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  چکیده

تربیت  ةناپذیر بر پیکري جبرانا صدمهبه تواندیمیوب در ارزشیابی تربیت دینی کارگیري رویکرد معه ب

اساسـی ایـن پـژوهش آن اسـت کـه       مسـئله .شده منجر شوددینی و انحراف جدي آن از اهداف قصد

محور رایج در تربیت دینی، با نظر به آیات قرآن مجید و دالیل عقلی تا چه حد رویکرد ارزشیابی نتیجه

ي عقلی برگرفتـه  ها استداللدر این پژوهش عالوه بر . ت وچه جایگزینی براي آن وجود دارددرست اس

و اصیل اسالم با روش تحلیل محتواي کیفی ن سند متق به عنواناز متون مرتبط، برخی آیات قرآن مجید

 به طوره دهند کچهار دسته از آیات قرآن کریم و برخی دالیل عقلی، نشان می. بندي و واکاوي شددسته

محور از تربیت دینی با روح دیـن و هـدف از   کلی و بدون در نظر گرفتن موارد خاص، ارزشیابی نتیجه

آنکـه ارزشـیابی در نظـام تربیـت دینـی بایـد از سـنجش نتـایج         نتیجـه . تربیت دینـی ناسـازگار اسـت   

بـه  رایندمحور نیز ارزشیابی ف. معطوف گردد) فرآیندمحوري(به سمت ارزیابی فرایندها ) محورينتیجه(

یادگیري در مسیر صحیح تربیت دینی و نـه  قبت از سالمت حرکت فرایند یاددهی ـ  ی بررسی و مرامعن

  .بررسی فرایند نیل به نتیجه قصد شده درنظر گرفته شود

.محورينتیجهفرایندمحوري،درسی،برنامهتربیت دینی،ارزشیابی،: کلیدي واژگان
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  مقدمه

تربیت  ژهیبه ونظران حوزه تعلیم و تربیت،روي صاحبشه پیشاین پرسش اساسی همی

سـجادي، (دینی وجود داشته است و دارد که بهترین رویکرد به تربیت دینی کدام اسـت 

هـایی در خصـوص عناصـر موجـود در     ها و چـالش سؤالاین پرسش،  به دنبال).1384

ـ . دوشیممطرح ارزشیابی است  ها آننیتر مهمتربیت دینی که از جمله  ۀبرنام ه راسـتی  ب

چــه رویکــردي بــه ارزشــیابی در تربیــت دینــی توانمنــدي آن را دارد کــه ایــن عنصــر 

وضعیت موجـود  چندوجهی را به بهترین شیوه بکاود و بروندادهایی مستند و مناسب از

را کـه تربیـت   ) 1993،اردنرگـ مثل (نظران غربیبرخی صاحبآن عرضه کند و این باور

در تعارض است به چالش بکشد؟ چه نوع ارزشیابی در تربیت دینی  دینی با آزادي فکر

مقبول تعلیم و تربیت است که تربیت باید کمک به انتخاب آزادانـه  اصلبا این راستا هم

  راستا است؟و او را محدود نکند، هم )1375سرمد،(فرد باشد

گونـه  پرسش از چه چیز، چه کسی، چه وقـت و چ اًدر ارزشیابی تربیت دینی عموم

بالنکو دیموت (ت مطرح اس
1

ي بـاال  هـا  پرسـش قابل توجه است که از بـین  ). 1998، 

 "چـه چیـز را   "پاسخ به این پرسش اسـت کـه   ن نوك پیکان توجه این مقاله عمدتاً تبیی

باید ارزشیابی نمود و اساساً ارزشـیابی در معنـاي کلـی و متـداول آن در تربیـت دینـی       

یگر، تبیین هدف و منظور از ارزشیابی در تربیـت دینـی   به تعبیري د. وجاهت دارد یا نه

قرار است تربیت دینـی  ي کها جامعهاز طرفی دیگر، بدون توجه به بستر و . مدنظر است

هـس (الگـویی عرضـه کـرد    براي ارزشیابی تربیت دینـی  توانینمدر آن محقق شود،
2

 ،

ورد بحـث در ایـن   پس  ابتدا باید روشن شود که با نظر بـه بسـتر و جامعـه مـ    ؛ )2000

، اهـداف  تر مهم، مخاطبان و از همه ها روشنوشتار، آیا نظام ارزشیابی متناسب با محتوا، 

یا معیارهـاي ارزشـیابی   آ ي آموزشی ساحت تربیت دینی انتخاب شده است وها آرمانو 

  اي اتخاذ شده است؟درست در چنین جامعه

در کشور ما چنـین  ی فراگیراننگاهی به وضع موجود ارزشیابی از تربیت دین در نیم

البتـه  . در پایان دوره مبتنی اسـت  ها آموختهعمده بر نتایج  به طورارزشیابی که دیآیمبر 

                                                                                                                              
1. Demott &Blank
2. Hess 
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بـه شـکل سـه نـوبتی و دو      مسالینمانند برگزاري امتحان در پایان ،ها شکلبرخی تغییر 

ژگـی  در ایـن وی  هـا  آنصـوري اسـت و همـه     رهاییتغنوبتی وجود داشته است؛ اما این 

عالوه بـر  ).1381باقري و یزدانی، (د توجه دارن "فرایند"و نه  "نتایج"که به  اندمشترك

ي نظـام  هـا یینارسـا از عنصر ارزشیابی به جاي آنکـه در جهـت بهبـود و اصـالح     این،

آموزش و پرورش و در نقش اهرم بازخورد براي بهبـود برنامـه درسـی اسـتفاده شـود،      

ی، و زدگـ  دلاد تنش و اضطراب، عدم اعتمـاد بـه نفـس،    طوري استفاده شده که جز ایج

دادسـتان،  (ت رویگردانی از درس و مدرسـه چیـز دیگـري را عایـد فراگیـر نکـرده اسـ       

کـه بحـث از تربیـت    به کارگیري چنین رویکرد معیوبی در ارزشـیابی هنگـامی  ).1375

.داردفیو اثرات مخـرب مضـاع  دینی در میان است، ناکارآمدي تام خود را آشکار کرده

تناسـب آن بـا    گونـه  چیهـ اقبال به چنین رویکردي در ارزشیابی از تربیت دینـی، بـدون   

ر و کشوماهیت و هدف این نوع تربیت، منجر به آن شده است که دینداري واژگونه در

  .نهادینه شود "دانیدین"

ـانش را   اگر براي دین جان و جسمی قائل شویم و جسم دین را ظـواهر و آداب آن و ج

در ایـن نـوع   رسـد یمتصور کنیم، به نظر  ها انسانعرضه طریقی براي معناي عمیق عبودیت 

و با فراموش کردن جـان   میا ختهیدرآوتربیت دینی به جاي آویختن به جان دین به جسم آن 

دین و پرداختن به پوسته و ظاهر آن، ناخواسته برآنیم تا افراد ظـواهر دیـن را بپذیرنـد و بـه     

در سند تحول راهبـردي آمـوزش و   ،هبه عنوان نمون. دینداري به آن تظاهر کنندجاي قیام به 

هاي دینی در سطوح مختلـف آموزشـی ایجـاد گـرایش و     هدف از آموزش) 1388(ش پرور

بـه  هـا عمـدتاً  در ارزشـیابی از ایـن آمـوزش    که یحالباورهاي مذهبی عنوان شده است؛ در 

گیـري دانـش و اطالعـات    انـدازه . گـردد یمسنجش اطالعات و دانش مضبوط شخص اکتفا 

دینی هر چند ممکن است عملکـرد تحصـیلی فـرد و میـزان هـوش و حافظـه دینـی وي را        

بسنجد، گواهی بر یادگیري سالم، واقعـی و برگرفتـه از دل و جـان نیسـت؛ زیـرا ایـن نـوع        

زم کـه مسـتل  ) 1385طـالبی،  (یادگیري نیازمند نوعی ارزشیابی کیفی و نه صرفاً کمـی اسـت   

با اعمال و تجویز روش مبتنی بـر حفـظ مطالـب و    .هاي دینی استتعمق و تدقیق در آموزه

فرد از طریق آموزش محتوایی خاص، نسبت بـه دیانـت    میکوشیممفاهیم دینی در ارزشیابی 

ـیوه     نگرش مثبت یابد و به اخالق متخلق شود؛ در حالی که واقع امر چنین نیسـت و ایـن ش

  .دانی و محفوظات دینی را دارد و الغیرینتوانایی سنجش ناقص د
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ي درسـی دیـن و   هـا  کتابتربیت دینی در نظام تعلیم و تربیت ایران عمدتاً در قالب 

پژوهشگران و نویسندگان متعددي با تأکید بر نتـایج  . شودزندگی به فراگیران عرضه می

ی در نظـام  نامطلوب حاصل از تربیت دینی در ایـران، ناکارآمـدي برنامـه بیـنش اسـالم     

ی از جمله سعیدي رضـوان : اند نمودهجمهوري اسالمی ایران را اعالم  پرورشآموزش و 

بــه طــرق ضــمنی و )1382(ي و مهرمحمــد) 1381(ي بــاقر،)1379(ی کریمـ ،)1379(

ي زیادي که در ایـران در زمینـه   ها تالشکه به رغم  اند نمودهصریح به این مطلب اشاره 

شـده و  د شده است، نتیجه دلخواه نیست و میان آنچه قص تربیت دینی نسل جدید انجام

البته بنا به دالیل و شـواهد بسـیاري   . آنچه حاصل شده است، فاصله بسیاري وجود دارد

شاید بتوان مهر تاییدي بر ادعاي مطرح شده این محققان نهاد، لیکن تأکید به ناکارآمـدي  

تأکید بر نتایج نـامطلوب  (از آن  تربیت دینی بر اساس استنباط از نتایج نامطلوب حاصل

حاصل از تربیت دینی بر اساس ارزیابی برنامه درسی بینش اسـالمی، دیـن و زنـدگی و    

، جاي تأمل و بحث دارد؛ زیرا کارامدي و ناکارامـدي یـک   )ي درسی دینیها کتابسایر 

ه نظام تربیتی به شواهدي  بیش از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نتیجه نیازمند است چرا کـ 

  .شودي حاصل میددنتیجه در گرو عوامل متع

هدف عمده این تحقیق، واکاوي برخی از آیات صریح قرآن کـریم و عرضـه دالیـل    

. گرایی در آن اسـت عقلی براي اثبات اصالت فرایندگرایی در تربیت دینی به جاي نتیجه

ل، چـه  از دیدگاه قرآن کریم و نیز عقـ : در این راستا، پرسش اصلی پژوهش آن است که

 ایـن بـر   بنـابراین نوع رویکردي براي ارزشیابی در تربیت دینی اصالت دارد و چـرا؟؛ و  

اساس، این پژوهش درصدد است تا با واکاوي در برخی از آیات قرآن کـریم، در حکـم   

متن مستند، اصیل و وحیانی اسالم و تبیـین دالیـل عقلـی، مصـادیقی دال بـر مناسـبت       

دینی عرضه کنـد و بینشـی نـو از ارزشـیابی در تربیـت       محوري در تربیتنداشتن نتیجه

دینی که تا حدي مبتنی بر فرآیندمحوري بانگاهی متفاوت از گذشته به فراینـد محـوري  

  .است به دست دهد

ابتدا با ارائه تعاریفی چند از مفهوم تربیت دینی و ارزشیابی، موضـع نوشـتار حاضـر    

بتوان در بحث ارزشیابی از تربیت ها، آني شود تا بر مبنانسبت به این مفاهیم روشن می

  .دینی تأمل نمود
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ـ  ) 237: 5ج (ن، تفسیر المیزا)421: 1ج (نایالب مجمعدر تفسیر    : 2ج (هو تفسـیر نمون

آمـده  ) ...م ان الـدین عنـداهللا االسـال   (سـوره آل عمـران    19ذیل بخش آغازین آیه )348

ـ   دین یعنی تسلیم حق شدن و اسالم به معنی تسـلیم :است خـدا و اولیـا   ر شـدن در براب

وایت شـده  ر) السالم هیعل(از حضرت علی . اوست که همان تصدیق و باور داشتن است

گونـه  ن که احدي پیش از من آ مینمایمي تعریف ا گونهمن اسالم را به : است که فرمود

تعریف نکرده و آن این است که اسالم یعنی تسلیم و تسـلیم یعنـی تصـدیق و تصـدیق     

  ).421: 1ج  ،انیالب مجمع(ر رار و اقرار یعنی اداء و اداء یعنی عمل و رفتایعنی اق

تربیت دینی از نگاه عالمه علی اصغر کرباسچیان یک فرایند چنـد بعـدي اسـت کـه     

ـ با بیانی دیگرا باقري تربیت دینی ر. شناخت عمل و اخالص از ابعاد مهم آن هستند ه ، ب

سـان و جهـان و برگزیـدن او بـه عنـوان رب      شناخت خدا به عنوان رب یگانه انعنوان

) 1380باقري، (کندیمخویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر معرفی 

  .داري استکه ناظر بر فراتر رفتن از اقرار زبانی و اصالت دادن به دین

الزم به ذکر است تربیت دینی در این معنا که مبناي تعریف تربیت دینـی در نوشـتار   

به یک مقطع آموزشـی و زمـانی   اضر است، اعم از تربیت رسمی و غیررسمی است وح

  .خاص نظیر آموزش و پرورش عمومی یا آموزش عالی محدود نیست

ارائه شده براي تربیت دینی، چنانچه در نمونـه تعـاریف بـاال از تربیـت      فیدر تعار

طفه یا گرایش و عمـل  عمدتاً به سه جنبه دانش و شناخت، عا ،شودیمدینی نیز مالحظه 

ي تربیت دینی تا بـه آنجـا   ها جنبهتوجه به این .ه استدشه مشترك اشار به طورو رفتار 

در تربیت دینی بریتانیا نیز بین دو جنبه از تربیت دینی  راًیاخمقبولیت عام یافته است که 

شناختیجنبه : شوندیمتمایز قائل 
1

موضوع و جنبه عاطفی
2

نبـه  ایـن دو ج . آنتر قیعمو 

به ترتیب تحت عنوان یادگیري درباره مذهب
3

و یادگیري از مذهب 
4

.انـد  شـده معرفـی   

یعنی دانش در زمینه باورها، مناسـک، مذهب شامل دانش مذهبی است؛ ةیادگیري دربار

ــا هــا ســنت ــادهــا مکــان، آداب ی ــی را  .يي عب ــت دین ــه از تربی ــن جنب ــه تعبیــري ای ب

                                                                                                                              
1. cognitive
2. effective
3. learning about religion
4. learning from religion



آموزشی يها نظامپژوهش در   6

ی یادگیري از مذهب، شامل احسـاس مثبـت فـرد    از طرف.تلقی نمود "دانیدین"توانیم

پاسـخگویی و عمـل وي بـه آن     متعاقبـاً ي مـذهبی و بـاور عمیـق و    ها ارزشنسبت به 

د شـو یمـ نامیـده  "داريدیـن "دیگر، این جنبه از تربیت دینی همان  به عبارت. باشدیم

),2009QCA١
  ).1994,SCAA٢؛

شـد، چنـد نکتـه آشـکار      ي آن مطـرح هـا  جنبهاز آنچه در خصوص تربیت دینی و  

ـ  .شـود ینماوالً دینداري افراد به حوزه شناختی ختم : شودیم ه عبـارتی دیگـر، هـدف    ب

ثانیاً فـرد دینـدار   .شودینمرفاَ به ابعاد ظاهري محدود ص تربیت دینی و سنجه دینداري،

تـوان یمـ ثالثـاً فـردي را   .تـر اسـت  دان رشد یافتهدینبه لحاظ تکامل رشد دینی از فرد

همزمان  عاطفی و رفتاري ،تربیت یافته دین یا دیندار تلقی نمود که در سه جنبه شناختی

و سرانجام آنکه در تعلیم و تربیت دینی، هدف غایی دیندار کردن افـراد   رشد یافته باشد

  .ن و توقف در همین مرحلهآنااست و نه دیندان ساختن 

ارزشـیابی تربیتـی را   .قدانه بررسی کردالزم است ارزشیابی تربیتی را هم در این راستا منت

ـا  طـ  برنامـه،  - ارزش یا مزیت یک موضـوع   دار نظامبررسی  به عنواندر مفهوم وسیع آن رح ی

با توجـه بـه چنـین تعریفـی،     ). 732: 1996پاینار و دیگران،(اند نمودهمعرفی  - مطالب درسی

هد، معیـار، قضـاوت، و   شـوا : اند شدهنظران براي ارزشیابی چهار جنبه قائل برخی از صاحب

 بـه عنـوان  جنبه، ارزشیابی را  چهاربر اساس این ). 1998دیموت و بالنک، (بهبود و اصالح 

ـاره        شواهدي درباره آنچه هست، مقایسه شواهد بـا معیارهـا و مقاصـد معـین، قضـاوت درب

بهبـود رونـد تعلـیم و تربیـت     بـه منظـور  ییهـا  هیتوصو  شودیمارزشمندي آنچه ارزشیابی 

یی اسـت بـراي بهبـود    هـا  هیتوصـ عنصر نهایی ارزشیابی دادن پیشـنهادها و  .اند نمودهیف تعر

در نتیجه مشخص است که هدف نهایی ارزشیابی، بهبود برنامـه تربیتـی اسـت    . وضع موجود

در یـک نگـاه کلـی، ارزشـیابی     ).1998دیمـوت و بالنـک،   (ز و نه صرفاً کسب نمره و امتیا

بر بررسـی و قضـاوت مربـی در خصـوص صـحت و سـالمت       تربیتی در این نوشتار، ناظر

  . تربیت و کمیت و کیفیت تجارب تربیتی فراگیران است

مـدار  گرا یا نتیجهدیدگاه عینیت.دو دیدگاه رقیب در خصوص ارزشیابی مطرح است

                                                                                                                              
1. Quan & Curriculum Authority 
2. School curriculum and assessment authority 
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در دیـدگاه نخسـت، ارزشـیابی عینـی     ).1385باقري، (ر و دیدگاه تفسیرگرا یا فرایندمدا

محـوري  در دیدگاه عینیت گرا، گرایش به شفافیت، صراحت و نتیجـه . مورد تأکید است

نظرانی دیدگاه صاحب.بسیاري داردییسو همي اقتصادي معاصر ها شیگراو با  باشدیم

ي متفـاوت، بـراي   هـا  گونهچون دیویی، کارناپ و ویتکنشتاین به درجات مختلف و به 

ینکه دیویی در تاریخ رشـته تعلـیم و   با ا.)همان(گرا اهمیت قائل است ارزشیابی عینیت

نظري است که بسیار در تأکید بر فرایندمحوري شهرت یافته است، لـیکن  تربیت صاحب

. قائل شده اسـت ه ي براي نتیجا ژهیونظرانی است که در اساس، اهمیت از جمله صاحب

وي براي عرضه مفهوم خود درباره تدریس و یادگیري از تمثیل خرید و فروش استفاده

گفت فروشی صـورت   توانینمهمچنانکه اگر خریداري نباشد، : او معتقد است. کندیم

گفـت تـدریس رخ داده    تـوان ینم،دگرفته است، به همین سیاق، اگر یادگیري رخ نده

  ).1910دیویی، (است 

در این دیـدگاه فراینـد در   . در دیدگاه دوم، ارزشیابی تفسیرگرا و کل نگر مورد نظر است

جه مورد تأکید است و چنین تأکیدي حاکی از فراتر رفتن از رفتار کلی مشـهود و بـه   برابر نتی

در ایـن  .حساب آوردن اموري است که به نحو ضمنی در فرایند ارزشیابی در جریـان اسـت  

آن  تـوان ینمـ دیدگاه، ارزشیابی باید ناظر به همه بافت دانش فرد باشد و این چیزي است که 

ـاروود،  (ت اسرا به رفتار ظاهري فروک در ایـن دیـدگاه اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه        ). 2009ب

صراحت همواره منجر به وضوح
1

و گاه تحت لواي صراحت امور پیچیده به ورطـه   شودینم

در نتیجه، تالش باید به شـکوفایی یـادگیري معطـوف باشـد و     . شودیمساده انگاري کشیده 

فنستر ماخر از کسـانی اسـت کـه    . ستتوفیق در یادگیري چندان مورد توجه نیتوفیق یا عدم

داللـت ایـن دیـدگاه بـراي     ). 1385نقـل در فـردانش،  (د دیدگاه او ذیل دیدگاه دوم قـرار دار 

بـه  انگارانـه  سـاده محوري رویکردي در معرض انتقاد و رهیـافتی  ارزشیابی آن است که نتیجه

  .ارزشیابی، آن هم در ارزشیابی تربیت دینی است

در نظام آموزش رسـمی  ر محوگرا و نتیجهدان ارزشیابی عینیتاکثر منتقاز همین رو،

ضمن طرفداري از ارزشیابی کل گرا و تفسیرنگر معتقدند که ارزشیابی فرایندمحوري که 

                                                                                                                              
1. clarity
2. assessment of learning about religion
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ي تربیـت دینـی و   هـا  برنامـه ي دینداري را مدنظر قرار دهد، براي ارزیـابی  ها مؤلفههمه 

ارزشیابی که در منابع مختلـف   این نوع. رویکردي مطلوب و مناسب است ،مخاطبان آن

تحت عناوینی همچون رویکرد کیفی، رویکرد توصیفی و رویکرد تفسیري مطـرح شـده   

ي هـا  جنبـه تنهـا بـر    توانینماست، نظر بر آن دارد که در سنجش محصول تربیت دینی 

همچنین اینان . کردي عاطفی و عملی نیز توجهها جنبهید بهباشناختی تأکید نمود، بلکه 

قدند که این مهم جـز بـا روي آوردن بـه ارزشـیابی فراینـدي و کیفـی از یـادگیري        معت

  . نیست ریپذامکان

و نویسندگان این حوزه پیرامون ارزشیابی از تربیـت   نظران صاحبلب کالم نقدهاي 

دینی متوجه آن است که هدف مسلم تربیت دینی، دیندار نمودن افراد است و نه دیندان 

جـدي از تـک بعـدي نگـري در ارزشـیابی از       بـه طـور  روي بایـد   از این. ساختن آنان

با دقـت و   وداري افراد پرهیز نمود و با به کارگیري رویکردهایی با جامعیت بیشتردین

  .ي دینداري به ارزشیابی تربیت دینی دست زدها جنبهمالحظۀ همه ابعاد و 

تفسـیر   ،زشیابی کـل نگـر  بر ار تأکیدتأمل این است که در دیدگاه اخیر نیزقابلۀنکت

بتـوان نتـایج را ارزیـابی و بررسـی      تر قیدقگرا و فرایندمحور در پی آن است که بهتر و 

چنین دیدگاهی، صرف نظر از توجه به نتیجـه، وجـاهتی بـراي بررسـی فراینـد، از       .دکر

  .ردیگینمر نظر د حیث صحت و سقم خود فرایند

نـی و ارزشـیابی آن، ایـن اوصـاف،     با توجه به مباحث مطرح شده درباب تربیـت دی 

بـه   به این ضعف رویکرد ارزشیابی کنونی از تربیت دینی اقرار نمود کـه صـرفاً   توانیم

بـاور، احسـاس و    تـر  قیـ عمي هـا  جنبهي شناختی دینی متکی است و از ها جنبهارزیابی 

را ایـن مسـئله    تـوان یمـ نیز  تریاساسلیکن از نگاه دیگر و چه بسا . کندیمعمل غفلت 

دار از منظـر اسـالم چـه    بررسی نمود که آیا حتی هنگامی که مشخص شـود، فـرد دیـن   

با نظر بـه   ،فراگیر و عمومی به طورابعادي دارد، ارزشیابی محصول و نتیجه تربیت دینی 

ارزشـیابی محصـول تربیـت     توانیمآیا ؟رسدیبه نظرممنابع اسالمی تا چه حد درست 

بـه  ؟بی کیفیت کار نظام یا برنامه تربیت دینـی تلقـی نمـود   معیار ارزیا به عنواندینی را 

ل بـا نظـر بـه منـابع اصـی      ،ی دیگر، آیا در نظر گرفتن چنین هدفی براي ارزشـیابی عبارت

  اسالمی، قابل توجیه است؟
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ي شـناختی و  هـا  جنبـه نجاست که ارزشیابی از تربیت دینی چه معطـوف بـه   ایمسئله

را شـامل  ) ، باورها، افعال و رفتارها شیگرا(آن  دانش صرف باشد و چه همه ابعاد دیگر

گـرا  ؛ هر چند که در الگوي عینیـت کندیمشود، محصول و نتیجه تربیت دینی را بررسی 

پـیش  ناقص و در الگوي مقابـل، یعنـی تفسـیرگرا و فراینـدمحور     به طورمحورو نتیجه

محوریـت توجـه بـه    دهد، هر دو دسته در گفته، با جامعیت بیشتري این ارزیابی رخ می

  . اندمحصول و نتیجه در ارزشیابی به نوعی مشترك

  روش

به بیان دیگر،در این روش پس از . استنتاجی است -روش اصلی انجام پژوهش تحلیلی 

نظـران در خصـوص ارزشـیابی،     ها و مواضـع برخـی از صـاحب    طرح و تشریح دیدگاه

هـا در   فسـیر نظـري دیـدگاه   تالش خواهیم کرد تا از طریق تحلیـل و ت چنانکه گذشت،

اي متمـایز از پدیـده   به تبیین و طرح ایدهمحور و فرایندمحور،خصوص ارزشیابی نتیجه

.ارزشیابی تربیتی دست پیدا نماییم

البته در بخش تحلیل دالیل نقلی از قرآن کریم، تـالش شـده اسـت کـه بـه تحلیـل       

موضوعی
1
ي از ا نمونـه وعی مـتن،  تحلیل موضـ . برخی از آیات قرآن کریم پرداخته شود 

و مـتن   شودیمي معینی در نظر گرفته ها مقولهنوع تحلیل محتواي کیفی است که در آن 

در صـورتی کـه شـواهدي از     .دشـو تحلیل و تفسیر می ها مقولهحسب این ر مورد نظر ب

ي از متن صـورت  ا ژهیوي مذکور فراهم آید، تصویر و توصیف ها مقولهمتن، متناسب با 

  ).271: 1387باقري، (تواند فهم جدیدي از آن متن را فراهم آورد که می گرفته است

براي استفاده از این روش تحلیل، در بخش دالیـل نقلـی مراحـل زیـر در پـژوهش      

بـا موضـوع    نخست برخی آیات قرآن کریم با در نظر داشتن ارتباط:حاضر انجام گرفت

به صورت صریح یا ضـمنی، بـه    ي کها هیآسپس هر . مل قرار گرفتأمورد بحث مورد ت

و با توجـه بـه معنـی و تفسـیر آن، مـورد      ثبت ،باب موضوع اشاره داشتر دیدگاهی د

رغـم  در فهم مضمون آیـات، علـی   ،با توجه به خاص بودن موضوع. تحلیل قرار گرفت

بـه  آیـات   تـر  قیدقو ترجمه در دسترس، در راستاي فهم ر گیري از انواع منابع تفسیبهره

                                                                                                                              
1.Thematic
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 ،ي آخر بـا نظـر بـه موضـوع مـورد نظـر      در مرحلهو  استفاده شدهتفسیرالمیزاناز ژهیو

  .تصویر و توصیفی متناسب و متالئم با آیات مربوط درباره موضوع مطرح شده است

علـی  -محور و فرایندمحور رایجشایان ذکر است با این استدالل که دو دیدگاه نتیجه

بـه   ،در فصـل مشـترك توجـه بـه نتـایج      -کیفیتر و دومی بت رغم اهتمام اولی بر کمی

  .اند گرفتههر دو دیدگاه مخاطب ادله نفی قرار  بنابراین. رسندیمتوافق 

  هایافته

هاي حاصل درباب موضوع در دو بخش دالیل عقلی و دالیل نقلی در رد رویکـرد  یافته

کـه مربـی   آن دارنـد  ر ین دالیل داللت با. دشونگرا در تربیت دینی ذیالً مطرح مینتیجه

. یـک اصـل عمـومی حـذر کنـد      به عنـوان گرایی تربیت دینی باید در ارزشیابی از نتیجه

. یسـت ندالیل نقلی مطرح شده در این قسمت صرفاً نقل نبوده و فارغ از وجـه عقالنـی   

کـه بـر خـالف     انـد  شـده بنـدي  تنهـا از آن جهـت ذیـل عنـوان نقلـی دسـته      ل این دالی

و تفکر نگارنده نیسـت و بـا اسـتناد بـه مـتن اصـیل        ي عقلی، دستاورد دانشها استدالل

.تبیین شده است -قرآن کریم–اسالم 

  نقلیدالیل.الف

محـور در  دالیلی در نفی ارزشیابی تربیتـی نتیجـه   توانیمبا استنباط از آیات قرآن کریم

 تـوان یمـ ز آیات متعـددي در قـرآن کریم  ابر این اساس، . حوزه تربیت دینی عرضه کرد

و  دانـد یمـ شائبه انبیـا  استنباط نمود که خداوند هدف از تربیت دینی را دعوت بیچنین 

آنان را با الحان مختلف از توجه و تمرکز بـر نتیجـه و پیامـد کـار خـود در راه تربیـت       

  :از جمله این آیات چنین است. داردیمباز

انا ارسلناك بالحق بشیرا و نذیرا التسئل عن اصحاب الجحیم -
1

ا بـه حـق   ما تـو ر (

فرستادیم که مژده دهی و بترسانی و تو پـس از انجـام رسـالت و اتمـام حجـت، دیگـر       

  ).مسئول کافران نیستی

                                                                                                                              
119/بقره. 1
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ما اشرکوا ...ا و لو شاء -
1

و مـا   داشتیمرا از شرك باز  ها آنخواستیماگر خدا (. 

  .نخواهی بود ها آنتو را نگهبان ایشان نکردیم و تو وکیل 

بـه  وما ان علیکم  هایفعلکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی قد جاء کم بصائر من رب-

ظیحف
2

آیات الهی و کتب آسمانی که سبب بصیرت شماست البتـه از جانـب خداونـد    (

آمده است؛ پس هر کس بصیرت یافت خود سعادتمند شد و آن که کور ماند، خـود بـه   

  .)زیان افتاد و من نگهبان شما از عذاب نیستم

فذکر انما انت مذکر-
3

خلق را متذکر ساز که وظیفه پیامبري تـو غیـر   و اي رسول ت(

  .) از این نیست

موریت و وظیفـه  أم صراحتاًبیش از پیش آنچه گفته شد، خداوند در این آیه  تأییددر 

ـ نمایمـ پیامبر را در مسیر تربیت دینی، بشارت و انذار معرفی  و پیـامبر را از دغدغـه    دی

  . کندیمسئولیت قومی که هدایت نخواهند شد، خلع م

انـد کـه برخـی از    به عالوه، آیاتی چند از قرآن کریم به این مطلب اختصاص یافتـه   

بدین جهـت، بـه   . افراد تحت هر نوع تربیت صحیح و ارائه طریقی هدایت نخواهند شد

هدایت نشدن افراد یا اقوام در پرتو یک نظـام تربیتـی را    توانینماستناد اشاره این آیات 

ی از نقص آن نظام تربیتی دانست؛ چرا که ممکن است با وجود نظـام تربیتـی   لزوماً حاک

از جمله ایـن آیـات مـوارد    . حصول و نتیجه مطلوب و مورد نظر حاصل نشود، مصحیح

  :زیر است

قبلـتهم و   به تابعآیه ما تبعوا قبلتک و ما انت  به کلولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب -

...ض قبله بع به تابعمابعضهم 
4

و تو اي پیغمبر محققاً بدان که اگر قسم معجـزه بـراي   (  

اهل کتاب بیاوري، پیرو قبله تو نشوند و تو نیز پیرو قبله آنان نشوي، بعضی از ملل پیرو 

ن شوي، بعد از آنکـه از جانـب   آناي جاهالنه ها هوساگر تابع . قبله برخی دیگر نگردند

  .)اهی بودخدا علم یافتی؛ در این صورت از ستمکاران خو

                                                                                                                              
107/انعام. 1
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...بالرسـل  به عـده و لقد اتینا موسی الکتاب و قفینا من -
1

و مـا بـه موسـی کتـاب     (

تورات را عطا کردیم و از پی آن پیغمبران فرستادیم و عیسی پسر مریم را به ادله روشن 

آیـا بـه هـر    . اقتـدار و توانـایی بخشـیدیم    القـدس  روحدادیم و او را به واسطه  ها حجت

ف هـواي نفـس شـما اوامـري از جانـب خـدا آورد کبـر ورزیدیـد؟         پیامبري که بر خال

  .)گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید

...ءانذرتهم ام لم تنذر هـم م ان الذین کفرو سواء علیه-
2

کـافران را یکسـان اسـت    (

  .)بترسانی یا نترسانی و آنان ایمان نخواهند آورد

...فان کذبوك فقد کذب رسل من قبلک-
3

س اي پیغمبر اگر تو را تکذیب کردند پ(

غمگین مباش که پیامبران پیش از تو را هم که معجزات و زبور و کتاب آسمانی روشـن  

  .)آوردند تکذیب کردند ها آنبر 

...و لما جاء هم کتب من عندا -
4

و چون کتاب آسمانی قرآن کریم از جانـب خـدا   (

 ها آنو با آنکه خود  کردیما تصدیق کتاب ایشان ر که يوجودن آمد، با آنابراي هدایت 

را داشـتند،   بر کـافران پیش از بعثت رسول انتظار پیروزي به واسطه ظهور خاتم پیمبران 

. کردنـد آنگاه که آمد و با مشخصات شناختند که همان پیغمبر موعـود اسـت، انکـارش    

  .)پس لعنت خدا بر کافران باد

...واذ اخذنا میثقکم و رفعنا فوقکم الطور-
5

و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم (

به جـد و جهـد بگیریـد و     میا دادهفراز شما برافراشتیم، آنچه را به شما ر و کوه طور را ب

فتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و بـر اثـر کفرشـان گوسـاله در دلشـان      ، گگوش فرا دهید

  .)ارددیوامایمانتان شما را به بد چیزي  دیمؤمنبگو اگر . سرشته شد

...و لن ترضی عنک الیهـود و اللنصـري حتـی تتبـع ملـتهم     -
6

و هرگـز یهودیـان و   (

                                                                                                                              

87/بقره. 1
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بگو در حقیقت تنها . ؛ مگر آنکه از کیش آنان پیروي کنیشوندینمترسایان از تو راضی 

هدایت خداست که هدایت است و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شـد، بـاز   

  .)برابر خدا سرور و یاوري نخواهی داشت ي آنان پیروي کنی، درها هوسهم از 

...تهم البینت بغیا بیـنهم ما جاء به عدهو ما اختلف فیه اال الذین اوتوه من ... -
1

پـس  (

بـود در آن اخـتالف    هـا  آناز آنکه دالیل روشن براي آنان آمد، به خاطر ستم کـه میـان  

ش به حقیقت آنچـه کـه   کردند، پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خوی

در آن اختالف داشتند هدایت کرد و خـدا هـر کـه را بخواهـد بـه راه راسـت هـدایت        

  .)کندیم

...ن و اذ اخذ اهللا میثاق الذی-
2

هنگامی که خداوند از کسانی که به آنان کتـاب داده  (

 شده پیمان گرفت که حتما باید آن را براي مردم بیان نمایید و کتمانش مکنیـد، پـس آن  

را پشت سر خود انداختنـد و در برابـر آن بهـایی نـاچیز بـه دسـت آوردنـد و چـه بـد          

  .)ي کردندا معامله

بر اساس آنچه از داسـتان  مصداق دیگر از آیات قرآن کریم در این باب آن است که

ن در جهت آنارغم تالش فراوان دعوت انبیاء در قرآن کریم مطرح شده است، غالباً علی

و در بین همان عـده کمـی    نددآورینمن ایمان آناوم خود، بیشتر قوم هدایت و تربیت ق

و تنهـا تعـداد    بردندیبه سرم، تعدادي در تزلزل بین کفر و ایمان نددآوریمهم که ایمان 

-ر نتیجه، بر اساس ارزیـابی نتیجـه  د .نددشیمبسیار محدودي از ایمان راسخ برخوردار 

از جملـه   .دریـ گیمـ بیاء مورد تردید قـرار  حت و سالمت دعوت بسیاري از انص محور،

  :کنند، مورد زیر استآیاتی که بر این واقعیت تصریح می

و آنگاه که بـا موسـی چهـل شـب قـرار       (3...و اذا وعدنا موسی اربعین لیله ثم اتخذتم -

  .)گذاشتیم، آنگاه در غیاب وي گوساله را گرفتید، در حالی که ستمکار بودید

این دست که در باب اقوام مخاطب انبیاء مختلف در قرآن مجیـد  این آیه و آیاتی از 
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نوح، ز ي فراوان انبیاء، اعم اها تالشاشاره به آن دارند که با وجود همه  ،بیان شده است

و اکثریت قـوم ایـن    نددآوریمباز عده قلیلی ایمان  )السالممعلیه..(یهود، موسی و عیس

دعوت این انبیـاء   توانینمطعاً ق .نمودندیمانبیاء بزرگ از پذیرش دعوت آنان سرپیچی

است، صـرف توجـه بـه     گرفتهیمبزرگ را که تحت مراقبت و حمایت خداوند صورت 

  .نتایج آن که بر طبق انتظار نبوده است، نوعی برنامه تربیتی ناصحیح خواند

یاتی از قرآن مجید حاکی از آن است که ارزیابی محصول تربیت دینـی و دینـداري   آ

داوند در این آیات کفایـت خـود را بـراي    خ. اد تنها به خداوند واگذار گردیده استافر

  : از جمله این آیات موارد زیر است. دینمایماین کار به مخاطبان تربیت اعالم 

...ن ما ءامنتم به فقد هتدوا و ا به مثلفان آمنوا - 
1

پس اگر آنان به آنچه شما بـدان ایمـان   (

؛ ولی اگر روي برتافتید جز ایـن نیسـت کـه سـر     اند شدههدایت  طعاً، قایمان آورند دیا آورده

  .)ستیز دارند و به زودي خداوند آنان را از تو کفایت خواهد کرد که او شنواي داناست

وال تجسسـوا ... یا ایها الذین امنـوا اجتنبـوا  -    
2

ـ ا آوردهاي کسـانی کـه ایمـان      از  دی

گناه است و جاسوسی نکنید و بعضی  ها گماناز ي ا پارهبپرهیزید که  ها گمانبسیاري از 

  ...از شما غیبت بعضی نکند 

...تلک امه قد خلتلها ما کسبت و لکم ما کسبتم-
3

آن جماعـت را روزگـار بـه سـر     (

انـد،  کـرده یمآمد، دستاورد آنان براي آنان و دستاورد شما براي شماست و از آنچه آنان 

  .)شما بازخواست نخواهید شد

...م من بعد ما جاءتکم البیناتفان زللت-
4

و اگر پس از آنکه براي شما دالیل آشکار (

  .)آمد دستخوش لغزش شدید بدانید که خداوند تواناي حکیم است

-شود در کل، تمامی این چهار دسته آیات نافی نگاه نتیجـه گونه که مشاهده میهمان

  .ستا هامحورانه از جانب مربی در تربیت دینی انسان
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  عقلییلدال.ب

با عنایت به ماهیت و هویت تربیـت دینـی و    با تحلیل و تفسیر منطقی و نظري و اساساً

در حوزه تربیت دینـی  محوردالیلی در نفی ارزشیابی تربیتی نتیجه توانیمارزشیابی نیز 

مانع براي رشد دینی فـرد،   نیتر بزرگکند که اولین استدالل عقلی حکم می.عرضه کرد

فـرد را بـه سـمت     توانـد یمـ این ارزیابی، چه مثبت و چـه منفـی،  . است ارزیابی از آن

نشان داده اسـت حتـی بـراي رشـد      ها انحراف از هدف تربیت دینی هدایت کند بررسی

و مشـاهده شـدن در حـین انجـام کـار      هاي کیفی همچـون خالقیـت، احسـاس   ویژگی

چه رسد به آنکـه امـري   منفی بر خالقیت و عملکرد خالقانه داشته باشد؛  تأثیرتواندیم

عنی امري که ویژگی ذاتی آن ایـن اسـت   ی ؛دمانند رشد دینی و دینداري فرد در نظر باش

چه حاصل ارزیـابی رشـد   چنان. بینی باشداز تظاهر و یا خودبزرگ به دورکه خالصانه و 

مثبت اعالم شود، فرد را به ورطه خودبینی و عجـب و   -در صورت مناسبت–دینی فرد 

و چنانچه حاصل این ارزیابی منفی اعالم شود، منجر بـه یـأس و ناامیـدي     شاندکیمکبر 

وحتی ممکن است به فـرد القـا شـود کـه      شودیمفرد از گام برداشتن در طریق هدایت 

خود را با پایین بودن درجه رشد دینی بپذیرد و از تالش در جهت بهبود و ارتقاي خود 

مطلوبی بـر رشـد   تـأثیر و چـه منفـی،  ، چه مثبتپس نتیجه ارزیابی تربیت دینی.بازماند

  .دینی فرد ندارد

رزشیابی باید در خدمت فرایند تربیت قـرار گیـرد؛ در   ایک دلیل عقلی دیگر آن است که 

ـا روح   .چیز در خدمت ارزشیابی اسـت محور همهکه با تأکید بر ارزشیابی نتیجهحالی ایـن ب

در ایـن رویکـرد ارزشـیابی،    . کنـد دور میتربیت دینی ناهمساز است و آن را از هدف خود 

آید و نتیجه به هـر صـورت ممکـن حاصـل شـود و در نهایـت،        به وجودبراي آنکه عینیت 

، محتـوا و همـه   هـا  روشتا هر کجا الزم باشد، اهداف،  دیباارزشیابی به نیات خود نائل آید،

ـاهاي ارزشـیابی تبع   ها خواستهازعوامل و عناصر دیگر برنامه، ـارتی   . یـت کننـد  و تقاض بـه عب

یـد  با؛ به طوریکه ارزشـیابی کـه   شودیمدر این مورد جایگاه هدف و وسیله جا به جا دیگر،

  .شودیمهدفی درجه اول مطرح  به عنواندر خدمت تحقق اهداف باشد، خود 

نوشـتاري   صـرفاً  يهـا  آزمـون ر مورد اینکـه  د. توان دلیل دیگري مطرح کردحال می

ي فراوانـی  دهایتردبه لحاظ منطقی داري واقعی افراد را بسنجند،ین، درایج در ارزشیابی
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ي اصیل فرد در هر زمینه هايریگنکه به احتمال قریب به یقین، یاداز جمله آ.وجود دارد

تا چه رسد بـه آنکـه ایـن یـادگیري از     د تنها با یک طریق ارزیابی نمو توانینمدیگر را 

بپـذیریم کـه    انگارانـه  سـاده حتی اگـر بسـیار   به عالوه،.جنس دینی و چندوجهی باشد

بـا  ،سـنجند یمـ افراد را داري اصیل و واقعیي نوشتاري رایج در ارزشیابی،دینها آزمون

زادي و ، آمعیـار بررسـی کیفیـت نظـام     بـه عنـوان  سنجش محصوالت نظام تربیت دینی

نادیـده   ،تاسـ  تأکیـد اختیار انسان در انتخاب مسیر خود که در دین اسالم بسیار مـورد  

  .شودیمانگاشته 

حتـی اگـر   . تواند سهم واقعی تربیت دینی را نشان دهداز طرف دیگر، چنین ارزیابی نمی

ـا توجـه بـه    سؤال اینجاسـت کـه  ،دهدیمي رایج نتایج واقعی را نشان ها آزمونبپذیریم که  ب

به ویـژه  ،ر آناندرکاي دستروهاینو ماهیت تربیت و انسان از طرفی چندگانهابعاد پیچیده و 

کیفیت محصوالت نظام تربیت دینی را ناشی از یک نظـام   توانیما چه حد تدر تربیت دینی، 

ر نتیجـه، در عمـل   د. توان پاسخی صریح به این پرسـش داد پیداست که نمی؟ خاص دانست

ابهـام در  ل مکی بـه رفـع مشـک   ، کي این محصولهایژگیوکیفیت و ارزیابیارزیابی و عدم

ـا      توانینمواقعیت آن است که . .کندینمهايریگتصمیم دریافت چـه سـهمی از مطلوبیـت ی

نتایج،حاصل نظام تربیت دینی است تـا بـر اسـاس آن در مـورد ادامـه مسـیر،       ت مطلوبیعدم

و هـا  تشـکل ، هـا  گـروه یـا افـراد،   آ .گیري شـود اصالح آن تصمیمو متوقف ساختن یا تغییر 

هـر  ... خانواده، گروه همسـاالن و   ،م از نظام آموزش رسمیدر تربیت دینی، اعر ي مؤثنهادها

، دیـ آیمـ مرتباً با توجه به نتایجی که بـه بـار    ،بدون در نظر گرفتن سهم دیگري تواندیک می

  سوگیري جدید اتخاذ کند؟

ي نادرست ها هیروتوان اقامه کرد این است که اگر نظام مبتنی بر آخرین دلیلی که می

اصـالح آن خیـال   و نسـبت بـه بـازنگري     توانی، نمی هم دست یابدگاه به نتایج مطلوب

از  دهـد یمـ ، آنچه در تربیـت دینـی اصـیل رخ    رسدیبه نظرمبسیار بعید.آسوده داشت

بنابراین، بازنگري در یک چنـین نظـام   . چنین روندي که وصف آن گذشت، پیروي کند

  .ارزشیابی بسیار ضرورت و فوریت دارد

  گیرينتیجه

وجهـه  بخشی از تعلیم و تربیـت دینـی بایـد فهـم صـحیح آن     به عنوانارزشیابی  با پذیرش
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در ایـن زمینـه   .مو انحرافات، موانع و مشکالت آن فائق آیـی  هایبدفهمهمت قرار گیرد تا بر 

کمبود یک فلسفه، و هدف مشخص و تعریف شده براي ارزشیابی متناسب با ماهیـت   اساساً

منجـر بـه انحـراف از وادي تربیـت دینـی       تواندیمست که ي اا عمدهاین نوع تربیت مشکل 

چه چیز هستند و نتیجـه   به دنبالشود؛ به طوریکه متولیان امر متوجه آن نباشند که در نهایت 

 ردیـ گو ابزار به جاي هدف قرار  شودکه غالباً جایگاه ارزشیابی و اهداف، جا به جا  شوداین 

ـازنگري   از این. دیآو هدف در خدمت وسیله در رو، ارزشیابی در نظام تربیت دینی مستلزم ب

چالش انتخاب بین نتیجه محوري و فرایند محـوري در امـر تربیـت و     آنکهبا .باشدیمجدي 

ـایج تربیـت در جهـت حصـول     ا سابقهارزشیابی از آن،  متعاقباً ي طوالنی دارد، ارزشیابی از نت

 ه ارزشیابی فراینـدمحور نیـز عمـدتاً   ن بحتی در دید معتقدا. اهداف، امري پذیرفته شده است

، ایـن  نظره بکه  باشدیمگیري نتایج و پیامدها بررسی کیفیت شکل ،منظور از ارزشیابی فرایند

لـیکن هنگـامی کـه بحـث از     . آن اسـت تـر  معتـدل محوري، اما از نوع نگاه خود، نوعی نتیجه

ـ  باتربیت دینی است، براي چنین تربیتی و ارزشـیابی از آن   ه جـاي تأکیـد بـر الگوهـاي     یـد ب

اهداف ارزشـیابی  . برگرفته از منابع غیردینی، به الگوهاي برگرفته از منابع غنی دین تکیه شود

ـانی   باید برگرفته از خود دین و مطابق روح آزادمنشی، اختیار و آزادي متناسب با کرامت انس

بـر ایـن   . ی اقتبـاس شـود  بررسی تطبیقـ  گونه چیههم بدون ن ، آها نظامباشد؛ نه آنکه از سایر 

ارزشـیابی بایـد در بعـد هـدف از تمرکـز بـر       ي پـژوهش حاضـر،  ها افتهاساس و با نظر به ی

فاصله پیـدا کنـد و بیشـتر معطـوف بـه      )دانیآن هم نتایج شناختی در حد صرف دین(نتیجه،

حرکـت در مسـیر   "فراینـد  مفهوم فرایند نیز باید از فرایند تشکیل محصـول بـه  . فرایند گردد

تغییر یابد؛ به عبارتی، همـواره بایـد کـل فراینـد      "حیح تربیت دینی و مطابق با تعالیم دینص

نـه صـرفاً صـحت     ،یادگیري و حتی خود نظام ارزشیابی مورد ارزیـابی قـرار گیـرد   - یاددهی

متعاقب این چرخش هدف در ارزشیابی، در بعـد روش نیـز ارزشـیابی از    .محصول این نظام

اگر هدف مراقبـه از فراینـد و روال تربیـت دینـی     . بع هدف خود شودید تابایمتربیت دینی 

ین شده مکتب تربیتی مبنا بـه انحـراف و   یاست تا از مسیر اصلی منحرف نگردد و از مدار تع

- نتیجـه ي ارزشیابی از تربیت دینی نیز نباید بر اساس الگـوي ها روشیا ابتذال کشیده نشود؛

  .باشدمحصول قطعی آنچه که قصدشده، داشتهی به ابیدستمحور باشد و اصرار بر 

گرا در ارزشیابی مبتنی بر یک جهـان بینـی مـادي و    در یک نگاه کلی، رویکرد نتیجه
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شناسی مبتنی بر عدم اراده و اختیار براي انسان و نگاه ابزاري و سـود انگارانـه بـه    انسان

فی که در ایـن نوشـتار   در حالیکه رویکرد فرایند محور با تعری. انجام امور و کارها است

شناسی مبتنـی بـر   از فرایندمحوري مد نظر است مبتنی بر یک جهان بینی فرامادي، انسان

بـه عبـارتی   . باشـد  اي به انجام کارها و امور مـی  اراده و اختیار براي انسان و نگاه وظیفه

را کـه رویکردفراینـدگ  دارد در حـالی گرا، نگاه تحمیلی و اجبار محورانـه رویکرد نتیجه

هاي پیش گفته مبنـی بـر تطـابق و     تبیینبر بنابراین محور، اراده واختیارنگر است؛وظیفه

حرکـت در مسـیر   "سازواري دیدگاه فرایند محوري که در آن فراینـد بـه معنـی فراینـد     

باشد، بـا  یادگیري مطابق با تعالیم دین-یا به عبارتی فرایند یاددهی "صحیح تربیت دینی

محور در ارزشـیابی از تربیـت دینـی از جانـب مربـی،      یکرد نتیجهمستندات اسالمی، رو

بنا به رویکرد فراینـد محـوري کـه توصـیف آن رفـت،      . رویکرد رویکرد مقبولی نیست

رصد کردن و حفظ فرایند تربیت دینی در مسـیر صـحیح و اصـولی آن در عـین اینکـه      

ره نظر بر حفـظ  با چنین رویکردي، هموا. انجام تکلیف است خود، هدف و نتیجه است

صـول بـه قیمـت حصـول نتیجـه مـورد       اسـت و هرگـز ا  اصول تربیت از جانب مربـی 

شـود کـه    تربیت دینی نیز متعاقباً هنگامی مطلوب تلقـی مـی  . شود پوشی واقع نمیچشم

  .براساس اصول ارائه شود و صرفاً نیل به حداکثر نتیجه دلخواه، مالك معتبري نیست

قت نظر است که با بـذل توجـه کورکورانـه بـه ایـن      در این مسیر در خور توجه و د

کـاري و  محوري حمل بر اهمـال نکته که نتیجه نامطلوب حمل بر شکست نیست، فرایند

محوري در نگاه جدید به فراینـد . هاي تربیت دینی نگردد کم توجهی به اهداف و رسالت

د، لـیکن  در ارزشیابی گرچه پاسخگویی در قبال نتیجـه تربیـت، محلـی از اعـراب نـدار     

  .پاسخگویی در قبال انجام وظیفه، نقطه نظر وزین این دیدگاه است

امـا  . اسـت  فرایندمحورانه با تعریفی که از آن گذشـت، در این دیدگاه اساس بر نگاه

ممکن است گاه لزوم توجه به نتیجه به میـان آیـد و در مـوارد خاصـی و از منظرهـایی      

یابـد کـه پـرداختن بـه ایـن  مـوارد و       متفاوت، ممکن است توجه به نتیجه موضوعیت 

، ایـن  شـود یملیکن اصلی که ثابت فرض . از مجال نوشتارحاضر خارج است ها گاهیجا

است که حتی در صورت لزوم، توجه به نتیجه، عدول از اصول حرکت در مسیر صحیح 

. به قیمت رسیدن به نتیجه دلخواه روا نیست تربیت دینی
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مربی درباره شکست و موفقیت در تربیـت دینـی   براساس چنین رویکردي، قضاوت 

حرکت در مسیر صحیح تربیت دینی وانجـام وظیفـه بـر طبـق اصـول،      بر محور بررسی

اي بـر پیکـر روال    امتنـاع و عـدم پـذیرش مخاطبـان، خدشـه     بنابراین  شود؛بازسازي می

شود و صرف منتج شـدن بـه نتـایج نـامطلوب، شکسـت تلقـی        اصولی تربیت تلقی نمی

  .رددگ نمی

به این ترتیب، ارزشیابی از تربیت دینی بایـد از سـنجش نتیجـه بـه سـمت ارزیـابی       

دقت و تمرکـز بـر    به عنواناز این، از تلقی فرایندمحوري  تر مهمفرایند معطوف گردد و 

کیفیت محصول و کیفیت تشکیل آن به سمت فرایندمحوري در حکم مراقبت از حرکت 

یادگیري بر مبنـاي اصـول   -سالمت روند یاددهیعرضه تربیت دینی و در مسیر صحیح

  .ملهم از دین، تغییر شکل یابد

آنچـه از چهـار   بندي کلی و با توجه به دالیل عقلی که ذکر شد و به اتکـاء در جمع

، ارزشـیابی از نتیجـه و محصـول تربیـت دینـی از جانـب       دیآیمدسته آیات نقل شده بر

توجیه نیست؛ مگر در مواردي خـاص و  لن رویکردي قاب، آدر کلیت و عمومیت ،مربیان

همچنین، محصـول  . به منظور مقاصدي ویژه که محل بررسی و بحث این نوشتار نیست

معیار معتبري براي صحت و سـقم کـار یـک نظـام     مثبت یا منفی یک نظام تربیت دینی

و در توجه به فراینـد تربیـت دینـی بایـد فراینـد بمـاهو        شودینمتربیت دینی محسوب 

ـ    ) از حیث فذکر انما انـت مـذکر  (د فراین فراینـد بـه معنـاي فراینـد     ه مـد نظـر باشـد، ن

پـذیرفت کـه مربیـان نظـام تربیتـی بـراي        توانینمدر نهایت  .بنتیجه مطلوگیريشکل

چیزي که معلمان نظام تربیتی مکاتـب الهـی و انبیـاي    ن تربیت دینی خود هدفی فراي آ

  .تعریف نمایند اند، داشتهعظام مدنظر 

الزم است در مسـیر ارزشـیابی از تربیـت    ،یی که صورت گرفتها استداللنظر به  با

ر اگـ . نـه نتیجـه آن   ،نفس و هویت آموزش و تربیت مربیان جدي گرفته شود داًیاکدینی 

چیزي ن از آ تر دامنهو پر  تر عیوستربیتی براي تربیت دینی خود تکلیفی مربیان یک نظام

ه باشند که معلمان نظام تربیتی مکاتب الهی و انبیاي عظـام   را تعریف کنند یا انتظار داشت

  .اندتالشی نافرجام کردهو ، به بیراهه رفته اند بودهبه آن مکلف 

گراي رایج در ارزشیابی از تربیت دینی و با با نگاهی به دو الگوي فرآیندگرا و نتیجه
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در تربیـت دینـی،    موریـت مربـی  أهاي این پژوهش، از زاویه رسـالت و م توجه به یافته

ي دیدگاه هایکاستبا توجه به این بنابراین.دینمایمرخ ا گریی در دیدگاه نتیجههایکاست

 -شـد که با استناد به برخی آیـات قـرآن مجیـد پیرامـون آن بیشـتر اسـتدالل       -گرا نتیجه

نگارنده دیدگاه فرایندگراي دیگري با تعریف خاص خـودرا متفـاوت از فراینـد گرایـی     

بمـاهو فراینـد   د ؛ دیدگاهی که به ارزیابی درستی فراینشودیمدر ارزشیابی متصور  رایج

واه خ خود امري ارزشمند و مطلوب است، نفسهیف؛ چرا که فرایند تربیت، کندیمتوجه 

  .ي منجر شود یا نشودا جهینتبه 

گرایی در تربیت دینی در پرتو سنت و احادیث معصومین شود نفی نتیجهپیشنهاد می

از طرفـی دیگـر، ایـن مطالعـه     . واکاوي بیشتري قرار گیرد ددر تحقیقات بعدي مور) ع(

ناظر بر کلیات و مبادي نظري ارزشیابی فرایندمحور در تربیت دینی بود؛ از اینرو،  عمدتاً

بعدي به دنبال یافتن روش و الگوي اجرایـی و و عملیـاتی    هايپژوهششود توصیه می

حوري با نگاه مورد نظر این نوشتار بـه فراینـد، در ارزشـیابی    کردن دیدگاه بدیل فرایندم

هـاي مختلـف آمـوزش و    تربیت دینی که معطوف به خود فرایند تربیت دینی در حـوزه 

مسـتقل و   هـاي پـژوهش کـه البتـه نیازمنـد    ند باشپرورش رسمی، عمومی و غیررسمی،

  .تلفیقی متعددي است
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