ مرگ بیان کنند :چرا خداوند این دنیا را
آفرید و چرا این دنیا ختم به مرگ میشود و چرا خداوند جهان دیگر را آفرید؟

مصاحبهشوندۀ شمارۀ  6دربارۀ این مسئله گفت:
من برای آموزش احترام به پدر و مادر سعی کردم احساسات دانشآموزان را
تحریک کنم که البته همزمان با فوت مادرم بود و فرصت را غنیمت دیدم و از
آیهها و روایاتی استفاده میکردم که اهمیت احترام به پدر و مادر را بیان میکرد و
باعث شده بود بچهها در منزل ،رفتار خوبی با پدر و مادرشان داشته باشند و
والدین به من بازخورد میدادند .
در موقعیتهایی که عواطف و احساسات برانگیخته میشوند ،روح انسان برای
دریافت حقایق ،پذیرا و آمادهتر است .شناخت و بهرهبرداری از این لحظات طالیی
در آموزش دینی ،نیازمند درایت و آگاهی آموزگار است.
 .1-1موقعیتهای برانگیزانندۀ اندیشه و تعقل

از آنجا که تفکر و تععقل ،زمینهساز اصلی برای ایجاد عقاید و باورهای دینی است،
بدون وجود آن ،آموزش دینی و بهمعنای کاملتر ،تربیت دینی تحقق نمییابد و
شخصیت فرد شکل نمیگیرد .فردی که شخصیت داشته باشد تقلید نمیکند و تحت
تﺄثیر هر حرف و عقیدهای قرار نمیگیرد .چنین انسانی دربرابر هر مسئله ،چرایی دارد و دربرابر
هر عقیده ،سنگری؛ بنابراین ،آموزش دینی باید بهمنظور فراهمکردن موقعیتهایی صورت گیرد
که در آنها تﺄمل و تحریک تعقل و اندیشهورزی ممکن باشد؛ چنانکه مثالً مصاحبهشوندۀ
شمارۀ  1اذعان داشته است:
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از موقعیتهایی در آموزش استفاده میکنم که فرصت بهکارانداختن تفکر و تعقل
را در دانشآموزان فراهم کند؛ همانطور که حضرت على -علیه السالم -به
شخصى که توقع بیشازحد از بیتالمال داشت ،فرمود« :جمعه بیا!» .حضرت ایشان
را به نماز جمعه برد و فرمود« :توقع بیشازحد یعنى سرقت مال این جمعیت».
دیدن جمعیت کثیر نماز جمعه ،وجدان دینى متقاضى را بیدار کرد و وى به اشتباه
خویش پى برد (به نقل از قرائتی ،1921 ،ص.)922 .
 .0-3موقعیتها و فعالیتهای جمعی

مراسم و شعایر اسالمی ،سیمای دین را درقالب رفتارها و نمادها نشان میدهند .برخی
از این مراسم و شعایر مانند حج و نماز جمعه ،واجب و برخی دیگر مستحباند .روزه
به خودی خود ،یک عمل فردی است؛ اما وقتی در یک ماه معیّن و بهصورت دسته
جمعی انجام میشود ،بهشکل یک مراسم درمیآید .در این ماه ،فضای شهرهای اسالمی،
رنگوبویی دیگر به خود میگیرد و همین عمل روزهداری با مراسمهای دیگر مانند
مجالس دعا ،سفرههای افطاری و کمک به فقیران همراه میشود و بدین ترتیب ،تﺄثیرش
تا چندبرابر افزایش مییابد .سوگواری برای امام حسین (ع) و یاران ایشان ،مجموعهای
از مراسم و شعایر است که درسهایی بزرگ همچون عشق به خداوند متعال ،مبارزه با
ظلم و دفاع از حقیقت اسالم را برای جامعه همراه دارد .بهحق میتوان گفت مراسمهای
دینی ،بهترین بستر برای صورتگرفتن آموزش دینی و نیز شکلگیری و تقویت پیوند
قلبی انسان مسلمان با محتوای دین است .این مراسمها یک نعمت بزرگ است که
خداوند متعال آن را در دین اسالم برای مسلمانان قرار داده تا آنان در مراسمی فعال،
پویا ،بانشاط ،دارای هیجان ،و برخوردار از روحیۀ تعاون و دهها ویژگی سازندۀ دیگر،
خود را تربیت کنند و اعتقادات خویش را قوام بخشند .دورۀ ابتدایی ،بهترین زمان برای
برگزاری این مراسم است تا از این رهگذر ،تربیت دینی و آموزشهای مرتبط با آن به
دانشآموزان منتقل شود و در قلبشان خانه کند .مسئلۀ مهم این است که کودکان در این
مراسم ،نقش خود را ایفا کنند و در جایگاه بزرگترها قرار نگیرند؛ همچنین مفاهیمی به
آنان تحمیل نشود که برایشان قابل درک نباشد .کودکان را میتوان هم در مراسمهای
شادی و سوگواری شرکت داد و هم در مراسمهای دقیق و دارای احکام واجب مثل

بهرهگیری از ابعاد موقعیت در برنامۀ درسی آموزش دینی /مریم شریفی دروازه و دیگران 09

نماز جمعه ،روزهداری و حج؛ بهشرطی که آنان در همان مراسمها کودکی کنند ،جنب
وجوش داشته باشند ،تحت سیطرۀ نظم سختگیرانه قرار نگیرند و بتوانند احساسات
طبیعی خود را بروز دهند (اعتصامی و راصد ،1932 ،ص.)26 .
تجمعهای مسلمانان در اعیاد اسالمی و مراسمهای برگزارشده در سالروز والدت و
وفات پیامبر (ص) و شهادت ائمۀ اطهار (ع) ،فرصتهایی مناسب را برای کاشتن بذر
محبت در دل دانشآموزان فراهم میکنند و تقارن این ایام با آموزش دینی میتواند فضا
و فرهنگ را بهگونهای مساعد کند که دل و ذهن انسان برای پذیرش حقایق ،آمادهتر
شود؛ مثالً مصاحبهشوندۀ شمارۀ  9دربارۀ این مسئله اظهار داشته است:
اگر بچههایی هستند که زمان شهادت حضرت فاطمه ،در برنامۀ مدرسه ،یک مطلب
قشنگ و با اهنگ حزین میخوانند ،معلوم است که دلش با حضرت فاطمه است و
خوب درک کرده و شناخته و سعی میکند از آنها الگو بگیرد.

مصاحبهشوندۀ شمارۀ  5نیز والدت حضرت فاطمۀ زهرا (س) را موقعیتی مناسب
برای آموزش دینی میدانست و از قبل ،برای بهرهگیری از این مناسبت برنامهریزی
میکرد .وی گفته است:
مثالً امسال ،روز مادر جشن گرفتم .مادرها را دعوت کردم و گفتم مادربزرگها را
هم بیاورند .سعی داشتم احترام به والدین را به بچهها یاد بدهم .قرار شد مادرها
روی صندلیهای کالس بنشینند و بچهها سرپا بایستند و بچهها دستهای مادر و
مادربزرگشان را ببوسند.
انجام دستهجمعی بسیاری از اعمال و مراسمهای اسالمی ،موقعیتهای مناسبی
برای آموزش دینی فراهم میکند .بسیاری از آموزگاران با بررسی موضوعات
درسی کتاب هدیههای آسمان سعی میکنند متناسب با مناسبتهای قمری تدریس
کنند؛ مثالً درس «یک جهان جشن» و آموزش امامت امام علی (ع) را همزمان با
روز عید غدیر تدریس میکنند و یا درسهای مربوط به رشادتهای امام حسین
(ع) و حضرت علیاکبر (ع) را در ایام محرّم تدریس میکنند.
 .5-1موقعیتهای غیررسمی

معموالً وقتی دانشآموزان از چهارچوب خشک قوانین کالس خارج شوند و در فضایی
قرار گیرند که احساس صمیمیت و آزادی در آنجا بدون هیچگونه اجباری حکمفرما
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باشد ،اثرپذیرتر خواهند بود و برای یادگیری داوطلبانه تالش خواهند کرد؛ چنانکه مثالً
مصاحبهشوندۀ شمارۀ  9که از نمایشدادن تصاویر تﺄملبراگیز موقعیتهای اخالقی برای
آموزشدادن مسائل دینی استفاده میکرد ،اذعان داشته است:
من این تصاویر را در کالس ،در مواقع مختلف ،گاهی حتی زمانی برای استراحت
و ایجاد تنوع در کالس نمایش میدهم .درمورد تصاویر بحث میکنیم و توضیح
میدهیم؛ به عبارتی هروقت با بچهها در کالس هوس کنیم؛ مثالً بین تدریس
اجتماعی ،علوم ،ریاضی و فارسی ،هروقت موضوعش مطرح شود.

از آنجا که اردوهای دانشآموزی ،فضای روانی هیجانبرانگیز و جذابی را فراهم
میکنند که برای دانشآموزان ،مطلوب است ،میتوان از آنها بهعنوان موقعیتی
غیررسمی برای آموزشدادن مسائل دینی استفاده کرد؛ چنانکه مصاحبهشوندگان
شمارههای  6 ،5و  19موقعیتهای ایجادشده در اردوهای دانشآموزی را فرصتی
مناسب برای آموزشدادن مسائل اخالقی به دانشآموزان دانستهاند.
مصاحبهشوندۀ شمارۀ  1عالقهمندی دانشآموزان به فوتبال و فراهمشدن موقعیتی
واقعی و غیررسمی از این طریق برای نمایشدادن عملکرد اخالقی به آنان را فرصتی
مناسب برای آموزشدادن مسائل اخالقی دانسته و گفته است:
من یکی از کارهایی که کردم ،بردن بچهها به فوتبال هست؛ چون بچهها عاشق
فوتبال هستند .در سالن فوتبال ،خیلی از برخوردها و رفتارهای دانشآموز خوب را
یاد میدهم؛ برخوردهایی که با هم میکنند .بچهها در کالس ازنظر اخالقی ،کمتر
خودشان را نشان میدهند؛ ولی در سالن فوتبال ،دیگر آزاد هستند؛ آنجا میتوانند
مثل یک رفیق با هم حرف بزنند؛ دیگر از قالب کالس و دانشآموز خارج شدند.
من آنجا بهعنوان داور هستم و اعتراضهایی که میکنند ،به آنها بازخورد میدهم
و چون بحث معلم  -شاگردی نیست ،راحتتر قبول میکنند.

مصاحبهشوندۀ شمارۀ  3فرصت آزاد برای آموزشدادن مسائل دینی را اینگونه تبیین
کرده است:
 ...بهخصوص زمانهایی که بچهها احساس نمیکنند االن این درس هست؛ مثل
وقتی که نمازخانه هستیم یا زنگ ورزش هستیم؛ مثالً من زنگ ورزش ،بعداز اینکه
ببینم بچهها کامالً بازی کردند و حسابی تخلیه شدند ،آخر زنگ ورزش ،همیشه
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خم میشدم و زبالههای روی زمین را جمع میکردم .بعداز مدتی دیدم این کار
بدون اینکه من حرفی به بچهها زده باشم ،تبدیل به یک قانون برای بچهها شده و
به رفتار من نگاه میکنند و این رفتار را تقلید میکنند.

عالوهبر موقعیتهای ذکرشده ،مصاحبهشوندۀ شمارۀ  13به اهمیت استفاده از
فرصتهای غیررسمی برای آموزشدادن مسائل دینی که موردتوجه کودکان است،
اشاره کرده و گفته است:
معلم بدون توجه به هرگونه عناصر دیگر میتواند کار کند؛ برای همین ،به مربیان
میگوییم« :بهترین زمان شما وقتی است که در خوابگاه ،اتوبوس ،سالن غذاخوری
هستید .این زمانها بهترین موقعیتهایی است که میتوانید استفاده کنید؛ زمانیکه
بچهها فکر کنند درس نیست» .همۀ تالش ما این است کالس را از حالت کالس
بودن بیرون بیاوریم؛ نهتنها در درس دینی؛ در درسهای دیگر هم همین طور
است؛ یعنی زمانیکه معلم آزمایش علوم را انجام میدهد ،ازنظر دانشآموز ،یک
پروفسور است؛ چون اتفاق ،اعجاببرانگیز است .این اعجاب یعنی ایجاد ابهام و
بعد ،کشف که یک اصل تربیتی است؛ مثل هیجانی که یک میز سادۀ ماسه میتواند
ایجاد کند.

اردوها ،گردشهای علمی ،باغچۀ مدرسه و بهطور کلی ،فضاهای باز بهدلیل جذابیت،
واقعیبودن و معمابرانگیزبودنشان موقعیتهای غیررسمی مناسبی را برای آموزشدهی و به
ویژه آموزشدادن مسائل دینی فراهم میکنند و این موقعیتها درکنار بُعد سرگرمکننده و
غیررسمیای که دارند ،میتوانند در آموزشوپرورش دینی هم مؤثر باشند .آموزگاران
میتوانند به ابعاد آشکار و نهفتۀ این موقعیتها توجه کنند و فرصتهایی را بهوجود آورند که
در آنها دانشآموزان بتوانند مفاهیم اخالقی و اعتقادی را تجربه کنند.
 .6-1زمان شکلگیری مسائل و چالشهای اخالقی

در فضای کالس و مدرسه ،مسائل زیادی بین دانشآموزان اتفاق میافتند که درصورت
وجودنداشتن آگاهی کافی برای مواجهۀ تربیتی با آنها ،مخلّ و مزاحم فرایند آموزش
محسوب میشوند؛ اما از آن سوی ،آمادگی و توانایی برای برقراری عملکرد تربیتی در
چنین موقعیتهایی ،بهنوبۀ خود ،آموزش بهشمار میآید .برخی معلمان از این
موقعیتهای پیشآمده برای آموزشدادن اصول اخالقی به دانشآموزان استفاده میکنند
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و درواقع ،هنر معلمان ،تبدیلکردن موقعیتهای ناخوشایند به فرصتهای سازنده است.
ازنظر این گروه از معلمان باید دانشآموزان را در مسند قضاوت و صدور حکم دربارۀ
رفتار خودشان یا دیگران قرار داد تا آنان قادر به تشخیصدادن درست از نادرست و
تصمیمگیری صحیح باشند .دانشآموزان در موقعیتها و تجارب واقعی زندگی روزانه،
آداب و اخالق را فرامیگیرند؛ بنابراین نباید به آنها بیتوجهی کرد یا صرفاً مسکّنی
موقت را برای آرامکردنشان در آن موقعیتها بهکار گرفت.
مصاحبهشوندۀ شمارۀ  1از تمام موقعیتهای ایجادشده در کالس برای آموزشدادن
اخالق و اعتقادات استفاده کرده و معتقد است:
دانشآموزی دارم که تنها فرزند خانواده است و همۀ بچهها را با اسمهای ناشایست
صدا میزند .یک روز ،تقریباً حدود ده نفر از دانشآموزان از او ناراضی بودند و
شکایت او را پیش من آوردند تصمیم گرفتم در کالس ،یک دادگاه تشکیل دهم:
من بهعنوان قاضی ،خانم راستین بهعنوان متهم و خانم رشیدی بهعنوان شاکی .از
این طریق ،خود بچهها رفتار دانشآموز را تجزیهوتحلیل کردند .بچهها با زبان
خودشان و در فضایی که ایجاد شده بود ،رفتار دانشآموز را نقد کردند .اگر من
مستقیماً او را تیرباران میکردم و مستقیم میگفتم« :راستین» ،جبهه میگرفت.
بهجای اینکه مستقیم بگویم ،از بچهها کمک گرفتم .لحظهلحظۀ کالس ،مبتالبه
بچهها هست .از همۀ مسائلی که برای بچهها پیش میآید ،استفاده میکنم که مسائل
اخالقی را به آنها آموزش دهم .علوم ،ریاضی و ...فراموش میشوند .آنچه باق ی
میمانَد ،آداب و اخالق و نحوۀ معاشرت بچههاست.

معلمانی که به استفادهکردن از موقعیتها بهعنوان یکی از عناصر برنامۀ درسی
اهمیت میدهند ،عالوهبر اینکه از همۀ فرصتهای پیشآمده برای آموزشدادن بهره
میگیرند ،خودشان نیز موقعیتهایی را طراحی میکنند .از آنجا که آموزشدادن مسائل
دینی در دورۀ ابتدایی ،شامل سه حوزۀ وسیع اعتقادات ،اخالق و احکام اسالمی است،
با توجه به محدودیتهای رشد شناختی در درک اعتقادات ،حوزۀ اخالق در دورۀ
ابتدایی ،نقشی پررنگتر دارد و آموزشدادن مسائل اخالقی در اولویت آموزشهای
دورۀ ابتدایی قرار میگیرد؛ بنابراین ،معلمان برای آموزشدادن اخالق باید بهدنبال
طراحی و بهکارگیری موقعیتهایی باشند که در آنها اخالق و رفتار دانشآموزان بروز
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کند؛ یعنی موقعیتهایی که در آنها دانشآموزان در مسند داوری قرار گیرند ،بهدنبال
معیارها باشند ،تصمیم بگیرند ،انتخاب کنند ،تمایالت خویش را کنترل کنند و رفتار
کنند .درواقع ،این موقعیتها فرصتی مناسب برای تمرینکردن و فعلیتبخشیدن مفاهیم
اخالقی هستند و از بازیهای گروهی مانند فوتبال میتوان بدین منظور استفاده کرد؛
چنانکه مصاحبهشوندۀ شمارۀ  14موقعیتهای طراحیشده در بازی فوتبال را که
موردعالقۀ دانشآموزان است ،برای آموزشدادن مسائل اخالقی انتخاب کرده است:
مثالً فوتبال چالشی است .ما در بازی ،بچهها را میشناسیم؛ مثالً وقتی عصبی
میشوند ،چهکار میکنند .روی مشکل بچهها کار میکنیم؛ مثالً بخشش را آنجا
آموزش میدهیم و بستر خوبی برای آموزش است؛ مثالً خیلی پیش میآید که
بچهها با هم دعوا میکنند .یکی به یکی توپ را زده و ناحق هم زده .معمو ًال
بهجای اینکه بگوییم« :چرا زدی؟ مادر و پدرت را بیاور!» ،میآییم و میگوییم:
«شما بهناحق ،ایشان را زدی» .حاال که توپ خورده و گریه میکند و هر لحظه
آماده است که طرف دیگر را بزند ،میگوییم« :دوتا کار میتوانی انجام بدهی.1 :
قصاص کنی :همانطور که زده ،تو هم بزنی .اگر قصاص کنی ،عادلی و عدالت را
اجرا کردی .باالخره یک حقی اینجا از شما ضایع شده .1 .میتوانی ببخشی .اگر
ببخشی ،احسان کردی .در «زیارت جامعۀ کبیره» ،عبارتی داریم« :عادتکم
باالحسان» .اینجا مختاربودن و حق انتخاب پیش میآید .با اینکه آماده بود برای
زدن؛ ولی وقتی قدرت انتخاب میدهی و مالک هم میدهی» .بخشش را انتخاب
کرد؛ چون به او انتخاب دادیم ،شخصیت دادیم و مالک دادیم و حاال انتخابش را
بهرسمیت میشناسیم.
 .7-3زمان بروز پدیدههای طبیعی

رنگینکمان ،باران ،طلوع و غروب خورشید ،پیدایش فصلها ،سال ،و روز و شب
ازجمله پدیدههای طبیعی هستند و بهدلیل ظهور نشانههایی از وسعت رحمت و قدرت
خداوند متعال ازطریق آنها ،بیداری و آگاهی را برای انسانها ارمغان میآورند.
در این زمینه ،مصاحبهشوندۀ شمارۀ  11اظهار داشته است« :من بچهها را هنگام باران
به حیاط مدرسه میبرم تا زیر باران دعا کنند و احساسشان را بگویند» .وی با این کار قصد
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داشته است با نمایشدادن زیباییهای باران و دعاکردن زیر باران به دانشآموزان کمک
کند احساس نزدیکبودن با خدا را تجربه کنند.
مصاحبهشوندۀ شمارۀ  19آغاز فصل بهار را زمانی مناسب برای آموزشدادن توحید و
خداشناسی ،و هفتۀ معلم را فرصتی مناسب برای آموزشدادن مسائل حوزۀ نبوت دانسته است.
 .8-1اماکن و آثار تاریخی

موزهها از دیگر فضاهایی هستند که میتوان در آنها مسائل دینی را آموزش داد .این
مکانها رسانههایی قدرتمند برای انتقالدادن مفاهیم دینی محسوب میشوند و درعین
حال ،فضاهایی مناسب برای عبرتگیری از وقایع گذشته بهشمار میآیند .برخی موزهها
بهصورت خاص برای آموزشدادن مفاهیم دینی ایجاد شدهاند و میتوان از آنها
بهعنوان پایگاههایی مناسب برای آموزش دینی استفاده کرد« .موزۀ دین و دنیا» و «موزۀ
فقه و زندگی» در قم ازجمله این مکانها هستند .مصاحبهشوندۀ شمارۀ  6از «موزۀ دین
و دنیا» برای آموزش دینی استفاده کرده و در این زمینه گفته است:
من برای آموزش دینی ،بچهها را به «موزۀ دین و دنیا» در مسجد جمکران میبرم.
در این موزه درکنار زیباییهایی که انسان را به وجد میآورد ،درقالب آیات و
روایات دینی نیز مردم با این موضوع آشنا میشوند و نقش مهمی در ترویج سبک
زندگی اسالمی دارد .در این موزه ،با بهکارگیری حس بصری ،احکام و موضوعات
دینی درقالب تجسمی و با تصاویر و بیانی شیوا به نمایش گذاشته شده.
جدول  .1نقش موقعیت در آموزش دینی براساس تجارب زیستۀ آموزگاران
فراوانی
گزارهها
مقوله ها
ردیف

1

اماکن و آثار تاریخی

2

موقعیتهای
غیررسمی
موقعیتها و
فعالیتهای جمعی

3

استفاده از مکانهای مقدس مانند مساجد ،حرمها ،امام
زادهها ،گلزار شهدا و نمازخانههای مدرسهها؛ بازدید از
موزهها و نمایشگاههای دائمی درحوزۀ آموزش مفاهیم
دینی
مانند اردوها ،زنگ ورزش ،حیاط مدرسه ،گفت
وگوهای غیررسمی بین معلم و دانشآموزان
مناسبتها (اعیاد اسالمی ،والدت و وفات پیامبر-
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم -و شهادت ائمه -علیهم
السالم) ،برگزاری مراسمهای احیا در شب قدر و
افطاریدادن در ماه مبارک رمضان

3

2
2
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ردیف

مقوله ها

گزارهها

فراوانی

4

زمان بروز مسائل و
چالشهای اخالقی
موقعیتهای
برانگیزانندۀ عواطف
و احساسات
زمان بروز پدیدههای
طبیعی
موقعیتهای
برانگیزانندۀ اندیشه و
تعقل
موقعیتهای برهم
زنندۀ عادتها و نظم
طبیعی

اختالفات و مسائل پیشآمده بین دانشآموزان ،مسائل
و چالشهای اخالقی رویداده در جامعه
موقعیتهای عاطفی -روانی (مرگ ،تولد ،بیماری ،و
قهر و آشتی)

4

5

6
7

8

رنگینکمان ،باران ،طلوع وغروب خورشید ،پیدایش
فصلها ،سال ،و روز و شب
تﺄمل و تعقلبرانگیز

سیل ،زلزله ،آتشفشان ،آذرخش ،خورشیدگرفتگی ،ماه
گرفتگی ،مسائل و چالشهای اجتماعی برهمزنندۀ
روال طبیعی ،ایجاد یک چالش در موقعیت مدرسه

9

9
9

4

بحث و نتیجهگیری

ازجمله عناصری که اغلب هنگام طراحی و تدوین یک برنامۀ درسی موردتوجه قرار
میگیرد ،تعیین زمان و مکان آموزش است .معموالً ساعاتی از هفته برای آموزشدادن
هر درس درنظر گرفته میشود و آموزشدهی در مکانی بهنام کالس درس صورت
میگیرد؛ اما درخصوص آموزش دینی ،الزم است با نگاهی متفاوت به این عناصر
بنگریم و از ابعاد مغفول این عناصر بهمنظور آموزشدادن دین به کودکان و پرورشدادن
آنان بهرهبرداری کنیم .موقعیت عبارت است از با هم دیدن وضعیت زمانی و مکانی ،و
بهرهبردن از آن .در تبیین این عنصر سعی شده است از برهمزدن وضعیت زمانی و
مکانی عادی برای آموزشدادن استفاده و به وجه غیرمادّی موقعیت توجه شود.
یافتههای حاصل از مصاحبه با متخصصان بهصورت اصول ناظر بر انتخاب بهینۀ
موقعیتهای آموزش دینی تدوین شده که شامل سه اصل است :مغتنمشمردن
فرصتها ،درگیری شناختی و عاطفی در موقعیت ،و جذابیتدادن و توسعهبخشی به
موقعیتها؛ درحالی که براساس تجارب آموزگاران ،ابعادی از موقعیت که باید در
اجرای برنامۀ درسی آموزش دینی از آنها استفاده شود ،شامل هشت مقوله بدین
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شرحاند :موقعیتهای برهمزنندۀ عادتها و نظم طبیعی ،موقعیتهای برانگیزانندۀ
عواطف و احساسات ،موقعیتهای برانگیزانندۀ اندیشه و تعقل ،موقعیتها و
فعالیتهای جمعی ،موقعیتهای غیررسمی ،زمان بروز مسائل و چالشهای اخالقی،
زمان بروز پدیدههای طبیعی ،و اماکن و آثار تاریخی.
از آنجا که موقعیتهای مختلف زمانی ،مکانی ،فرهنگی و اجتماعی ،مبدأ
اثرگذاریهای متفاوت بر انسانها هستند ،برای ایجاد حاالت مطلوب در آنها الزم
است روابطشان با وضعیت موردنظر را تغییر دهیم .آنچه بیشتر موردنظر است ،جنبۀ
بالفعل موقعیتها و اثرآفرینی آنهاست .باید روابط عادی افراد با وضعیتهای زمانی
مختلف را تغییر داد و بهتناسب ،توجه آنها را به موقعیتهای ویژۀ زمانی معطوف کرد؛
زیرا میزان نمو حاالت آدمی در اینگونه موقعیتها چشمگیرتر است .این نکته را نهتنها
به تﺄثیرات برخاسته از طبع مکانها و زمانهای مختلف ،بلکه به خواصی نیز میتوان
تعمیم داد که بهسبب مقارنت زمانی با واقعهای ظهور میکنند؛ از این روی ،شب قدر در
اسالم ،قدر ویژهای دارد؛ چون شب نزول قرآن و هنگام نزول مالئکه است (باقری،
 ،1923ص.)141-141 .
موقعیتهای زیادی وجود دارند که میتوان از آنها برای آموزشدادن مسائل دینی
استفاده کرد .گاه این موقعیتها بهصورت طبیعی شکل میگیرند و گاه باید متناسب با
آموزش ،موقعیتی را ساخت .الزم است نگاه محکومبودن به آموزش در فضای کالس
تغییر کند و براساس نظرات متخصصان ،از فرصتهای پیشآمده برای آموزشدهی
مفاهیم دینی استفاده شود .درواقع ،هنر معلم ،بهرهبرداری از فرصتها و بهویژه تبدیل
کردن ابعاد منفی آنها به جنبههای مثبت است .بروز پدیدههای طبیعی و وقوع مسائل
برهمزنندۀ نظم طبیعی ازجمله فرصتهای مناسب برای آموزشدهی مفاهیم دینی
هستند .طبیعت ،و کشف و شناخت پدیدهها و ارتباط بین آنها آیاتی برای شناخت
فاعلیت خداوند متعال در خلقت محسوب میشوند و موقعیتهایی تﺄملبرانگیز را
ایجاد میکنند .موقعیتهایی که نظم پدیدههای طبیعی یا نظم طبیعی و روال عادی
زندگی انسانها را بههم میریزند ،سبب بروز تحول در وجود انسانها میشوند .این
موقعیتها انسانها را در وضعیتی قرار میدهند که به آنها عادت ندارند و باید برای
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مواجهه با آنها بهدنبال راهحل باشند .اینگونه موقعیتها میتوانند انقالبی را در روح و
ذهن انسانها بهپا کنند.
تکرار وقایع و وضعیتها هیچگاه به یادگیری نمیانجامد؛ بلکه انسان در ورطۀ
سختیها و آزمایشهای الهی یاد میگیرد و رشد میکند .در راحتی و تکرار ،فرصتی
برای بهکاربستن و رشددادن اعتقادات و اخالق وجود ندارد و درمقابل ،برهمزدن نظم
عادی ،انسان را به تصمیمگیری و انتخاب وادار میکند؛ بنابراین ،آموزش دینی باید از
حالت یکنواخت و موقعیتهای ساکن خارج شود و بهصورت ایجاد موقعیتهای
چالشبرانگیز درآید .گاهی موقعیتهای چالشزا بهصورت طبیعی ایجاد میشوند و
گاهی آموزگاران باید موقعیتهایی را برای درگیرکردن دانشآموزان در مسائل اعتقادی
و اخالقی فراهم کنند.
گاه باید موقعیت ساخت و گاه باید از موقعیتهای پیشآمده برای آموزشدادن بهره
گرفت .دین ،راه درست زندگی است؛ بنابراین ،خارج از واقعیتهای زندگی نمیتوان
به آن پرداخت و صرفاً با اندوختن دانستهها نمیتوان کودکانی دیندار و متعهد به
اعتقادات ،اخالق و احکام اسالمی را پرورش داد .صِرفِ گوشدادن به سخنرانیهای
آموزگار در کالس درس نیز برای دیندارشدن کودکان ،کافی نیست.
براساس نظر بسیاری از مربیان تعلیموتربیت ،یادگیری باید معنادار باشد .جیمز مک
دونالد ( ،)1980وضعیت و کیفیت محیط آموزشی مناسب را چنین شرح داده است:
یادگیری باید در محیطی صورت گیرد که ارائهکنندۀ فرصتهای تازه و جدید برای
هر دانشآموز باشد .چنین محیطی باعث میشود تا یادگیرنده ،خود و محیط
اطرافش را با روش خود کشف کند .مسلّماً چنین شرایطی میتواند برای معلمان
نیز فرصتهایی را بیافریند تا راههای مختلف برخورد با دانشآموزان را بیابند
(سیف ،1912 ،ص.)44 .

حال ،این سؤال مطرح میشود که آیا بدون توجه به وضعیت زمانی ،مکانی،
اجتماعی ،فرهنگی ،عاطفی و روانی ،و بدون بهرهبرداری از آن میتوان به یادگیری
معنادار دست یافت یا خیر .یادگیری معنادار به موقعیتهای معنادار نیاز دارد و یکی از
ویژگیهای روش تدریس مؤثر ،ایجاد موقعیتهای معنادار برای فعالیت دانشآموزان
است.
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موقعیت معنادار عبارت است از موقعیتی که در آن ،تجربیات یادگیری رغبتانگیز و
رضایتبخش برای کودک فراهم میشود .مهارتهای اساسی ازطریق چنین موقعیت
هایی بهدست میآیند .وقتی هدف ،کسب مهارت حل مسئله است ،باید برای
دانشآموز ،مسئلهای مناسب و قابل حل را تعیین کنیم؛ بهگونهای که او برای حل آن
مسئله ،انگیزۀ فـعالیت داشته باشد؛ همچنین اگر بخواهیم مهارت برقراری روابط
گروهی را به دانشآموزان یاد بدهیم ،باید فعالیتهایی متناسب با عالیق آنان را
پیشبینی کنیم تا با رغبت و عالقه در کار گروهی مشارکت کنند (ملکی ،1914 ،ص.
 .)11در اصل ،بدون توجه به وضعیت زمانی ،مکانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،عاطفی و
روانی ،یادگیری برای دانشآموزان ،پوچ و بیمعنا میشود و آنان رغبتی برای یادگیری
ندارند .آموزش دینی باید در روابط اجتماعی و موقعیتهای طبیعی صورت گیرد.
اصل درگیری شناختی و عاطفی در موقعیت ،به درگیری و فعالکردن دانشآموزان
در فرایند یادگیری ازطریق برانگیختن عواطف و احساسات ،و قوۀ تغقل و تفکر آنان
اشاره میکند و درواقع ،ناظر بر بهرهبرداری از عناصر و عواملی در موقعیتهای آموزش
دینی است که به تحریککردن و برهمزدن تعادل اندیشه و احساسات دانشآموزان
میانجامد .اینگونه موقعیتها ممکن است با ایجاد یک خأل شناختی یا عاطفی در فرد
بروز کنند و تعادل وی را برهم زنند و این خأل و احساس نیاز ،فرد را تا رسیدن به
تعادل درگیر میکند .براساس یافتههای حاصل از تجربۀ زیستۀ آموزگاران ،موقعیتهای
برانگیزانندۀ اندیشه و تعقل ،و موقعیتهای برانگیزانندۀ عواطف و احساسات ،ذیل این
اصل قرار میگیرند.
اصل دیگری که در بهرهگیری از موقعیت بر آن تﺄکید میشود ،جذابیتبخشی است.
معموالً آموزش در موقعیتهایی که غیررسمی محسوب میشوند و حکم اجباریبودن
آموزش در آنها جاری نیست ،برای یادگیری اثرگذارتر است.
آموزش دینی باید موقعیتی را فراهم آورد که در آن ،احساس اجبار و تحمیل به
فراگیران دست ندهد .معموالً فرصتهای غیررسمی که در آنها دانشآموزان احساس
آموزش رسمی و مستقیم ندارند (مانند ساعت ورزش یا اردوهای دانشآموزی) ،برای
آموزشدادن مفاهیم دینی بهصورت غیرمستقیم ،بسیار مؤثرند .در اینگونه موقعیتهای

بهرهگیری از ابعاد موقعیت در برنامۀ درسی آموزش دینی /مریم شریفی دروازه و دیگران 19

غیررسمی ،دانشآموزان بهصورت غیرمستقیم به آموزش نیاز پیدا میکنند .مراسم
اسالمی نیز عالوهبر اینکه از خالقیتهای دین اسالم برای ترغیب مسلمانان به دینداری
بهصورت جمعی محسوب میشود ،یکی از بهترین موقعیتها را برای آموزشدهی
مفاهیم دینی فراهم میآورد .اعیاد اسالمی ،مراسم عزاداری ،نماز جماعت و بسیاری
دیگر از مراسمها دارای امتیاز انجامدادن اعمال و آداب اسالمی بهصورت جمعی همراه
با برانگیختن عواطف و احساسات هستند .معلم موقعیتشناس باید فرصت الزم را پیدا
کند و توانایی بهرهگیری از موقعیتهای گوناگون را برای آموزشدادن و اثرگذاری بر
شناخت ،نگرش و عملکرد دانشآموزان داشته باشد .نتایج پژوهش بهروز و ضرغامی
( )1936نشان میدهد یادگیریِ درخور باید امکان حضور خودانگیختۀ گروههای
کودکان در محیطهای طبیعی را فراهم آورد.
آموزشدهی هنگام قرارگرفتن در آثار تاریخی نیز بهواسطۀ تحریک بصری و غنای
محیط میتواند به ایجاد تحول در دانشآموزان بینجامد .براساس نتایج پژوهش ارغیانی
( ،)1933مکانهای مطلوب و خوشایند که قادر به تحریک بصری هستند ،سبب
میشوند افراد دارای آگاهی و شناخت محیطی بیشتری باشند .درواقع ،هرقدر مکان
دارای غنای بیشتری باشد ،افراد به بودن با همدیگر ترغیب میشوند .ایجاد احساس
جمعی ،وضعیتی مناسب را برای رشد و تحول اخالقی ،اجتماعی و جسمانی
دانشآموزان فراهم میکند و فهم حس جمعی در حوزههای مختلف ،موردتوجه
محققان است .در علم جامعهشناسی بر این مسئله تﺄکید میشود که چگونه افراد به یک
مکان تعلق دارند ،و بیشتر به پیوندهای اجتماعی و عاطفی بین افراد در یک مکان اشاره
میشود که به ادراک ذهنی و احساس افراد در یک مکان میپردازد.
آموزشدهی مفاهیم دینی به نگرشی متفاوت ،معنادار و هدفمند به موقعیت نیاز دارد
که حتی برگ سبز درخت را به معرفتی از آفریدگار مبدّل کند؛ بهگونهای که این
آموزشدهی در تمام موقعیتهای طبیعی و روزانۀ زندگی ،ساری و جاری شود.
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