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é Objective: The main purpose of this study was to design an optimal model for the 
religious education curriculum at a preschool.

é Method: In terms of objective, the present study is an applied one that has been 
done by qualitative method and through research synthesis.

The statistical population consisted of all the domestic research related to the 
subject matter in the period of 1379 (SH) to 1399 (SH) and 1999 to 2019, and from 
among them, 49 (including 38 domestic and 11 foreign) studies as the samples were 
selected purposefully, and analyzed through the Roberts six-step model.

é Findings: The main finding of this study was to make a proposal for the religious 
education curriculum at a preschool. The proposal consisted of 10 elements based 
on the Akker’s approach.

é Conclusion: In the religious education of preschool children, all the aspects of a 
young learner’s existence must be considered with a holistic approach. The ultimate 
goal is flourishing the nature and good life of a child, and it can be achieved through 
the intermediate and behavioral goals of a young learner. The educational content 
should be based on religious teachings and educational objectives, and it should 
be provided for a learner through a teaching-learning activity appropriate to the 
interests and developmental needs of the children by an educator with moral, 
religious and professional competencies. The educator should mainly play a model 
and guidance role, and accelerate the flourishing of religious nature in children. The 
instructional materials should be varied, and selected as a package. An instructional 
space should have happy liviely facilities for play, and stimulate children’s curiosity. 
Evaluation should be a process and carried out using various tools such as behavior 
observation, workbook and parental opinion.

Keywords:  religious education, peschool, research synthesis, curriculum
Citation: Zeinab Ashrafi Soltan-Ahmadi, Javad Keyhan, Sadegh Maleki Avarsin, Jahangir 
Yari.(2021). Designing an Optimal Pattern for Religious Education Curriculum at a 
Preschool, Applied Isuues in islamic Education, 6(1): 7-30

Zeinab Ashrafi Soltan-Ahmadi 1   Javad Keyhan 2   Sadegh Maleki Avarsin 3   Jahangir Yari 4

1. A Ph.D. student in Curriculum, the Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad 
University, Tabriz, Iran.
E-mail: ashrafizeinab81@gmail.com.  0000-0001-6910-5052 

2. Corresponding Author : An Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, 
Islamic Azad University, Urmia, Iran.
E-mail: keyhan.edu@gmail.com.  0000-0001-6022-9702 

3. An Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Human Sciences, Tabriz 
Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
E-mail: s.maleki@iaut.ac.ir.  0000-0003-3841-8333 

4. An Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, 
Tabriz, Iran.
E-mail: john_yari@yahoo.com.  0000-0002-3215-4931





7

چکیده
é هدف: هدف اصلی تحقيق حاضر، طراحی الگوی مطلوب برنامة درسی تربيت دینی در دوره 

پيش دبستانی بوده است. 
é روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردی است كه به روش كيفی و با استفاده از سنتزپژوهی 
انجام گرفته است. جامعة آماری را كليه پژوهش های داخل كشور مرتبط با موضوع در فاصله 
زمانی 1379 تا 1399 و 1999 تا 2019 تشکيل می دهد كه از بين آنها 49 پژوهش )38 مورد 
داخلی و 11 مورد خارجی( به عنوان نمونه به شــيوة هدفمند انتخاب و با استفاده از الگوی 

شش مرحله ای روبرتس موردبررسی قرار گرفتند.
é یافته ها : یافته مهم تحقيق، ارائه الگوی پيشــنهادی برنامة درسی تربيت دینی برای دوره 

پيش دبستانی است كه متشکل از عناصر ده گانه مبتنی بر رویکرد اَِكر می باشد. 
é نتيجه گيري : در تربيت دینی كودكان پيش دبســتانی، باید با رویکردی كل نگری، همه ابعاد 
وجودی نوآموز موردتوجه قرار گيرد. هدف غایی، شــکوفایی فطرت كودک و زندگی پاک 
اســت، كه ازطریق اهداف ميانی و رفتاری نوآموز دست یافتنی می باشد. محتوای آموزشی 

ï تاريخ پذيرش: ٠2/ ٠3/ 14٠٠ ï تاريخ دريافت:  1٠/ 12/ 1399  
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 ë 1 شمارة
ë 18 شمارة پیاپی
ë 1400 بهار

باید مبتنی بر آموزه های دینی و اهداف آموزشــی بــوده و ازطریق فعاليت های تدریس- 
یادگيری متناسب با عالیق و نيازهای رشــدی كودكان توسط مربی دارای صالحيت های 
اخالقی- اعتقادی و حرفه ای در اختيار متربــی قرار گيرد. نقش مربی عمدتاً باید الگویی 
و هدایت گری باشد و شکوفایی فطرت دینی را در كودكان تسریع كند. مواد آموزشی باید 
متنوع و به صورت بسته آموزشــی انتخاب شود. فضای آموزشی باید دارای امکانات بازی، 
شاد و بانشاط، محرک حس كنجکاوی كودكان باشد. ارزشيابی باید فرایندی و بااستفاده از 

ابزارهای متنوع مانند مشاهده رفتار، پوشه كار و نظر اولياء صورت گيرد.

واژگان کلیدی:  تربيت دینی، دوره پيش دبستان، سنتزپژوهی، برنامة درسی

مقدمه
استقرار نگرش جامع توحيدی در متربی و تنظيم جهت گيری او به سوی خدا همواره 
يکی از مهم ترين دغدغه های پيام آوران الهی و مربيان تربيت دينی بوده و هست )بقره1/ 
163(: و خدای شما، خداوند يگانه ای است كه غير از او معبودی نيست! اوست بخشنده و 
مهربان! رهايی از حيطه كثرت های وهمی و درآمدن به وادی وحدت و يگانگی و سيراب 
شدن در آبشخور زالل توحيد، هدف نهايی تربيت توحيدی است. اگرچه آدمی با فطرتی 
پاك و خدا آشــنا پا به عرصه حيات زمينی می گــذارد و خداجويی، خداگرايی و ميل به 
پرســتش آن وجود بی همتا از مصاديق فطری است كه ازجانب خداوند متعال در وجود 
هر انســانی به وديعه نهاده شده اســت، اما به تدريج غبار فراموشی بر آن شناخت فطری 
نشسته و از سوی ديگر، برخی از اسلوب ها و شيوه های تربيتی از جمله تحميل و تلقين 
نيز به جای صيقل اين آينه الهی، خود حجابی بر آن شــده و باعث انحراف آن می شوند. 
از اين رو، زمينه ســازی، پرورش، هدايت و شکوفايی فطرت توحيدی به منظور نيل انسان 
بــه قله رفيع وجودی خويــش و درآمدن در مقام قرب و رضوان حضرت حق، رســالت 
خطير تربيت توحيدی قلمداد می شود )قيصری گودرزی و سلحشوری، 1397(. كاركرد 
نظام های آموزشی در دوران مدرن به عنوان نهادهای تربيتی و فرهنگ ساز فقط به انتقال 
بُعد دانشــی به دانش آموزان محدود نبوده و وجه هنجارين و ارزش بنيان آنها نيز مطرح 
می باشــد )Berkowitz & Bier,2015( صاحب نظران توصيه می كنند، آموزش دينی برای 

ِحيُم ْحَمُن الرَّ 1. َوإِلَُهُکْم إِلٌَه َواِحٌد الَّ إِلََه إاِلَّ ُهَو الرَّ
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همه دانش آموزان مهم اســت تا بتوانند درك مفهومی از دين پيدا كرده و همدلی آنها را 
.)Jafralie & Zaver, 2019( افزايش دهند

براين اســاس، امروزه با توجه به نقش آموزش و پرورش و وظايف مدرســه در نيل به 
هدف های دينی و پاســخ به نيازهای جامعه، تربيت دينی در نظام های آموزشی و رسمی 
كنونی به عنوان مهم ترين هدف مورد توجه قرار گرفته است )وقاری زمهرير، امين خندقی، 
سعيدی رضوانی و موحدی محصل طوسی، 1395(. تربيت دينی يا تربيت الهی عمده ترين 
بخش معارف اسالمی و فلسفه بعثت پيامبران و اساسی ترين وظيفه اوليای الهی و متوليان 
و مربيان جامعه انسانی اســالمی است )پاكزاد، 1390(. تربيت دينی اصطالحاً به مفهوم 
جنبه ای از فرايند تعليم وتربيت ناظر بر پرورش ابعاد شــناختی، عاطفی، عملی ) تجربی( 
از لحاظ التزام به معيارهای دينی است. به عبارت ديگر، تربيت دينی رشد و تقويت عقايد 
دينی، حاالت و عواطف مذهبی و تقيد به مناسک و آداب دينی را برای تحقق شخصيتی 
متمدن درنظــر دارد )كيومرثی، 1392(. در يک تعريف جامع و مانع بر اســاس ديدگاه 
اســالمی، تربيت دينی عبارت است از فرايندی تعاملی بين مربی و متربی كه اين فرايند 
به دنبال زمينه ســازی جهت تکوين و تعالی فطرت انســان و شکل گيری هويت متربيان 
درجهت قرب الهی و كسب شايستگی های الزم در همه ابعاد و مراتب حيات طيبه فردی 

و اجتماعی است )صادق زاده قمصری، حسنی، كشاورز و احمدی، 1390(. 
اگرچه تعليم و تربيت دينی كاماًل به آموزش و پرورش رســمی وابســته نيست، بايد 
اذعان كرد، جريان تعليم و تربيت دينی از طريق نهادهای رسمی و برنامه های درسی آن 
يکی از مهم ترين و هدفمندترين بخش های تعليم و تربيت دينی در كشــور است )پيری 
و اديب، 1388(؛ چنان كه در چهارچوب نظام رســمی آموزش، »برنامة درسی«1 به عنوان 
يکی از اركان مهم تربيت به ويــژه تربيت دينی و نيز هماهنگ كننده تمام عوامل دخيل 
در تربيت به منزله قلب نظــام تعليم و تربيت و ابزاری جهت تحقق هدف های آموزش و 
پرورش )ملکی، شاملی و كاظمی، 1390(، از نقش و جايگاه مهمی در تحقق تربيت دينی 
برخوردار اســت. حيطه برنامه درســی، حوزه اصلی تحليل برنامه های درســی است و  
همچنان كه هويت)Hewitt, 2006(، می گويد، عبارت اســت از: »آنچه در برنامه درســی 
گنجانده شــده است و يا آنچه برنامة درسی آن را پوشش می دهد«. طراحی برنامة درسی 

1. Curriculum
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بــر اين تمركز می كند كه چه دانش، مهارت و ارزش هايی را فراگيران بايد بياموزند؛ چه 
تجربه يادگيری بايد در زمينه نتايج يادگيری درنظر گرفته شــده ارائه شــود، آموزش و 
يادگيری در سامانه آموزشــی چگونه می تواند برنامه ريزی، اندازه گيری و ارزشيابی شود 
)Aimin & Yan, 2011(. درخصــوص اينکه عناصر برنامة درســی كدامند تا برمبناي آن 
بتوان تعادل ميان عناصر و تناســب آنها را با انتظارات و آنچه كه مطلوب است، مشخص 
كرد، ديدگاه هاي متفاوتی عرضه شــده اســت. اما كامل ترين ديدگاه ها در اين خصوص، 
ديدگاه كالين1 و اِكر2 اســت. كالين )Klein,1980( عناصر تشکيل دهنده برنامة درسی را 
شامل: اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهی-يادگيري، مواد و منابع، فعاليت هاي يادگيري، 
گروه بندي، زمان و فضا و روش هاي ارزشيابی می داند. اِكر) Akker, 2003( بر اساس الگوي 
كالين، عناصر برنامة درسی را در 10 عنصر مورد توجه قرار داده است كه به غير از عنصر 

» منطق يا چرايی«3، ساير عناصر با الگوي كالين مشترك هستند. 
با وجود اهميت بســيار زياد برنامة درســی تربيت دينی در نظام آموزشــی ما، نتايج 
تحقيقات در مدارس نشــانگر اين اســت كه آموزش دينی، وضعيت مطلوبی ندارد و گاه 
با تأثيرات معکوس نيز همراه بوده، و باعث شــده اســت تا اين ناكارامدی ها تا حد زيادی 
در بحران آفرينی ها و كاســتی های رفتارهای دينی نســل نوجوان و جوان ســهم مؤثری 
داشــته باشد )كشاورز، 1387(. در اين راستا، نوذری)1390(، مهم ترين آسيب های حوزه 
تربيت دينی را در مواردی همچون، توجه نکردن به اصل دين يابی، توجه نکردن به تجربه 
دينــی فردی، دين محور نبودن برنامه تعليم و تربيت، رعايــت نکردن آزادی در تعليم و 
تربيت دينی و رعايت نکردن ميانه روی در آموزش دينی برشــمردند. به استناد يافته های 
تحقيق آخش، حسينی خواه، عباسی و موسی پور)1395(، يکی از مهم ترين آسيب های دوره 
پيش دبســتانی در ايران، عدم وجود يک برنامة درسی مدّون است. نتايج تحقيق بت شکن 
وسعادتمند)1394(، نيز نشان داد كه از جمله چالش های فراروی برنامة درسی تربيت دينی 
در مقطع پيش دبســتانی، توجه نکردن به اصول دين يابی و تجربه دينی، توجه نکردن به 
اصل دين- محوری، توجه نکردن به اصل فطرت، توجه نکردن به اصل تخيل)هنر( و نيز 
عدم توجه به اصل آزادی و تفاوت های فردی است. رام، مهرمحمدی، صادق زاده قمصری 

1. Klein
2. Akker
3. Curriculum Rationale
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و طاليی)1396( نيز اعتقاد دارند كه يکی از مهم ترين آســيب های تربيت دينی در نظام 
آموزش رسمی كشور، تقليل تربيت دينی به انتقال اطالعات در حوزه های عمدتاً اعتقادی، 
عبادی و عدم تخصيص ســهم كافی به تربيت اخالقی اســت. در همين راستا جفرالی و 
زاور )Jafralie & Zaver, 2019(، در يــک مطالعه مــوردی با عنوان »آموزش تربيت دينی 
در كبــک كانادا«، متوجه شــدند كه معلمــان از آمادگی الزم در زمينــه تربيت دينی 
 برخوردار نيســتند. درحالی كه به اعتقادكورونی الندی، ديويس، بامفيلد، بارنز و همکاران 
)Conroy, Lundie, Davis, Baumfield, Barnes et-al., 2015(، معلمان عامل اصلی موفقيت 
هر برنامه آموزش دينی هستند. اين امر نشان می دهد كه چنانچه الگوی مطلوب تربيت دينی 
در دسترس متصديان تربيت دينی قرار نگيرد، به خطا رفتن آنها در فهم اهداف، روش ها و 
محتوای تربيت دينی لطمه بسيار سنگينی به رشد دينی افراد وارد می سازد )شمشيری و 
نوذری،1390(. چنانچه تربيت دينی در قالب برنامة درسی مناسب، شفاف و دارای ساختار 

و محتوای مطلوب و ويژه ارائه شود، می تواند موجبات تعالی فرد و جامعه را فراهم كند. 
از طرفی، آموزش و پرورش پيش از دبستان از ديرباز در كشور ما به عنوان مرحله ای 
از آموزش مطرح بوده اســت و مســأله تعليم وتربيت كودكان در اين دوره كه بايد آن را 
سال های سازندگی و تشکيل دهنده بسياری از صفات و ويژگی های كودك ناميد، از اهميت 
ويژه ای برخوردار اســت. پژوهشــگران معتقدند كه هدايت كودكان جز از طريق پرورش 
صحيح مذهبی آنان ميســر نيســت و كودكان برای پذيرش رفتارهای صحيح و مطلوب 
اجتماعی از طريق مســايل دينی، آمادگی بيشتری دارند تا از راه های ديگر )زينال پور و 
كيهان، 1397(. دوران كودكی نزديکترين دوره به فطرت پاك الهی است و همين ويژگی 
اهميت تربيت دينی در اين دوران را بيشــتر توجيه می كند)شمشيری و نوذری، 1397(. 
درواقع، يکی از اساســی ترين ويژگی ها كه لزوم آموزش مفاهيم دينی را توجيه می كند، 
وجود گرايش دينی و ميل به ســوی امور مذهبی در كودك اســت. مفاهيم اساسی دين 
اسالم از قبيل اعتقاد به خدا، پيامبر)ص( و ... اموری هستند كه با سرشت او سازگار است. 
بنابرايــن، اهميت اين دوره و ميزان اثرگذاری فــراوان آن بر دوره های بعدی بر ضرورت 
تربيت دينی و آشنايی اوليه با مفاهيم دينی می افزايد)كيهان، 1399(. چنان كه، به استناد 
نتايج مطالعه بدخشــان و جباری)1397(، آموزش های پيش دبستانی در مکتب القرآن از 
اثربخشــی معنی داری بر روی متربيان برخوردار است. اما علی رغم اهميت دوره كودكی 
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و شــيوه پرداختن به تربيت دينی، پژوهش های انجام شــده در اين حوزه بيشتر اسنادی 
و روايی و مبهم  هســتند و به صورت دقيق، الگويی را برای تربيت دينی در دوره كودكی 
معرفی نکرده اند. حال با توجه به خالء تحقيقاتی موجود، سؤال اصلی تحقيق حاضر اين 
است كه: »الگوی مناسب برنامة درسی تربيت دينی در دوره پيش دبستانی بر اساس نتايج 

تحقيقات صورت گرفته، چيست؟«

مبانی نظری 
 امــروزه به داليلی گوناگون، جايگاه آموزش وپرورش پيش دبســتان در حال ارتقاء 
است. افزايش روزافزون متربيان، نياز جامعه و خانواده و نيز تأثير مثبت اين دوره بركم و 
كيف فرايند آموزش و يادگيری در دوره های باالتر، ضرورت تدراك برنامه های آموزشی و 
درسی مناسب را دوچندان كرده است)مفيدی، 1393(. تالش و كوشش صاحب نظرانی 
همچون، روسو، پســتالوزی، مونته ســوری، ديويی، پياژه و فروبل و الگوهای آموزشی 
رجيو اميليا1، بانک استريپ2، والدروف3 و اسکوپ4 نيز مؤيد اين مطلب است كه تجارب 
ســال های اوليه هر كودك در چگونگی تشــکيل شخصيت و كمال نهايی وی بی نهايت 
تأثيرگذار است )آخش و همکاران، 1395(. از نظر باقری)1387(، تربيت دينی برنامه اي 
اســت كه هدف آن تقويت باورهاي دينی و التزام عملی به آموزه هاي دينی و درنهايت 
تربيت انسان هاست. با توجه به تعاريف به عمل آمده، مي توان اينگونه استنباط كرد كه 
تربيت دينی شکوفاســازي و به فعليت رساندن جميع استعدادها در جنبه هاي گوناگون 
شخصيتي يعني ابعاد جسماني، عقالني، اجتماعي، عاطفي، اخالقي است. اين شکوفاسازي 
با موازين و ضوابط الهي ميســر است و لذا خالف چنين ضوابطي شکوفاسازي محسوب 
نمي شود) رجبی زاده، دانشمند و سلطانی، 1398(. در تحقيق حاضر، الگوی برنامة درسی 
تربيت دينی پيش دبستانی مبتنی بر ديدگاه اكر)Akker, 2003( مدنظر می باشد كه شامل 
عناصر: منطق، هدف، محتوی، راهبردهای ياددهی- يادگيری، نقش مربی، گروه بندی، 
مواد و منابع آموزشی، زمان، فضا و ارزشيابی بوده كه از شمول و جامعيت بيشتری نسبت 

1. Reggio Emilia
2. Bank Stree
3. Waldorf
4. Scope
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به ساير ديدگاه ها در زمينه عناصر برنامة درسی برخوردار است. الگوی پيشنهادی اِكر برای 
برنامة درســی يک روش واضح برای به تصوير كشيدن ارتباطات بين جنبه های مختلف 
در طراحی برنامه درســی است، و الگوی تارعنکبوتی ناميده می شود. در اين الگو، همه 
 عناصر و مؤلفه ها حول محور منطق اصلی برنامة درسی به يکديگر متصل و مرتبط هستند

)يادگارزاده و عسگری، 1390(. 
مرور پيشــينه تحقيقاتی مرتبط با موضوع مبين آن است كه پژوهش های متنوع در 
ارتباط با تربيت دينی دانش آموزان دوره پيش دبستانی در داخل و خارج كشور از جنبه های 
مختلف انجام گرفته اســت، كه در ادامه به طور مختصر به برخی از آنها اشاره می شود. 
به طوری كــه، كيهــان)1399( در مطالعه خود به بررســی راهبردهای آموزش مذهبی 
كودكان پيش دبســتانی در خانواده طی يک پژوهش آميخته پرداخت و نتيجه گرفت، 
والدين از چهار راهبرد عمده )الگوســازی، سبک زندگی اسالمی، رسانه های آموزشی و 
محيط ها و مناســبت های مذهبی( برای تربيت مذهبی فرزندانشــان استفاده می كنند. 
شــهريار و نجفی)1398( صالحيت های حرفه ای مربی تربيت دينی را مورد مطالعه قرار 
داده و نتيجه گرفتند كه مربی تربيت دينی بايد دارای صالحيت های علمی و عملی باشد. 
شمشــيری و نوذری)1398( به ارائه الگوی بومی تربيت دينی كودكان پيش دبســتانی 
اقدام نموده و متذكر شــدند، برنامه درســی مدون و منســجم تربيت دينی بر اســاس 
 اصول و مبانی دين اســالم برای كودكان پيش دبستانی ضروری است. راهايو و مونادی

(Rahayu & Munadi, 2019) به مطالعه تلقی دين داری از محتوای محلی برنامة درســی 

در كودكان پيش دبســتانی پرداخته و نتيجه گرفتند كه محتوای آموزشی بايد مبتنی بر 
آموزه های دين اســالم و متن قرآن انتخاب و به شيوه های گوناگون به كودكان آموزش 

داده شود. 
به اســتناد نتايج تحقيقات، می توان ادعا كرد كه هريک از پژوهشــگران از زاويه ديد 
خود و به شــکل محدود تربيت دينی كودكان دوره پيش دبســتانی را مورد مطالعه قرار 
داده و هيچکدام موفق به ارائه الگوی جامع در اين زمينه نشــده اند؛ لذا تحقيق حاضر با 
هدف طراحی الگوی منسجم برنامة درسی تربيت دينی دوره پيش دبستان بر اساس نتايج 
پژوهش های قبلی به شيوه سنتزپژوهی انجام گرفته است تا بتواند بخشی ناچيزی از خالء 

موجود را پُركند و راه را برای پژوهش های آتی هموار نمايد. 
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روش تحقیق 
پژوهــش حاضر از نظر هدف، كاربردی1 و به لحاظ رويکرد مورد اســتفاده، كيفی2 
از نوع ســنتزپژوهی3 اســت. راهبرد مورداستفاده فراتركيب اســت كه با انجام تحليل 
محتوای اســتقرايی و ســپس فراتركيب از تحليل های انجام شــده همراه است. هدف 
 ســنتزپژوهی اين است كه پژوهش های تجربی را به منظور خلق تعميم ها، تركيب كند

)Cooper & Hedges, 2009 ، به نقل از كاويانی و نصر، 1395(. در اين تحقيق، برای بررسی 
پيشينه و گردآوری داده های متناسب با هدف پژوهش، از مقاله های موجود در پايگاه های 
اطالعاتی داخل و خارج كشور استفاده شده است. به اين صورت كه با مراجعه به پايگاه های 
اطالعاتی اينترنتی داخل كشور همچون: سيد4، ايران داك5، مگ ايران6، نورمگز7 و پرتال 
جامع علوم انسانی، سايت های خارج كشور نظير: اريک8، ساينس دايركت9، پروكئيست10 
و ... به جســت وجو پرداخته شده و كليد واژه های مورداستفاده شامل مفاهيمی همچون: 
برنامة درسی، تربيت دينی، دوره پيش دبستانی، سنتزپژوهی و موارد مشابه آن بوده است. 
بنابراين، جامعه آماری پژوهش را كليه مقاالت علمی - پژوهشی و پايان نامه های ارشد و 
دكترا داخل كشــور بين سال های 1379 تا 1399 شمسی و خارج كشور بين سال های 
1999 تا 2019 ميالدی تشکيل می دهد. از آنجايی كه هدف اصلی اين تحقيق، تمركز بر 
ويژگی های عناصر برنامة درسی تربيت دينی مبتنی بر ديدگاه اِكر در دوره پيش دبستانی 
بوده اســت، لذا مرتبط ترين پژوهش ها به تعداد 49 مورد به شيوه غربال گری) باتوجه به 
هدف پژوهش(، انتخاب و بااســتفاده از الگوی شــش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس11 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. جدول)1( پژوهش های منتخب شــركت داده شده در 

پژوهش بر اساس مشخصات پژوهشگر، سال انتشار و موضوع )هدف( را نشان می دهد. 

1. Applied 
2. Qualitative
3. Research Synthesis
4. SID.IR
5. IRANDOC
6. MAGIRAN
7. Noor Mags
8. Eric
9. Science Direct
10. Proquest
11. Roberts
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جدول1. پژوهش های منتخب شركت داده شده در پژوهش

موضوع / هدفسالپژوهشگركد منبع

طراحی مدل راهبردهای آموزش مذهبی كودكان پيش دبستانی 1399كيهان1
در خانواده 

صالحيت های حرفه ای مربی تربيت دينی1398شهريار و نجفی2

دستمرد، بخشش و 3
بررسـی تحليلی جايگاه بـازی در تعليم و تربيت كودكان 1398ابراهيمی شادپی 

از نظر مکاتب غربی و اسـالم

اصول آموزش مفاهيم دينی به كودكان1398كرباليی هرفته و طاهری زاده4

ارائه الگوی بومی تربيت دينی كودكان پيش دبستانی 1397شمشيری و نوذری5

پديدارشناسي شيوه هاي آموزش مذهبي والدين به كودكان 1397زينال پور و كيهان6
پيش دبستاني

 عابدی،  منادی، 7
واكاوی عوامل مؤثر بر تحقق پذيری تربيت دينی دانش آموزان1397خادمی اشکذری و كيامنش 

اصول تربيت توحيدی در دوره كودكی 1397قيصری گودرزی و سلحشوری8

عموزاده سماكوش، پيرانی، 9
طراحی و اعتبارسنجی الگوی تربيتی مبتنی بر حب خدا 1397حيدری و سرمدی

از منظر قرآن

نقش قصه و بازی در رشد، خالقيت و هويت يابی كودكان 1397جان نثار10
پيش دبستانی

سوهانی، اميری قائمی، وكيلی و 11
تبيين نقش مربيان و والدين در تعميق باورهای دينی در 1396آهنگران

كودكان با رويکرد قرآنی

تأثير قصه گويی قصص قرآنی بر سازش يافتگی كودكان 1396درستی و زارعی12
پيش دبستانی

طراحـی و اعتبارسـنجی مـدل تربيت معنـوی و اخالقـی 1396بياتی، هاشمی مقدم و فقيهی13
كـودكان پيش دبسـتانی

ضـرورت بهره گيـری از نمايـش خـالق بـرای آمـوزش 1396رسولی و پهلوانی14
آموزه هـای اخالقـی و مذهبـی بـه كـودكان پيش دبسـتان

تبييـن برنامة درسـی تربيت دينـی مبتنـی بـر رويکـرد 1395وقاری زمهرير و همکاران15
تکليف گـرا

زارعی زارعی، نصراصفهانی، 16
مربی پيش دبستانی: چه كسی با چه مشخصاتی؟1395ميرشاه جعفری و لياقت دار
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موضوع / هدفسالپژوهشگركد منبع

و 1395ميرزايی، احمدی و نراقی زاده17 شده  اجرا  برنامة درسی  محتوای  و  اهداف  مقايسه 
قصدشده در مراكز پيش دبستانی 

جايگاه و نقش بازی در تربيت دينی كودكان1394كشانی و نوروزی18

ميزان انطباق برنامةدرسی قصدشده و اجراشدۀ پيش از 1394رضوی و گرجی پشتی19
دبستان

اهداف واسطی تربيت در دوران كودكی بر اساس رويکرد 1394سجاديه و همکاران20
اسالمی عمل

آشنايی با ساختار تربيت دينی و راهکارهايی برای پذيرش 1394كميجانی و فريادرس21
آن در سنين كودكی

بررسی چگونگی آموزش مفاهيم اصول و روش های دينی 1394كريم زاده، روزيان و خيبری22
به كودكان پيش دبستانی

اهداف و روش های تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم1394ميکائی لو و سلطان القرائی23

روش های تربيت كودك تا هفت سالگی در انديشه امام 1394رضايت و رضايت24
علی )ع(

بازنگری تربيت دينی كودكان پيش دبستان1393كريمی و ساالری چينه25

تربيت دينی كودكان پيش دبستانی1393كريميان پور و احمدی26

1392سجاديه و آزادمنش27
نقد و بررسی اهداف تفصيلی فعاليت های دوره پيش دبستانی 
در برنامة درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران از منظر رويکرد 

اسالمی عمل

28
موحدی محصل طوسی، 

 مهرمحمدی،
 صادق زاده قمصری و نقی زاده 

تربيت دينی 1392 فرايند-محوردر  ارزشيابی  به  اصالت بخشی 
به جای اتکا بر نتيجه -محوری بر اساس آموزه های اسالمی

 سعادتمند، لياقت دار 29
تحت نظر 1391و صادقيان پيش دبستانی  دوره  برنامة درسی  نيازسنجی 

آموزش و پرورش از ديدگاه مديران و مربيان 

چالش در اهداف تربيت دينی )شناخت، عاطفه و عملکرد(1391عجم و سعيدي رضوانی30

تأثير تربيتی قصه های قرآنی در تربيت دينی كودكان1391خلجی31

تربيت عبادي كودكان1390ملکی، شاملی و كاظمی32

آسيب شناسی تربيت دينی كودكان مقطع پيش دبستانی 1390شمشيری و نوذری33

جدول 1.  )ادامه(
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موضوع / هدفسالپژوهشگركد منبع

تعليم و تربيت و دنياي ناشناختة ديني كودكان1388باهنر34

الگوي بهينه برنامة درسي براي دوره پيش دبستان1388پيري و اديب35

تربيت دينی كودكان در دوره پيش دبستانی1385تهذيبی و جوادنيا36

طراحي الگوي برنامة درسي بهينه براي دوره كودكستان، 1382عباسی37
نقد و بررسي وضعيت اين دوره درمقايسه با آن الگو

تأملی درباب تناسب آموزش و پرورش با تربيت دينی1380سعيدی رضوانی و بينقی38

39Rahayu & Munadi 2019 تلقی دين داری از محتوای محلی برنامة درسی در كودكان
پيش دبستانی

40 Jafralie & Zaver2019 آموزش تربيت دينی: برنامه اخالق و فرهنگ دينی

41Marini, Safitri & Muda 2018 زمينه در  شخصيت سازی  بر اساس  مدرسه  مديريت 
فرهنگ مدرسه مذهبی

42Aran & Nayebkabir 2018نقش والدين در تربيت دينی و اجتماعی كودكان

43Barni & Mahdany 2017انديشه های غزالی در برنامة درسی معارف اسالمی

44Njoku & Njoku2015 دينی مطالعات  برنامة درسی  مؤثر  اجرای  چالش های 
مسيحی

45Duman2014 ارزيابی اهداف برنامة درسی پيش دبستانی تركيه ازنظر
آموزش ارزش ها

46
Mirascievaa, Petrovskia & 

Gjorgjeva 2011آموزش تربيت دينی كودكان در مقدونيه امروز

47Hashim & Langgulung 2008:برنامة درسی دينی اسالمی در كشورهای مسلمان
   تجارب اندونزی و مالزی

48
DE roos, Iedema & 

Miedema2004 روش های و  خدا  مفاهيم  مادر،  فرقه)مذهب(  تأثير 
تربيت بر درك مفهوم خدا توسط كودكان

49Lemu2002 رويکرد جامع آموزش اسالم به كودكان: مطالعه موردی
شمال نيجريه

جدول 1.  )ادامه(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 1 شمارة
ë 18 شمارة پیاپی
ë 1400 بهار

یافته های تحقیق
پس از استخراج و پااليش پايه های نظری و مضامين اصلی داده ها از منابع مورداستفاده، 
كدگذاری محوری با مرتب كردن، درآميختن و سازماندهی انبوهی از داده ها انجام گرفت. 
ســپس طبقه بندی، تحليل و تركيب نتايج در يک چارچوب مفهومی و همه جانبه ارائه 
شد. برای اطمينان از اينکه تمامی مفاهيم مورد اشاره استخراج شده اند، چندين بار از ابتدا 
تا انتها همه عبارت ها و جمالت موردبررسی مجدد قرار گرفت و مفاهيم مشابه  دسته بندی 
و درســطح انتزاعی تر در قالب يک مقوله كلی قرار داده شدند. براين اساس، جدول )2(، 
خالصه نتايــج فرايند كدگذاری باز جهت اســتخراج ويژگی های عنصر برنامة درســی 

تربيت دينی دانش آموزان پيش دبستانی را نشان می دهد. 

جدول2. خالصه نتایج كدگذاری باز و استخراج ویژگی های عناصر برنامة درسی تربيت دینی 

ف
مفاهيم )كدهای باز( استخراج شده، ویژگی های عناصر با ذكركد منبععنصرردی

  منطق1
)چرایی تربيت دینی(

فطری - معنوی )ضرورت دست يابی به ارزش های متعالی انسانی( )36-20( 
ايمان گرايی، عقل گرايی و تلفيقی باتأكيد بر عملگرايی)33( ضرورت پاسخ گويی 

به نيازهای كودكان )39( سعادت دنيا و آخرت )46(.

2

شی
وز

 آم
ف

دا
اه

رسيـدن به خـدا )5-9-17-26-28-42-49( مراتبی از حيات طيبه و پاك هدف غایی
)10-23-26( شکوفايی فطرت متربی ) 40-39(.

 اهداف 
ميانی

اهداف شنـاختی: شنـاخت ديـنی و مـذهبی )5-21-23-35-37-38( افزايش 
شناخت كودك نسبت به خود، خدا، ديگران و محيط )23-46-36-29-26( 
آشنايی با دين اسالم و ساير اديان، آشنايی با قرآن، اماكن مذهبی، اعياد و مناسک 
دست يابی   )32-30( خداوند  نعمت های  شناخت  و  امامان  و  پيامبر  اسالمی، 
و  اخالقی  ايده های  درك  به منظور  دموكراسی  اصول  بر  مبتنی  ارزش های  به 

تفاوت های فرهنگی )48( آشنايی با حجاب اسالمی و معيارهای دينی )24(.

دوسـتی، دوسـت  داشـتن بنـدگـان اصـلح و مـؤمـن  اهـداف عاطفی: خـدا
)4-9-10-17-22-23( رشد و پرورش حس ارزشی، ايجاد و تکوين حس عرفانی 
و آرامش روحی و روانی)5 و 15( تأمين نيازهاي روانی- زيستی و نيازهاي فطري 
ومعنوي)20-21( پرورش صفات اخالقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش های 
رشد   )24-19( عاليق مذهبی  و  حس دينی  تقويت  قرآن،  به  عالقه  اسالمی، 
شخصيت فرهنگی ومذهبی متربيان در عمل به مدارای مذهبی نسبت به ديگران 
و زندگی هماهنگ با اديان ديگر )48-49( احترام به ارزش های دينی و رسيدن 
به ايمان مذهبی )49( تقويت دين باوری و حس مذهبی )36-44( ارزش گذاری 
)47-49 ( داشتن  دوست  حس  و  مثبت  نگرش  ايجاد  اديان،  اصيل   مفاهيم 

پرورش معنويت و اخالقيات، رشد متعادل همه ابعاد وجودی كودك )38(.
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ف
مفاهيم )كدهای باز( استخراج شده، ویژگی های عناصر با ذكركد منبععنصرردی

2

شی
وز

 آم
ف

دا
اه

 اهداف 
ميانی

 اهـداف عملکـردی: تسـليم در برابـر خـدا و اطاعـت از دسـتورات الهـی
)27-46( توحيـد- محـوری، اخـالص، هدايـت، انديشـه ورزی، عقـل ورزی، 
عدالـت، تکويـن شـخصيت دينـی )17-23-27( رشـد متعادل كـودك در 
ابعـاد گوناگـون )48( تجهيـز كـودكان بـه توانايی بحث و جدل در مسـايل 

دينـی و اخالقـی )24-16(.

اهداف جزئی
)رفتاری(

 انـس با قرآن )5-32( توانايی انجام امور دينی سـاده )17- 37-32-26-21(
شـکرگزاری خـدا، ذكـر، دعـا، قرائـت قـرآن )32( احتـرام به خود، ديگـران و 

كاهـش اختـالف در جوامع چندقوميتـی )49(.

3
شی

وز
 آم

ای
تو

مح

ماهيت
)چيستی( 

آموزه هـای دينی شـامل: مفاهيم سـاده قرآنی، قرائت سـوره های كوتاه، آداب 
 )49-44-42-40-39-38-37-36-28-20-19-17-13-7-5-4( نمـاز
محتـوای غنـی دارای دو بعـد دانـش )اطالعات دينـی( و توانـش )كاربردی(، 
اسـتفاده از محتـوای اديـان و مذاهب مختلـف )21( مطالب سـاده در زمينه 
اعتقـادات دينـی و مذهبـی احـکام شـرعی، اخـالق و آداب، سـيره پيامبـر و 
امامـان )29- 36( آموزه هـای دينـی و مذهبـی در قالـب تـازه و نوآورانـه، 
 متناسـب بـا عاليـق و نيازهـای روز متربيـان)39( ارزش هـا و فضايل اخالقی

با تأكيد بر آموزه های دين اسالم )46-29(.

 اصول 
انتخاب

  و 
سازماندهی

تأكيـد بـر رشـد همه جانبـه كـودك، تلفيقـی و درهم تنيـده، سـاده و روان، 
كاربـردی، محرك فطرت كـودك )5-7-20-22-36-42-43( بـه روز بودن، 
تناسـب بـا واقعيت هـای جامعـه )7-11-21( تأكيـد بـر پـرورش تعقـل، 
سـازماندهي بر اسـاس تناسـب بـا ميـزان آمادگـي و ويژگی هـای نوآمـوزان، 
تعـادل در ارائـه محتـوای نظـری و عملـي، ارائـه تدريجـی، ارتبـاط افقـی و 
عمـودی )11-30-40( متناسـب بـا اهـداف، هماهنـگ بـا مبانـی دين)20(

انعطاف پذيری، دانش آموز- محور، ارائه مطالب از سـاده به دشـوار، متناسـب 
بـا روش هـای تدريـس فعال و معنـی دار بـرای كـودكان )21(.

4

ری
گي

اد
- ی

هی
دد

ی یا
ها

ت 
الي

فع

 اصول
 انتخاب

تناسـب بـا اهـداف تربيت دينـی، بهره گيـری از اراده و اختيـار يادگيرنـده، 
و  امکانـات  بـا  تناسـب  كـودكان،  ذاتـی  كرامـت  حفـظ  انعطاف پذيـری، 
محدوديت هـا، توجـه بـه تفاوت هـای فـردی، توجـه بـه معنويـت، مبتنی بر 
حواس، احترام به شـخصيت كودك )1-4-17-20-41( تقويت ظرفيت هاي 
انتقادگرايـي، تحليلگـري وقضاوت )8( تناسـب فعاليت های عملـی با اميال و 
آزادی كـودك، مبتنی بـودن تربيت عملـی بر اصول سـهولت، عـادت، تکرار و 
 تلقين، پرورش و تقويت گرايش كودك به كنجکاوی و پرسـش گری )28-9(
توجـه بـه اصـل اعتـدال، آزادی و قـدرت تخيـل كـودكان)40-36- 42(

 متناسب با رشد ذهنی كودكان، ساده و سليس )42(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 1 شمارة
ë 18 شمارة پیاپی
ë 1400 بهار

ف
مفاهيم )كدهای باز( استخراج شده، ویژگی های عناصر با ذكركد منبععنصرردی

4

ری
گي

اد
- ی

هی
دد

ی یا
ها

ت 
الي

فع

روش ها

پرهيز از روش های عامرانه و دستوری و داشتن برخورد محبت آميز همراه با مدارا 
تركيب روش های  تنبيه )1-20-24(  و   )41-24-20-17-12-10-1(تشويق 
تدريس گوناگون و تلفيق با ساير موضوعات )43-24-20-1( توام ساختن آموزش 
با نشاط و شادابی بااستفاده از انواع بازی های فردی و گروهی و سرگرمی های 
-4-5-10-12-17-22-24-26-29-37-38-41( دانش آموزان  موردعالقه 

 3-46( استفاده از داستان های تاريخی و قصه های واقعی ائمه و معصومين)ع( 
)3- 4- 5- 6- 12-14-22-24-26-29-34-35-37-38-41( عادت آموزی، 
ارائه الگوهای دينی و قرآنی )6-10-12-17-24-26-34-41-48( شركت در 
 مراسم مذهبی و آشنايی با اماكن دينی و مذهبی )48-41-35-34-26-24-6( 
و  جديد  كمک آموزشی  وسايل  رسانه ها،  از  بااستفاده  دينی  محتوای  ارائه 

فناوری های نوين آموزشی )41-39-34-26-25-24-22-7-6(.

5

بی
 مر

ش
نق

شایستگی 
اعتقادی و 

اخالقی

داشتن اعتقادات دينی و مذهبی، خداگرايی و معرفت يقينی، آگاهی به دين 
التزام عملی به ارزش های اسالمی  اسالم )21-20-18-2--44-38-36-25( 
و  اشتياق شغلی  برای كودكان )44-41-38-25-7(  بودن  الگوی شايسته  و 
عشق به دانش آموزان )18-21( اجتناب از تحميل اعتقادات دين مشخصی به 
دانش آموزان، هادی و مشفق خيرخواه، دارای صفات مثبت مثل صبر، استقامت 

و شهامت )2-20-36( ظاهری شايسته و آراسته )7(.

صالحيت 
حرفه ای

تلقين )46-40-29-25-8(  و  از تحميل  احتراز  و  داشتن شيوه دموكراتيک 
دارای تحصيالت مرتبط با دوره پيش دبستانی، توجه به تجارب كودكان، استفاده 
از شيوه های تشويقی متناسب با روحيه كودكان، مشاركت دادن دانش آموزان 
درروند يادگيری )18-20-21-38-42-46( فراهم سازی محيط جذاب و سالم 
برای يادگيری)37-45( توانايی مديريت كالس، دارای تجربيات ارزشمند، باعث 
 يادگيری تحوآلفرين و نيز توانايی ارزيابی مناسب از عملکرد متربيان )47-45-18(

آشنا با اصول يادگيری و شيوه های آموزش، عالقه و انگيزه داشتن به امر يادگيری 
)18-20-36-41( ايفای نقش الگوی دينی مناسب )41-40-35(.

6

ع 
ناب

و م
اد 

مو
شی

وز
آم

متنوع، قالب چاپی و غيرچاپی و به شکل بسته آموزشی و الکترونيکی )7-5(. -

7

دی
ه بن

رو
گ

دسته بندی بر اساس نيازها، توانايی ها و عالئق مشترك در گروه های كوچک -
)42- 38 -20(

8

ش
وز

 آم
ان

مک
 و 

ضا
ف

-

وجود كالس راحت و بدون دغدغه براي ابراز عقيده، حاكميت فضای خالقيت پروري 
در كالس )8( زيبا، جذاب و متناسب بودن فضا با سن دانش آموزان)20( وسيع، 
)42( كودكان  كنجکاوی  حس  محرك  نشاط،  با  شاد،  بازی،  امکانات  دارای 

حاكميت جّو معنوی )43(

جدول 2. )ادامه(
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ف
مفاهيم )كدهای باز( استخراج شده، ویژگی های عناصر با ذكركد منبععنصرردی

9

ش
وز

 آم
ان

زم

اختصاص زمان كافی)20( انعطاف پذير، غيرمالل آور، مطابق با خواست و نياز -
دانش آموزان )42(

10

بی
شيا

ارز

اصول ناظر 
در  داده ها  منبع  تنوع  و  تکرار  اصل  به  توجه  روش ها،  در  تنوع  بودن،  جامع 

ارزشيابی)20( روش غيرمستقيم )29( توجه به اصل فرايند-محوری )31( 

شيوه ها
مشاهده رفتار، آزمون های عملکردی، پوشه كار )17-20-21-22-42( فردی 
ارزيابی، نظرات  ارزيابی نمونه فعاليت های كودك، چک ليست  وگروهی)21( 

اولياء )42-38(.

داده های جدول 3، نيز نتايج مربوط به تجميع كدهای باز و پااليش مجدد آنها به منظور 
حذف كدهای همپوش و ايجاد كدهای محوری وكدهای انتخابی را نشان می دهد. 

جدول 3. یافته های مستخرج از فرایند كدگذاری محوری و منتخب
) ویژگی های الگوی پيشنهادی(

ف
  كد انتخابیردی

كد بازكد محوری)عنصر برنامة درسی(

  منطق1
)چرایی تربيت دینی(

ضرورت و نياز
 ) معنی دارسازی زندگی

فردی و اجتماعی(

نياز فردی دانش آموز برای شکوفايی فطرت الهی، 
شناخت استعدادها و ظرفيت های درونی، ايجاد جامعه 

دينی مبتنی بر معيارهای اسالمی

2

شی
وز

 آم
ف

دا
اه

سلسله  مراتبی 
اهداف

رسيدن به خداوند، دست يابی به مرتبه ای از حيات هدف غايی يا نهايی
طيبه

اهداف ميانی
پرورش معنويت و اخالقيات، تربيت عبادي، ايجاد و 

رشد معرفت دينی و بينش معنوی، تقويت دين باوری 
و حس مذهبی، آشنايی با دين اسالم 

 اهداف جزئی يا
رفتاری

آشنايی با مسائل و فرايض دينی، آشنايی اوليه با 
پيامبر و ائمه، آشنايی نسبی با قرآن، ايجاد عشق و 

عالقه به خداوند، انجام فرائض ساده دينی

جدول 2. )ادامه(
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ف
  كد انتخابیردی

كد بازكد محوری)عنصر برنامة درسی(

محتوای آموزشی3

اصول انتخاب
همخوانی با اهداف آموزشی، ويژگی جامعيت، 
كاربردی بودن، تناسب با ويژگی های رشدی و 

نيازهای متربی، مطابقت با معيارهای دينی.

اصول سازماندهی
اصل استمرار و تأكيد بر تلفيقی بودن، تأكيد بر بسته 

آموزشی و اجتناب از موضوع - محوری، توجه به 
ساختار تجويزی، نيمه تجويزی و غيرتجويزی بودن

ساده و روان مشتمل بر آموزه های دينی، اعتقادات، ماهيت ) چيستی(
آيات و احاديث ساده و قابل درك

فعاليت های 4
یاددهی- یادگيری

دين محور و دانش آموزمحور، فعال و خالق با تأكيد بر اصول
روش های مشاركتی

روش
عادت آموزی، بازی های آموزشی فردی و گروهی، 

استفاده از شيوه های نو متناسب با فناوری های جديد

آموزه های دینی شامل: آيات و روايات، احاديث در ماهيت ) چيستی(
قالب شعر، سرود، قصه.

5
 مواد و 

منابع آموزشی

مبتنی بر آموزه های دين اسالم، متنوع، متناسب با اصول
سطح رشد دانش آموزان، عالقه و نياز آنها.

بسته آموزشی: متون چاپی و غيرچاپی مشتمل بر ماهيت ) چيستی(
آموزه های دينی و مذهبی

نقش مربی6

صالحيت
اعتقادی و اخالقی

دارای دانش، نگرش و رفتار مطلوب درمورد اعتقادات 
دينی و مذهبی.

دانش كافی، الگويی، آموزشی، تشويقی، تسهيلی، صالحيت حرفه ای
حمايتی و نقش مراقبتی.

تشکيل گروه های دو تا چهار نفری-گروه بندی7

فضا و مکان آموزش8

وسيع، دارای امکانات بازی كودكان، بانشاط، محرك فيزيکی
حس كنجکاوی كودك

گرم و صميمی، تعامل و همکاری عوامل، رفتار عاطفی
محبت آميز عوامل با بچه ها.

 زمان آموزش9
غيررسمی و انعطاف پذير، كوتاه و مطابق با خواست و - محتوای آموزشی

نياز كودكان

جدول 3. )ادامه(
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ف
  كد انتخابیردی

كد بازكد محوری)عنصر برنامة درسی(

ارزشيابی10

جامع بودن، اصل تنوع منبع داده ها، روش اصول ناظر
غيرمستقيم، فرايند- محوری

شيوه ها
توصيفی، فرايندی و مستمر و ناظربر رشد و پيشرفت 

كودك، استفاده از ابزارهای متنوع مانند: مشاهده 
رفتار و عملکرد، پوشه كار، نظر اولياء

نمودار )1(، الگوی پيشنهادی برنامة درسی تربيت دينی دانش آموزان دوره پيش دبستانی 
مبتنی بر »رويکرد تار عنکبوتی اِكر« را به تصوير كشيده است. اين الگو ارتباط موجود بين 
عناصر برنامة درسی تربيت دينی را نشان داده و نقش محوری منطق و چرايی تربيت دينی را 
روشن می كند. درنهايت می توان دريافت، تربيت دينی يک كل منسجم يافته از عناصر گوناگون 
است كه همانند تارهای عنکبوت به هم وابسته اند و به عبارتی الزم و ملزوم يکديگرند. در اين 
الگو، تركيب و هماهنگی مناسب آنها دركنار يکديگر، موفقيت برنامه درسی تربيت دينی را 

تضمين كرده و دانش آموزان را به مسير و هدف موردنظر نزديکتر می كند. 

منطق برنامه:
 نیازهای فردی

 و اجتماعی

محتوای آموزشی:
اصول انتخاب: تناسب با اهداف آموزشی، 

جامعيت، كاربردی بودن، مطابقت با معيارهای 
دينی و ... 

اصول سازماندهی: استمرار، تلفيقی، بسته آموزشی
ماهيت: ساده و روان مشتمل بر آموزه های دينی

راهبردآموزشی:
اصول: دين- محور و دانش آموز- محور، فعال و 

خالق با تأكيد بر روش های مشاركتی. 
روش: عادت آموزی، بازی های آموزشی فردی و 

گروهی، شيوه های مبتنی بر فناوری جديد 
ماهيت: آموزه های دينی مشتمل برآيات و 
روايات، احاديث در قالب شعر، سرود، قصه

اهداف آموزشی:
غایی: حيات طيبه ) زندگی پاك(

ميانی: تربيت عبادي و ...
رفتاری: شناخت خدا و عشق به او، 

آشنايی با مسائل و فرايض دينی، احترام 
به ارزش های دينی، انجام فرائض ساده 

دينی، قرائت و حفظ قرآن.

ارزشيابی:
 اصول: جامع، متنوع، غيرمستقيم،

فرايند-محوری
شيوه ها: توصيفی، فرايندی و مستمر

زمان آموزش: 
غيررسمی و انعطاف پذير، كوتاه و 
مطابق با خواست و نياز كودكان

گروه بندی:
تشکيل گروه های 
دو تا چهار نفری

فضای آموزشی: 
دارای امکانات بازی كودكان، شاد 
و بانشاط، محرك حس كنجکاوی 

كودكان

منابع آموزشی:
اصول: مبتنی بر آموزه های دين 

اسالم، متنوع، متناسب با سطح رشد 
كودك و مورد عالقه و نياز آن.

ماهيت: بسته آموزشی، آموزه های 
دينی

نقش مربی:
صالحيت اعتقادی و اخالقی: دانش، 

نگرش و رفتار مطلوب درمورد اعتقادات 
دينی و مذهبی 

صالحيت حرفه ای: دانش كافی، الگويی، 
تشويقی، تقويتی، تسهيلی. حمايتی و 

نقش مراقبتی.

جدول 3. )ادامه(

نمودار 1. الگوی پيشنهادی تربيت دینی دانش آموزان پيش دبستانی مبتنی بر رویکرد اكر
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بحث و نتیجه گیری
تحقيق حاضر با هدف طراحی برنامة درسی تربيت دينی دانش آموزان دوره پيش دبستانی 
به شيوه سنتزپژوهی انجام گرفت. اولين عنصر برنامة درسی در ديدگاه اِكر، منطق برنامة درسی 
.(Akker, Fasoglio & Mulder,2010) است كه به چرايی يادگيری موضوع موردآموزش اشاره دارد 

باتوجه به يافته های تحقيق، منطق برنامة درســی تربيت دينی دانش آموزان پيش دبستانی 
مبتنی بر رويکرد اكر، بر اساس فراتركيب نتايج تحقيقات مورد بررسی، ضرورت و نياز و يا 
معنی دارســازی زندگی فردی و اجتماعی اين دسته از كودكان است. نياز به دين يک نياز 
فطری و احساس دين داری يک احساس درونی است و لذا بايد در وجوه مختلف انسان و در 
همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی او جاری و ساری باشد تا او را به سرمنزل مقصود برساند. 
هدف نهايی تربيت دينی در الگوی پيشنهادی نيز، رسيدن به قرب الهی و مرتبه ای از 
حيات طيبه، درنظرگرفته شده است كه برای دست يابی به آن اهداف ميانی و جزئی تری 
درنظر گرفته شده است. حيات طيبه يا زندگی پاك وضع مطلوب زندگی انسان است كه 
در قرآن كريم به عنوان منزلگاه نهايی صالحان و مؤمنان مورد توجه قرار گرفته است. الزمه 
و پيش زمينه دست يابی كودكان به مراتبی از حيات طيبه يا قرب الهی، مجموعه ای از اهداف 
(Karamouzis, 2015)ميانی و اهداف جزئی يا رفتاری می باشد. در اين رابطه،كاراموزيس 

توصيه كرده است كه تربيت دينی و اعتقادی در برنامة درسی بايد به صورت سازمان يافته 
برپايه مؤلفه های اعتقادات مذهبی، اعمال مذهبی، هويت ملی، درنظر گرفته شود. تامسون 
(Thompson, 2015) نيز استدالل می كند كه در آموزه های دينی، اعتقادات اولويت دارد و 

(Qahir, 2015) تقويت باورداشت متربيان بر خداشناسی و صفات آن حائز اهميت است. قاهير 
نيز يادآور شده است كه انتظار تربيت و آموزش از آموزه های دينی، تجلی در رفتار فراگيران 
است. هيلر و هيلر (Hyler & Hyler, 2014) يادآور شده است كه آموزه های دينی بر اهداف 
تربيت اعتقادی تنظيم شــود و تمرين های عملی نيــز در تربيت اعتقادی تجويز گردد.

 طبــق الگوی پيشــنهادی، محتوای تربيت دينــی1 بايد دربردارنده ســه اصل كلی 
)انتخاب، ســازماندهی و ماهيت( و درجهت دســت يابی به اهداف مطرح شــده باشــد. 
جامعيت، كاربردی بودن، قابليت ارائه، تناســب با ويژگی های رشــدی متربی، تناسب با 
عاليق و نيازهای متربی و مطابقت بــا معيارهای دينی از ويژگی های محتوای اين دوره 
است. در تنظيم محتوا بايد ويژگی هايی همچون، اصل استمرار و تأكيد بر تلفيقی بودن، 

1. Religious education content
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تأكيد بر بسته آموزشــی و اجتناب از كتاب محوری و موضوع  محوری، توجه به ساختار 
تجويزی، نيمه تجويزی و غيرتجويزی بودن، سادگی و روان بودن آيات و احاديث، مدنظر 
قرار گيرد. بديهی اســت كه اين محتوا بايد دربرگيرنده همه وجوه ارتباط كودك، يعنی 

رابطه  با خود، خداوند، جهان هستی و انسان های ديگر باشد. 
ـ يادگيری1 به عنوان عنصری مهم و زمينه ساز  در الگوی پيشنهادی، فعاليت های ياددهی 
تحقق اهداف تربيت دينی، موردتأكيد قرارگرفته است. اين فعاليت ها بايد بر اساس رويکرد 
ـ محوری، و نيز فعال و خالق با تأكيد بر روش های مشــاركتی( انتخاب  معين )دانش آموز
شــوند و مبتنی بر آموزه های دينی مشــتمل بر آيات و روايات، احاديث در قالب شــعر، 
سرود، قصه باشــند و از طريق عادت آموزی، بازی های آموزشی فردی وگروهی، استفاده 
از شيوه های نو متناســب با فناوری های جديد ارائه شوند. همچنين، روش های مناسب 
تربيت دينی در الگوی پيشنهادی شامل: روش الگودهی، ذكر و يادآوری، روش اكتشافی، 
روش محبــت ورزی، روش پرورش تخيل، روش تقويت كنش هــای آزاد، روش پرورش 

حواس پنج گانه و روش تلفيقی است. 
در تربيت دينی كــودكان، محيط يادگيری و فضای آموزشــی2 از نظر فيزيکی بايد 
دارای وســعت كافی بوده، شاد، بانشاط، متنوع و محرك حس كنجکاوی كودكان باشد 
و به چهارديواری كالس درس با جوی خشــک و بی روح محصور نباشد. )گرمابی، ملکی، 
بهشتی و افهمی، 1394( بر زيبا و شاداب سازی فضای فيزيکی و حتی عاطفی با استفاده 
از قواعد زيبا شــناختی، روان شناسی رنگ ها، پيش بينی فضا برای فعاليت آزاد فراگيران، 

استفاده از تصاوير جهت غنی سازی محيط تأكيد كرده اند. 
در الگوی پيشــنهادی، مواد و منابع آموزشی3 شامل بسته آموزشی متشکل از متون 
چاپی و غيرچاپی مبتنی بر آموزه های دينی و مذهبی اســت. در دوره پيش دبســتانی، 
محتوای مشــخص و منحصر به فردی برای تعليم آموزه های دينی وجود ندارد و می تواند 
بســيار متنوع و متکثر باشــد. انتخاب مواد و منابع آموزشــی معموالً برعهده معلم و يا 
مربی اســت كه بايد با توجه به نيازها و عاليق كودكان زمينه افزايش انگيزه و شــوق به 
يادگيری آموزه های دينی در فراگيران را ايجاد كند. استفاده از تصاويرگوناگون، مشاهده 
كردن دقيق اجزای يک نوشته يا تصوير، تکميل كردن داستان، تركيب بعضی از مفاهيم، 

1. Learner learning activities
2. Instructional space
3. Instructional materials and Resources
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حل كردن جدول، رنگآميزی، ساختن كاردستی و... در ايجاد انگيزه بسيار مؤثر است. 
در حوزه تربيت دينی، نقش معلم و مربی حياتی بوده و همتراز شغل پيامبران درنظر 
گرفته می شود. در الگوی پيشنهادی نيز، معلم تربيت دينی بايد از دو ويژگی مهم، صالحيت 
اعتقادی  اخالقی و صالحيت حرفه ای برخوردار باشد. از مهم ترين خصوصيات مربی، التزام 
عملی وی به مسايل دينی، شناخت ويژگی ها و ظرفيت كودك، هدايت فراگيران و دانستن 
شيوه های تربيت دينی كودك است. همچنين، مربی بايد از صبر و حوصله برخوردار باشد 
و در ايجاد و تقويت فضای اعتماد، دوستی و احترام متقابل بکوشد )علی آبادی، مسعودی، 
غفاری، و باغگلي،1397(. چنان كه مکنيل (Mcneil, 2006)، بيان كرده اســت، مربی و يا 
معلمی كه به تربيت دينی دانش آموزان می پردازد، بايد خوش خلق ترين و خوش خوترين 
معلمان باشد. اييلديزلر و كارگی ( Yildizlar & Kargi, 2010) نيز بيان كرده اند، بيشترين 
انتظار از مربيان اين اســت كه در مورد شغلشــان اطالعات علمی و به روز داشته باشند 
و همچنيــن درمورد موضوعاتی مانند: اختالالت يادگيری كودكان، مديريت مشــکالت 
رفتاری كودكان و مديريت كالس اطالعات خاصی به دست آورند. ماحصل تحقيقات نشان 
می دهد كه معلم موفق در اين نوع تربيت معلمی است كه دركنار تدريس محتوای تدوين 
شده، محيط يادگيری را شاداب، پرنشــاط وجذاب بيارايد، رويکردهای آموزش مناسب 

اتخاذ نموده و نقش هدايت گری و تسهيل گری داشته باشد.
در الگوی پيشــنهادی عنصرگروه بندی1 را می توان در دو مقوله مدنظر قرار داد؛ يکی 
اهداف اجتماعی و ديگری، اهداف آموزشی است كه در فرايند تربيت دينی مکمل يکديگر 
هســتند. تعيين اندازه يا تعداد افراد گروه باتوجه به هــدف و موضوع يادگيری و ميزان 
فعاليت اعضاء مشــخص می گردد. ماهيت آموزه های دينی به گونه ای اســت كه آموزش 

ويادگيری مؤثر اكثر آنها مستلزم مشاركت و فعاليت گروهی دانش آموزان است. 
مهم ترين ويژگی های عنصر زمان آموزش2، غيررســمی بودن، انعطاف پذيری،كوتاه و 
مطابقت با خواست و نياز متربيان می باشد. وقتی كه از عنصر زمان در برنامة درسی سخن 
به ميان می آيد، زمان ارائه محتوای برنامة درسی بيش از هرچيزی به ذهن متبادر می شود 
) ابيضی،1386(، اما مفهوم زمان آموزش عبارت است از زمان درگيرشدن با موضوع درسی3 
و فرصتی كه دانش آموزان به موضوع درسی توجه كرده و درفرايند يادگيری شركت دارند. 

1. Grouping
2. Instructional time
3. Time-on-Task
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زینب اشرفی ...، جواد کیهان، صادق ملکی آوارسین و جهانگیر یاری ...

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت  دینی 
در دورة پیش دبستانی

7 - 30

ë  سال ششم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 18
ë  بهار 1400

به زعم متذكر (Metzker, 2003 به نقل از ابيضی، 1386(، زمان آموزش كه بعضی وقت ها 
آن را »زمــان تکليف« نيــز می گويند، دوره ای برای يک فعاليت آموزشــی در ارتباط با 
آمادگی دانش آموز برای يادگيری است و منجر به يادگيری واقعی می شود. اين عنصر بايد 
تناســب الزم را با ساير عناصر برنامه داشته باشد و مديريت مناسبی برای استفاده از آن 
برای اثربخش تر كردن هرچه بيشتر فعاليت های تربيت دينی از سوی معلم صورت گيرد. 
مطابق الگوی پيشنهادی، ارزشيابي1 بايد فرايندی و مستمر و ناظر بر رشد و پيشرفت 
كودك، و با اســتفاده از ابزارهای متنوع مانند مشــاهده رفتار و عملکرد، پوشه كار، نظر 
اولياء و غيره صورت گيرد. ارزشــيابی بعد از ارائه درس و انتهای درس انجام نمی پذيرد 
و به صورت فرايندی و از همان آغاز تدريس شــروع شــده و درحين تدريس و پايان آن 
ادامه می يابد. همچنين، در ارزشــيابی بايد دانش آموز متناسب با تالشش ارزيابي شود. 
شيوه های ارزشيابی در برنامة درسی تعليم وتربيت دينی، بايد با تکيه بر ديدگاه های نوين 

روان شناسی تربيتی تنظيم شود. 

پیشنهادها
بر اساس الگوی طراحی شده، پيشنهاد می شودكه در تربيت دينی كودكان پيش دبستانی، 
 شــکوفايی فطــرت كودكان و دســت يابی به مراتبــی از حيات طيبــه ) زندگی پاك(،

به عنوان هدف غايی در نظرگرفته شود و محتوای آموزشی بايد مطابق با معيارهای دينی 
و ويژگی های رشــدی و نيازهای متربی بــوده و ازطريق فعاليت های تدريس- يادگيری 
متنوع توسط مربی شايسته و با اخالق در اختيار نوآموز قرار گيرد. نقش مربی عمدتاً بايد 
هدايت گری و تسهيل گری باشد. مواد آموزشی بايد متنوع، برانگيزاننده ومطابق با عاليق 
نوآموزان انتخاب شــود. فضای آموزشی نيز بايد دارای امکانات بازی بوده و شاد و جذاب 

باشد. درنهايت ارزشيابی بايد به صورت غيرمستقيم و مستمر انجام گيرد. 

تشّکر و قدردانی
بدين وسيله از اساتيد محترم گروه های آموزشی معارف و برنامه ريزی درسی 

دانشگاه های كشور و مربيان محترم پيش دبستانی كه در انجام اين تحقيق همکاری 
الزم را با محققين حاضر داشتند، كمال تشّکر و قدردانی را داريم.

1. Evaluation
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مسايل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی، 5)1(: 61-92. 
گرمابی، حسنعلی؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعيد و افهمی، رضا.)1394(. طراحی و اعتباريابی الگوی بومی برنامة درسی دوره ابتدايی 

مبتنی بر مؤلفه های زيبايی شناسی و هنر. فصلنامه مطالعات پيش دبستان و دبستان، 1)2(: 1-32.
مفيدی، فرخنده. )1393(. مبانی آموزش وپرورش در دوره پيش از دبستان. تهران: سمت.

ملکی، حســن؛ شاملی، عباسعلی و كاظمی، حميدرضا. )1390(. برنامة درســی ابزاری برای نيل به تربيت اخالقی. نشريه اسالم و 
پژوهش های تربيتی، 3)2(: 77-98. 

موحدی محصل طوســی، مرضيه؛ مهرمحمدی، محمود؛ صادق زاده قمصری، عليرضا؛ نقی زاده، حســن.)1392(، اصالت بخشی به 
ارزشيابی فرايند-محور در تربيت دينی به جای اتکا بر نتيجه-محوری بر اساس آموزه های اسالمی. پژوهش در نظام های آموزشی، 

.1-22 :)22(
ميرزايی، مليحه؛ احمدی، پروين، و نراقی زاده، افســانه. )1395(. مقايســه اهداف و محتوای برنامة درسی اجراشده و برنامة درسی 

قصدشده در مراكز پيش دبستانی شهر كرمان. انديشه های نوين تربيتی، 12)4(: 63-80.
ميکائی لو، غالمحسين، و سلطان القرائی، خليل.)1394(. اهداف و روش های تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم. بصيرت و تربيت اسالمی، 

 97-121 :)35(12
نوذري، محمود.)1390(. بررسی تحول ايمان به خدا در دورۀ كودكی، نوجوانی و آغاز جوانی: رويکردي روان شناختی- دينی. رساله 

دكتري، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(.
وقاری زمهرير، زهرا؛ امين خندقی، مقصود؛ سعيدی رضوانی، محمود و موحدی محصل طوسی، مرضيه. )1395(. تبيين برنامة درسی 

تربيت دينی مبتنی بر رويکرد تکليف گرا. مجله پژوهش نامه مبانی تعليم و تربيت، 6)2(: 82-106.
يادگارزاده، غالمرضا، و عســگري، اردشير.)1390(. ارزشــيابی برنامة درسی علوم دوره ابتدايی بر اساس نظر معلمان و سرگروه هاي 

آموزشی استان همدان. فصلنامه مطالعات برنامة درسی ايران، 6)23(: 132-161. 
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