
 

 
  
  

  ای؛ راهکاری کارآمد برای تدریس  الگوی مقایسه
  ها دروس معارف اسالمی در دانشگاه

   اسالمی های آموزه از دفاع و تبیین ساحت در
 *هاشم قربانی    

  **فرشته ابوالحسنی نیارکی
  

 يدهچك
ليف و تـأ اي به لحاظ كـاربردي بـودن و اثربخشـي آن در     هدف اين جستار، تبيين الگوي مقايسه

آمده در دنيـاي كنـوني اسـت. ايـن      توجه به ضروريات پيش اسالمي باهاي معارف  آموزش درس
و پيمايشـي بـه توصـيف و تبيـين بـازخورد        هـاي تحليلـي   گيري از تلفيقي از روش جستار با بهره

صرف در مقـام آمـوزش در ميـان     اي و نيز ناكارآمدي الگوي توصيفي كارگيري الگوي مقايسه به
 المللـي امـام خمينـي    ه آماري، دانشجويان دانشـگاه بـين  پردازد. جامع جامعه آماري معين مي
ساخته بوده اسـت. در قسـمت آغـازين،     آوري اطالعات، پرسشنامه محقق قزوين است. ابزار جمع

ي يــاي تحجرگرا صــرف انجــام شــد كــه برآينــد آن، ايجــاد گونــه گزارشــي از الگــوي توصــيفي
اي در  كارگيري الگـوي مقايسـه   ي بهشناختي است و در مرحله بعد، به كارآمدي و پيامدها روش

شـود. طراحـي و اجـراي دروس     نگـري دارد، اشـاره مـي    ساختن عالمي جديد كه خصيصه تعـالي 
هـاي   تربيـت و رشـد ارزش  « ةپيوسـت  هـم  بـه  ةيافته به دوگان معارف اسالمي، برآيند نگاهي تعالي

اسـت. ايـن آرمـان،    » تالش در ساختن و پردازش مديريت كالن اسـالمي «و » فردي اسالمي درون
هـاي   مبتني بر استفاده از الگوهاي خاص آموزشي با معيار كارآمدي است. در ايـن الگـو، آمـوزه   

شـود. ايـن سـنجش، نـاظر بـر تحليـل        اسالمي، در سنجش با ديگر دعاوي مكاتب رقيب تبيين مي
  .  نهاستهاي معرفتي آ ها، پيامدها، اهداف و شيوه انگاره مسائل مكاتب، مباحث بنيادين، پيش
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  مسئله طرح

هـا، نحـوه تـدریس کارآمـد و  های معارف اسالمی در دانشـگاه های مهم پیش روی گروه از چالش
رسـید و های اسـالمی بایـد  مورد نظر آموزه» انسان مطلوِب «تأثیرگذار است. با کدامین سازوکار به 

هـا، در ایـن راسـتا  های معارف اسالمی در دانشگاه ساخت؟ نقش و کارکرد گروه» جامعه مطلوب«
مندان بدین نکته نوشته شده است. برخی از مقـاالتی  بسیار مهم است. آثار بسیاری از سوی دغدغه

هـای  ارتارزیـابی مهـ«انـد از: امینـی و همکـاران،  انـد عبارت که با این رهیافت به تألیف درآمـده
، »فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسالمی، بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عـالی

شناسی دروس و  آسیب«؛ فیروزی، ١٣٩٢، ٢١، شمجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی
، ٢، ش١٩، سفصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسـالمی» جایگاه استادان معارف اسالمی...

معیارهـای دانشـگاه اسـالمی از دیـدگاه «فـر،  الهی و سوده اسالمی اله فضل ؛ سیف١٣٩۴بستان تا
تأثیر آموزش دروس «لویه،  ؛یوسفی١٣٩٠، ٢٠، سمجله معرفت، »استادان دروس معارف اسالمی

الـه  ؛ سـیف١٣٨۶، ٣، سدوفصلنامه تربیت اسالمی، »معارف اسالمی بر نگرش دینی دانشجویان
ها با رویکردی به  راهکارهای عملی اسالمی شدن دانشگاه«ابراهیمی،   دتقی حاجالهی و محم فضل

تحلیل «؛امینی و همکاران ١٣٨٩، ١٩، سال مجله معرفت، »دیدگاه استادان دروس معارف اسالمی
، ١٠، شمجلـه توسـعه آمـوزش در علـوم پزشـکی، »و ارزیابی اثربخشی دروس معـارف اسـالمی

رسـی دیـدگاه دانشـجویان دربـاره موانـع اثربخشـی دروس معـارف بر«؛ امینی و همکاران، ١٣٩٢
افزا تـا  از رویکرد دانش«؛ مشکات، ١٣٩٢، ۵، سهای تربیتی مجله اسالم و پژوهش، ...»اسالمی 

فصـلنامه مطالعـات ، ...»های معارف اسـالمی  شناسانه به کتاب ساز: نگاهی آسیب رویکرد نگرش
هــا، بــه میــزان  و... . برخــی از ایــن پــژوهش ١٣٩۵ ، بهــار٢٠، سمعرفتــی در دانشــگاه اســالمی

رضایتمندی دانشجویان از محتوای کتب معارف اسالمی پرداخته و میزان آن را کمتر از حد انتظـار 
) و در برخـی دیگـر، بـه محتـوای نامناسـب و روش ١٣٨٧نشان داده است (لیاقتدار و همکـاران، 
ها ، نشان از اهتمـام جـدی بـه  ). این پژوهش١٣٨۶لویه،  تدریس کارآمد اشاره شده است (یوسفی

  ها دارد.  نحوه تدریس و محتوای کتاب
داشته باشـند.  هثیرگذاری و کارآمدی اشارأاند به تحولی خاص در ناحیه ت این آثار همه در تالش

هـا و تـدوین  مذهبی در دانشگاه −های دینی توان اذعان داشت آموزش فراگیر ارزش می ،طور کلی به
شناسـی  های درسی، شایسته است همـراه بـا مـدیریت عقالنـی در حـوزه روش قالب برنامه آنها در

ثر در قالـب ؤهـای مـ اسـتراتژی اتخاذآمیز آموزشی،  های موفقیت آموزشی باشد. گذشته از تاکتیک
توانـد در درازمـدت  مـی ،از جانب نهاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـری ،های کالن آموزشی برنامه
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وس معارف اسالمی در سطح مدیریت نظـام اسـالمی را نشـان دهـد. تربیـت کـادر ثیرگذاری درأت
های اسالمی که الزمـه تحقـق جامعـه پیشـرفته اسـالمی  مدیریتی متخصص و نیز متعهد به ارزش

و  هـا ها و عوامل مختلفی دارد که نقش گروه معارف اسالمی در دانشگاه، یکی از زمینه است، زمینه
  . رود مار میبه ش آنبااهمیت عوامل 

چرا کـه در دانشـگاه گذشـته از «؛ قابل انکار نیست مسئلهین اامروزه کارکرد دانشگاه در تحقق 
شـمار  سازی و توسعه فرهنـگ عمـومی جامعـه از انتظـارات مقبـول بـه تولید علم و دانش، فرهنگ

گوهـا، هـا، ال عملیاتی، توجـه بـه اهـداف، روشۀ ). در این برنام١۶، ص١٣٨۴(کاشانی،  »آید می
هـای  ها و استعدادهای نیروهای انسانی و تنـوع جایگـاه ها و همچنین ظرفیت ها و تاکتیک استراتژی

زمـان، نیازمنـد  گذشـتپذیرنـد. هریـک از ایـن امـور، بـا  بینـی تدریس و کیفیت محتوا و... پیش
  اند. های هدفمند و طراحی راهکارهای موفق بازبینی

خالصـه  هـا نمره، نه در گذراندن چند درس و افـزایش های معارف اسالمی هدف از ارائه درس
ثیرگذاری بینشی و انگیزشی فردی؛ هرچند این دومـی امـری مقـدس اسـت، امـا أشود و نه در ت می

هـا و  ثیرگذاری در سطح باورداشـتأت«اهداف واالتر نباید به دست فراموشی سپرده شود. گذشته از 
نیز از جمله اهداف مدنظر این برنامـه کـالن اسـت. » تحقق جامعه اسالمی«، »های فردی انگیزش

رود در مدیریت کشـور،  تردید، مدیران آینده کشور از دانشجویان کنونی خواهند بود و انتظار می بی
اسـالمی کـه در درون خـود، انسـان  ۀجامعـ قمذهبی نمایش داده شود. تحق  −های دینی ثیر آموزهأت

دهد و  و معنویت را پرورش می  −چه اخالق فردی و چه اخالق سازمانی − ِن ملتزم به اخالقمسلما
هـای دینـی، از اهـداف واالی دروس معـارف  نیز حفظ انسجام و وحدت اجتماعی در سایه ارزش

ساز خـاموش  یافته از دین، زمینه های دینی و زندگی پاالیش جامعه منهای ارزش؛ زیرا اسالمی است
  ). ٩٨ −٩۴ص، ١٣٧۵(جعفری،  ترین احساس آدمی در باب وجود و هستی خواهد شدشدن واال

گاهی مسئوالن گروه معارف اسالمی و نیز اسـتادان ایـن گـروه، در افقـی  ۀآستانشایسته است  آ
نگر ارتقا یابد و این باورداشت پدید آید که مخاطبـان کنـونی همـان راهبـران جامعـه  گشوده و آینده

های اسالمی به درستی به نسل جدید انتقال یابد، یکی از ارکان جامعه اسالمی  ارزش اند و اگر آینده
محـور،  فرد در ساختار فردگـرا و جامعـه  محقق شده است. براساس دیدگاه اسالمی، رویکرد تعالی

). این هدف واال، نیازمند ١۵٢ص، ١٣٩۴(فیروزی،  شود تر از ادیان و مکاتب دیگر دیده می پررنگ
کنـیم بـه کارآمـدی  رو، در این جستار، تالش می ی خاص در آموزش و تربیت است. از اینیالگوها
  االت پاسخ دهیم:ؤی ویژه بپردازیم و بدین سیالگو
  شناختی تدریس دروس معارف اسالمی چیست؟ ضعف روش .١
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  اند؟ های آموزشی کدام وضعیت کنونی الگوهای به کار رفته در کتاب. ٢
  در میان دانشجویان چگونه است؟ بازخورد این الگوها. ٣
  ثر چیست و چه بازخوردی در میان دانشجویان دارد؟ؤالگوی روشی کارآمد و م. ۴
هـای جدیـد، صـرف انتقـال اطالعـات  طور کلی، تدریس و آموزش مطابق با تصویرسـازی به
وان تـ ها و عوامل مختلـف دخالـت دارنـد. مـی ای است که در آن مؤلفه یند پیچیدهابلکه فر ؛نیست

اهـداف) آن  دیگر(در کنار  یندی دانست که افراد برای دستیابی به وضعیت فرهیختگیاآموزش را فر
). دستیابی به وضعیت فرهیختگی در زنـدگی کـه برآینـد ١٨ص، ١٣٨٧(فردانش،  کنند را دنبال می

گاهی و معرفت، مسائل انگیزشی، و دغدغه منـدی نسـبت بـه درگیـری وجـودی خـویش بـا  فهم، آ
گاهی متعـالی اسـت 1دانِش  از اهـداف متعـالی آمـوزش قلمـداد  ،مرتبط و ساختن زندگی بر پایه آ
گیری  ها و نیز الگوهای آموزشی با جهت ها و تاکتیک سان انتخاب ابزارها و استراتژی شود. بدین می

تواننـد انسـان را بـه انسـانی  یافته باید سامان یابد. کدامین الگوهـای آموزشـی مـی این هدف تعالی
  فرهیخته و زندگی او را به زندگی فرهیختانه تبدیل نمایند؟ 

روس معارف اسالمی در دانشگاه، این فرهیختگی را همراه با اوج تعـالی و معنویـت، ترسـیم د
هـا و  دهـد کـه در آن، تحـولی عمیـق در بیـنش ای از زیستن را پیشاروی انسان قرار مـی گونهرده، ک

ایـن سـبک زنـدگی رسیم ی که در تیکارگیری الگو رو، به اینشود. از  های انسان حاصل می انگیزش
شناختی نگرش در ساحت معارف اسـالمی  یاری رساند، اهمیت دارد. مفهوم روانبه ما یافته  تعالی

گـاهی و  −هـای روان پایه پـژوهش بر زیراجایگاه ارزشمندی دارد؛  شـناختی، نگـرش برآینـدی از آ
فرهیختانه یا  در این دروس، زیست متأمالنه 2شگری است.باورمندی، مسائل انگیزشی و آمادگی کن

آید که نگرش و تقویت یا تغییر سبک زنـدگی بـه  حاالتی حاصل مییا  رفتار، ها پایه داده انسانی، بر
  سمت تعالی نقش مهمی دارد. 

ای  بنـدی ویـژه گیـرد و طبقـه ای در برابر الگوی توصیفی قرار می در این جستار، الگوی مقایسه
 :های مختلف آمده است های آموزشی به صورت هرچند الگوهای مختلف تدریس در کتاب ؛است

                                                           
 کتـاب، نیـا در کنـد؛ یمـ لیـتحل و یمعرفـ ستنیز  یا گونه را یورز فلسفه ،یزندگ یمش مثابه در کتاب فلسفه به ی. هادو١

گاه و فهم صرف از شود یم لیتحل  و رفـت فراتر دیبا دارند، وجود آن در که یگون گونا یها هینظر  و فلسفه به نسبت یآ
. میکنـ یزنـدگ فلسـفه بـا و میکنـ دایـپ آن بـا یوجود یریدرگ و میکن یجار یزندگ مختلف ساحات در را یورز فلسفه
 یمتعال نیاد یبن یها تیواقع با همراه ستنیز  یا گونه که است شده یطراح ُچنان ها دانشگاه در یاسالم معارف یها درس

گاه و فهم از گذشته امر، نیا داشت تحقق که دهند قرار مخاطب یشارویپ را  جمله از هاست؛ مؤلفه یاریبس ازمندین ،یآ
گاه مخاطب، یشناس روان به توجه استاد، ینیاعتمادآفر   یزشیانگ یها نهیزم جادیا دانشجو، با ارتباط دهیچیپ روابط از یآ

 ... .و یمند دغدغه و
، شناسـی اجتمـاعی روانبـالو و نیـون،  و روش ۵٣٨ص، ٢، جشناسـی اجتمـاعی روانر.ک: کالیـن بـرگ،  نمونهبرای  .٢

 . »ساز افزا تا رویکرد نگرش رویکرد دانشاز «دار، ر.ک: مشکات،  . برای پرهیز از ارجاع نقاب١١٩ص
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درمـانگر و الگـوی  − الگوی تدریس اطالعاتی، الگوی تدریس اجتماعی، الگوی تدریس شخصی
کید أ). در الگوی تدریس اطالعات بر انتقال اطالعات ت۶١ −۵۴، ١٣٨٧رفتاری (دیلون،   −ییاجرا
پذیر  اند و باید مسئولیت ها اعضای جامعه فرض وجود دارد که انسان وم، این پیششود؛ در گونه د می

انگـاره وجـود دارد کـه مخاطبـان در  و اجتماعی تربیت و آموزش داده شوند؛ در نوع سوم، این پیش
انگارد  نی میااند؛ گونه چهارم، مخاطبان را مستخدم اند و موجودات ضعیف و ناقص معرض آسیب
توان در مـورد یکایـک ایـن الگوهـا و الگـوی  های خود باید آموزش ببینند. هرچند می که در پست

این جستار همسو با این الگوها نیست  مسئلهاما  1های معارف اسالمی سخن گفت، موفق در درس
  کند. بندی دیگری ارائه می ای دیگر و طبقه و گونه

   
  محور تحلیل انتقادی الگوی توصیف

کـه شـامل بسـیاری از  −کار گرفته شده در متون فلسفی و عرفانی پیشـینیان  الگوهای بهترین  رایجاز 
الگــوی   −شــود شناســی، وجودشناســی، خداشناســی و... مــی شناســی، معرفــت مســائل انســان

هـای درونـی  محور، بسنده کردن به معرفی داشـته مهم الگوی توصیف محور است. ویژگِی  توصیف
یک نظریـه  ۀهای سازند لفهؤمحور، توصیف م ت. در الگوی توصیفنظام و... اس،نظریه،یک موضع

عنـوان  داند یا آن را به گونه مقایسه می نیاز از هر لف در این مواجهه، خود را بیؤرکن اصلی است. م
ای در دوران  کنـد. هرچنـد مطالعـات مقایسـه امری پایدار در سراسر پژوهش خود محسـوب نمـی

الـدین  قطب 4،اثیرالدین ابهری 3،ابوریحان بیرونی 2،اندیشمندان نظیر فارابیاسالمی در برخی آثار 
بـا رویکـرد  آثاراما در  ؛شود خلدون مشاهده می نصیرالدین طوسی، فخر رازی، ابن  خواجه 5،رازی
ای  پایـدار شـاهد چنـین مواجهـه سـان سـنتِی  مذهبی در سنت اندیشه اسالمی، به وفور و بـه −دینی

و شـروح گسـترده  تجرید االعتقادشناسی موجود در اندیشه اسالمی نظیر  المی و دیننیستیم. آثار ک
آن، آثار شیخ مفید، فاضل مقداد، عالمه حلی، ابوالحسن اشعری، شهرستانی، و...، به نحوه عمده، 

، در طراحـی نحـوه زنـدگی برای نمونهای نوشته شده است.  توصیفی و نه مطالعات مقایسه ۀبا صبغ
                                                           

 یهـا یاسـتراتژ و ابزارهـا از یاریبس از یریگ بهره با الگو نیا در. گفت سخن بخش یتعال یالگو  از توان یم انیم نی. در ا١
 یالگـو  بنابر. کرد آماده را آن نهیزم ای ساخت یاسالم یها ارزش انتظار مورد یمتعال جامعه/ فرد شود یم تالش موجود،

گاه و اطالعات انتقال هم بخش، یتعال  یزشـیانگ یرگـذاریتأث وجـه هم دارد؛ تیاهم درست و جامع صورت به یها یآ
 مطلـوب جامعه ساختن هم و است تیاهم درجه در افراد نمودن یاجتماع و ساختن ریپذ تیمسئول هم است؛ توجه مورد
 . ستیو انتقال چند اصطالح و واژه ن رییو صرفًا تغ ابدی یم رییتغ انسان عالم الگو، نیا در. است مهم آن عناصر و
 . ی حکیمینأجمع بین ر کتاب  برای نمونه،. ٢
 . تحقیق ماللهندکتاب . ٣
سـینا، فـارابی، فخـررازی،  نهای اب بررسی مسائل منطقی، تالش در بازخوانی انتقادی دیدگاه بهکه  االفکار ةخالصکتاب  .4

 . پردازد میکشی، و... 
 های فخررازی و خواجه طوسی است. سینا و شرح ابن اشاراتای بازخوانی انتقادی  که گونه محاکماتکتاب  .5
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د و بـه نحـو کردنـ سازی خاصی از جاودانگی را مطرح می ، اندیشمندان مسلمان نظریهپس از مرگ
 مسـئلهنظیـر ، هـا پرداختنـد؛ حتـی در برخـی مواجهـه کدام از الگوهای دیگر نمی تحلیلی، به هیچ

ضرورت دارد بـدین مسـئله توجـه دانستند. ،  تناسخ، به طرحی ساده از آن پرداخته و آن را باطل می
بلکـه الگـوی توصـیفی در  کارگیری الگوی توصـیفی، همـواره امـر خطامنـدی نیسـت شود که به 

هـا و  هـا و زمینـه داشت تحلیل آغازین یک نظریه، توجه به پیش کند . پیدا ميی ضرورت یها جایگاه
 اسـتفاده از  تواند پژوهشگر را مجاب به های مخاطبان و... می تاریخی، گونه −رفتی مع −بافتار فکری

معرفتـی دوران کـالم اسـالمی در آثـار اندیشـمندان  −فضـای فکـری چنانکه الگوی توصیفی کند؛ 
امـا نکتـه مهـم آن اسـت کـه همـین سـنت  ؛کارگیری الگوی توصیفی را داشت مسلمان اقتضای به

در آمـوزش  اندیشگی بـدون توجـه بـه اقتضـائات زمانـه و تبلیغـات گسـترده مکاتـب دیگـر، عینـاً 
  گرفته شود. کار می بههای اسال اندیشه

 ،های آنها سنجید. در دوران سنتی توان با دو نگاه سنتی و مدرن و الزامات و موازنه این امر را می
گاهینابا توجه به  شده سوء   ریزی های فراگیر حاصل از ارتباطات گسترده و نیز نبود تبلیغات برنامه آ
رح مسـائل، خـود را نیازمنـد بـه سـنجش ، اندیشمندان در طـبه صورت کالن های دینی علیه آموزه

محور بیـان  دینی با الگوی توصیف درون شناختِی  های دین دیدند. آموزه مکاتب رقیب نمیبا ها  داشته
-مـی را علت این مواجهـهشد.  های ادیان دیگر یا مکاتب دیگر معرفی تحلیلی نمی و انگاره شد می

شناختی همچون ترس از القای شبهات و ترویج آنهـا،  ثر،  عوامل روانؤدر فقدان ارتباطات متواند 
گستری ارتباطات ،  با توجه به دامناما  جوئید. پی ها  باطل بودن دیگر دیدگاهانگاره انگاری و  یا ساده

گاهی و اطالعات نسبت به دیگر مکاتـب و طـرز تلقـی . اسـتناپـذیر  هـا امـری اجتنـاب فزونش آ
بر این اسـاس، اگـر بـا توجـه بـه . ایجاد شد از ارتباطات  ، حجم وسیعیجدیدسان در دوران  بدین

در  هـا نبـود، امـا ایـن نیـاز شـدیداً  ها و سنجش آموزه داشته توزینهای دنیای سنتی، نیازی به  لفهؤم
  دنیای کنونی و عصر ارتباطات وجود دارد. 

ئل اسـت. ای در نـوع مواجهـه بـا مسـا طراحی آثار دروس معارف اسالمی، دارای چنین پیشینه
محـور بـوده و از مقایسـه  های دروس معارف اسـالمی، بیشـتر توصـیف کار رفته در کتاب  الگوی به

 ،ای ندارد. آمارها گویای آن است که مخاطبان دروس معارف اسالمی مند و پایدار، چندان بهره نظام
دیگـر نیـز  اتـِب ال را در نظر دارنـد کـه مکؤهای اسالمی این س در مواجهه با تحلیل مسائل و نظریه

وجـه ممتـاز اندیشـه اسـالمی چیسـت؟  ،رو های دیگری ارائه دادند؛ از این سازی ها و نظریه تحلیل
دهنده این است که نویسنده در این مقـام،  کارگیری الگوی توصیفی در مقام آموزش، نشان به ۀپیشین

ی، یگرا ی نظیر تقلیلیها مغالطهپردازد، گرفتار  (های) رقیب می اگر در برخی مواضع، به تبیین دیدگاه
گیـری مـدرس نیـز حـائز  اما گذشته از آثـار آموزشـی، جهـت ؛شود پنبه و... می کنه و وجه، پهلوان



      ١٣٣  ... ها دانشگاه در اسالمی معارف دروس تدریس برای کارآمد راهکاری ای؛ مقایسه الگوی

 

اهمیت است. بر این اساس، دو نظرسنجی بر پایه کتاب آموزشی و نیز شیوه استاد در ارائه محتـوای 
های آموزشی معـارف اسـالمی،  السپایه نظرسنجی از دانشجویان حاضر در ک کتاب انجام شد. بر
ــوعی  صــرف ارزش  معرفــی توصــیفِی  ــه«هــای اســالمی، ن ــه» ایســتادن در جایگــاه اولی ای  و گون

های بعدی ارائه خواهد شد. جداول ذیل مطابق بـا  شود. این امر، در داده محسوب می» روی واپس«
قزوین در سال تحصیلی  المللی امام خمینی نظرسنجی از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه بین

  طراحی شده است:  ٩۶ −٩۵
  

  ای صرف آموزش دروس معارف اسالمی در سنجش با شیوه مقایسه میزان تأثیرگذاری شیوه توصیفی :١جدول 

  دانشجو ٢٩۴نفر از  ٢٧٠ 2:یکننده در نظرسنج تعداد شرکت  1درصد  
. ٢دانشجو از سه کالس؛  ١٢٢نفر از  ١١٧. درس انسان در اسالم: ١

. ٣دانشجو؛  ۴٢نفر از  ٣۴اسالم:  در  یاسیو س  یاجتماع  درس حقوق
  دانشجو از سه کالس ١٣٠نفر از  ١١٩در اسالم:  یعرفان عمل

  ٩۶ −٩۵ اول ترم: یلیتحص سال

 ٢٫۵ یادزیلیخ
 ۴ یادز 

 ۵٫۵ متوسط
  ٨٨  یفضع

  
  سنجی از دانشجویاندر نظر  »تدریس استاد(ان)«و » کتاب آموزشی«صرف در  کارگیری شیوه توصیفی میزان به :٢جدول 

  3دانشجو ٨٩نفر از  ٨۶کنندگان:  تعداد شرکت
  ٩۶ −٩۵ تحصیلی سال اول ترم در نفر ۴٢ از ٣۴: اسالم در سیاسی و اجتماعی حقوق درس. ١
  ٩۶4−٩۵ یلینفر از سه کالس در ترم دوم سال تحص ١١٩از  ١٠٣در اسالم:  ی. درس عرفان عمل٢

  استاد(ان) یکل یریگ شاخصه: جهت  یکتاب آموزششاخصه: 
  ۶۶  یادزیلیخ ٨٢ یادزیلیخ

  ٩ یادز ١٠ یادز 
  ۶٫۵  متوسط ۶٫۵ متوسط
  ١٨٫۵ کم ١٫۵ کم

                                                           
 ارائه شده لحاظ شده است.  یدرصد در همه آمارها کی ی. خطا١
دهنـد. آمـار  یمـ لیتشـک را یآمار جامعه ٩۶ −٩۵ یلینگارندگان در سال تحص یها کننده در کالس شرکت انی. دانشجو ٢

 صـورت بـه ،ینظرسـنج در کننـدگان اند. شـرکت کرده شرکت ینظرسنج نیا در که است یانیدانشجو  هیارائه شده، بر پا
 آنها یبرا یا سهیمقا و یفیتوص یالگو  از یلیتحل ،ینظرسنج طرح هنگام در و شدند آشنا مذکور وهیش با یاتیعمل و ینیع

 بوده است.  ساخته محقق  ۀنام پرسش ق،یتحق ابزار. شد انجام
 بـوده انیدانشـجو  یسـابق بـرا یهـا در ترم یمعارف اسالم یها کالس از تجربه داشتن ،یآمار جامعه نی. علت انتخاب ا٣

انسـان در «را گذرانـده بودنـد. درس  یمعـارف اسـالم یهـا درس ن،یشیپ یها ترم در کالس، دو هر انیدانشجو . است
 سیتـدر  شاخصـه« بـودن ینسـب گـر،ید  نکتـه. شـود یم ارائه دیجد یورود انیدانشجو  ی، عمدتًا در ترم اول برا»اسالم
 خواسـته انیدانشـجو  از شاخصه نیاست. آنچه در ا یآموزش یها مختلف استادان در کالس یها وهیش به توجه با »استاد
 یهـا در تـرم یآموزشـ یهـا وهیش یریکارگ به در یاسالم معارف دروس استادان یکل یریگ جهت دهند، پاسخ بدان شد
 بود.  شیپ
 . آمار ارائه شده در سامانه گلستان دانشگاه موجود است. 4
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هـای اسـالمی در  صـرف در آمـوزش ارزش ثیرگذاری شیوه توصـیفیأمطابق با آمار ارائه شده، ت
هـای  دانشـجویان اذعـان داشـتند کتـابطـور بسـیاری از  های آموزشی اندک است. همـین کالس

خوشبختانه وضعیت استاد(ان) در  ولی؛ ای از شیوه توصیفی بهره برده است آموزشی، به نحو فزاینده
؛ بـدین اثر آموزشی بوده اسـتآمیزتر از  های دیگر موفقیت کارگیری شیوه های آموزشی، در به کالس

آموزشی مطابق بـا جـدول فـوق، اسـتفاده از  های گیری استادان در کالسمعنا که با شاخص جهت
مـل أوری قابـل ت هرچند که در عین حال، میزان بهره ای بیشتر قابل مشاهده است.های مقایسهشیوه

  است. 
انگاره را دارد که نگرش دینی مخاطبان ضعیف بوده یا در حد مطلـوب  الگوی توصیفی این پیش

ای از دانشجویان دارای نگرش  که طیف گسترده الینیست و باید تالش نمود آن را تقویت کرد. درح
هـای آمـاری کـه در ایـن جسـتار ارائـه  صرف، مطابق با گـزارش الگوی توصیفی 1اند. دینی مطلوب

ی را در فضـای آموزشـی یـجرگراحای پنـداره ت کردیم، ناکارآمدی و نااثربخشی را در پی دارد و گونه
های نگرش اسـت،  عمل و پاسخ دادن را که از مؤلفه نماید. الگوی توصیفی، آمادگی برای ایجاد می

ای بیشـتر  معرفتی آن نسبت به الگوی مقایسـه ِی یدهد و سکون و ایستا به طرز محسوسی کاهش می
ی که انجام شده گویای آن است که از دیدگاه دانشجویان مورد تحقیـق، یها است. برخی از پژوهش

هـای اصـلی اثرنابخشـی دروس معـارف  از علـتتکراری بودن محتوا و کاربردی نبـودن آن یکـی 
پایـه ایـن  طـور بـر اسالمی است؛ مطالب و محتوا با نیازهای جامعه امروز همخوانی ندارد. همـین

گیرند و کمتر فرصت بحـث و گفتگـو  های تدریس مشارکتی کمتر بهره می گزارش، استادان از روش
آورد مستقیم در شناخت یک  و، رویر ). از این١٠٢ص، ١٣٩٢(امینی و همکاران،  شود حاصل می

(قراملکـی،  آورد نگـر بـار مـی و او را سـطحی کنـد امر، فرد را از دیدن ابعاد مختلف آن محروم می
هـا  صـرف، در برخـی جایگـاه ). گذشته از حوزه آموزش، داشتن روحیه توصـیفی٢٩۵ص، ١٣٨۵

ورزی همراه باشـد  عقالنیت و اخالقای، بدون  آورد. اگر دفاع از پدیده دنبال می ورزی را به خشونت
ورزی در مقابـل رویکردهـای رقیـب دور از  گاه خشونت جامعه دارای قدرت باشد، آن گروه/ و فرد/

سـینا، مالصـدرا،  های کشـتن، تبعیـد، تهدیـد بـا منصـور حـالج، ابـن انتظار نخواهد بود. مواجهه
هـای  بـا اندیشـمندان دانـش یانیآور کلیسـا هـای خشـونت سهروردی در دوران اسالمی و مواجهـه

ای وسـیع  های مختلف و گستره ورزی طیف همه گویای این نوع روحیه است. این خشونت ،تجربی
هـای دینـی را نـدارد و در صـورت  دارد؛ از استادی که در کالس آموزشی، توان تبیین عقالنی آموزه

                                                           
آمـوزش دروس معـارف  ریتـأث«در مقالـه  یوسـفینمونـه،  یامر هم به تجربه حاصل آمده و هم براساس پژوهش، بـرا نی. ا١

 را در حد مطلوب گزارش نموده است.  انیدانشجو  ینینگرش د  ،»انیدانشجو  ینیبر نگرش د  یاسالم
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که دزدی علمـی کـرده  ی فردییدهد تا ناسزاگو ال از سوی دانشجو، نمره وی را کاهش میؤطرح س
 ؛اند ورزی راز خشونتتهمه در  ،کند هنگام که داوری، چنین سرقت علمی را اکتشاف می  است و آن

ورزی، شـاهد  جـای خشـونت ورزی باشد، بـه اما دفاع از یک پدیده اگر همراه با عقالنیت و اخالق
  گفتگو، سالمت اجتماعی و اشاعه خردورزانه دین خواهیم بود. 

  
  های معارف اسالمی مثابه بنیاد درس رویکرد قرآن و روایات در تبیین مسائل بهگذری بر 

انجام شده است. الگوهای توصیفی  فراوانیالگوهای  ۀتوصیف و تبیین مسائل در قرآن کریم، بر پای
ای یکـی از  اما در این میان، الگوی مقایسـه ؛شود ترین آنها محسوب می ای، از جمله مهم و مقایسه

و   کریم قرآنهای آموزههای دین اسالم است.  آموزهبیان پرکاربردترین الگوهای به کار گرفته شده در 
دارد. در ذیل به اجمال، به برخی مـوارد قرآنـی و حکایت از جایگاه ارزشمند این الگو ی، یروامتون 
  ی اشاره شده است:یروا

مسـیحی مبنـی بـر  − نتقادی نسبت به انگـاره یهـودیرستگاری، قرآن با دیدی ا مسئلهدر زمینه 
ثیرگـذار معرفـی أرستگاری انحصاری، آرزواندیشی و نداشتن برهانی جامع بـر آن را از خطاهـای ت

ا أَوْ نَصار«سوره بقره آمده است:  ١١١کند. در آیه  می ودً نْ كانَ هُ نَّةَ إِالّ مَ لَ الْـجَ خُ دْ تِلْـکَ   وَ قالُوا لَنْ يَ
نْتُمْ صادِقنيَ أَمانِيُّ  مْ إِنْ كُ هانَكُ لْ هاتُوا بُرْ مْ قُ ای خاص، مسـبوق بـه  مسئله. رویکرد انتقادی نسبت به »هُ

مسـیحی و  − و در سنجش نهادن آن با تلقی خود است. رستگاری مورد ادعای یهودی مسئلهفهم آن 
ه نیز رسـیدن بـه . حاصل مقایساستکید در اسالم أشرایط ناظر بر آن، متفاوت از رستگاری مورد ت

ای همـراه  بـا الگـوی مقایسـه نتایج روشن و متمایز است. پیامدشناسی و لحاظ فرجام امور، صـرفاً 
دَ إِ « ،خواهد بود. آیه سوم سوره انسان ا هَ بيْ نّ ا شايناهُ السَّ ا كِ لَ إِمّ ا وَ إِمّ اكَ رً ورً بیشـتر بـر پایـه سـنجش  »فُ

های عابدان راستین و همچنـین تمـایز آنهـا از  پیامدها استوار است. در سوره زمر، با تحلیل ویژگی
» هـا نگری ابتنایافته بر واکـاوی مسـائل و احاطـه بـر انگـاره واقع«خاسران، ویژگی گروه نخست را 

بادِ «کند:  معرفی می ْ عِ بَرشِّ عُونَ الْقَ يَ نَ يالَّذ فَ تَمِ لَ فَ سْ نَهُ يَ وْ سَ گـزینش سـخن  ).١٨و  ١٧(زمر،  »تَّبِعُونَ أَحْ
هـای میـان انـذار و  پذیر خواهـد بـود. تقابـل سخنان امکانآن دیگر، با فهم سخنان راستین از میان 

اری، ثــواب و عقــاب و... همــه مبتنــی بــر الگــوی کــاری و ناپرهیزکــتبشــیر، ایمــان و کفــر، پرهیز
، برای نمونهی وجود دارد؛ یها گفته، سنجش های پیش ریک از مؤلفهاند. حتی در تحلیل ه ای مقایسه

بقره) و درجـات مختلـف ایمـان قلبـی  ٨(آیه  در بحث ایمان، ایمان را دارای مراتب مختلف زبانی
ای میان مؤمنان و کافران پرداخته است؛ تقـوا،  کند. در اوایل سوره بقره به توصیف مقایسه معرفی می

و پیـامبران پیشـین از جملـه  نماز، انفاق، ایمـان بـه وحـی پیـامبر اسـالم ایمان به غیب، اقامه
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، خدعـه، زده اوتشـغثیری انـذار، وجـود سراسـر أتـ ترین اوصـاف مؤمنـان، و در مقابـل، بـی مهم
گاهی از مهم خودفریبی، بیماری اخالقی، افساد در زمین، خودبرتربینی و بی ترین اوصاف معرفـی  آ

  شده برای کافران است. 
رسـد و گـروه  های درونی، به مرحله پیامد هم می سنجش در این ناحیه، فراتر از مقایسه ویژگی

کند. در بسـیاری از آیـات بـر  عذاب عظیم معرفی می دچارنخست را از سعادتمندان و گروه دوم را 
» بـاوری مبتنـی بـر شـرک خـدایگان«ن با و سنجش آ» خداباوری مبتنی بر توحید«رهیافت معقول 

آموزی، صاحب معرفت و حکمت شدن، تواضـع و  ورزی، علم . آثار دین)١۶۵(بقره، شود اشاره می
آلودگی، جهالت و گمراهی و تکبر معرفی و  یعنی کفرورزی و شرک ،فروتنی در مقابل مواضع رقیب

. و ...) ١١و  ١٠؛ ملـک ١٧٩عـراف، ؛ ا۵۴؛ مائـده، ۶٣(به عنوان مثـال، فرقـان، استتحلیل شده 
آنها نزد خداوند، مقایسه آلودگی   طلب و جایگاه خواه و راحت من آسایشؤمن مجاهد با مؤمقایسه م

و پاکی، سنجش زندگی دنیـوی و زنـدگی اخـروی، مقایسـه سـازوکار الهـی و سـازوکار شـیطانی، 
من ؤدافراموشی، و مقایسه مـهای وارسته، آثار خ سنجش گفتگوهای ساکنان اصحاب سعیر و انسان

از دیگـر مواضـع  (به عنوان مثال رک: سـوره توبـه، مومنـون، فرقـان و ...)با انفاق و انسان خودنگر
  . شود ای قرآنی قلمداد می مقایسه

سخن  یاربس ی،در زندگ یطانش یها یرگذاریو اقدامات و تاث یطاندر باب سازوکار خاص ناظر بر ش
از  یرراستینغ یرسازیتصو ینی،ب یندهو آ یهمچون اخبار از امور پنهان یطان،شوم ش یاست. کارها یانبه م

 یاریبسـ یـاتو جنـون و...، در آ یمـاریدرمان و ب یجادها، ا عواطف انسان یزواقع، تصرف در افکار و ن
بـه  یجسـتن از ذات اقـدس الهـ یـاریشده است. در مقابل آن، توسل و توکل به خداوند متعال و  یینتب
؛ ١١۶؛ اعـراف، ۶٣؛ کهـف، ٣٩و  ٣٨؛ نمـل، ١١٩است(به عنوان مثال رک: نساء،  شدهگزارده  یشمان

منشانه است.  یطانش یخداباورانه و زندگ یزندگ یسهمورد، مقا ین؛ و ...). ا١٨؛ حجر، ٢٧۵و  ١٠٢بقره، 
و بـا توجـه بـه  گـون گونـه یبه نحوهـا یسهدر سراسر قرآن، روش مقا«توان اذعان داشت  یم یطور کل به

  ). ۶۵، ص١٣٨۶ ی،(قاسم» استمورد استفاده قرار گرفته  یاتدر آ یطاوضاع و شرا
 یـدها تأک یدگاهد یسهبر مقا یاتدر روا یناست. همچن یارقرآن بس یاتدست در آ یناز ا یموارد

شَد  َتعِرفوا َلن أّنُکم واعلموا«شده است:   َتعرفـوا حّتـی الکتـاِب  بمیثـاِق  تأُخُذوا َلن و َتَرَکه؛ اّلذی َتعِرفوا حّتی الرُّ
 یقـتشـما حق یـد). بدان١۴٧، خطبـه البالغه نهج» (َنَبَذه الّذی َتعرفوا حتی به َتَمّسُکوا لن و َنَقَضه؛ اّلذی

 یمـانو پ ید؛اند بشناسآنان که آن را ترک کرده یدگاه که بدان شناخت مگر آن یدرشد و کمال  را نخواه
شـکنند؛ و بـه قـرآن  یقرآن را مـ یمانپ یچه کسان یدگاه که بدان کرد  مگر آن یدکتاب را اتخاذ نخواه

(ترجمه عالمـه یداند بشناسـرا که آن را پشت سر انداخته یکسان ینکهجست مگر ا یدتمسک نخواه
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گاه حسین امام). یجعفر از «کنـد:  یمـ یعالمـان معرفـ یهـا ها را از نشانه یشهاند یگراز د یآ
گاه یشهعالم، نقد سخن و اند یها نشانه ق، ١۴٠٣ ی،(مجلسـ» از نظرات مختلف است یخود و آ
و  یمـانآمـوزش گسـترده ا یه،ام یظلم دوران بن یها گونه یلدر تحل ). امام صادق١١٩، ص٧۵ج
 و االیمـان تعلیم اطلقوا امّیه بنی اّن «کند:  یم یرا از آفات شناخت و آموزش معرف یشناس از شرک یزپره
  ).۴١۵، ص٢ق، ج١۴٠٧ ینی،(کل» یعرفوه لم علیه حملوهم اذا لکی الکفر، تعلیم یطلقوا لم

گـاهی ژرف أی، آشکارا بازگوکننده تیرویکرد قرآنی و روا ثیر معرفتی مقایسه و سنجش اسـت. آ
هـای رقیـب باشـد.  کند که مبتنی بر تحلیل فراگیـر مواضـع خـود و انگـاره هنگام تحقق پیدا می  آن

پیراسـتگی و  هـای درسـت خـود ی گشوده جهت تعمیـق آمـوزهیفضا  نجش و مقایسه،سان، س بدین
رو در اختیـار انسـان خواهـد گذاشـت.   شیهـای پـ از خطاها و شناختن آسیبهاي نادرست  آموزه

بیشتر مواضع قرآنی، تصویرسازی نگرش صحیح در مخاطب است و رویکرد قرآنی، انتقـال چنـد 
ویـژه و سـاختاری  ها بـا عبـاراِت  سان، بسیاری از آموزه ت. بدینواژه و مفهوم به ذهن مخاطب نیس

گیری از داسـتان در ایجـاد ایـن نگـرش اهمیـت دارد. و در  ، بهرهبرای نمونهخاص بیان شده است. 
کنـیم. بـا  هـای اخالقـی و معرفتـی را مشـاهده مـی سـنجه مانندهای مختلفی  ساختار آنها سنجش

، رو شـود و از ایـن ها با شناخت حاصل مـی شود، داوری بیشتر میمحتوا انتخاب مقایسه، دقت در 
دست خواهـد ه ثیرگذاری در میان مخاطبان بأطور پذیرش همگانی و ت اخالقی خواهد بود، و همین

  شود. های استوار بیشتر نمایان می ها و اندیشه آمد و پایداری انگیزه
  

  ای الگوی مقایسه

عنـوان روشـی موفـق  های مختلف آن همواره به انسانی و زمینهای در علوم  به کارگیری روش مقایسه
نگـری و  هـا، ژرف شود. بسیاری از اندیشمندان بر فزونش معرفت، بـارور شـدن اندیشـه قلمداد می

های  گیری از تجارب دیگران، پرهیز از داوری اندیشی در چیستی اشیا و روند تکاملی آنها، بهره ژرف
   1اند. کید داشتهأای ت عنوان کارکردهای روش مقایسه جا و... به ت بیناسنجیده، جلوگیری از تعمیما

 آن، پیرامـون مسائل و انسان به مختلف مکاتب نگاه نوع و جدید دنیای در موجود وضعیت ترسیم
 مقـام در اسـالمی، هـای آمـوزه توانمنـدی تبیـین. اسـت اسالمی معارف دروس در کارآمد رویکردی
 ای، مقایسـه الگـوی. دارد دانشـجویان میـان در ای فزاینـده تأثیرگذاری رقیب، مکاتب دیگر با سنجش

                                                           
ی یچیستی، چرا«ای:  ؛ حسین هرسیچ، روش مقایسهروش و نظریه در علوم سیاسیعنوان مثال: دیوید مارش و استوکر،  به. ١

ر.ک: ؛ ١٣٨٠، ١، ش١٣، سمجلــه دانشــکده علــوم اداری و اقتصــاد، »کــارگیری آن در علــوم سیاســی و چگـونگی بــه
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه ، »سیاسی −ای در مطالعات فلسفی بررسی روش مقایسه« حسینی و همکاران، علی

 .١٣٩۶، بهار ٢١، ساسالمی
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 اختیـار در و بحـث رهاسـازی سـنجش، و مقایسـه از هدف. است تربیتی تأثیرگذار های شیوه از یکی
 بـا کـامالً  سـنجش ایـن بلکـه نیست؛ آنها کردن عملیاتی و انتخاب جهت ها بحث دادن قرار دانشجو
 هـای دیدگاه ضعف دادن نشان و است اسالمی های آموزه قدرتمندانه تبیین جهت عقالنی، ریزی برنامه
 بـه عمیقـی تأثیرگـذاری مسائل، محور مقایسه تبیین دانشجویان، از نظرسنجی پایۀ بر رو، این از. دیگر
 اسالمی، معارف های درس در دانشجویان از بسیاری. است گذاشته برجاي انگیزشی و معرفتی لحاظ
 بـودن »کامـل« و بـودن »بهتـرین« بـر معارف، دروس استادان ادعای که کنند می مطرح را پرسش این
 »است؟ بهترین چگونه« و »است بهترین چرا« است نشده تبیین گاه هیچ اما است؛ اسالمی های آموزه
 تقریـر ایـن سـخن، دیگـر بـه. اسـت سـنجش و مقایسـه بـه مسـبوق کـامالً  چگونگی، و چرایی این

 خـود سـوی بـه را انسـان نیـز مکاتـب و ادیـان از بسیاری کنونی دنیای در دهد می نشان دانشجویان،
 دیگـران و دانیم می بهتر را خودمان« همواره چرا پس. دارند جذاب  −ظاهر در − های گزاره و خوانند می
 نیازمنـد خـود، مـا آیـد مـی نظـر بـه و نیسـت مـوردی بی سؤال عنوان، هیچ به پرسش، این ؟»عقیم را

 نـرفتن فرا و صرف توصیفی الگوی. هستیم آموزشی الگوی در کلی طور به و روش و محتوا در بازنگری
 من های آموزه« اینکه بر تأکید. است تهجرگرایی نوعی رقیب، های دیدگاه نشناختن و خود های آموزه از

 بـر تنها نـه »نیسـت مقایسـه بـر نیـازی و انـد کـاذب هسـتند هرچه بقیه و است صواب مسیر بر صرفاً 
 کـارگیری بـه. داشـت خواهـد دنبـال به نیز معکوس نتیجه بلکه دارد؛ داللت شناختی روش تهجرگرایی
 یـا پژوهشـگر کـه دارد خود درون در را تصویر این »بودن ترین کامل« و »بودن بهترین« مانند واژگانی
 کـه اسـت رسـیده نتیجـه این به تحلیل، با نموده، بررسی و مشاهده را دیگر های دیدگاه دهنده، آموزش
 نظرخـواهی یـک در. معناست بی امری سنجش، این بدون واژگان این گفتن اما است؛ کامل او اندیشه

 اسـتاد درست تصویر نداشتن ای، مقایسه الگوی کارگیری به از استاد پرهیز عمده علت دانشجویان، از
 آمـار دانشـجویان، میـان از دیگـر نظرسنجی یک در نیز. شد معرفی مخالف های دیدگاه های آموزه از

 تأکیـد امـر ایـن بر دانشجویان همچنین. هستیم شاهد را ای مقایسه الگوی تأثیرگذاری از توجهی قابل
 داللـت »ناکارآمدی و تأثیری بی« و »ایستایی« بر بیشتر توصیفی، آموزش بر استاد کردن بسنده داشتند
 و ای مقایسـه الگـوی اجمـالی بازشناسـانش بـه نظرخواهی، این در. دروس این مهم اهداف بر تا دارد

 الگـوی میـان از را موفـق الگوی شد، درخواست دانشجویان از و شد پرداخته صرف، توصیفی الگوی
  1.کنند انتخاب توصیفی الگوی یا ای مقایسه
  

                                                           
 مؤلـف بـا کـه یکنـون کـالس یابیـارز  بـه صرفاً  شد خواسته انیدانشجو  از ینظرخواه نی، در ا٢. برخالف جدول شماره ١

 .شد گرفته انیدانشجو  از ترم انیپا در ینظرخواه نیا که سزاست زین نکته نیاند، معطوف شوند. تذکر ا داشته
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ای در میان دانشجویان بدون علت نیست. گسـترش ارتباطـات و فراگیـر  اقبال به الگوی مقایسه
گاهی گـاهی از  ها از دیگر مکاتب رقیب، تبلیغات گسترده دیگر مکاتـب، عالقـه شدن آ منـدی بـه آ

گاهی از مکاتب و ادیان دیگر، تبیین چرا دیگر مکاتب و بی های اسالمی، ندانسـتن  ی برتری آموزهیآ
گاهی تحلیلی و عمیـق از  نقاط ضعف و مواضع انتقادی ادیان دیگر، موفقیت در مناظره ها، داشتن آ

ای در نظرخـواهی از  هـای اقبـال بـه الگـوی مقایسـه تـرین علـت ای اسالمی از جمله مهـمه آموزه
شود تبیین و دفاع از دیدگاه خود در  شناسی اجتماعی نیز گفته می دست آمد. در روانه دانشجویان ب

ثیر دیـدگاه را بـر أنگـری اوسـت کـه تـ فرد و نیز جـامع های رقیب نشان از عدالِت  سنجش با دیدگاه
های مختلف اقبـال  ). جدول ذیل، به علت١١٧ص، ١٣٩۶(ارونسون،  مخاطبان افزایش خواهد داد

   1که در نظرسنجی از آنها انجام شده است.اشارت دارد ای توسط دانشجویان  به الگوی مقایسه
  

  نفر١١٧در سه کالس:  یانتعداد دانشجو ٣:یآموزشتعداد کالس درس انسان در اسالم
  نفر ٣۴: یانتعداد دانشجو ١:یآموزشتعداد کالس در اسالمیاسیو سیاجتماعدرس حقوق 

  نفر١١٩در سه کالس:  یانتعداد دانشجو ٣:یآموزشتعداد کالس در اسالمیدرس عرفان عمل

   
  
  
  
  

                                                           
 یکارآمـد یـیچرا شـد، خواسـته انیدانشـجو  از تـرم، انهیم در نخست، مرحله در شد؛ انجام سطح دو در ینظرسنج نی. ا١

 توسـط هـا داده آن. بودنـد کـرده اشـاره مختلـف عوامـل بـه انیدانشـجو  هـا، داده در. کننـد حیتشر  را یا سهیمقا یالگو 
 در را عوامـل بـه خـود یهـا پاسخ شد درخواست ترم انیپا در انیدانشجو  از و شد میتنظ جدول نیا قالب در نگارندگان،

 یها دگاهیـد  نـدیبرآ زیـن نامه پرسش نیا یطراح رو، نیا از. کنند مشخص فیضع و متوسط اد،یز  اد،یز  یلیخ مورد چهار
 انیـب سـطح چهـار در ادشـدهی یهـا مؤلفـه از را خـود درک دهنـدگان پاسـخ نامـه، پرسش نیا در. است بوده انیدانشجو 

 . کنند یم

94 %

6 % %)6(و الگوي توصيفي%) 94(ميزان اقبال به الگوي مقايسه اي
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ازینظرسنجیهبر پایایسهمقایالگو  یعلت کارآمد
  درصد١٠٠از  یادشدهو درصد اقبال به علت  یتاهم یاندانشجو

گاهیو بیگردیان. ندانستن نقاط ضعف مکاتب و اد١ یآ
 از آنها

  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ
٢ %٨  %١١ %٧٩%  

  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ  مکاتب یگرگسترده د یغات. تبل٢
۵۵% ٣۵%  ۵% ۵%  

  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ  یاسالم یها آموزه یبرتر  ییچرا یین. تب٣
١ %٧٨۵%  ٠ %٧  

یانمیررسمیغیها و گفتگوهادر مناظره یت. موفق۴
 یاندانشجو

  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ
۴٢  %٢٨ %٢۵% ۵%  

گاه۵   یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ  و صنعت یحاصل از رشد فناور  یها ی. گسترش آ
٣۴% ١٧ %٢٨  %٢١%  

گاه یمند  . عالقه۶   یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ  یگراز مکاتب د یبه آ
٢۵% ٣٢  %٣٨% ۵%  

از متهم شدن بهیختنگریاییاز تهجرگرا یز. پره٧
 یشیانددگم

  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ
١٠ %٨١%  ۵% ۴%  

گاه یق. تعم٨   یاسالم یها از آموزه یآ
  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ

۶۴%  ١  %١٣۵%  ٨%  
مسئلهیکمختلف در بابیبه گفتارها ی. تسلط نسب٩

 خاص
  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ

۵۴% ١٢ %١٣  %٢١%  

  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ  انسان یتعقالن ی. اقتضا١٠
۴۵% ٢  %١٩۶% ١٠%  

یرگذاریتأثیلبه دلیگر. ضرورت شناخت مکاتب د١١
 ینینش یاسالم، جا یفتضع ی،هراس اسالم یجادآنها در ا

 و...یسمسکوالر

  یفضع متوسط  یادز  یادزیلیخ

٣  %٩  %١١  %٧٧%  

  ضعیف متوسط  زیاد زیادخیلی  یشیدن. دعوت به تفکر و اند١٢
٨۴% ٠ %٣  %١٣  

یاز استاد برایو اعتبارساز ینی. اعتمادآفر١٣
 یاندانشجو

  ضعیف متوسط  زیاد زیادخیلی
۶١ %٠۵%  ١ %٩۶%  

  ضعیف متوسط  زیاد زیادخیلی  مخاطب ذهن سازی و فعال یتخالق یجاد. ا١۴
٩٢% ۵%  ٠ %٣  

  ضعیف متوسط  زیاد زیادخیلی  مسائل از سیستماتیک و مند نظام یری. ارائه تصو١۵
۵۵% ١  %١٨۶% ١١%  

    
های آموزشـی نتـایج بسـیار ارزشـمندی دارد. دعـوت بـه  ای در کالس مدیریت الگوی مقایسه

شـود. درصـد  حاصـل مـیمحصول بسیار بابرکتی است که از ایـن سـازوکار  اندیشیدن و اظهارنظر
کارگیری این الگـو مـا را بـه تفکـر  اند به ی از دانشجویان در هر کالس، در پایان ترم اظهار کردهیباال

یادگیری مبتنی بر مقایسه، خود را صاحب اطالعـات  −یند یاددهیااز فر پسواداشته است. دانشجو 
، با رهیـافتی عقالنـی مسئلهگاه و ای که اخذ آن دید گونه به ؛کند فراگیر در زمینه خاص محسوب می
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های دینـی، دیگـر منجـر بـر  بودن آموزه» بهترین یا کامل«همراه بوده است. در این مواجهه، ادعای 
  یندی عقالنی این ادعا، حاصل آمده است. اشود؛ زیرا در فر ی نمییتهجرگرا

بـدون  محـوری اسـت. طـرح موضـوعات کـالن مسئلهمبتنی بر  همچنین الگوی یادشده لزوماً 
کیـد دارد أای ویژه ت مسئلهمحوری بر  مسئلهگیری خاص امری نابخشودنی است؛ اما رویکرد  جهت

ی و فـراروی ینشـاند. خودشـکوفا و هنگامی که با مقایسه همنشین شود، آثـار خـود را بـه ثمـر مـی
بهجـت هـا و  . عقالنی بودن انتخابرود به شمار میاخالقی نیز از دیگر پیامدهای مبارک این الگو 
واحد و انتخابی درست حاصل  مسئله درهای مختلف  درونی دانشجو در اثر همین احاطه بر دیدگاه

آید. مجهزسازی ذهـن دانشـجو جهـت مقابلـه بـا شـبهات دشـمنان اسـالم و انسـانیت نیـز از  می
به نحـو کـالن در سـخنان برخـی دانشـجویان  مسئلهپیامدهای بسیار مطلوب این روش است. این 

خاصی از افـراد  گروههای اسالمی برای  کید دارند که در تشریح مباحث و ارزشأد؛ آنها توجود دار
هـای  خـود را نـاتوان از تبیـین دیـدگاه؛ زیرا مذهبی ندارند، همواره مغلوب بوده −که اعتقادات دینی

و بـا شـناخت و  شـودهای اسالمی آشـنا  دانند. بدین جهت، الزم است دانشجو با ارزش رقیب می
ی انتقـاد از یهای اسـالمی و توانـا های دیگر، قدرت دفاع از ارزش وقوف نسبت به مکاتب و دیدگاه

کـه اسـتاد  ییهای دیگر را داشته باشد. همچنـین تصویرسـازی مطلـوب در ذهـن دانشـجو جریان
قالبـی بـر هـای اسـالمی و ان های رقیب احاطه کافی دارد و در اتخاذ آموزه نسبت به دیدگاه شدرس

 مسیر صواب است از دیگر مـوارد قابـل توجـه اسـت. همچنـین ایجـاد و تقویـت فرهنـگ گفتگـو
ای دارد.  یندهامحورانه رشد فز ای و سنجش دانشجویان در مباحث) با اخذ الگوی مقایسه  (مشارکت

، (فـردانش »انـد موفق که در آن معلم و دانشجویان، شرکای یک مواجهه تربیتـی سقراطِی  تدریِس «
و او را در  کنـد سـازی درگیـر مـی مسـئلهرا در مخاطبان )، فراتر از گفتگوی طرفینی، ١٩ص، ١٣٨٧

ای گشـوده بـرای رشـد پیـدا  ای زمینه دهد. این شیوه، با الگوی مقایسه ها مدخلیت می انتقال ارزش
ای  لهمسـئپایه آمار گرفته شده از دانشجویان، طرح الگوهای مختلف اندیشگی در بـاب  کند. بر می

کنـد.  خاص، فرصت و زمینه بسیار مناسبی برای طرح نظرات دانشـجویان و مخاطبـان ایجـاد مـی
سازی افراد و نیـز ارتقـای سـطح مهـارتی و معرفتـی  تواند در اجتماعی همین امر، در دراز مدت می

گاهی از جریان  های رقیب و توانمندی اندیشـه اسـالمی در مواجهـه بـا دیگـران در دانشجویان در آ
محـور  ساز یا گفتمان ها، به رویکرد نگرش قالب فرهنگ گفتگو و تبلیغ یاری کند. در برخی پژوهش

). در ایـن رویکـرد، ریشـه ٣٢ص، ١٣٩۵(مشـکات،  کید شده اسـتأافزا ت در برابر رویکرد دانش
انتقـال شود کـه بـا اسـتراتژی  جهل و نادانی معرفی نمی ها، صرفاً  ها یا ناایمانی بسیاری از بدرفتاری

یم؛ بلکه تغییر عالم و نگرش فرد و جامعه است که درمان یمفاهیم و رفع جهل بخواهیم بر آن فایق آ
  شود.  بنیادین محسوب می
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 بـا ای مقایسـه الگـوی. اسـت آفرین نگرش رویکرد تحقق مهم ابزارهای از یکی ای مقایسه الگوی
 همچـون فـرد بـرای جدیـد عالمی ساخت های مؤلفه تمامی از گیری بهره با و ساز نگرش رویکرد اخذ
 را فرد کند می تالش مسئله با مخاطب درگیرسازی و آدمیان وجود پنهانی الیه و درونی ساحت به ورود
 رقیـب هـای دیـدگاه نهـادن هـم کنار صرف الگو، این رو، این از. دهد قرار خالقیت و فکری تعالی در

 و اثربخشـی نـه و شود توجه فرد درونی های الیه به نه جمودگرایانه و خشک صورت به آن در که نیست
 و سـریع انتقـال و مهـارت کسب موجب ،آموزشی برنامه در ای مقایسه بررسی.«باشد داشته کارآمدی

 دنبـال به را نگر جانبه همه و نافذ بصیرت و سیستمی نگرش حصول پژوهشی، برنامه در و شود می دقیق
 و قوت نقاط کشف در ای مقایسه روش گفت توان می کلی طور به). ٢٩۵ص ،١٣٨۵ قراملکی،( »دارد

 دلیـل، همـین بـه. اسـت موفـق سازوکاری معرفتی نگری واقع و واقع کشف و مختلف مکاتب ضعف
 خالقیت تحلیل، و تبیین مختلف مراحل طی در آن در که فرایندی است؛ فرایند یک ای مقایسه الگوی
 ارائـه طریـق از مسئله گوناگون زوایای  تحلیل محصول خالقیت، این. شود می شکوفا مخاطب درونی
 خـود توسـط نتیجـه اخـذ بـرای الزم زمینۀ ایجاد و مخاطب ذهن به دهی جهت و مختلف های دیدگاه

  −اسـت تفکـر خالقیـت ای گونـه دهنـده نشـان کـه − مخاطب توسط گیری نتیجه این. است مخاطب
  .داشت خواهد او زیسته های تجربه بعدی مراحل در تأثیرگذار و ماندگار حییثیتی

هـای اسـالمی و  ای، کارآمدسازی مباحـث آمـوزه یکی از پیامدهای به کارگیری الگوی مقایسه
های اسالمی است. هـم  آموزه» ترین بودن کامل«و » بهترین بودن« مانندهایی  معنادار کردن عبارت
اما نکته مهم آن است که اگر در  ؛توصیفیای این ادعا وجود دارد و هم در الگوی  در الگوی مقایسه

، نتیجه گرفتـه شـود کـه ایـن مسئلههای رقیب، بعد از تحلیل  الگوی توصیفی، بدون توجه به دیدگاه
ی نخواهـد یـدیـدگاه اسـت، محصـولی جـز تهجرگرا» ترین کامل«و » بهترین«، »برترین«دیدگاه، 

دیـدگاه  ای خاص، صرفاً  مسئلهدیگر در  های توان ادعا کرد بدون مالحظه اندیشه داشت. چگونه می
های دیگر  ی، مالحظه اندیشهیو ادعای برترین کرد؟ برای پرهیز از اتهام تهجرگرا دانستخود را برتر 

ای ویژه، امری شایسته است. در این مواجهـه، هرچنـد محصـول، هماننـد رهیافـت  مسئلهدر باب 
مندی خواهـد بـود و  با عقالنیت و روش همراه اما این ادعا ؛نخستین، ادعای برترین و بهترین است

  ی کند.یتهجرگرا هتواند آن را متهم ب دیگر کسی نمی
  کارگیری این الگو اشارت دارد: جدول زیر به برخی پیامدهای به
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 یمعارف اسالم یها درسیسدر تدریایسهمقایاز الگو یبردار بهرهیامدهایآثار و پ
یجـاددر مسـائل طـرح شـده و ایانمشارکت دانشـجو یش. افزا١

  یشیدن. دعوت به تفکر و اند٢ فهمیمناسب جهت طرح سؤال برا یفضا

 یا دانشـجو در بـاب مسـئله یـر. داشتن اطالعات جـامع و فراگ٣
  خاص

ــه. مســتحکم شــدن پا۴ ــ یهــا ی دانشــجو در مســائل یمعرفت
او در  یهنگـام برخـورد بـا شـبهات و توانمنـد  یاسالم یاتاله

  آنها یپاسخ به شبهات و نقاد
  یاسالم یاتمسائل اله یو کارآمدساز  یور بهرهافزایش.۶ توجه به مسائل طرح شده در کالسیها یزهانگ یش. افزا۵
بــر احاطـه اســتاد بــریمبنــیاندانشـجویهــاانگــاره یح. تصـح٧
  ییاز تهجرگرا ی. فرارو ٨ یژهویامختلف درباب مسئله یها یدگاهد

یهـاآمـوزهیارزشمندیرشبا مسائل و پذیاندانشجو یهمدل. ٩
 یتعقالن یهبرپا یاسالم

 یمحور  بر مسئله یدو تأک یسخاص از تدر  یی. داشتن الگو١٠
  ییگو از هرگونه پراکندهیزو پره

  استاد اطالعات بودنروز. لزوم به١٢ یو تفکر انتقادیتخالق یجاد. ا١١

از  یاریبسـ یشو زدایگروه معارف اسالم ی. ارتقا ارزشمند ١۴  یاندانشجو یبرا یو اعتبارساز  ینی. اعتمادآفر ١٣
 گروه این به نسبت نابهنجارهاییدگاهد

بـهدانشـجواخالقـی −فرهنگـی −یعلمـیتشخصـ ی. ارتقا١۵
گاه لحاظ  آنهاتحلیلومسائلازاو مندی آ

بـــودن  یـــتفعال یـــزمخاطـــب و ن یشـــترب یرســـاختن. درگ١۶
  اجتماعی های واکنش

 به مباحث یدن. عمق بخش١٨مخاطبعقالنی−یرشد اخالق یش. افزا١٧

  
  یند مقایسهافر 

تنهـا ضـلعی از موفقیـت  شـود و طبیعتـاً  ای در ساحت معرفتی تدریس نمایـان مـی الگوی مقایسه
، بـرای نمونـههای مختلفی دارد؛  شود. تدریس خوب، عناصر و ویژگی تدریس خوب محسوب می

 ماننـد( شناسـانه هـای روان تعریف کردن، تحلیل و تفسیر و تبیین)، کـنش مانند( منطقیهای  کنش
صـداقت،  ماننـد( هـای اخالقـی ریـزی و ارزشـیابی) و کـنش انگیزه دادن، ترغیـب کـردن، برنامـه

) از ٢٢ص، ١٣٨٧؛ فـردانش، ٨١ص، ١٣٨٧(مـاخر،  اعتمادآفرینی، انصاف، احترام و همـدردی)
  شود.  میترین آنها محسوب  مهم

محتوا و تحلیل مسـائل اسـت و صـرف  یعني های گونه نخست ای ناظر بر کنش الگوی مقایسه
ای ابـزار  ای گونه الگوی مقایسه 1کند. نمیهای دیگر  نیاز از کنش ای، معلم را بی اخذ الگوی مقایسه

ر مبتنـی بـر ثیرگـذاأبرای یادگیری و ایجاد مشی زندگی ویژه در زنـدگی اسـت. مقایسـه کارآمـد و ت
گـاهی از مواضـع رویکردهـای رقیـب نقـش چشـمگیری در  اطالعات اسـت. مطالعـه و داشـتن آ

ثیرگذاری مقایسه خواهد داشت. تقریر ضعیف از مواضع رقیب و به پیکار آن رفـتن کـه بـا عنـوان أت
رغبتی در  )، بی٢٠۴ص، ١٣٨٩(خندان،  بندی شده است کلی مغالطه پهلوان پنبه در منطق صورت

                                                           
 در بسـا یا اسـت؛ آن یشناس گونه و مسئله تنوع به تیعنا با یا سهیمقا یالگو  یریکارگ به که است تأمل قابل زین نکته نیا. ١

 یفیتوص یالگو  یریکارگ به از زیپره است مهم آنچه اما. باشد کارآمد یفیتوص روش به مسئله قیدق نییتب ن،یمع یا مسئله
 است.  یو کتاب آموزش سیدر سراسر تدر 
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ای معکوس خواهد داد. باید توجه شـود کـه مقایسـه بـا  دانشجویان ایجاد خواهد کرد و نتیجه میان
ای نیازمنـد  کـارگیری الگـوی مقایسـه رو، بـه گیرد. از این هدف نزدیک شدن به حقیقت صورت می

جانبه و گشـوده نسـبت  های همه و داشتن تحلیل مسئلههای مختلف  مطالعه گسترده استاد در زمینه
، در تحلیل الگوی حاکمیت اسالمی در درس حقوق اجتماعی و سیاسی در برای نمونهبه آن است؛ 

های قرارداد اجتماعی و تقریرهای مختلف آن  ویژه نظریه ههای رقیب، ب اسالم، تسلط استاد بر نظریه
  با رویکرد انتقادی بسیار حائز اهمیت است.

پـذیر و ملمـوس  وی حاکمیت اسالمی آن هنگام بـرای دانشـجو فهـمنظریه والیت فقیه در الگ
گـاه باشـد و توانمنـدی ایـن نظریـه را بـا  می شود که از الگوهای مختلف حاکمیت و مبـانی آنهـا آ

ای  محور دریابـد و بپـذیرد. واکـنش هیجـانی در ایـن مـورد، نتیجـه جانبه و مقایسه های همه تحلیل
ای زنـدگی و انسـان در درس انسـان در اسـالم، سـنجش معکوس خواهـد داد و یـا در بحـث معنـ

هـای مختلـف اندیشـگی و تصویرسـازی درسـت از آن در انتخـاب و  معناداری زندگی در دستگاه
ی تحلیلی استاد معـارف یآشناو  ای نیازمند احاطه ثر است. تحلیل مقایسهؤسازی دانشجو م تصمیم

ای، متناسب با مسائل مـورد  یری تحلیل مقایسهکارگ های دیگر معرفتی است؛ در به اسالمی با زمینه
گاهی بر زمینه شناسـی، علـوم سیاسـی،  شناسـی، جامعـه روان ماننـدهای مهمـی  بحث، وقوف و آ

شـناختی، نظریـات تفسـیری، هرمنوتیـک،  حقوق، فلسفه غرب و فلسفه اسـالمی، نظریـات قـرآن
فه اخـالق، فلسـفه دیـن و شناسی، نظریات فلسفه علـم، فلسـ شناسی جدید، ژنتیک، زیست انسان

ریـزی و  شناختی جدید، و حتـی برخـی نظریـات ریاضـی، هـوش مصـنوعی، برنامـه نظریات دین
دهد هرچنـد  های فیزیک و شیمی و... الزم است. این امر نشان می مدیریت، علوم کامپیوتر، دانش

ف اسـالمی در اما نیازمند تـالش فزاینـده اسـتاد معـار ؛ای، کارآمد و اثربخش است الگوی مقایسه
گاهی است. اصوالً  گاهی استاد از زمینه جهت مطالعه و آ گـاهی آ هـای معرفتـی  های تحصـیلی و آ

هـای  های پیشبرد اهداف آموزشی ارزش توان از موفقیت مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان را می
و طلبـد: نظـارت معاونـت محتـرم آموزشـی  اسالمی دانست. این امر اقتضای دیگـری را نیـز مـی

کـارگیری نیروهـای  یند جذب استادان دروس معـارف اسـالمی و تـالش در بـهاپژوهشی نهاد بر فر
  ر. گمتعهد و متخصص و تالش

 کـه گیریم می نظر در فرایند یک را شناسی دین و الهیات مباحث در ای مقایسه الگوی کلی، طور به
 اثبـات بـه را نظریـه یک برتری ادعای روشمند و مند نظام صورت به حقیقت، به دستیابی جهت آن در
 آنهـا، هـای مؤلفـه و مبـانی و ها دیدگاه های تفاوت و ها شباهت از فرد آگاهی روند، این در. رسانیم می

 و تعامـل ای گونـه مقایسـه رو، این از. است ضروری شرط آن پیامدهای و ها دیدگاه پیدایش های زمینه
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 آن، بـودن فرایندمحور به توجه با ای مقایسه الگوی. است مسئله اضالع شناخت جهت محیط با ترابط
 ایـن اسـتاد، مهـارت بـه توجـه بـا کـه دهد می قرار استاد و دانشجو روی پیش گشوده مشارکتی فضای
 امـر ایـن. کنند می کشف دانشجویان خود را نتایج و شود می هدایت خاص جهتی در مشارکتی فضای
 بـا شـود مـی تـالش بحـث، نتـایج مستقیم ارائه جای به آن در که است نیز غیرمستقیم آموزش ای گونه
 ذهـن در فراوانی گشودگی کشف، این طبیعتاً . شود نائل آنها کشف به خود مخاطب زمینه، سازی آماده

 تـوان مـی مسـئله، مختلـف ابعاد به توجه با. گذاشت خواهد آن کردن عملیاتی و پذیرش برای دانشجو
 پیامـدها، هـای مقایسـه مبـانی، و هـا انگـاره پیش های مقایسه: داد انجام مختلفی سطوح در را مقایسه
 کشـف نمونـه، بـرای... . و شناسـی روش حـوزه در مقایسـه محتـوایی، درون مقایسـه اهداف، مقایسه
 هـر. شود می بدان عاقالنه و اخالقی مواجهه ساز زمینه مختلف، های رهیافت در مسئله های فرض پیش
 این کردن  روشن و کشف کالمی، رویکرد وظایف از کلی، طور به. است ویژه مبانی بر استوار ای نظریه
 شـود، مـی مطلـب فهمـی کـج به منجر ها، دیدگاه مبانی تحلیل عدم ها، جایگاه برخی در. است مبانی
 باشـد؛ فریبـا و دلنشین مسئله، ظاهر است ممکن. دارد تکیه خاصی مبانی بر سکوالریسم نمونه، برای
  .دفاع غیرقابل و دشوار آن ی انگارها پیش اما

، درستی و پوشالین بودن آنهـا را نمایـان مسئلههای مختلف از یک  های تلقی فرض مقایسه پیش
های مختلف خواهد داشت. شناسـاندن آن  ای در زمینه . نیز هر دیدگاهی پیامدهای ویژهکردخواهد 

شناسـی  ، انسـانبرای نمونـهای کارساز خواهد بود.  پیامدها و آثار در پیشبرد اهداف الگوی مقایسه
توان  شناسی سکوالر مقایسه کرد. در مواجهه نخست می توان در ساحت پیامدها با انسان دینی را می

های مختلف زندگی و ارتباط بـا  به پیامدهای پشتوانگی، آرامش و اتکا، زندگی معنادار، ارتباط گونه
ی، احسـاس یـگرا شـدگی، پـوچ فت دومی، پیامدهایی نظیر پرتـابو معاد اشاره کرد و در رهیا أمبد
  ی، زندگی مقطعی و... اشاره داشت. یتنها

  
  گیری نتیجه

، جایگاه دروس معارف اسالمی در عملکـرد نگرشـی دانشـجویان حـائز تحقیقپایه مطالب این  بر
هـت توسـعه ایـن هـا ج گیری از ابزارها و تاکتیـک راهبرد کالن آموزشی و بهرهتخاذ اهمیت است. ا

هـاي بـه دسـت صـرف، در بازخورد ای در برابر الگوی توصیفی نگرش اهمیت دارد. الگوی مقایسه
ای دارد.  ، موفقیـت ویـژهارائـه شـده در ایـن جسـتارهای آماری  پایه گزارش بر آمده از دانشجویان 

گـاهی ضرورت اخذ این شیوه، توسعه گستره دانش اطبـان از هـای فزاینـده دانشـجویان و مخ هـا و آ
هـای فکـری متعـدد و بـروز و ظهـور شـبهات در دنیـای  مسائل جدید و نیز وجود مکاتب و نحلـه
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ســاِز  اطالعـات و ارتباطــات کنــونی اســت. بــر ایـن اســاس، ضــرورت دارد در رویکــردی نگــرش
ای و با  ی اسالمی با الگوی مقایسهیبخش، نظام مدیریتی گروه معارف اسالمی، با تهیه محتوا تعالی
هـای خـود را  گیری پژوهشی و بدون دخالت هیجانات و ارائه مطالب بدون تحقیق، فعالیـت جهت

  تعریف و بر اجرای آن نظارت کند. 
مندی متون آموزشی معـارف اسـالمی از الگـوی توصـیفی،  ، تحلیل شد که بهرهتحقیقدر این 

ثیرگـذاری کـاربرد أت شناسی و کالم اسـت. میـزان ای مواجهه تاریخی در حوزه دین برآیندی از گونه
گیری متون آموزشی و استادان از این الگو، هم گویای گستره آن بـه  الگوی توصیفی و نیز میزان بهره

ای  اما الگوی مقایسـه؛ لحاظ کمی و نیز گویای عدم اثربخشی فراگیر و پایدار به لحاظ کیفی است
ابـزاری مناسـب محسـوب شـود. تواند در انتقال و ایجاد ذهنیت و سبک زندگی ویژه و ممتـاز،  می

ای است و جای  ترین بعد الگوی مقایسه ای، پیامدها و مزایای فراوان دارد؛ تفکر مهم الگوی مقایسه
مالنه تجربه زیسـته انسـانی اسـت و أمل اوست و زندگی متأتردید نیست که انسان بودن انسان، به ت

گیـری از ایـن الگـو، نیازمنـد  هـرهبخش اهمیت دارد. همچنـین ب این تفکر، در تحقق زندگی تعالی
گـاهی از زمینـه هـای مختلـف و نیـز تسـلط اسـتاد بـه لحـاظ  مطالعات گسترده اسـتاد و داشـتن آ

ی شـود و یشناختی بر فضای آموزشی است. این الگو باید در مسیر درسـت هـدایت و راهنمـا روان
  گیری آن به سوی کمال و تعالی باشد. جهت

    



      ١۴٧  ... ها دانشگاه در اسالمی معارف دروس تدریس برای کارآمد راهکاری ای؛ مقایسه الگوی

 

  

  منابع

  

 .کریم قرآن .١
 . یمشهد: آستان قدس رضو ی،جعفر یعالمه محمد تق ترجمه البالغه، نهج .٢
 .رشد انتشارات: تهران شکرکن، حسین ترجمه ،اجتماعی شناسی روان)، ١٣٩۶( یوتال ارونسون، .٣
دربـاره  یاندانشـجو یـدگاهد یبررسـ«)، ١٣٩٢( یانو زهره صمد یمیرح یدمحمد؛ حم امینی، .۴

 و اسـالم مجلـه، »کاشـان یدر دانشـگاه آزاد اسـالم یدروس معـارف اسـالم یموانع اثربخش
 . ١٠٨ −٨٩ص تابستان، و بهار، ١ش، ۵س ،تربیتی های پژوهش

 .اندیشه فرهنگی مؤسسه: تهران ،دین فلسفه)، ١٣٧۵( یمحمدتق جعفری، .۵
 .کتاب بوستان مؤسسه: قم ششم، چاپ ،مغالطات)، ١٣٨٩( اصغر علی خندان، .۶
 در فـردانش هاشـم ترجمـه ،گونـاگون تـدریس هـای روش کارگیریبه)، ١٣٨٧( تی جی دیلون، .٧

 .کویر انتشارات: تهران، ٢چ پیشرفته، تدریس های روش
: تهـران دادگران، سیدمحمد ترجمه ،اجتماعی شناسی روان)، ١٣٧١( یونو ن ماری آن بالو، روش .٨

 .مروارید انتشارات
در  یا مقایسـه روش بررسـی«)، ١٣٩۶( ابراهیمـی علـی و قـائمی فهیمـه علـی؛ حسینی، علی .٩

، بهـار، ٢١، سیدر دانشـگاه اسـالم یفصلنامه مطالعات معرفتـ ،»یاسیس − یمطالعات فلسف
 .١٢۶ −١٠۵، ص١ش

 علـوم دانشگاه انتشارات: مشهد ،دینی مطالعات شناسی روش)، ١٣٨۵احد ( ی،قراملک فرامرز .١٠
 .رضوی اسالمی

 انتشارات: تهران، ٢چ ،پیشرفته تدریس های روش در تدریس، درباره)، ١٣٨٧هاشم ( فردانش، .١١
 .کویر

 بـه توجـه با اسالمی معارف استادان جایگاه و دروس شناسی آسیب«)، ١٣٩۴( رضا فیروزی، .١٢
فصلنامه مطالعـات  ،»ای حرفه دکتری های دوره در ارومیه پزشکی علوم دانشجویان های دیدگاه
 .١٧٢ −١۵١ص، ٢ش تابستان،، ١٩س ،یدر دانشگاه اسالم یمعرفت

 .الملل بین نشر: تهران ،آن تربیتی های جلوه و قرآن تمثیالت)، ١٣٨۶( یدحم قاسمی، .١٣
 فضـای تحقـق بـرای عـالی آمـوزش مطلـوب راهکارهـای تحلیل«)، ١٣٨۴( مجید کاشانی، .١۴

 . ۴۶ −١٣ص، ٢۶ و ٢۵ش اسالمی، دانشگاه مجله ،»ها دانشگاه اسالمی



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١۴٨

 

: تهـران، ١٣چ کـاردان، محمـد علـی ترجمه ،اجتماعی شناسی روان)، ١٣٨٣اتو ( برگ، کالین .١۵
 .فرهنگی −علمی انتشارات

 آخونـدی، محمـد و غفـاری اکبر علی تصحیح ،یالکاف ق)،١۴٠٧( یعقوب بن محمد کلینی، .١۶
 .اإلسالمیه دارالکتب: تهران

 هـای ویژگـی بررسـی«)، ١٣٨٧( مسـلمی معصـومه و جعفرشـانظری محمدجواد؛ لیاقتدار، .١٧
، »شهر کرمان یاندانشجو یدگاهاز د یدروس معارف اسالم یداسات یتیو شخص ای حرفه علمی،
 . ٨۴ −۵٧ص، ١۵ش، ٧س ،اسالمی انقالب پژوهشنامه مجله

 هاشم ترجمه ،تدریس کیفیت کننده تعیین عوامل درباره)، ١٣٨٧( یچاردسونفنستر و ر ماخر، .١٨
 .کویر انتشارات: تهران، ٢چ پیشرفته، تدریس های روش در فردانش

 .العربی التراث احیاء دار: بیروت، ٢چ ،بحاراألنوارق)، ١۴٠٣محمدباقر ( مجلسی، .١٩
 نگــاهی/ ســاز نگــرش رویکــرد تــا افــزا دانــش رویکــرد از«)، ١٣٩۵( عبدالرســول مشــکات، .٢٠

 فصـلنامه، »راهگشـا یکـردرو یـک یشـنهادو پ یمعـارف اسـالم هـای کتـاب به شناسانه آسیب
 . ۵۶ −٣١ص، ٢٠س، ١ش ،اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات

 ینــیبــر نگــرش د یآمــوزش دروس معــارف اســالم یرتــأث«)، ١٣٨۶( یــدوح یــه،لو یوســفی .٢١
 . ١٨۴ −١۵٣ص، ۵ش، ٣س ،اسالمی تربیت دوفصلنامه ،»یاندانشجو

  


