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چکیده
هدف این پژوهش ،واکاوی داللتهای دانشضمنی با تاکید بر مفهومشناسی تربیتدینی در حوزه تدریس و یادگیری است.
با این استدالل که داللتهای دانشضمنی در تدریس و یادگیری ،بر تجربه شخصی و قضاوتهای ذهنی استوار بوده ،در
ارتباط کنشی میان آموزگار و دانشآموز رخ میدهد .برای دستیابی به این هدف با روش تحلیلی-استنباطی؛ مفاهیم تربیتدینی،
تدریس و یادگیریضمنی تحلیل و نسبت تدریسضمنی با یادگیری آموزههای دینی تشریح گردید .و در نهایت با توجه به مراحل
سهگانة تفكرِ «مذهبیشهودی»« ،مذهبیعینی» و «مذهبیانتزاعی» در دانشآموزان؛ شیوههای تدریس و یادگیریضمنی مفاهیم
تربیتدینی در دو ردهسنی  6تا  9سال و  9تا  00سال ،مقطع ابتدایی(مرحله تفكر مذهبیعینی) استنباط و مطرح شدند .نتیجه اینكه
شیوه تربیتدینی رده سنی 6تا 9سال ،در چارچوب بیان «ادبیاتمذهبی» شكل پیدا میکند تا کنش ارتباطی معلم و دانشآموز از
جاذبه و تأثیر الزم برخوردار باشد و در ردهسنی 9تا  00سال ،استفاده از شیوه «تصویرپردازی محبتآمیز از مفاهیم دینی» در قالب
«داستانهای دینی» با هدف معنا بخشی شخصی نسبت به مفاهیم دینی مطرح گردید.
کلید واژهها :دانشضمنی ،تربیتدینی ،تدریس و یادگیری ،مقطع ابتدایی.

 .0دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز ،ایران ،نویسنده مسئولh_hashemi91@yahoo.com ،
 .2دانشیار دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شیراز ،ایران.
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مقدمه
تربیتدینی ،اغلب تحت عنوان«برنامهای برای زندگی درون»؛ با هدف دستیابی مخاطبان به اهداف غایی تربیت و انسان
مطلوب مطرح شده است .شریعتمداری( )0710تربیتدینی را پایه و اساس حیات آدمی دانسته و شكوهی( )0767هدف اصلی را
تسهیل سیر صعودی و تكاملی انسان به سوی کمالی میداند که در خلقتش مقدر شده است .اما یک پرسش اساسی همیشه
پیشروی صاحبنظران حوزه تربیتدینی وجود داشته است و دارد که ،بهترین رویكرد به تربیتدینی کدام است(سجادی)0720،
به دنبال این پرسش ،سؤالها و چالشهایی در خصوص عناصر موجود در برنامة تربیتدینی که از جمله مهمترین آن ها یادگیری
و تدریس است مطرح می شود .به راستی چه رویكردی به یادگیری و تدریس در تربیتدینی توانمندی آن را دارد که این
عنصر را به بهترین شیوه بكاود و بروندادهایی مناسب از وضعیت موجود آن عرضه کند و این باور برخی صاحبنظران(مثل
گاردنر )0997 ،0را که تربیتدینی با آزادی فكر در تعارض است به چالش بكشد؟ چه نوع تدریس و یادگیری در تربیتدینی
هم راستا با این اصل مقبول تعلیم و تربیت است که ،تربیت باید کمک به انتخاب آزادانه فرد باشد(شفلید )0711 ،8و او را
محدود نكند ،هم راستا است؟.
لذا یكی از عوامل تاثیرگذار بر تربیتپذیری افراد ،دانش است .دانش در یک تقسیمبندی به شكل مجزا به دانش صریح و
ضمنی(نوناکا و تاکوچی )0991 ،7قابل تعریف است که در زمینهها و تجربههای متفاوت کسب میشود .دانشصریح دانشی
محصور در دانشهای نظری و نظاممند میباشد(آنالویی و همكاران .)8100 ،0در صورتی که دانشضمنی دانشی است که بر
مبنای عمل یک معلم و یا هر شخص دیگری ،دامنههای وسیعتر از تجارب ،مهارتها و ارزشهای فرد را نیز شامل میشود که
گرچه در هیچ پایگاهی ذخیره نشده است اما به شدت رفتار و عملكرد را تحتتاثیر قرار میدهد(پوالنی 0761 ،1و شیم و روت،6
 .)8116عالوه بر این ،دانشضمنی با تاکید بر یادگیری کاربردی و هوش عملی(جالوندی ،)0791 ،ریشه در تجارب ،ایدهها،
ارزشها و عواطف شخص داشته(گولری )8118 ،1بر ذهن ،رفتار و ادراک فرد تاثیر میگذارد(تسوکا.)8118 ،2
برخی بر این عقیدهاند که دانشضمنی دانشی است که افراد آن را به شكل موثری به کار میبرند اما به سختی میتوانند آن
را بیان کنند(بِری .)0991 ،9این دست دانشها قابل طرح در محتوای درسی نمیباشد و معموالً به گونهای است که ما ضرورتاً از
کاربرد آن هم آگاه نیستیم(هیرش .)8101 ،01این دانش ترکیبی سیال از تجارب شخصی و اطالعات زمینهای ،ارزشها و بینشهای
افراد است که خود گردآورنده چارچوب جدید برای تجارب جدید به شمار میآید(هنری.)8101 ،00
نكته مهم اینكه دانشضمنی ،دانشی ذاتی است که محصول تجربهزیسته ،مهارتهای شخصی و قضاوتهای شهودی افراد
بوده ،الف) به لحاظ ماهوی چارچوب مناسب برای ارزیابی و به مشارکت گذاشتن تجربهها و اطالعات جدید میان یک گروه را
فراهم میآورد؛ در مقابل توصیف و توضیح مقاومت میکند .به عبارتی دانشضمنی امری رویدادی قلمداد میشود که بطور
خودکار؛ ب) در بستر زندگی واقعی به منظور دستیابی مفیدتر افراد به هدفهایشان نسبت به موقعیتهای ساختگی و انتزاعی
صورت میگیرد(استرنبرگ.)0992 ،08
از اینرو ضرورت توجه به آنچه یادگیرندگان در بستر نظام آموزشی بصورت ضمنی تجربه میکنند ،حكایت از آن دارد
که نظام آموزشی به موازات اجرای وظایف و مسئولیتهای رسمی و از قبل تعیین شده ،دارای مجموعه دیگری از کارکردها نیز
هستند که اگرچه در قالب اهداف و سایستگذاریهای صریح مورد توجه قرار نمیگیرند ،اما تاثیرات چشمگیری بر ابعاد شخصیتی
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یادگیرندگان خواهد داشت .تاثیراتی که به گونهای غیرمستقیم بخشی از دانش و تجارب آموزشی و تربیتی فراگیران بوده(امینی
و دیگران ،)0791 ،از راه مشاهده عمل شخص واجد این دانش ،به بهترین شكل فراگرفته میشود(فلک.)0996 ،0
شاید مهمترین اثر مفهوم دانشضمنی در این نهفته است که در فرایند تدریس و آموزشِ مدرسه به منزله متنی که باید تفسیر
یا معانی ضمنی آشكار گردد ،فرا میخواند .دانشضمنی نه درجایی نوشته شده و نه هیچ معلمی آن را درس میدهد .بلكه محیط
آموزشی مدرسه ،باتمام خصوصیاتش ،آن را آگاهانه آموزش میدهد؛ صرف نظر از اینكه معلمان مدرسه تا چه اندازه در این
زمینه متبحر و شایستهاند ،دانشآموزان ،در معرض چیزی قرار میگیرند که هیچگاه سخنی از آن درمیان نبوده است .در واقع
دانشضمنی شامل بسیاری از ابعاد گوناگون زندگی در محیط آموزشی است ،که دانشآموز به مرورتحت تأثیر آن ،رویكرد
خاصی نسبت به زندگی ،و نگرش خاصی نسبت به تحصیل و یادگیری پیدا میکنند .استداللی که میتوان در اینجا نمود ،این
است که دانشضمنی به عنوان یک پروسه آموزشی میتواند توسط تعامالت اجتماعی در یک محیط مشخص شود .لذا ،همواره
در حال انجام است و در خدمت انتقال پیامهای ضمنی به دانشآموزان درباره ارزشها ،نگرشها و اصولی است که میتواند از
طریق روابط متقابل بین معلمان و دانشآموزان صورت بپذیرد(جوآنا کونیچكا.)8107،8
بیشتر ضرورت وجود دانشضمنی از آن جهت است که اثرگذاری آن ،در کنار دانشصریح از توجه به تمامیت آنچه
دانشآموزان در اثر حضور در متن نظام رسمی تجربه کرده و میآموزند میباشد(ایبرت و همكاران .)8100 ،7و لذا طرح تربیت-
دینی بصورت دانشضمنی ،در مدارس ابتدایی بر اساس این فرض است که کودکان با یک جهانبینی مذهبی بصورت صریح در
مدرسه روبه رو هستند که بناست مجموعهای از پیامدهای مربوط به آن را در فرآیندهای آموزش(تدریس و یادگیری) به طور
ضمنی تجربه کنند .البته این پیامها بنا به ماهیت ضمنی بودن آن ضد و نقیض ،غیرخطی انجام میشود و هر یادگیرندهای آنها
را به شیوه خاص خودش کسب میکند(برگیهنگون .)8119 ،0لذا آنچه که کسب میشود اثر پایدارتر و ماندگارتری بر افكار،
عواطف ،نگرشها و رفتار دانشآموزان نسبت به «دانشصریح و رسمی» خواهد داشت.
از اینرو ،دانشضمنی به منظور به حداکثر رساندن یادگیریضمنی ،در فرایندهای تدریس ،به عنوان عامل مهم در دانش-
آفرینی از اهمیت خاصی برخوردار است .که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است تا چگونگی آن بر تربیتدینی
دانشآموزان بیان و توصیف شود .بر این اساس سوالهای زیر مطرح شدند:
 کاربرد دانشضمنی در فرایند تدریس و یادگیریضمنی چگونه است؟
 نسبت دانشضمنی برای فرایند تدریس و یادگیری موثر بر تربیتدینی چیست؟
 باور به دانشضمنی ،چه شیوههای در تدریس و یادگیری آموزههای دینی دانشآموزان مقطع ابتدایی به
دنبال دارد؟.
با این توضیح که روش تحقیق در این مقاله از جنس فلسفه بوده ،دارای ویژگی دو وجهی تحلیلی -تجویزی است و در زمره
پژوهشهای کیفی است .لذا برای حل مسائل فوقالذکر ،در این مقاله نخست با روشنگری از راه تحلیل مفاهیم به فهم ،توصیف
و تشریح(شورت )0990 ،1تربیتدینی ،دانشضمنی ،تدریس و یادگیریضمنی پرداخته می شود .بدین منظور تحلیل مفاهیم در
چارچوب )0( :تعریف مفهوم؛()8مشخص ساختن حدود مفهوم؛()7مقایسه مفهوم مدنظر با مفاهیم نزدیک به آن و ( )0نشاندادن
انسجام منطقی مفهوم(سودابی )8101 ،6صورت میپذیرد .پس از شفاف ساختن مفاهیم ،ضمن توصیف سبکهای تفكر مذهبی،
به کاربردهای آن در مقطع ابتدایی میپردازیم و نشان میدهـیم کـه دانشضمنی تربیتدینی و موضوع تفكر ذهنی ،چگونه فهم ما
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را از شیوههای تدریس و یادگیری مفاهیم دینی بهبود داده ،عملكرد نقش دانش آموز را در درونی کردن مفاهیم و آموزه های
دینی افزایش میدهد.
تربیتدینی
تربیتدینی ،که در عربی معادل التربیة الدینیة و در انگلیسی معادل  Religious Educationاست ،به منزله یک ترکیب
میتواند بر دومعنا داللت کند .الف)تربیتی که منسوب به دین است .و محتوای خود را از دین میگیرد؛ در مقابل تربیتی که
محتوای خود را از غیر دین ،مثالً از تجربه و عقل و علم بشری میگیرد .ب) تربیتی که برای دین است؛ یعنی تربیتی که در خدمت
اهداف دین است ،خواه محتوای آن از دین گرفته شده باشد یا نباشد(زارعیان.)0719 ،
در معنای( الف) دین ،به عنوان نوعی زندگی قلمداد میشود و تربیتدینی منتج از آن فرآیندی است ،که آدمی را برای
نحوه خاصی از حیات مهیا میسازد(حسینی .)029 ،0719 ،این نحوه زندگی ،بر مبنای اصول ،قواعد و راهبردهای از پیش تعیین
شدهای شكل میگیرد که از طریق دین و عقاید و شریعت به آدمی عرضه شده است.
در معنای (ب) تربیتدینی را می توان به سه دسته تفسیم نموده ،مورد تحلیل قرار داد:
دستهاول؛ تعریف هایی هستند که با تعریف تربیت و تعریف دین شروع و با ترکیب این دو تعریف پایان مییابند .در اینجا
به دو تعریف از این نوع اشاره میگردد.
شاملی( ،)0727تربیتدینی عبارت است از این که برای متربّی امكاناتی فراهم کنیم ،آگاهیها و اطالعاتی به او بدهیم که
با پای خود در مسیر شكوفایی دینی جلو برود .بهزعم ایشان دین عبارت از یک نظام یا مجموعهای متشكل از زیر مجموعه
باورداشتها ،ارزشها و احكام .به منظور مومنسازی هر شخص؛ در ساختار آموزشهایی که از طریق وحی صورت میگیرد،
این نقشی است که ما به تربیتدینی میدهیم.
توماس )0990(0در مقام تعریف دین و تربیت ،دین را نظامی منسجم متشكل از خداشناسی(باورهای مربوط به ماهیت خدا
و جهان) ،عبادات و مناسک ،اخالقیات ،معرفتشناسی و غایت و هدف زندگی میداند .و تربیت همسو با تعریف دین را عبارت
از فعالیتهایی که نهادهای آموزشی نظاممند و برنامهریزی شده جامعه انجام میدهند ،تعریف می کند .وی در نهایت با ترکیب
تعریف دین و تربیت ،تربیتدینی را به این صورت تعریف میکند :آموزش برنامهریزی شده و نظاممند باورهای مربوط به خدا و
جهان ،عبادات و مناسک ،اخالقیات ،و هدف و معنای زندگی.
دستهدوم؛ از تعریف کنندگان ،بدون پرداختن به بیان تعریف مقبول خود از تربیت و دین به تعریف تربیتدینی پرداختهاند.
در اینجا به دو تعریف اشاره میگردد:
شكوهی یكتا( )0717در تعریف از تربیتدینی ،آن را شامل مجموعهای از اقدامات و تدابیر نشأت گرفته از منبع وحی می
داند ،که بر اساس آن از یک سو نظام حیات فردی و اجتماعی در دنیا سر و سامان پیدا میگند و از سوی دیگر تأمین کننده
سعادت فرد در دو جهان قلداد میشود.
زارعان( )0719تربیت دینی را ،شكوفا کردن فطرت توحیدی انسان(بعد درونی) و تجلی آن در عمل عبادی(بعد برونی)
تعریف نموده است.
دستهسوم؛ از تعاریف آنهایی هستند که منطقی متفاوت از دو دسته اول را در بر میگیرد .باقری( )0719تربیتدینی را در
عرض سایر حیطههای تربیت در نظر گرفته و آن را در معنای فراگیر به کار میبرد ،به نحوی که در برگیرنده برخی یا احتماالً
تمام آنها است.
نتیجه اینكه ،با عنایت به تعاریف ارائه شده ،میتوان گفت که تربیتدینی جزئی از تربیت در معنای عام نیست ،بلكه هستهی
مرکزی آن در جریان کسب معرفتایمانی ،عقایددینی ،مالحظاتاخالقی و رفتاری(خاکپور« ،)0720،تجربهشخصی» ،به منظور
ایجاد نگرش فردی نسبت به خود ،هستی و مبدأ عالی است(کار.)0927 ،8
-Thomas
-Carr
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تدریسضمنی
پرداختن به تحلیل مفهوم دانشضمنی و همچنین تدریس و یادگیریضمنی میتواند راهگشای بسیاری از عامالن حوزه
آموزش و بالخص حوزه تربیتدینی باشد .قدر مسلم مبنای شناختشناشانه تدریسصریح متكی بر دانشهای نظری ،نظاممند در
قالب فعالیتهای عمومی و قابل آزمون همگانی است .هدف و روشهای تدریس صریح بر مبنای مؤلفههای دانشصریح یعنی
عینیت ،شفافیت و صراحت معنا است .آن متكی بر محتوای درسی مشخص و هدفهای معین و تعریف شده میباشد .به عبارتی
در تدریس صریح مفاهیم مندرج در یک محتوای درسی ،به شكل کامالً واضح و دقیق به دانشآموزان منتقل میگردد و آزمون-
های مستمر در پی کنترل میزان یادگیری دانشآموزان خواهد بود .در واقع این نوع تدریس موضعی تدافعی در برابر تنوع و
گوناگونی تفاسیر دارد و یادگیری را بیشتر به نوعی تلقین عقیده شبیه کرده است .در این نوع تدریس جایی برای قضاوت شخصی
مبتنی بر امر ضمنی باقی نمیماند و مالک اعتبار صحت و درستی دانستهها ،مطابق با امر واقع و حمایت و پشتیبانی از سوی شواهد
است(پوالنی.)8101 ،
از این رو ،نباید تدریس را صرفاً به معنی ارائه دانشهای نظری و نظامند محدود نمود .معلمان به عنوان عامالن مهم تاثیرگذار،
در فرایند آموزش به فعالیتها و اعمال راهبردهایی میپردازند که نه فقط از منابع رسمی و محتوای مكتوب علمی ،که از دل
تجربیات فردی(ضمنی) به آنها دست یافتهاند .و لذا رفتار خود را در کالس درس متناسب با این دست تجارب شكل میدهند(تی.
تابر 0ترجمه سرکارآرانی .)0721 ،عمل یک معلم با دامنه تجارب ضمنی میتواند به شدت رفتار و عملكرد فراگیران را تحت
تاثیر قرار دهد(پوالنی.)8100 ،
تدریس ضمنی متضمن تالقی معلم ،فراگیری و بستر فرهنگی است که بدان تعلق دارد .البته به همین دلیل است که همه
موفقیتهای آموزشی را نمیتوان به حساب آنچه بیان میشود گذاشت .شناخت و تشخیص رویدادها و حوادث ،بخشی به دانش
متمرکز(صریح) و بخشی به دانش تكمیلی(ضمنی) متوجه است که ریشه در تجربهها و تربیتها و آموزههای افراد دارد .دانش-
ضمنی در عمق ذهن افراد بوده و پایه قضاوت و توانایی اظهار نظرها را توسط آنها فراهم میآورد .لذا این دست دانشهای ضمنی
را میتوان بصورت ضمنی آموخت(همان).
تدریسضمنی بیشتر با سه ویژگی دانشضمنی یعنی «بیاننشدنی»« ،اشتراکیبودن» و «مشاهدهای» معرفی شده است .ویژگی
«بیاننشدنی» در تدریس به این معنا است که یک معلم نمیتواند آنچه را که به شكل شخصی در دانش او موجود است را به شكل
صریح بیان کند و تبیینی از دانش خود به فراگیر ارائه دهد .تدریس ضمنی در قالب گزاره ها و محتواهای آموزشی قابل گفتگو
و با روایت تجربهها به فراگیران منتقل میشود.
در خصوص ویژگی «اشتراکیبودن» ،تدریسضمنی در بستر نوعی فعالیت اجتماعی صورت میگیرد؛ منجر به کنش
آموزشی شده ،دانشذهنی(دانشی که قابل اشتراکگذاری نیست) را افزایش میدهد(کارگاس و همكاران .)8101 ،8کنش-
آموزشی در ضمن فعالیتهای رسمی کالسی ،از اعمال اصل تفكر است که معلمان برای پرورش و تقویت تفكر فراگیران مورد
توجه قرار داده ،مهارتها و راهبردهای شناختی فراگیران را تقویت میکنند(جانونن و جانسون .)8100 ،7به طوری که توجه
اعمال کنشهای آموزشی در فعالیتهای مشارکتی میتواند در جهتدهی فعالیتهای دانشآموزان مؤثر باشد.
ویژگی سوم و منحصر به فرد تدریسضمنی ،پرورش قوه «مشاهده» است .الته پرورش این قوه کامالًمتفاوت از دانش
استعالیی است که توسط هسرل یا اسپینوزا مطرح شده است .مشاهده در اینجا کسب مهارتی برای حدس زدن با شانس معقول
حق حدسزدن است .این مهارت تحت هدایت حساسیتزدایی یا سازگاری و انسجام صورت میگیرد .لذا آموزگار با توجه به
قوه خالقیت شهود فراگیر در مواجه با موقعیتی که با درک تلویحی و ضمنی از آن صورت بخشیده؛ این امكان را برای فراگیر
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خود فراهم میکند که با تفسیر خود از موقعیت ،حداکثر رضایتشخصی را داشته باشد .شخصی بودن در این نوع تدریس به
معنای مرکزیت و اولویت قائل شدن برای آموزگار و دانشآموزان در تدریس است(پوالنی.)8101 ،
بیشتر تدریسضمنی ،با هدف «همافقی» تجربه آموزگار و دانشآموز به منظور «شخصیسازی» بیشتر در فرایند یادگیری
است .به عبارتی «همافقی» میتواند منجر به تفسیری مشترک از معنای درسی میان آنها شود .این تفسیر توسط فراگیر حاصل
عامل فردی ،قضاوتهای شخصی در مواجه با دریافت معلوماتی که آموزگار عرضه کرده است ،میباشد.
یادگیریضمنی
معلمان برای تدریس مؤثر در کالس درس ،به درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن نیاز دارد .این درک اوالً شامل
دانش مربوط به دیدگاههای یادگیری و ثانیاً کاربرد آنها در فرایند تدریس میشود .در خصوص یادگیری و ماهیت آن دیدگاههای
گوناگونی وجود دارد که به طور مشترک در درک این که «یادگیری چگونه در کودکان و بزرگساالن اتفاق میافتد؟» کمک
میکنند.
دیدگاه مبتنی بر دانشصریح ،روش مؤثر در یادگیری و تدریس دانش در حوزه تعلیم و تربیت را معادل دانش گزارهای و
عینی ،حقایقی است که بصورت عینی شكل میگیرد(هیرش .)8101 ،اما در نگرش ضمنی ،یادگیری به تمام انواع فرایندهای
ناآگاهانهای اطالق میشود(نجاتی و همكاران ،)0721 ،که در آن رابطه دوگانهای بین یاددهنده و یادگیرنده و کنش یادگیری
حاصل فعالیت مشارکتی در درک و فهم یک موضوع ،بدون هرگونه تالش آگاهانهای از سوی فراگیر ،آموخته میشود.
عمل فراگیر در اظهار یک واقعیت آموخته شده همآره برخاسته از چارچوب عقاید شخصی قابل کشف میباشد(پوالنی،
 .)8100به عبارتی برخالف دیدگاه سنتی که دانش را به عنوان«باور صدق موجه» به شیوه فهم ساده و مستقیم واقعیتها تصور
میکند .فراگیر در نگرش یادگیری ضمنی قادر به کشف کردن است .لذا در این شیوه از یادگیری به جای بهره بردن از روش
دیكته و تلقین کردن اطالعات ،امكان درک شهودی و گسترش فهم موضوع مورد یادگیری بر اساس دانشضمنی دانشآموز
فراهم خواهد شد .به این معنا دیگر نمیتوان از یک فهم ثابت و چارچوب از پیش مشخص شده برای انتقال و فهم موضوعهای
درسی سخن گفت؛ زیرا محتوای آموزشی نه به شكل یکسویه و منفعالنه در ارتباط میان محتوای درسی و زندگی واقعی درک
و خود را نشان میدهد که در تعامل با تجربه شخصی و دانشضمنی دانشآموز همآره معنایی جدید به خود خواهد گرفت.
در این نوع یادگیری ،دانشآموز تابع مهارت آموزگار خود بوده ،آموزش معنادار؛ معنای خود را از نشانههای مندرج در
عمل آموزگار به دست میآورد(پوالنی .)8119 ،در واقع آنچه که از اهمیت موضوعی برخوردار است اینكه ،هر چند قواعد
صریح و مدون وجود دارد اما یادگیری واقعی نیازی به دانستن آنها به شكل نظری ندارد تا خود را با آنها منطبق کند .این قواعد
غیر قابل تشخیص بوده ،به شكل ضمنی در رابطه میان دنیای شخصی آموزگار و دانشآموز بوجود می آید(همان) .لذا آزادی
عمل بین معلم و دانشآموز موجب تقویت قضاوت ذهنی یادگیرنده خواهد شد(پوالنی .)8100 ،به عبارتی در فضای کالس مبتنی
بر دانشضمنی ،یادگیری به معنای انتقال و به خاطر سپردن معارف و معلومات نیست ،بلكه مشارکت بخشیدن به دانش با استفاده
از تجمیع تجارب دانشآموزان در مقام یادگیرندگان منحصر به فرد برای ایجاد دانشیشخصی خواهد بود.
در یادگیریضمنی اینكه موضوعی چگونه و چه زمانی آموخته میشود ،برای یادگیرنده کامالً مشخص نیست و او نمیتواند
قاعدهای که از آن پیروی کرده است را برای دیگران بازگو کند(نواپاراست .)8100 ،0در واقع حقایق در تجربهزیسته با قضاوت-
شخصی و دنیای ذهنی آموخته شده است .و لذا حاصل آن بروز یک روئیت شخصی از موضوع میباشد .در اینجا قضاوت
شخصی یادگیرنده امری مهم در یادگیری محسوب میشود چراکه بر اساس آن فراگیر خود به تصمیمگیری در خصوص دادهها
و شواهد گوناگون پرداخته و نتایج حاصل از کشف و درک شخصی او امری کامالً غیر قابل پیشبینی و عینی نخواهد بود(رایل،8
 .)8119در این نوع یادگیری دانشآموز صاحب اصلی عقاید و اعمال خود میباشد و کسی این معلومات را به او تلقین نكرده
است .بنابراین دانشآموز در مقام یادگیرنده ،به همان اندازه که با دانشصریح مندرج در متون درسی سروکار دارد ،با پیكرهای
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از دانش شهودی و شخصی ،آگاهانه و داوطلبانه به موضوع یا رفتار خاصی دقت می کند ،از نگرش مثبت و انگیزه قوی و غنی
برخوردار شده ،از دامنه ی توجه گسترده ای بهره می برد(افروز.)0710 ،
نسبت تدریسضمنی با یادگیری مفاهیمهای دینی
پیشتر اشاره شد که ،تربیتدینی در قالب آموزش مفاهیمهای دینی یكی از مهمترین اهداف نهاد آموزش و پرورش میباشد
که دغدغهی فكری عامالن تعلیم وتربیت ،موضوع تعلیم و تربیت و چگونگی روشهای دستیابی به آن بوده است .لذا مطرح
نمودن یادگیری ضمنی ـ در کنار یادگیری آشكار ـ در این حوزه از تربیت از ضرورت توجه به چگونگی آنچه یادگیرندگان در
نظام آموزشی تجربه میکنند حكایت دارد .در واقع طرز تلقی دانشضمنی از شكلگیری آموزههای دینی در فراگیران به شیوه
متعارف تعلیم و تربیت رسمی نیست .بیشترشیوهی برخورد با محتوای دینی متفاوت از برخورد انفعالی ،القایی و تحمیلی مبتنی بر
تجربهشخصی(تلویحی -ضمنی) است.
در تدریسضمنی آنچه مد نظر میباشد این است که آموزگار به دانشآموز به عنوان یک شخص منحصر به فرد نگاه کند
و عمل آموزشی را بر اساس پیامدهایی در نحوه زیستن و زندگی واقعی او شكل دهد .در یادگیریضمنی فراگیر اغلب مفاهیم را
به گونهای متفاوت از آموزگار و حتی دیگر دانشآموزان یاد میگیرد .این تفاوت نتیجهی فهم ،تفسیر و قضاوت شخصی و نوع
درگیری وجودی با موضوع یادگیری است که در متن کالس درس و در فعالیت های کنشی بین آموزگار و دانش آموز صورت
میگیرد و آن را از شناخت نظری و منفعالنه ،به دانش عملی فعاالنه بدل میسازد .برخالف مونولوگ آموزگار در کالسهای
درس معمول و سنتی ،مطابق با روش تدریسصریح موضوعات دینی ،تدریس و یادگیری مفاهیم دینی بصورت ضمنی در قالب
نوعی دیالگ خواهد بود که در آن آموزگار و دانشآموز هردو مشارکت دارند .بنابراین دانشضمنی تبینی متفاوت از تربیتدینی
در دانشآموز را در اختیار میگذارد .استداللی که در این زمینه میتوان داشت این است که ،آموزگار به لحاظ یادآوری،
بازسازی و تفسیر دانش و قواعد صریح و اطالعاتی که به کار میبرد دچار مشكل نیست .برعكس او میتواند اطالعات را به
خوبی به دانشآموزان منتقل کند .اما مسأله این است که او با این کار ،تنها بخش صریح دانشدینی را توصیف کرده است .در
حالی که تشخیص و قضاوت که در آن نقش دانشضمنی به عنوان عنصری اساسی در عملكردهای ذهنی فراگیر میباشد ،نمی-
بایست از نظر دور داشت(هنری .)8100 ،هدف آن است که فراگیران نشانههای دینی را نه در آموزههای صریح(کتابهای درسی)
که در دنیای واقعی(کالسدرس) و در فرایند فعالیتهای کالسی تشخیص دهند و با تعقل و قضاوت شخصی خود ،آنها را درک
کرده ،در موقعیتهای عملی آن را به نمایش گذارند(استرنبرگ و همكاران.)0999 ،
شیوههای تربیتی مرتبط با نوع تفکر مذهبی در مقطع ابتدایی
بنابر آنچه پیرامون دانشضمنی مطرح شد ،میتوان اظهار داشت که تدریسضمنی ،بیشتر به دنبال نوعی یادگیری در فراگیر
است که:
-0

به جای ثبت واقعیتها در ذهن؛ دانشآموز فعاالنه و با تفكر ،خود سازنده واقعیتها باشد(یادگازاده و

همكاران.)0721 ،
-8

برونداد ساختنهای دانش ،فهمهایی خواهد بود که ،در دانشآموز به وجود می آید.

-7

تعامل و کنش معلم و دانشآموز بر فرایند ساختن این فهمها تاثیر بسزایی دارد(فردانش)0721 ،

-0

یادگیری ،فرایند تفسیر شخصی از تجربهای است که دانشآموز از واقعیتها پیدا میکند(شیخیفینی،

.)0720
بر اینمبنا ،ارائه روشهای تدریس و یادگیریضمنی برای تربیتدینی در دانشآموزان مقطع ابتدایی ،منوط به استنباط
دانش آموزان از موضوعات و مفاهیم دینی است .شكی نیست که مفاهیم دینی و نحوه آموزش آن بسیار و در برگیرندهی همه
جوانب حیات انسان است .و پیدایش حاالت دینی از کودکی تا بزرگسالی به صورت متفاوت و در دامنه ارتباط فرد با مفاهیم
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دینی توسعه پیدا میکند .لذا یكی از مباحثی که برای شناخت عمیق مخاطبان تربیتدینی و دوری از تعامل ناآگاهانه با آنان
ضرورت دارد ،توجه به نوع تفكردینی در مراحل مختلف سنی است.
هارمس )0900(0معتقد است که رشد مفاهیم دینی در افراد در طی سه مرحله توسعه پیدا میکند )0( :مرحله اسطوره-
ای(7تا6سالگی) ،که در آن کودکان تفاوت کمی بین مفاهیم دینی(مثل خداوند) و اسطوره ها را در نظر میگیرند )8( .مرحله
واقعگرایانه( 6تا  00سالگی)؛ در این مرحله قابلیتهای شناختی فراگیر افزایش پیدا میکند .کودکان در این مرحله مفاهیم دینی
را عینیتر در نظر میگیرند و از نمادهای بیشتر استفاده میکنند .و ( )7مرحله فردینگری(نوجوانی)؛ در این مرحله ،نوجوان تنها
به نمادهای مذهبی تكیه نمیکند و رویكردی منحصر به فرد برای خود انتخاب میکند که از نوجوانی به نوجوان دیگر متفاوت
است(هود و همكاران.)8119 ،8
گلدمن )0960(7نیز با تحقیقاتی که در حوزه تفكردینی دانشآموزان به انجام رسانده ،دورههای پنجگانهای از تفكر مذهبی
را به دست داده است ،که شامل:


دورة تفکر پیشمذهبی1(0تا 2سالگی) :در این دوره تفكر بیشتر متكی بر شهود کودک میباشد ویژگی

عمدة در این دوره خودمحور بودن و تککانونی نبودن تفكر کودکان میباشد.


دورة تفکر مذهبیناقص اول1(1تا 9سالگی) :در این دوره ،کودکان تالش میکنند از محدودیتهای

تفكر شهودی خارج شوند و به مراتبی از تفكر عملیاتی عینی برسند؛ اما هنوز ناموفقاند و دچار اشتباههایی آشكار
میشوند .در این دوره ،خودمحوری و تککانونی بودن کودک بسیار کاهش مییابد .همچنین ،تفكر کودک و
درکش از مفاهیم مذهبی ،احساسی و خیالگونه است.


دورة تفکر مذهبیناقص دوم 9(6تا  00سالگی) :این دوره را میتوان دورة تفكر مذهبی عینی نامید

که با تفكر عملیاتی عینی مشخص میشود .ازاینروی ،کوششهای کودکان برای درک و تفسیر مفاهیم مذهبی،
بهواسطة طبیعت عینی تفكرشان دچار مشكل میشود و برخالف دورة پیش ،منطق استقرایی و قیاسی موفقی بهکار
میرود ،ولی به مسائل عینی ،تجارب مشهود و اطالعات محسوس محدود میشود .رشد تفكر عملیاتی ،شتاب حرکت
صعودی کودکان را از احساس و خیالپردازی به سطوح باالتر تفكر بیشتر میکند و تفكر نظامدار در ارتباط دادن دو
یا چند موضوع امكانپذیر میشود.


دورة اول تفکر مذهبیشخصی 00(1تا  07سالگی) :ویژگی این دوره که واسطة تفكر عملیاتی عینی

و تفكر صوری است ،حرکت از تفكر عینی بهسوی تفكر انتزاعی بیشتر است .در این مرحله ،با رشد فعالیتهای عقلی،
استقرا و قیاس منطقیِ پیشرفتهتری بهکار برده میشود که نشان از حرکت بهسوی تفكر انتزاعی بیشتری را دارد .اما این
حرکت همچنان توسط عناصر عینی مختل میشود و به نظر میرسد کودک هنوز توانایی کنار گذاردن این عناصر را
ندارد.


دورة دوم تفکر مذهبیشخصی 07(2سالگی به بعد) :در این مرحله ،تفكر بهصورت فرضیه و قیاس

بدون ممانعت عناصر عینی انجام و تفكر انتزاعی میسر میشود .نوجوان تالش میکند فرضیههایی را خارج از حوزه
تجارب خود وضع کند و با استفاده از دلیل ،آنها را قبول یا رد کند .در این دوره ،تفاوت بارزی میان تفكر دانشآموزان
تازهوارد با بزرگ ساالن وجود دارد .این امر به سبب تقویت و تمرین تفكر انتزاعی و تجارب بیشتر در بزرگساالن
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است؛ درحالی که نوجوانان هنوز در ابتدای راه قرار دارند .با وجود این ،آنان نیز از همان ویژگی رهایی از
محدودیتهای عینی برخوردارند.
جمعبندی گلدمن از طرح دورههای پنجگانه فوقالذکر ،ارائه نظریه مراحل تفكرمذهبی است که وی ،آن را در سه مرحله
«تفكر مذهبیشهودی»(تا  1تا  2سالگی)؛ «تفكر مذهبیعینی»(از  2- 1سالگی تا  07-00سالگی) و «تفكر مذهبیانتزاعی»(00-07
سالگی به بعد)(گلدمن )0960 ،توصیف کرده است .این توصیف وجود سه مرحله تفكر شهودی ،عملیات عینی و عملیات صوری
پیاژه را تداعی میکند .با این تفاوت که به زعم گلدمن ،مرحله عملیاتعینی در زمینههای مذهبی ،مدت زمان بیشتری بطول
میکشد و تا سن عقل( 00-07سالگی)(همان) ادامه مییابد .این مهم ،نشان میدهد که مباحث و آموزههای دینی با سایر مباحث
علمی قال مقایسه نیست .اما چنانچه تجربههای مذهبی کودکان در خانه ،مدرسه و محیطهای مذهبی افزون شوند و شیوههای تعلیم
و تربیتی مناسبی بهکار رود ،میتوان از این تأخیر کاست؛ وگرنه با بزرگسالی مواجه میشویم که هنوز در تفكر دینی خود
درگیر محدودیتهای کودکی خود است و درک ناقصی از مفاهیم دینی دارد.
شیوههای تربیتدینی در دورهی ابتدایی
پس از آنكه با سیر رشد تفكر دینی کودکان و نوجوانان و ویژگیهای آن آشنا شدیم ،در این بخش بهطورخاص به شیوههای
تربیتدینی در کودکان مقطع ابتدایی میپردازیم .لذا اگر بخواهیم تعلیم و تربیت دینی مناسبی را در مقطع ابتدایی دنبال کنیم،
میبابست این نوع تربیت را با توجه به دنیای کودکانة دانشآموز و از دید او به دین و معارف آن بنگریم .برداشتهای کودک
از مفاهیم دینی چنان خام و محدود است که معلم بدون شناخت آنها نهتنها در تعلیم و تربیت خود موفق نخواهد بود ،بلكه بهجای
تعدیل تدریجی آنها ،به این خامیها دامن خواهد زد .از این رو با توجه به سبکهای تفكر مذهبی که نشان میدهد که عملكردهای
ذهنی فراگیران دورة دبستان ،مبتنی بر برداشتهای خام و عینی از مفاهیم دینی است ،یادآوری ،بازسازی و تفسیر دانش دینی
مستلزم تشخیص و قضاوت کودکانه آموزههای دینی از سوی آنان است .لذا از آنجا که مباحث دینی ویژگیهایی دارد که آن
را از سایر مباحث متمایز میسازد ،ادبیات و نشانه های آن نیز باید با توجه به این محتوا تفسیر شود .بیان دینی ،شامل احساسها،
ارزشها و اشاراتی دربارة حقایق هستی که نیازمند شیوههای است که اگر بهصورت تحتاللفظی تعبیر شود ،با معانی حقیقی آنها
ارتباط برقرار نمیگردد و بیمعنا و مبهم جلوه میکند .بنابراین باید دربارة شیوههای تربیت دین در ارتباط با کودکان هشیار بود.
در واقع متولیان برنامههای دینی میبایست که در بهکارگیری صحیح شیوههای آموزشی دقت نظر الزم را داشته باشند .از این رو
ادعای این مقاله براین است ،که داللتهای دانشضمنی در فرایند تدریس و یادگیری با توجه به نوع تفكر فراگیران در این رده
آموزشی یعنی دوره ابتدایی اول؛(فراگیران  6تا  9سال) و دوره ابتدایی دوم؛(فراگیران  9تا  11سال)؛ نشانههای
دینی را می توان در ضمن فرایند فعالیتهای کالسی به تشخیص ،تعقل و قضاوت شخصی خود دانشآموزان واگذاشت .لذا در
ادامه به ضمن تشریح هر دوره ،شیوههای تربیتدینی متناسب با آن بیان میگردد.
دوره اول؛(فراگیران  6تا  9سال)
اگر پایان ششسالگی را سن ورود به دبستان بدانیم ،دوره اول دبستان سالهای اول ،دوم و سوم دبستان را دربر دارد .درک
عقلی دانشآموزان در این دوره بسیار محدود است و «احساس» و «خیال» ،روشهای آنها در تحقیق و بررسی پدیدههای عالم
است .ازاینروی ،در تدریسضمنی پرداختن به «ادبیات»(در قالب داستان ،نقاشی ،موسیقی ،شعر ،سرود ،نمایشنامه و  ،)...با توجه
به جنبه احساسی آن ،در این رده سنی ،میتواند تاثیر زیادی بر تربیتدینی دانشآموزان داشته باشد« .ادبیات»میتواند دنیایی خیالی
را به منزلة موضوع کاوش فكری خلـق کنـد زیـرا «ادبیات»ساختاری هوشمندانه دارد که ،در عین اینكه ما را از بند اینجا و اکنون
رها میکند ،به بیـان روال عادی وقایع میپردازد ،وسیلهای برای درک جهان و خویشـتن اسـت و دغدغـههـای بشری را در خود
جای میدهد .به عبارت دیگر ،الیـههـای متفاوت معنایی و مفهومی در «ادبیات» به فراگیر کمک میکند تا به بینشی نـو در مسـائل
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مختلف دست یابد .لذا نقش «ادبیات» در قالبهای گوناگون آن ،خلق استعارهای برای تجارب شخصی دانش آموز است .این
استعارهها محور شخصیتپردازیهای است(هیون )8111 ،0که فراگیر را بـه تفكـر وامـیدارد .آنچـه در تفكر فراگیر شخصیت-
سازی میشود کم و بیش شبیه آن چیزی است که در زنـدگی واقعی خود تجربه میکند(فیشر.)8107 ،8
بطور کلی میتوان گفت که« ،ادبیات» محرک تفكر و تخیل کودک است .و به همین معنی «ادبیاتمذهبی» ،هم با تالشهای
هنرمندانه آموزگار در قالبهای گوناگون و در خور فهم؛ دانشآموز را قادر میسازد تا با کنار گذاشتن اندیشههای عینی ،افقها
و احساسات درونی خودش را بارو ساخته ،مفاهیم دینی را درک کند .هدف از آموزش«ادبیاتمذهبی» ،تجهیز دانشآموز به
داوریهای ارزشی روشنبینانه و یادگیری بیشتر خواهد بود و لذا تجربه و درک معنوی دانشآموز را باال میبرد.
با عطف توجه به یک فعالیت ادبی مذهبی ،احساسات نهفته در آن را میتوان به آگاهی فردی رساند و یادگیری ضمنی،
پرورش این آگاهی و ادراک جایگزین در دانشآموز است .وارد کردن دانشآموز با درگاه ادبی در واقع او را با هستی خود
آشنا کردن است که در این درگاه او از شناخت خود تصویر میزند .دانشآموز از دریچه ادبیات ،احساس نهفته در آن را تخیل
و درونسازی کرده ،آن چیزی را میفهمد و میپذیرد که متناسب با خواستهای مبتنی بر تجربهها و یافتههای شخصی خود
اوست(طائیان.)0729 ،
بیشتر در این دوره معلم شیوهیضمنی ،به تجربههای دانشآموزان(هرچند ساده و اندک) ،به عنوان زمینهی تجربة عملی
آنها ،برای نزدیک کردن درک و احساس آنها به معانی و مفاهیم دین ،بهره گرفته ،از خالل موضوعاتی که دانشآموزان به آنها
عالقهمندند ،مفاهیم دین را به زندگی مربوط میسازد .برای مثال ،اگر مفهوم مهربانی خدا است ،ابتدا به یادآوری مهربانی پدر و
مادرزمینه ای در ذهن فراگیر ایجاد میشود(نوذری و شمشیری )0791 ،و یا اگر موضوع پیامبری و اهمیت آن مطرح است ،باید
از تجربة کودکان در مدرسه و احساس نیازی که به معلم دارند استفاده و بحث را مطرح کرد .یا در تبیین احساس مؤمنانه از اعیاد
دینی ،میتواند دانشآموزان را به احساس شادی که از روز تولد خود دارند بازگشت داده زمینههای تجربه ضمنی را برای بیدار
کردن اینگونه احساسها فراهم آورد .آنچه در اینجا از اهمیت موضوعی برخوردار است ،اینكه فراگیر در نحوه دریافت و
چگونگی مواجه با مفاهیم آزادی عمل داشته باشد؛ آنگونه که ویژگیها و اقتضائات درونی اجازه میدهد دریافتهای خود را
با تخیل در آمیخته ،تصویر مطلوب در ذهنش خلق کرده ،با میل و رغبت بپذیرد.
بنابراین یادآوری نكات موجود در ذهن فراگیران و استفاده از ذخیرههای ذهنی آنها برای ورود آموزههای دینی به زندگی،
به منظور حصول تجربه ی فردی و برانگیختن احساس خوب در آنها الزم است .نتیجه ارتباط مفاهیم با نحوهی چگونگی دریافت-
های ذهنی از آن ،میتواند برای فراگیر تبدیل به گنجینهای از داشتههای درونی شود(هماان) .و این خود زمینهای برای باالبردن
قوه تمیز و درک مفاهیم دینی در مراحل بعدی تفكرمذهبی فراگیر خواهد شد.
دوره دوم؛(فراگیران 9تا  11سال)
دانشآموزان در این دوره ،در مرحلة عملیات عینی قرار دارند و درک آنها از مفاهیم دینی به واسطة طبیعت عینی تفكرشان
محدود خواهد بود .ازاینروی ،نمیتوان مفاهیم انتزاعی و استداللهای عقلی را برای آنها مطرح ساخت ،بلكه آموزههای دینی به
صورتی ساده و با تكیه بر تجربیات و احساسهای شخصی آنها شكل داده میشود(باهنر .)0726 ،لذا با توجه به نگرش تدریس و
یادگیریضمنی ،در این مرحله معلم میتواند با شیوه «تصویرپردازی محبتآمیز از مفاهیم دینی» در قالب «داستانهای
دینی»؛ بخش عمدهای از پیامآفرینیهای دینی فراگیران را شكل دهد .البته در این زمینه آنچه که از اهمیت برخردار است،
اینکه داستانها دینی چه تأثیری در روحیات لطیف و شاد دانشآموزان و نیز تكوین تصورات دیگرشان از مفاهیم دینی خواهد
داشت .درست است که قرآن و کتابهای تاریخی مملو از داستانهای واقعی و درعینحال جذاب و آموزنده است ،اما هر واقعیتی
را در این مرحله(مرحله عملیاتعینی) نمیتوان برای دانشآموز بازگو کرد .بطور مثال باید از خود بپرسیم که داستان ذبح
اسماعیل(ع) توسط پدرش حضرت ابراهیم(ع) در تصور دانش آموز از مهر و عطوفت پیامبران خدا چه تأثیری خواهد داشت؟ بیان
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داستان غرق شدن همة موجودات عالم در آب و فقط نجات کسانی که بر کشتی نوح(ع) سوار بودند ،در محبت و عالقة فطری
وی به خدا چه لطمهای وارد میسازد؟.
در یكی از پژوهشهایی که دربارة میزان موفقیت تعلیم و تربیت دینی در مدارس انجام شده است ،دانش آموزی با شنیدن
داستان اقدام حضرت ابراهیم(ع) برای ذبح فرزندش چنین عكسالعمل نشان داده بود که «هم خدا و هم ابراهیم هر دو موجودات
واقعاً وحشتناکی هستند و من خوشحالم که بهجای اسماعیل نیستم» .همچنین در مواجهه با داستانهای عذاب الهی از جمله ماجرای
غرق شدن دنیا در آب ،پاسخهای دریافت شده ،نشانگر تأثیرات منفی بهویژه در تصویر ذهنی دانشآموزان از خدای خود
داشت(خادمی)0711 ،؛ زیرا کودکان در مرحله عملیاتی همواره سعی دارند مفاهیم دینی را برحسب تجربیات خود معنا کنند و
این امر گاهی چنان تأثیرات منفی به همراه دارد که ممكن است تا سالیان متمادی باقی بمانند.
یافتههای پژوهش
در بخش اول این مقاله در راستای پاسخدهی به دو سوال اول این پژوهش یعنی «کاربرد دانشضمنی در فرایند تدریس و
یادگیریضمنی چگونه است؟» و «نسبت دانشضمنی برای فرایند تدریس و یادگیری موثر بر تربیتدینی چیست؟» ،با استفاده از
تحلیل مفهومی دربارة تربتدینی ،دانش ضمنی و ارتباط آن با تدریس و یادگیری بـه بحـث و تحلیـل پرداختیم .یافته های این
تحلیل مفهومی در جدول  0خالصه شده است.
جدول .0تحلیل مفاهیم
هستهیمرکزی در جریان کسب معرفتایمانی ،عقایددینی،

تعریف
مفهوم

مالحظاتاخالقی و رفتاری« ،تجربهشخصی» ،به منظور ایجاد نگرش

تربیتدینی

فردی نسبت به خود ،هستی و مبدأ عالی است.
دانشضمنی

تدریسضمنی
دانش

دریافت پیامهای ضمنی فراگیران در بستر تعامالت محیط
اجتماعی-آموزشی که ،همآره در حال است.
«همافقی» تجربه آموزگار و دانشآموز به منظور «شخصیسازی»
در فرایند به منظور تفسیر مشترک از معنای درسی میان آنها است.
تجربهزیسته ،قضاوتشخصی و دنیای ذهنی آموخته شدهای که،

یادگیریضمنی

بر اساس آن فراگیر خود به تصمیمگیری در خصوص دادهها و شواهد
گوناگون پرداخته و نتایج حاصل از آن امری کامالً غیر قابل پیشبینی
و عینی است.

تربیت منسوب به
دین

دین ،به عنوان نوعی زندگی است و تربیتدینی منتج از آن به
عنوان فرآیندی است ،که آدمی را برای نحوه خاصی از حیات مهیا

مقایسه مفاهیم

دسته

تربیت برای دین

تربیتدینی

میسازد.

اول
دسته
دوم
دسته
سوم

تعریف هایی که با تعریف تربیت و تعریف دین شروع و با ترکیب
این دو پایان مییابند(تعاریف شاملی و توماس)
تعریفهای که بدون پرداختن به بیان تعریف مقبول از تربیت و
دین به تعریف تربیتدینی پرداختهاند(تعاریف شكوهییكتا و زارعیان)
تعریف تربیتدینی در عرض سایر حیطههای تربیت در نظر گرفته
شده ،معنای فراگیر آن مد نظر می باشد(تعریف خسرو باقری)
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عمل آموزشی

دامنههای وسیعی از تجارب ،مهارتها و ارزشهای فرد ذخیره
نشدهای که به شدت رفتار و عملكرد را تحتتاثیر قرار میدهد.

دانشضمنی

دانشی ذاتی است که محصول تجربهزیسته ،مهارتهای شخصی
دانش ذاتی

و قضاوتهای شهودی است .امری رویدادی که بطور خودکار در بستر
زندگی واقعی به منظور دستیابی افراد به هدفهایشان نسبت به
موقعیتهای ساختگی و انتزاعی صورت میگیرد.
دانشضمنی به منزله متنی که نه درجایی نوشته شده و نه هیچ

تفسیر ضمنی

معلمی آن را درس میدهد؛ است که باید تفسیر یا معانی ضمنی آن
آشكار گردد ،میباشد.
تربیتدینی جزئی از تربیت در معنای عام نیست ،بلكه هستهی

حدود
مفهومی

تربیتدینی

اخالقی و رفتاری« ،تجربهشخصی» است.
دانشضمنی؛
تدریس و یادگیری ضمنی

انسجام

ذهن فراگیر در برساخت تجارب شخصی فعال است .محیط
برساخته انسان است .کنش تعاملی زمینه ساز فهم دانش_آموز می باشد.
تربیت دینی «تجربهشخصی» است ،به منظور ایجاد نگرش فردی

منطقی
مفاهیم

مرکزی آن در جریان کسب معرفتدینی ،عقایددینی ،مالحظات

نسبت به خود ،هستی و مبدأ عالی است ..بر اساس این که ،بستر
تربیتدینی

آموزشی با اثرگذاری بـر شخصی سازی تجارب دینی ،زمینهی قضاوت
شخصی را را ایجاد میكنـد و ایـن قضاوت شخصی بـر عملكـرد دینی
فرد تـأثیر میگذارد.
دانش ضمنی نتیجهی فهم ،تفسیر و قضاوت شخصی و نوع
درگیری وجودی فراگیر با موضوع یادگیری است که در متن کالس

دانشضمنی؛

درس و در فعالیت های کنشی بین آموزگار و دانش آموز صورت می-

تدریس و یادگیری ضمنی

گیرد .فراگیر در دنیای واقعی(کالسدرس) و در فرایند فعالیتهای
کالسی و با تعقل و قضاوت شخصی خود ،مفاهیم را درک کرده ،در
موقعیتهای عملی آن را به نمایش میگذارد.

با توجه به اینكه الزمه دانشضمنی تربیتدینی ،شـفافیت مفهـومی اسـت .مشـخص کـردن چیستی تربیتدینی و دانش-
ضمنی و تحلیل آن با استفاده از یک چارچوب تحلیل مفهومی  ،مقدمه تجویز شیوههای عملی برای تدریس و یادگیری در مقطع
ابتدایی است .که البته در بخش تجویز ،این عمل با توصیف سبک های تفكر مذهبی صورت پذیرفت.
از این رو در تربیتدینی ضمنی ،الزم است که بستر یادگیری برای دانشآموز طوری طراحی و فعالیتها به نحوی توسط
معلم شكل داده شود که ،دانشآموز خویش و جهان پیرامون خویش را به درستی بشناسد .در واقع در مقطع تحصیلی ابتدایی،
نیازی نیست که معلم ،دانشآموزان را با رویكردهای تلقینی و القایی مجبور به یادگیری آموزههای دینی کند؛ کودکان به مانند
روشنفكر فعال(سبک تفكر عینی) ،از طریق کنش تعاملی با محیط ،پذیرای آموزههای معنوی خواهد بود و وظیفهی معلم اتخاذ
شیوههای آموزش مناسب و استفادهی بجا از آنها است .به قول توماس مرتن ،0هدف تعلیم و تربیت این نیست که تعریفی پیش-
ساخته از انسان و جهان هستی بر دانشآموز تحمیل کند ،بلكه هدف آن است که به دانشآموز بیاموزد چگونه خویش را در
Thomas Merton
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رابطه با جهان پیرامونش ،به طور صحیح و حقیقی تعریف کند(هارت .)8117،0در ادبیات تربیت دینی ،این چگونگی محصول
تجربه زیسته و قضاوت مستقیم فراگیر خواهد بود .لذا تدریس در خدمت اهداف و محتوای دینی در محیطی منعطف صورت
میگیرد تا معنویت در آنجا و در فرایندی انسانی و روشنگرانه به متربی معرفی شود(رویكرد ضمنی)(باستید.)0998 ،8
نتیجهگیری
اگر دانشضمنی محتوای یادگیری را در برگیرد ،تدریسضمنی فرایند یادگیری را شكل میبخشد .در یادگیری و تدریس-
ضمنی ،دنیای ذهنی آموزگار و دانشآموز جایگزین محتوای رسمی آموزشی است .در تدریسضمنی نحوه آموزش برای ترغیب
و یادگیری دانشآموز به تجربه شخصی آموزههای درسی ،نقش برداشتهای شخصی وی را بسیار با اهمیت قلمداد میکند .که
در این مقاله این نقش در قالب شیوههای تدریس آموزههای دینی به دانش آموزان مقطع ابتدایی با توجه به نوع تفكر مذهبی ،در
دو ردهسنی  9-6و  00-9سال ،روشن شد.
لذا دو شیوه «ادبیاتمذهبی»(متناسب با ردهسنی  9-6سال) و «تصویرپردازی محبتآمیز از مفاهیم
دینی»(متناسب با ردهسنی  00-9سال) در رابطه و کنش متقابل وجودی میان شخص آموزگار و دانشآموز در تدریس و
یادگیریضمنی به گونهای است که در آن تمرین تفكر شده ،دانشآموزان فعاالنه ،فعالیتهای مختلف را که تصمیمگیری
خردمندانه شخصی را میطلبد ،تجربه میکنند.
در شیوه تدریسضمنی«ادبیاتمذهبی» بر خالف تدریسصریح که دانشآموز با حجم انبوهی از اطالعات تغذیه شده
و ملزم به این هست این اطالعات را برای ارائه در آزمونها حفظ کند ،فعالیتهای ادبی در قالب داستان ،نقاشی ،موسیقی ،شعر،
سرود ،نمایشنامه و ....ارائه میگردد .دو عنصر کلیدی«احساس» و «تخیل» در این فعالیتها ،نقش فعال دانشآموز را در ساخت
دانش از دیدگاه خود او ،رقم میزند.
همچنین پرداختن به فعالیتهای تدریس به شیوه «تصویرپردازی محبتآمیز از مفاهیم دینی» ،که مبتنی بر طبیعت و
سطح تفكر مذهبی(عینی) دانشآموز صورت میگیرد ،منجیر به شخصیسازی آموزهها و مفاهیم دینی میشود .نتیجه اینكه در
این شیوه ،نقش شاگرد بیشتر در فرایند یاددهی -یادگیری جلوهگر میشود ،و معلم که به فعالیتهای آموزشی میپردازد بیشترین
توجه را به این مسأله دارد که چگونه میتواند بیشترین تجربه(تجربهشخصی)را به دانشآموز داده ،انجام فعالیتها را به سمت
ذهن و قضاوت درونی خود او هدایت کند .بنابراین ،در یک سوی این فرایند ،آنجا که معلم در نقش یاددهنده ظاهر میشود،
وظیفه دارد تا فراگیر را در برخورد با تجربیات شخصی(قضاوتهای شخصی) فعال نگه دارد .و از سوی دیگر ،یادگیری متكی
به قضاوتها و نوع تفكر فراگیرنده را ،محور تدریسضمنی خود قرار دهد .دلیل این را هم میبایست در این نكته دانست که
فراگیر از طریق رأی و نظر خودش ،فعالیتهای یادگیری را تحتتاثیر قرار میدهد .چه اگر فراگیر موضوعات آموزشی را
نامربوط تشخیص دهد و فعالیتهای آموزگار را متناسب با تفكر و قضاوت زیسته خودش نیبند ،در آن صورت متقاضی یادگیری
آن موضوعات نخواهد بود.
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