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 چکیده
برنامه درسی دین و زندگی دوره  از میزان تحقق اهداف شناختیهدف ارزشیابی  مطالعه حاضر با هدف:

از  وتحقیق و توسعه  پژوهش از حیث هدف،روش روش: صورت گرفت. کشور متوسطه و پیش دانشگاهی 
ر تهران د يهاشهرستانکلیه مناطق آموزشی  نوع پژوهش ارزشیابی است. جامعه آماري شامل دانش آموزان

 انتخاب و به صورت تصادفی ايمرحلهاي چندخوشهگیري به روش نمونه بودند که 88-83 سال تحصیلی
شرفت پی يهاآزموناز  گانهششاهداف شناختی تربیت دینی در سطوح  تحققجهت بررسی میزان . شدند

 يهازمونآبراي سنجش میزان تحقق اهداف شناختی سطوح پایین دانش و فهم و از  يانهیچهارگزتحصیلی 
شیابی به ارزتحلیل، ترکیب و تشریحی جهت سنجش میزان تحقق اهداف شناختی سطوح باالي کاربرد، 

هیچ یک از  گاهی،یش دانشپو  در پایه اولنشان داد که  : نتایجهاافتهیهاي تحصیلی استفاده شد. تفکیک پایه
قق نشده و ارزشیابی( مح اهداف شناختی سطوح پایین )دانش و فهم( و سطوح باال )کاربرد، تحلیل، ترکیب

ح مطلوب و سطح فهم و سایر سطو نسبتاًاهداف شناختی سطح دانش، سوم  و دوم هايدر پایهکه . در حالیبود
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اهداف  ت کهتوان گفمی در مجموع،هاي حاصل، با عنایت به یافتهگیري: نتیجهند. شناختی باال نامطلوب بود
 است. لذا،شده نقق مح به نحو شایسته توسطه و پیش دانشگاهیدر برنامه درسی تربیت دینی دوره م شناختی
 است. گردیدهارائه  به جهت ارتقاي تحقق اهداف شناختیپیشنهاداتی  ،در پایان

 .دین و زندگی درسی، برنامه، برنامه درسیاهداف شناختیارزشیابی،  :واژگان کلیدی

 مقدمه
نی، تربیت دینی است )مرویان حسیي تعلیم و یکی از مسائل اساسی زندگی انسان، مسئله

اهداف  آموزشبراي  و پرورش( و همچنان بر استفاده از نظام رسمی آموزش 109: 1988
(. اما هدف از آموزش 1980)سعیدي رضوانی و بینقی،  شودیمکید أواالي تربیت دینی ت

اور و ب )انتقال دانش( رشد مسئلهاین  در کنارانتقال دانش نیست بلکه  صرفاًمعارف دینی 
 و آموزش عالی شورايالبته،  (.1983، نژاد شفیعیآموزان هم مراد است )اعتقاد دانش

 اهداف به مقطع، آن پایان در تحصیلی مقطع هر آموزان دانش که دارد انتظار پرورش

 ايعمده بخش که است این نشانگر مقطع هر آموختگان دانش رفتارهاي اما .مصوب برسند

 در غالباً چه آن چرا که (.1986، نسب )دانشورياست  نکرده داپی تحقق اهداف آنز ا

 یعنی اولیه سطوح در همان ،رودیم انتظار دینی درس ویژه به درسی يهاکتاب از مدارس

 و کار بستن به یعنی فهمیدن، ترقیعم سطوح به و شودیم متوقف کردن حفظ و دانستن
 به نظري صرفاً مطالب از انبوهی دینی يهاآموزشدر  بسا . چهابدیینم ارتقا ارزشیابی

که اگر تربیت (. در حالی1988)زادشیر، استکی و امامی پور،  شودیم ارائه آموزان دانش
ثري ؤبا نیازهاي جدید کودکان منطبق شود، گام م هاروشدینی بتواند از نظر محتوا، اجرا و 
قوي نسب، میرشاه جعفري ي برداشته خواهد شد )تدارنیدبراي جذب نسل جوان به دین و 

  (.1988و نجفی، 
 آن جهینت و است دینی معارف انتقال به ناظر دینی که اشاره شد آموزش گونههمان

برنامه درسی تربیت دینی براي او شکل  که است کسی ذهن در معرفتی یک نظام استقرار
ا را براي وط راهنمبرنامه درسی، اهدافی را براي انواع تربیت فراهم ساخته و خط گرفته است.

برنامه  موفقیت آمیز بررسی براي (. لذا،2015، 1دستیابی به آن فراهم می سازد )کیتینگ
 باید بیاموزد را آنچه دانش آموز آیا د کهشویممطرح  گونهنیامقوله ارزشیابی  درسی،
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 2سپها؛ 2015، 1پاینار)ارزشیابی یکی از عناصر اساسی هر برنامه درسی بوده  است؟ آموخته
منجر به تغییر، اصالح و بهبود اهداف  (2014) 9به زعم مک نیل که( 2014و همکاران ، 

و به طور  هانگرش و هاروش در درنگ و تأمل بدین منظور، بازنگريتربیتی می گردد.  
فرا  دینی تربیت عرصه در را يترروشني ااندازه چشم ي درسیهابرنامهکلی بازنگري در 

الزمه این (. پس، 35: 1988گشود )شهروزي،  خواهد پرورش کشور نظام آموزش و يرو
 ،یابیي درسی تربیت دینی است. ارزشهابرنامهتغییرات، بهره گیري از امر ارزشیابی در 

و ( 2015، 4)چانگ، وو، وو و برنامه ریزان گیرانتصمیم براي آوري اطالعات جمع
 اساسر درسی ب برنامه کارایی و اثربخشی مطلوبیت درباره آن طی که است ینديآرف

؛ 185: 1981، به نقل از شعبانی، 1963 )مشایخ، شودیم قضاوت معینی معیارهاي و هامالک
 اصلی اجراي هر برنامه است يهاارزشیابی یکی از گام، لذا (.2015و همکاران،  5کاري

ه به گی هر برنامچرا که موفقیت برنامه و تعیین قدر و شایست (؛2003، 6)ارنشتاین و هانکینز
( 2001 ،8نقل از استافیل بیم و شینفیلدبه ، 1)اسکریون نتایج ارزشیابی از آن برنامه وابسته است

ر د بنابراین غفلت از ارزشیابی برنامه منجر به عدم توجه به کارکردهاي ارزشیابی خواهد شد.
 آیاکه ده و اینبو درسی برنامه ارزش تعیین درسی، يهابرنامه در ارزشیابی نقش ،واقع

 یا خیر است کرده آورد بر شده طراحی هاآن براي که را مقاصدياهداف و  درسی برنامه

 توجه بدان باید درسی برنامه هر در که عنصري نخستینبنابراین،  (.180: 1981)شعبانی، 

 تمام بهو  کرده روشن آموزان دانش از را ما واقعی انتظارات اهداف،. شود هدف است

 برداشته شود را باید در این راستا که را ییهاگام و داده جهت دینی تربیت يهاتیفعال

 ابزارهاي سایر و نظرد مور يهامالک یابی،ارزش . همچنین، نحوهسازندیم مشخص

)امین خندقی  هاستهدفمنوط به تعیین  دینی تربیت با مناسب تحصیلی پیشرفت سنجش
یادگیري در تربیت دینی داراي سه بعد شناختی، ت که (. الزم به ذکر اس1932و پاک مهر، 

دارد  بر عهدها عاطفی و رفتاري است که نظام آموزشی و برنامه درسی در هر بعد وظایفی ر
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 دینی تربیت و تعلیم درسی برنامه راهنماي بر این اساس، (.1983مقتدایی و غفاریان، ر )می

 شناختی، طهیح سه را در طع متوسطهمق اهداف نیز، پرورش و آموزش عالی شوراي مصوب

 پایان در آموزان باید دانش یعنی است؛ نموده تعیین عمل( و )مهارت رفتاري و عاطفی

نی مسیر تربیت دی و برسند معینی از تربیت دینی رفتارهاي و هاشیگرا ،هاشناخت به دوره
 ت خود براي انجامي مختلف به فراگیران کمک نماید تا از شناخت اعتقاداهاراهباید از 

وي )تق دهند بروزوظایف فردي و اجتماعی خویش کمک بگیرند و رفتارهاي مناسب را 
 به ترشیب باید کید بر این است که در تربیت دینی، اهدافأت (.1988نسب و همکاران، 

اما جهت نیل به این ابعاد، ایجاد شناخت نسبی  کند؛ توجه آن عملی و عاطفی يهاجنبه
 ضرورياهداف آموزشی در تربیت دینی  شناختی يهاجنبه به توجه و ارف دینینسبت به مع

نی است یت دیاساسی ترب يهاحوزه در پایه اهداف حیطه شناختی تعیین کننده دانشاست. 
 باشدیمکه با شناخت و اندیشه انسان سر و کار دارند مربوط  ییهاانیجرو به  (1981)شعبانی، 

( شش سطح در حوزه شناختی 1981، به نقل از سیف، 1365اران )بلوم و همک (.1983)سیف، 
 .شودیمکه به توضیح اجمالی هر یک پرداخته  اندکردهبه شرح زیر شناسایی 

. هاتیموقعو  هاساختو فرایندها، الگوها،  هاروشدانش: یادآوري امور جزیی و کلی، . 1
 موخته شده است.قبالً آ مطلباین طبقه شامل حفظ و نگهداري موضوعات و 

: به معنی درک مطالب آموخته شده. فهمیدن، یک مرحله باالتر از دانش است، چرا فهم. 2
 را بفهمد و تفسیر کند. هاآنکه فراگیر عالوه بر حفظ مطالب باید 

کلی، قواعد اجرایی( در  يهاروشو  هاشهیاند: استفاده از مطالب انتزاعی )کاربرد. 9
 ی. اصطالح معمول آموزشی براي این طبقه حل مسئله است. ویژه و عین يهاتیموقع

تحلیل: یعنی شکستن یک موضوع به اجزاي تشکیل دهنده آن که شامل یافتن تجزیه و . 4
 عناصر و ارتباط بین عناصر یک کل پیچیده مانند یک مقاله تحقیقی است. 

 .ک اثر یا فراورده جدیدترکیب: به معناي کنار هم قرار دادن عناصر و اجزا براي ایجاد ی. 5
 و به نحويارزش یا اعتبار موضوعات مختلف  در خصوصارزشیابی: داوري و قضاوت . 6

 همان تفکر انتقادي است.
ه دانش، یی است کهاهدفشامل این حیطه  گفت که توانیمبا این تفاسیر، به طور کلی 

طح دانش به سطوح باالتر و هر چه از س دهدیمي تفکر را مورد بررسی قرار هامهارتفهم و 
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به  1ل در شک پلکانی،که این سطوح  شودیم ترقیعمشناختی  يهاتیفعال، حوزه میرویم
  تصویر کشیده شده است.

 
 سطوح مختلف حیطه شناختی .1شکل 

در واقع، در زمینه تربیت دینی نظام آموزشی ابتدا باید به دانش آموزان شناخت و 
( و تربیت دینی در این بعد به 1983مقتدایی و غفاریان، ر اندیشیدن را بیاموزد )می

، درک درست و صحیحی به آنتا از دین و اصول و مبانی  کندیمکمک  آموزاندانش
رسالت  نیترمهم که اشاره شد، گونههمان(. 1988دست آورند )تقوي نسب و همکاران، 

ا می است که این وظیفه بعامل به تعالیم اسال ییهاانسانآموزش و پرورش، پرورش و رشد 
رعارفیان، )می شودیمهاي کارآمد، میسر مداوم، بازنگري مستمر و تدوین و توسعه برنامه تأمل

دغه همواره این دغ تربیت دینی با توجه به اهمیت نیل به اهداف(. به عبارتی دیگر، 1984
ر گرفته هداف در نظا ریزان و پژوهشگران حوزه تربیت دینى وجود داشته است کهبراى برنامه

از چه کیفیتی برخوردار بوده و تا چه میزان توانسته است اهداف  شده براي تعلیم معارف دینی
یزان ماگر بخواهیم در مورد اهمیت و ضرورت ارزشیابی از ؟ سازدمحقق را تربیتی این دوره 

بت صحپیش دانشگاهی  و برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه تحقق اهداف شناختی
بري جهت اساس معت تواندیمارزشیابی صحیح و علمی  اساساًکنیم بایستی اذعان داشت که 

هت ج بهتر يهايزیرو برنامه  هاتیفعال زمینهقضاوت درباره آن فراهم سازد و به تبع آن 
عوامل بازدارنده را  چنین استراتژي مناسبی (.1333، 1نوبل)فراهم نماید را  بخش اجرایی
یزان م. عالوه بر آن، انجام ارزشیابی از کندیمه و اقدامات اصالحی را پیشنهاد شناسایی کرد

و به تبع پیش دانشگاهی  و برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه تحقق اهداف شناختی
 تواندیم احتماالًهاي مکرر، هت رفع مشکالت و همچنین ارزشیابیبعدي در ج يهاتالشآن 

                                                 
1. Noble 
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یت دینی را در و گروه درسی تعلیم و ترب فیتألدفتر  يهاتیفعالت زمینه پاسخگویی و شفافی
 لذا، شناسایی نقاط قوت قبال کلیت نظام عملکردي آموزش و پرورش و جامعه فراهم سازد.

به منظور بهبود پیش دانشگاهی  و برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و ضعف اهداف
 مطالعهانجام و  ضروري است هابرنامهجرایی امراحل بعدي برنامه یعنی مرحله و اصالح 

حاظ به لنماید.  ارائه اهداف این دورهاستراتژیک در خصوص  نوعی بینش تواندیمحاضر 
ناگون زندگی هاي گواهمیت شایان توجه تربیت دینی و دارا بودن ابعاد متنوع و مرتبط با جنبه

صوص لیکن در خاختصاص داده وسیعی را به خود  يهاپژوهشانسان، تاکنون تربیت دینی 
ین امر ابه طور جامع و چندجانبه به  رنامه درسی تربیت دینی دوره متوسطهباهداف  یابیارزش

 میزان تحقق اهداف شناختیوهش حاضر برآنیم تا . در این راستا در پژپرداخته نشده است
، هااخصشظر درس دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی را با جامعیت بیشتري از ن

و نشانگرهاي مختلف این نوع از تربیت با توجه به وضع موجود در نظام آموزشی  هامالک
مطالعه حاضر به سفارش دفتر برنامه ریزي و الزم به ذکر است که  مورد بررسی قرار دهیم.

کتب درسی و به درخواست گروه درسی تعلیم و تربیت دینی آن دفتر صورت گرفته  فیتأل
در خصوص اهداف شناختی برنامه درسی تربیت دینی در این اي قابل توجهی را و پیامده

 نمایان ساخته است. دوره 

 پژوهشروش 

. ستاپژوهش ارزشیابی از نوع و تحقیق و توسعه به مالک هدف،  روش انجام تحقیق با توجه
هران ت يهاشهرستانکلیه مناطق آموزشی هاي دانش آموزان شامل زیر جامعهجامعه آماري 

اي گیري خوشهراي جمع آوري اطالعات به روش نمونهب. باشدیم 83-88در سال تحصیلی 
ناحیه شرقی، غربی، جنوبی،  پنجگانه شهر تهران  11ابتدا مناطق  اي اقدام شد.چند مرحله

یک منطقه به صورت تصادفی  هاهیناحشمالی و مرکزي تقسیم و سپس از هر یک از این 
ستان )دو تصادفی چهار دبیر به صورتبه صورت تصادفی از هر منطقه  انتخاب گردید. سپس

پسرانه(  1دخترانه و  1دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه( و دو مرکز پیش دانشگاهی )
، از هاتانرسیدببرخی  يهاکالسقلت  لیبه دلدر برخی مناطق،  .در جامعه نمونه قرار گرفت

گیري برابر اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، براي نمونه باًیتقریط با شرا جوارهم يهارستانیدب
در  اهداف شناختی تربیت دینی تحققحاضر جهت بررسی میزان در مطالعه  استفاده گردید.
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میزان  براي سنجش يانهیچهارگز پیشرفت تحصیلی يهاآزموناز  گانهششسطوح مختلف 
تشریحی جهت سنجش  يهاآزمونز تحقق اهداف شناختی سطوح پایین دانش و فهم و ا

شیابی به ارز ي کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب ومیزان تحقق اهداف شناختی سطوح باال
فت: اقدامات کلی زیر انجام پذیر هاآزمونو جهت تهیه استفاده هاي تحصیلی تفکیک پایه

و  ندرس دی ي تدریسهاراهنماو  درسی، راهنماي برنامه درسی يهاکتابآخرین نسخه 
صی متشکل ارگروه تخصک. سپس، ندگردیدزندگی سه پایه متوسطه و پیش دانشگاهی تهیه 

آموزش  بر جدول میزان اهمیت یسؤاالت مبتنتدوین بودجه بندي به تشکیل و از پنج دبیر 
 تشکیل جدول هدف / محتواو همچنین،  پرورش، تعداد صفحات و اهداف دروس مختلف

آمد تا  به عملدبیر برجسته دین و زندگی دعوت  15ز حدود اپرداخته شد. در مرحله بعد، 
مربوطه به پایه تخصصی خود بر اساس جدول هدف / محتوا به تدوین  سؤاالتبراي طراحی 

از  بهتر اقدام شود. پس سؤاالت، به گزینش سؤاالتبپردازند تا پس از ایجاد بانک  سؤال
مورد  ياهنیچهارگزاستفاده از آزمون فوق تصمیم گرفته شده سطح دانش و فهم با  اقدامات

قرار گیرد؛ ولی به جهت دشواري سنجش سطوح کاربرد، تجزیه و تحلیل،  يریگاندازه
اده تشریحی استف سؤاالتاي، از چهار گزینه يهاآزمونترکیب، ارزشیابی با استفاده از 

فهم  و قابل، تناسب با هدف، نگارش و روانی سؤالاز نظر ساختار  هاپرسشسپس،  گردد؛
بودن آن در کارگروه تخصصی )دو نفر دبیر، یک ویراستار تخصصی، دو نفر متخصص 

ایی( و بررسی )احراز رو علوم تربیتی، یک نفر متخصص سنجش، یک نفر متخصص آمار(
 نفر دانش آموز( 60)حداقل در بین  هاآزموناز  کیهر اجراي آزمایشی یا پایلوت اقدام به 

آزمون طراحی  8ایی براي اجراي اصلی انجام پذیرفت و در نهایت گردید و اصالحات نه
  گردید.

 پژوهش هاییافته
. باشدیمدرصدي  10و  50تحلیل سطوح شناختی تفکیک چهار پایه و بر اساس دو نقطه 

شایان ذکر است که قبل از تحلیل سطوح شناختی هر پایه، قدري به نحوه بودجه بندي 
 . شودیمپرداخته  سؤاالت

 پایه اول -1
جهت سنجش میزان تحقق اهداف شناختی این پایه اول، دو دسته : سؤاالتبندی بودجه-

 سؤاالت( براي تحلیل سطوح پایین شناختی یعنی دانش و فهم و سؤال 40تستی ) سؤال
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( جهت تحلیل سطوح باالي شناختی کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی سؤال 4تشریحی )
 االتسؤبندي از تمامی دروس جهت بودجهسعی بر این بود تا ردید. درس طراحی گ 16براي 

تستی نیم نمره را به خود اختصاص داده و از هر درس بین  سؤالآزمون استفاده گردد. هر 
بسته به تعداد اهداف شناختی هر درس طرح گردید. اطالعات تفصیلی در  سؤال 4دو تا 

که، کتاب جدید دین و زندگی سال این با توجه بهقسمت روش پژوهش توضیح داده شد. 
شرفت اهداف پی صورت گرفته، تدوین گردیده است،اول متوسطه، در سالی که ارزشیابی 
. از شده استمه درسی و نه در کتاب درسی مشخص تحصیلی این پایه، نه در راهنماي برنا

هاي دوم، د پایهنپیشرفت تحصیلی را با توجه اهداف قصد شده، همان سؤاالتنتوانستیم  رونیا
 سوم و پیش دانشگاهی تحلیل نماییم. 

 یابی میزان نیل به اهداف شناختی درس دین و زندگی پایه اول متوسطهارز. 1جدول 

 ارزیابی %10نقطه  %50نقطه  میانگین سطح
t P t P 

43/4 دانش  90/95-  100/0  00/19-  100/0  عدم تحقق هدف 
15/4 فهم  92/98-  100/0  11/12-  100/0  عدم تحقق هدف 

83/1 کاربرد  20/4-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

11/1 تجزیه و تحلیل  11/1-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

82/1 ترکیب  60/5-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 
15/1 ارزشیابی  24/6-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

کی مربوط به هر یک از اهداف تحلیل مال بر اساسکه  دهدیمنشان  1نتایج جدول 
دانش، فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی، دانش آموزان مورد  گانهشش

و در همه اهداف، در  ننمودهنمره مورد نیاز را اخذ  از اهداف، کدامچیهدر پایه اول بررسی 
 . اندگرفتهاز مالک قرار  ترنییپانمره 

 پایه دوم -2

 ؤاالتسبندی بودجه -
( سؤال 40تستی ) سؤالجهت سنجش میزان تحقق اهداف شناختی این پایه اول، دو دسته 

( جهت سؤال 4تشریحی ) سؤاالتبراي تحلیل سطوح پایین شناختی یعنی دانش و فهم و 
درس طراحی  16تحلیل سطوح باالي شناختی کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی براي 

ردد. آزمون استفاده گ سؤاالتتمامی دروس جهت بودجه بندي  سعی بر این بود تا از گردید.
بسته به  سؤال 4تستی نیم نمره را به خود اختصاص داده و از هر درس بین دو تا  سؤالهر 
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تعداد اهداف شناختی هر درس طرح گردید. اطالعات تفصیلی در قسمت روش پژوهش 
این یلی آزمون پیشرفت تحص لیتحلبودجه بندي فوق، به  بر اساس در ادامهتوضیح داده شد. 

 .شودیمپرداخته پایه 

 تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دوم متوسطه .2جدول 

 درس ردیف
تعداد 

اهداف 
 درس

 هدف انتخابی
سطح شناختی 

 پرسش

 2 اول 1
هی در نظام درک حضور حکمت و تدبیر ال -

 خلقت
 فهم

 9 دوم 2

بزرگ و  ياهنظامکوچک در  يهانظامتوانایی تبیین   -
 بالعکس

 دانش

جهانی و تعیین  يوستهیپتصویري از نظام به هم  يارائه -
 هدف نهایی خلقت

 فهم

 5 سوم 9
و اوصاف انسان در قرآن  هالتیفضشناخت  -

 کریم
 فهم

 4 چهارم 4

ه به برخی از عوامل سقوط آشنایی و توج -
 ذکر شده در قرآن کریم(انسان )

 دانش

شد و کمال و عوامل سقوط انسان و آشنایی با موانع ر
هاآنانگیزه براي دوري از   

 فهم

5 
 

 پنجم
5 

نیاي امروز از ددر  درک نتایج و آثار غفلت -
 انجام انسان و زندگی اخرويسر

 دانش

به دیدگاه نسبت احساس امید و رضایت  -
 اسالمی

 فهم

 9 ششم 6
 دانش آشنایی با ضرورت معاد و بیان دالیل آن -

پاسخ به برخی اشکاالت درباره معاد  توانایی -
 جسمانی

 فهم

 2 هفتم 1

دنیا با برزخ و آخرت و  يشناخت رابطه -
 توضیح و تبیین آن رابطه

 دانش

شناخت جهان برزخ به عنوان عالم میان دنیا  -
 و آخرت

 فهم

 4 هشتم 8
آشنایی با مراحل تکوین واقعه قیامت و  -

 توانایی تبیین آن
 دانش
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ي خود در از خوف و رجا نسبت به آینده کسب مراتبی
 جهان آخرت

 فهم

 2 نهم 3

کاران بر رح جایگاه نیکوکاران و گناهش -
 اساس قرآن کریم و سنت

 فهم

 دانش تبیین تناسب عمل با پاداش و کیفر -

کاران بر شرح جایگاه نیکوکاران و گناه -
 اساس قرآن کریم و سنت

 دانش

 9 دهم 10
 دانش و جایگاه توکل در قرآنآشنایی با معنا  -

 فهم  توانایی تشخیص میان توکل و خطر کردن -
آشنایی با معنا و جایگاه توکل در قرآن -  فهم 

11 
 یازدهم

 
9 

محبت داشتن به خداوند، در  ریتأثتبیین  -
 پیروي از او

 دانش

ي تقابلی دوستی با خدا و شناخت رابطه -
 دوري از دشمنان خدا

 فهم

محبت داشتن به خداوند، در پیروي از او ریتأثبیین ت -  فهم 
 و هايریگمحبت انسان در تصمیم ریتأث -

 کارهاي وي
 دانش

 5 دوازدهم 12

 فهم ي آراستگی حقیقی و عفافشناخت رابطه -
 يدربارهآشنایی با نظر پیشوایان دین  -

 نانهاي آآراستگی ظاهر و توصیه
 دانش

راستگی حقیقی و عفافي آشناخت رابطه -  دانش 

 فهم ي آراستگی باطن و ظاهردرک رابطه -

19 
 سیزدهم

 
2 

ي میان حد پوشش و نوع لباس در رابطهبیان  -
 فرهنگ اسالمی

 فهم

تبیین ضرورت حجاب و پوشش اسالمی بر  -
 مبناي آیات قرآنی و حدود آن

 دانش

ي میان حد پوشش و نوع لباس در رابطهبیان  -
 اسالمیفرهنگ 

 دانش

تبیین ضرورت حجاب و پوشش اسالمی بر مبناي  -
 آیات قرآنی و تعیین حدود

 فهم

 2 چهاردهم 14

به دست آوردن درک صحیح از نیاز جامعه  -
 به نظارت همگانی به آن

 دانش

داشتن انگیزه براي انجام دادن امر به معروف و نهی از   -
 منکر

 دانش
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به امر به معروف و آشنایی با آیات مربوط  -
 آیات يهاامیپنهی از منکر و 

 فهم

 2 پانزدهم 15

سازنده بر روحیه و شخصیت  ریتأثآشنایی و توجه به  -
 انسان

 فهم

سازنده بر روحیه و شخصیت  ریتأثآشنایی و توجه به  -
 انسان

 دانش

 4 شانزدهم 16

آشنایی یا احکام اسالم در مورد خمس، زکات و  -
 انفاق

 دانش

هاي دفع نیازهاي عمومی در شناخت راه -
 احکام اسالم

 فهم

منفی ربا بر عدالت  يهاریتأثآشنایی با  -
 اسالم با آن يمبارزهاجتماعی و 

 فهم

مرتبط با اختصاص داده شده  سؤاالت، تعداد ، اهداف به تفکیک دروس2در جدول 
 شده است. تشریحهدف آموزشی و سطح شناختی 

 یابی میزان نیل به اهداف شناختی درس دین و زندگی پایه دوم متوسطهارز .3جدول 

 ارزیابی %10نقطه  %50نقطه  میانگین سطح
t P t P 

14/4 دانش  34/2  009/0 *

* 
10/16-  100/0 حقق نسبی هدفت   

10/5 فهم  50/2-  012/0  80/22-  100/0 دم تحقق هدفع   

69/1 کاربرد  55/6-  100/0 دفعدم تحقق ه --- ---   

45/1 تجزیه و تحلیل  56/10-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

90/1 ترکیب  21/12-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

01/1 ارزشیابی  40/16-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

تحلیل مالکی مربوط به هر یک از اهداف  بر اساسکه  دهدیمنشان  9نتایج جدول 
ه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی، دانش آموزان مورد دانش، فهم، کاربرد، تجزی گانهشش

طوح مطلوبی دست یافته و در سایر س نسبتاًتنها در سطح دانش به سطح  در پایه دوم بررسی
 . اندگرفتهاز مالک قرار  ترنییپانمره مورد نیاز را اخذ ننموده و در نمره 

 پایه سوم -3
 سؤاالتبندی بودجه -

( سؤال 40تستی ) سؤالف شناختی این پایه اول، دو دسته جهت سنجش میزان تحقق اهدا
( جهت سؤال 4تشریحی ) سؤاالتبراي تحلیل سطوح پایین شناختی یعنی دانش و فهم و 
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درس طراحی  16تحلیل سطوح باالي شناختی کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی براي 
ردد. آزمون استفاده گ التسؤاسعی بر این بود تا از تمامی دروس جهت بودجه بندي  گردید.

بسته به  سؤال 4تستی نیم نمره را به خود اختصاص داده و از هر درس بین دو تا  سؤالهر 
تعداد اهداف شناختی هر درس طرح گردید. اطالعات تفصیلی در قسمت روش پژوهش 

یلی این آزمون پیشرفت تحص لیتحلبودجه بندي فوق، به  بر اساس در ادامه توضیح داده شد.
 .شودیمپایه پرداخته 

 تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم متوسطه .4جدول 

ف
ردی

 

 درس
تعداد اهداف 

 درس
 هدف انتخابی

سطح شناختی 
 پرسش

 2 اول 1
هاي بیان نیازهاي بنیادین انسانی و فرق گذاشتن با نیاز

 دیگر
 فهم

 9 دوم 2
 و هایژگیوتبیین چگونگی هدایت انسان به توجه به 

ت خاص ويغای  
 دانش

 5 سوم 9
دانبودهتبیین این موضوع که پیامبران مبلغ دین واحد   فهم 
دانبودهتبیین این موضوع که پیامبران مبلغ دین واحد   دانش 

 4 چهارم 4
هاي گوناگون اعجاز قرآن کریم را توضیح دهند.جنبه  فهم 

سندیت قرآن کریم بر نبوت پیامبر اکرم )ص( را 
ندتوضیح ده  

 دانش

 5 پنجم 5
 دانش تبیین قلمرو چهارم: والیت معنوي

 فهم هاي ذکر شدهتطبیق آیات درس بر قلمرو

 9 ششم 6
از روایات و آیات پیرامون تعیین امام ییهانمونهبیان   دانش 

)ص( بیان ضرورت تداوم رسالت پس از رسول خدا  فهم 

 2 هفتم 1

تبیین عوامل انحراف از مسیر تعیین شده از جانب پیامبر 
 )ص(

 فهم

تبیین عوامل انحراف از مسیر تعیین شده از جانب پیامبر 
 )ص(

 دانش

 4 هشتم 8

 و قوام تبییناطهار )ع( در جهت بیان مجاهدات ائمه 
 رهبري و  والیت

 دانش

ائمه اطهار )ع( در جهت قلمرو مرجعیت  اتبیان اقدام
 لمیع

 فهم

3 
 

 نهم
2 

 فهم تبیین علت غیبت امام عصر )عج(
طه امامت در عصر غیبت و رابتبیین و توضیح چگونگی 
 حضرت ما با

 دانش
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طه مامت در عصر غیبت و رابتبیین و توضیح چگونگی ا
 حضرتما با 

 دانش

10 
 

 دهم
9 

 فهم تبیین آینده روشن بشریت بنابر دیدگاه اسالم
 فهم ه روشن بشریت بنابر دیدگاه اسالمتبیین آیند

ارائه برداشت درست از مفهوم انتظار و نقش منتظران 
 در عصر غیبت

 دانش

11 
 

 یازدهم
 

9 
 دانش تبیین چگونگی نیابت از امام عصر )عج( در عصر غیبت -

 دانش استدالل بر ضرورت امامت در عصر غیبت

مفه تبیین قلمروهاي امامت در عصر غیبت  

 5 دوازدهم 12

 فهم ي انتخاب والیت فقیهتوانایی بیان شیوه
 فهم ي انتخاب والیت فقیهتوانایی بیان شیوه

 دانش تبیین تفاوت نظام اسالمی با نظام دموکراتیک

 دانش تبیین رابطه میان رهبر و مردم

 فهم تبیین تفاوت نظام اسالمی با نظام دموکراتیک

19 
 سیزدهم

 
2 

 فهم هاي تقویت کرامت نفستوضیح راه
هاي تقویت کرامت نفستوضیح راه  دانش 

پا بر  اداري به پیمان وي کرامت نفس با وفتبیین رابطه
 نجایی بر آ

 دانش

پا بر  وي کرامت نفس با وفاداري به پیمان تبیین رابطه
 نجایی بر آ

 فهم

 2 چهاردهم 14
 دانش خانوادهشکیل هاي طبیعی تتبیین زمینه

 دانش تبیین دیدگاه اسالم نسبت به مرد و زن

 فهم تبیین دیدگاه اسالم نسبت به مرد و زن

 2 پانزدهم 15

آگاهی از مشکالت پیش روي ازدواج و توانایی 
 با آن مناسببرخورد 

 دانش

هاي شناخت آشنایی با معیارهاي همسر شایسته و راه
 همسر

 فهم

مشانزده 16  4 
 دانش تبیین نقش مشترک زن و مرد در رشد و تعالی فرزندان

 فهم فرزندان نسبت به پدر و مادر يفهیوظبیان 
 فهم تبیین نقش مشترک زن و مرد در رشد و تعالی فرزندان

مرتبط با اختصاص داده شده  سؤاالت، تعداد ، اهداف به تفکیک دروس4در جدول 
 نشان داده شده است.هدف آموزشی و سطح شناختی 
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 ارزیابی میزان نیل به اهداف شناختی درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه .5جدول 

 ارزیابی %10نقطه  %50نقطه  میانگین سطح
t P t P 

40/5 دانش  40/23  100/0  08/15  100/0  حقق نسبی هدفت 
84/9 فهم  30/21-  100/0  09/50-  100/0 دم تحقق هدفع   

30/1 کاربرد  51/9-  009/0  عدم تحقق هدف --- --- 
10/1 تجزیه و تحلیل  26/9-  005/0  عدم تحقق هدف --- --- 

40/1 ترکیب  11/8-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 
20/1 ارزشیابی  63/11-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

تحلیل مالکی مربوط به هر یک از اهداف  بر اساسکه  دهدیمنشان  5نتایج جدول 
دانش، فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی، دانش آموزان مورد  انهگشش

ر سطوح طلوبی دست یافته و در سایم نسبتاًبررسی در پایه سوم تنها در سطح دانش به سطح 
 . اندگرفتهاز مالک قرار  ترنییپانمره مورد نیاز را اخذ ننموده و در نمره 

 دانشگاهیپیش -4
 ؤاالتسبندی بودجه-

( سؤال 40تستی ) سؤالجهت سنجش میزان تحقق اهداف شناختی این پایه اول، دو دسته 
( جهت سؤال 4تشریحی ) سؤاالتبراي تحلیل سطوح پایین شناختی یعنی دانش و فهم و 

درس طراحی  10تحلیل سطوح باالي شناختی کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی براي 
 ردد.آزمون استفاده گ سؤاالتتمامی دروس جهت بودجه بندي  سعی بر این بود تا از گردید.

بسته به  سؤال 4تستی نیم نمره را به خود اختصاص داده و از هر درس بین دو تا  سؤالهر 
 تعداد اهداف شناختی هر درس طرح گردید.

اخته آزمون پیشرفت تحصیلی این پایه پرد لیتحلبودجه بندي فوق، به  بر اساس در ادامه
 .دشویم

 دانشگاهی پیش دورهتحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی  .6جدول 

 درس ردیف
تعداد اهداف 

 درس
 هدف انتخابی

سطح شناختی 
 پرسش

 2 اول 1

 فهم نندهیآفرجهان در بقاي خود به  يازمندینتبیین 
تبیین نیاز انسان و جهان به خالق از طریق یک 

 دلیل
 فهم

 ق از طریق یکتبیین نیاز انسان و جهان به خال
 دلیل

 دانش
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نندهیآفرجهان در بقاي خود به  يازمندینتبیین   دانش 

 9 دوم 2

 فهم هاي آنشاخهتبیین توحید افعالی و 
 فهم تبیین توحید ذاتی
 دانش تبیین معناي توحید

 دانش تبیین معناي توحید

 4 سوم 9

تبیین توحید در عبادت به عنوان نتیجه توحید 
 نظري

 فهم

تبیین تفاوت انسان موحد و مشرک از حیث 
 توحید و شرک عملی

 فهم

 دانش تبیین دو بعد فردي و اجتماعی توحید عملی

تبیین تفاوت انسان موحد و مشرک از حیث 
 توحید و شرک عملی

 دانش

 چهار 4

 
5 

 فهم تبیین آثار و نتایج توحید عملی و اخالص
 فهم حید عملی و اخالصتبیین آثار و نتایج تو

 دانش تبیین ضرورت اخالص در بندگی

تقویت کننده اخالص در  يهاروشآشنایی با 
 بندگی

 دانش

 9 پنجم 5

 تنبکار گرفشناخت مراحل توبه و تالش براي 
 آن مراحل در زندگی

 فهم

آن مراحل  بکار گرفتنشناخت مراحل توبه و تالش براي 
 در زندگی

 فهم

 دانش خت زمینه درونی بازگشت و نوبه در انسانشنا

مت رح يدروازهتبیین حقیقت توبه به عنوان 
 هیال

 دانش

6 
 ششم

 
6 

 فهم شناخت محدوده و چارچوب اختیار
 فهم هییین نسبت اختیار با قضا و قدر التب

هاي فراوان اختیار، و نشانهدرک و اشعار به وجدانی بودن 
 آن در زندگی

نشدا  

 دانش هییین نسبت اختیار با قضا و قدر التب

 2 هفتم 1

آشنایی با رهنمودهاي قرآن و معصومین صلوات اهلل علیهم 
 درباره معیارهاي تمدن متعالی

 دانش

آشنایی با رهنمودهاي قرآن و معصومین صلوات اهلل علیهم 
 درباره معیارهاي تمدن متعالی

 دانش

اي تمدن متعالی بر اساس قران کریم و توانایی تبیین معیاره
 سیره معصومین صلوات اهلل

 فهم
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توانایی تبیین معیارهاي تمدن متعالی بر اساس قران کریم و 
 سیره معصومین صلوات اهلل

 فهم

 4 هشتم 8

 دانش آشنایی با برخی دستاوردهاي تمدن اسالمی

رهاي تبیین میزان انطباق دستاوردهاي تمدن اسالمی با معیا
 متعالی اسالم

 دانش

توضیح درباره تالش مسلمانان براي انتقال از 
 جاهلیت به اهداف متعالی اسالم

 فهم

تبیین میزان انطباق دستاوردهاي تمدن اسالمی با معیارهاي 
 متعالی اسالم

 فهم

 2 نهم 3

حوزه  نیترمهمشناخت پیامد تمدن جدید در 
 هاي زندگی فردي و اجتماعی

 فهم

حوزه هاي  نیترمهمشناخت پیامد و نتایج تمدن جدید در 
 زندگی فردي و اجتماعی

 فهم

حوزه هاي  نیترمهمشناخت پیامد و نتایج تمدن جدید در 
 زندگی فردي و اجتماعی

 دانش

ارزیابی پیامدها و نتایج تمدن جدید با مراجعه به معیارهاي 
 تمدن متعالی اسالم

 دانش

 5 دهم 10

ایی تنظیم برنامه خودسازي فردي جهت توان
 ثر در جهان کنونیحضور مؤ

 دانش

توانایی تنظیم برنامه براي کمک به جامعه در 
 جامعه يهاانیبنجهت تحکیم 

 دانش

توانایی تنظیم برنامه براي کمک به جامعه در 
 جامعه يهاانیبنجهت تحکیم 

 فهم

ال در جامعه کنونیتوانایی در تنظیم برنامه براي حضور فع  فهم 

مرتبط با اختصاص داده شده  سؤاالت، تعداد ، اهداف به تفکیک دروس6در جدول 
 هدف آموزشی و سطح شناختی نشان داده شده است.

 دوره پیش دانشگاهیارزیابی میزان نیل به اهداف شناختی درس دین و زندگی  .7جدول 

 ارزیابی %10نقطه  %50نقطه  میانگین سطح
t P t P 

10/5 دانش  30/4-  100/0  01/22-  100/0 دم تحقق هدفع   

19/4 فهم  10/11-  100/0  06/90-  100/0 دم تحقق هدفع   

91/2 کاربرد  850/0-  400/0  عدم تحقق هدف --- --- 

18/2 تجزیه و تحلیل  93/1  111/0  عدم تحقق هدف --- --- 

23/1 ترکیب  32/8  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 
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یارزشیاب  80/1  43/4-  100/0  عدم تحقق هدف --- --- 

تحلیل مالکی مربوط به هر یک از اهداف  بر اساسکه  دهدیمنشان  1نتایج جدول 
دانش، فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی، دانش آموزان مورد  گانهشش

ذ ننموده و در نمره مورد نیاز را اخوح، سطهیچ یک از در  پیش دانشگاهی دورهبررسی در 
 .اندگرفتهاز مالک قرار  ترنییپانمره 

 گیریبحث و نتیجه
وزه تربیت حریزان همواره این دغدغه براى برنامه تربیت دینی با توجه به اهمیت نیل به اهداف

اهداف در نظر گرفته شده براي تعلیم معارف دینی از چه کیفیتی  کهرد دینى وجود دا
اي دینی هموزان را نسبت به آموزهشناخت دانش آیزان توانسته است برخوردار بوده و تا چه م

ی درس دین و میزان تحقق اهداف شناختمطالعه حاضر با هدف بررسی  ،لذاافزایش دهد؟ 
 و هامالک، هاشاخصنظر از  ترجامعنگاهی با  زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

چ حاکی از این بود که در پایه اول، هی صورت گرفت. نتایج مطالعه به طور کلی نشانگرها
)دوم، سوم و پیش  هاهیپاگانه حوزه شناختی محقق نشده است و در سایر  6یک از اهداف 

نیز فقط اهداف سطح دانش محقق شده و در سطوح فهم، کاربرد، تحلیل، ترکیب دانشگاهی( 
ی، ار گرفته و به عبارتاز مالک قر ترنییپا در نمرهمورد بررسی  آموزانو ارزشیابی، دانش 

 بود که این نتیجه، به مثابه نوعی دلنگرانی برايمحقق نگردیده این سطوح اهداف شناختی 
ناختی، سطح سطح ش نیترنییپاکه به عالوه، با توجه به این .باشدیمبرنامه ریزان و مسئولین 

و پیش  دانش و فهم بوده، مالحظه گردید که فقط دانش آموزان پایه هاي دوم، سوم
یک به طور کلی، شماتبودند.  آن هم فقط در سطح دانش مطلوبینسبتاً دانشگاهی در حد 

 قابل تصور است. 1نتایج در شکل 
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 آموزان دوره متوسطهگانه اهداف حیطه شناختی در دانش 6شماتیک میزان تحقق سطوح  .2شکل 

آموزشی نتوانسته است  ( نتایج حاکی از این است که نظام1983ه زعم نژاد شفیعی )ب
 شکل هاآنبرنامه درسی تربیت دینی براي  که یآموزاندانش  ذهن در معرفتی یک نظام

تباط با اهداف مورد نظر ار اندنتوانستهدانش آموزان به عبارتی،  گرفته است، مستقر کند.
و  یمحتواي کتاب درسعدم تناسب منبعث از  تواندیمدر واقع، این نتیجه برقرار کنند. 

 بودِندرس دین و زندگی هم باشد؛ به عبارتی، با اهداف آموزشی هاي تدریس معلمین شیوه
ته شده با اهداف در نظر گرف یادگیري-فرایندهاي یاددهییا درسی پیوند بین محتواي کتاب 

این ت. اس گردیده دینی میتعالنسبت به  آموزانذهنی دانش  يهامهارتتوسعه عدم به  منجر
( 1986الی است که بخشی از نتایج ارزشیابی تکوینی مطالعه کیفی میرعارفین )تبیین در ح

در خصوص تناسب بین محتواي کتاب درسی دین و زندگی با اهداف پایه سوم، اکثریت 
ک . هر چند با طرح یاندکردهیید أتناسب محتواي کتاب با اهداف این پایه را ت هادگاهید

الهی و متناسب بودن معجزات هر دین با باورهاي مردم سري نکات از جمله پیوستگی ادیان 
و همچنین، شناخت رابطه صحیح توحید با شفاعت  آن قوم و نقش دین در زندگی انسان

 قرار بگیرد. توجه بیشتر مسئولین و برنامه ریزان و عطف مورد باید  معصومین
محتواها  در خصوص محتوا باید به این نکته هم توجه نمود که برخی از ،همچنین

هاي در زمینه تربیت دینی هستند؛ لیکن، حوزه آموزانپاسخگوي نیازهاي شناختی دانش 
پرسشی برخی از مباحث مثل بحث مهدویت و معاد، گستردگی بیشتري از مطالب را طلب 

 اندداشته( اذعان 1986که برخی از صاحب نظران در مطالعه میرعارفین ) گونههمان. کندیم

 

5 

4 

 میانگین      9

2 

1 
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قابلیت  گونهچیهب درسی از نظر استدالل، تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت که محتواي کتا
چنانچه دلیل احتمالی مطرح شده، صحیح باشد؛ ایجاد نکرده است.  آموزانذهنی در دانش 

س تدری يهاروشو حتی  یآموزشهاي دبیران دین و زندگی براي استفاده بهتر از شیوه
. به عالوه، باشندیمضمن خدمت  يهاآموزشند مطرح شده در راهنماهاي تدریس، نیازم

رایط طبق ش توانندیمجهت درک و فهم بهتر اهداف در نظر گرفته شده این درس، دبیران 
اقتضایی استفاده نمایند. شایان ذکر است که  يهاروشموجود در کالس و به تناسب، از 

سطح دانش، روخوانی  در مثالً. طلبدیمتحقق هدف در هر سطحی، شیوه آموزشی خاصی را 
ا نائل شدن به اهداف شناختی سطوح باالتر مثل تحلیل و ام کندیمو حفظ مطالب کفایت 

ا حتی ی. باشدیمهاي پرسش و پاسخ، بارش مغزي و روش نمایشی ارزشیابی نیازمند شیوه
 رائهاارزشیابی، محتوایی که جهت محقق شدن اهداف شناختی سطوح باال مثل کاربرد و 

ودن طبقات سلسله مراتبی ب توجه بهبا مناسب نخواهد بود. سطوح شناختی پایین باشد،  دهنده
 رفتیمحوزه شناختی و سازماندهی اهداف آموزشی بنا به اصل پیچیدگی، این انتظار نیز 

 توانسته باشند به اهداف سطوح (سوم و پیش دانشگاهی)هاي باالتر که دانش آموزان پایه
  این نتیجه حاصل نگردید. متأسفانهشند که باالتر دست یافته با

 توانیمدن اهداف بیان گردید؛ با عنایت به آنچه در خصوص دالیل احتمالی محقق نش
نتایج مطالعه، برنامه درسی قصد شده این دوره را با چالشی مواجه ساخته  ان داشت کهاذع

ختن دانش آموزان در که تجدید نظر در اهداف قصد شده به منظور رفع ابهامات، توانا سا
ر، از سویی دیگ. دینمایمنسبت به تعالیم دینی را ضروري  آنان ذهنی و شناخت يهامهارت
نچه داراي آی نباشد. بلکه اهداف، مکفّبهسازي و کیفیت بخشی به  صرفِ رسدیمبه نظر 
. شدبایم، برقراري پیوند بین برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده باشدیماهمیت 

چه بسا، اهداف مناسب باشند، لیکن، با محتواي کتب درسی که اشاره گردید،  گونههمان
 يهاتیفعالهاي تدریس و که در مرحله اجرا، شیوهتناسب الزم را نداشته باشد. یا این

صد شده اهداف ق جهت نائل شدن بهیادگیري نتوانسته است پاسخگوي تمام عیاري -یاددهی
، ب درسیکتمحتواي  نسبت بهکثرت اهداف  سرگروه هاي آموزشیران و به زعم دبید. نباش

دالیل احتمالی از دیگر  تواندیم کالس هر آموزان دانش زیاد تعداد وساعات محدود 
  مطالعه حاضر باشد. 
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ائه مطالب ار و جذابیت یکی از شرایط الزم براي یادگیري اهداف آموزشی، ساده بودن
 دانداشتهاذعان  یآموزشهاي سرگروه کهاقعی است؛ در حالیهمخوانی با زندگی وشده و 

حتوا را ، یادگیري مسال اولبه خصوص در  مباحث دینیبرخی بودن و پیچیده  فلسفیکه 
 لماتکوجود اظهار داشته بودند که نیز، برخی از دبیران  .کندیممشکل  آموزانبراي دانش 

با دشواري همراه ساخته  آموزانبراي دانش ، فهم مطالب را در برخی از دروس دشوار و مبهم
 با یدرس مطالب دوگانگی وجودبرخی مباحث و  نبودن کاربردياست. از سویی دیگر، 

 جذابیت رفتن از دستمنجر به  دینی درس شمردن اهمیت بی و جامعه موجود يهاتیواقع
نش آموزان کاهش هاي دینی را در داانگیزه یادگیري آموزهشده و  آموزان دانش نزد در دین

ی، به عبارت. شودیمکه در نهایت این امر، منجر به عدم تحقق اهداف در نظر گرفته  دهدیم
ما به شناخت آموزه هاي  آموزان، احساس نیاز دانش جامعه در دینی مسائل دنش رنگ کمبا 

 ندینی نیز کمتر خواهد شد. همچنین، از دیگر مواردي که باعث یادگیري بهتر و پیوند بی
 انسجام وکتاب درسی  غنی محتواي، شودیمشناخته هاي دانش آموزان با مسائل دینی 

با یکدیگر است که به زعم دبیران دین و زندگی، بین دروس کتاب پیوستگی دیده  هادرس
یک، ریاضی، فیزدروسی مثل که به یادگیري  آن گونهاي و در نظام آموزش مدرسه شودینم

 ین درسامرتبط با  برنامه فوق يهاتیو فعالدرس دین و زندگی ه ب شودیمشیمی بها داده 
هی توج متبرکه اماکن از دانش آموزانبازدید  و جامعه در موجود الگوهاينظیر؛ مالقات با 

 جهت متخصص غیر افراد به درساین  کردن واگذاراز سویی دیگر، . گرددینممبذول 
هاي . نیز، سرگروهسازدیمدشوار  زانآمو، انتقال مفاهیم دینی را براي دانش تدریس
که  زیاد است محفوظات دینی براي تدریس دانش آموزان که میزان اندداشتهاظهار  یآموزش

این گفته با یافته به دست آمده در خصوص تحقق نسبی اهداف سطح دانش همخوانی دارد. 
ظاهر ه اکتفا ب، عدم پاسخگویی متن کتاب به نیاز هاي دانش آموزان عصر حاضرهمچنین، 

از منظر  ،سؤاالتو کلی بودن جواب  دانش آموزان سؤاالتآیات براي پاسخگویی به 
نتوانند در سطوح باالي  آموزانکه دانش  شودیممنجر به این  هاي آموزشی،سرگروه

ه بیان با توجه به آنچالزم را کسب نمایند.  يهايتوانمندشناختی مثل تحلیل و ارزشیابی، 
 افزایشو  هاي دینیجهت ارائه صحیح آموزه هاي بدیلگري و اتخاذ شیوهازنبگردید، 

در مجموع به عنوان پیشنهاداتی در زمینه هر چه بهتر  ساعات تدریس درس دین و زندگی
. دگردنیماین درس در دوره متوسطه عنوان  نائل شدن به اهداف آموزشی در حوزه شناختی
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و بیشتر  هر چه بهترشناخت اصل، بستر مناسبی جهت هاي حامید که با بهره گیري از یافته
 فراهم گردد. براي فراگیران این مقطع تعالیم دینی
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