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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی ترویجی آموزشـ  علمی نامه فصل

  1400وهشتم، زمستان  سال هفتم، شماره بیست

 تربیت دینیشناسی  بر مفهومتأکید  هاي دانش ضمنی باداللت

  براي یادگیري و  تدریس در مقطع ابتدایی
  2، بابک شمشیري1سیدحسن هاشمی

  20/12/99پذیرش:                                                                   27/10/99دریافت:

  
  چکیده

 حوزه در تربیت دینیشناسی بر مفهومتأکید  با دانش ضمنی هايداللت واکاوي پژوهش، هدف این
 یادگیري، بر و تدریس در دانش ضمنیهاي داللت استدالل که این است. با یادگیري و تدریس

آموز رخ هاي ذهنی استوار بوده، در ارتباط کنشی میان آموزگار و دانشقضاوت شخصی و تجربه
یادگیري  و تدریس ،تربیت دینیمفاهیم  استنباطی،-تحلیلی هدف با روش این به دستیابی دهد. براي می

با توجه به  در نهایتو  شدهاي دینی تشریح ضمنی با یادگیري آموزهتحلیل و نسبت تدریس ضمنی
هاي شیوه ،آموزاندر دانش» مذهبی انتزاعی«و  »مذهبی عینی«، »مذهبی شهودي«تفکرِ  ي هگان سه مراحل

 سال، مقطع ابتدایی 11تا  9سال و  9تا  6رده سنی  در دو تربیت دینیمفاهیم  یادگیري ضمنیتدریس و 
سال،  9 تا 6 رده سنیدینی شیوه تربیتاین که  ) استنباط و مطرح شدند. نتیجهمذهبی عینیمرحله تفکر (

از جاذبه و تأثیر  آموزدانشو  معلم ارتباطی کنشتا  کندشکل پیدا می »ادبیات مذهبی«در چارچوب بیان 
آمیز از مفاهیم پردازي محبتتصویر«سال، استفاده از شیوه  11تا  9رده سنی  در باشد والزم برخوردار 

  .شدبا هدف معنابخشی شخصی نسبت به مفاهیم دینی مطرح » هاي دینیداستان«در قالب » دینی

  ، تدریس و یادگیري، مقطع ابتدایی.تربیت دینی، دانش ضمنیها: کلید واژه
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 مقدمه
مخاطبان به اهداف غایی  دستیابیبا هدف » اي براي زندگی درونبرنامه« ، اغلب تحت عنوانتربیت دینی

را پایه و اساس حیات آدمی  تربیت دینی) 1374( . شریعتمداريمطرح شده است تربیت و انسان مطلوب
داند که ) هدف اصلی را تسهیل سیر صعودي و تکاملی انسان به سوي کمالی می1363( دانسته و شکوهی

 تربیت دینی حوزهنظران  صاحب رويپیش همیشه اساسی پرسش در خلقتش مقدر شده است. اما یک
 این دنبال ) به1384سجادي،( است کدام تربیت دینی به رویکرد بهترین که دارد و است وجود داشته

 ترین مهم جمله از که تربیت دینیي  هدر برنام موجود عناصر خصوص در هاییو چالش ها پرسش، سؤال
تربیت  در یادگیري و تدریس به رویکردي راستی چه به شود. می است مطرح یادگیري و تدریسآنها 
 وضعیت از مناسب دادهایی برون و بکاود شیوه بهترین به عنصر را این دارد که را آن توانمندي دینی

 آزادي با تربیت دینی که ) را1993 ،1گاردنر مثلنظران ( صاحب برخی باور این و کند عرضه موجود آن

 اصل این با راستا هم تربیت دینی در نوع تدریس و یادگیري چه بکشد؟ چالش به است تعارض در فکر

 را او و )1375 ،2شفلید( باشد آزادانه فرد به انتخاب کمک باید که تربیت است تربیت و تعلیم مقبول

  است؟ راستا هم نکند، محدود
بندي به پذیري افراد، دانش است. دانش در یک تقسیمگذار بر تربیتتأثیر یکی از عوامل بنابراین،

ها و ) قابل تعریف است که در زمینه1995، 3تاکوچی نوناکا و( شکل مجزا به دانش صریح و ضمنی
 باشدمند میهاي نظري و نظامصریح دانشی محصور در دانششود. دانشهاي متفاوت کسب میتجربه

دانشی است که بر مبناي عمل یک معلم و یا  دانش ضمنی). در صورتی که 2011، 4آنالویی و همکاران(
شود که هاي فرد را نیز شامل میها و ارزشاز  تجارب، مهارتتر  هاي وسیعهر شخص دیگري، دامنه

، 5پوالنی( دهدثیر قرار میتأ اما به شدت رفتار و عملکرد را تحت ،گرچه در هیچ پایگاهی ذخیره نشده
 بر یادگیري کاربردي و هوش عملیتأکید  با دانش ضمنی). عالوه بر این، 2006، 6و  شیم و روت 1365
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) بر 2002، 1گولري( ها و عواطف شخص داشتهها، ارزش، ریشه در تجارب، ایده)1397جالوندي، (
  ). 2002، 2تسوکا( گذاردمی تأثیر ذهن، رفتار و ادراك فرد

 ،برندي به کار میمؤثر دانشی است که افراد آن را به شکل دانش ضمنیاند که برخی بر این عقیده  
قابل طرح ها در محتواي درسی ). این دست دانش1997، 3بِري( توانند آن را بیان کننداما به سختی می

). این 2010، 4هیرش( هم آگاه نیستیمآنها  که ما ضرورتاً از کاربرد هستنداي به گونهمعموالً د و نباشنمی
هاي افراد است که خود ها و بینشاي، ارزشدانش ترکیبی سیال از تجارب شخصی و اطالعات زمینه

  ). 2010، 5هنري( آیدچارچوب جدید براي تجارب جدید به شمار میگردآورنده 
هاي شخصی و زیسته، مهارت ، دانشی ذاتی است که محصول تجربهدانش ضمنیاین که  نکته مهم 

چارچوب مناسب براي ارزیابی و به مشارکت  ،هاي شهودي افراد بوده، الف) به لحاظ ماهويقضاوت
آورد؛ در مقابل توصیف و توضیح ید میان یک گروه را فراهم میها و اطالعات جدگذاشتن تجربه

خودکار ب) در بستر  طور به شود کهامري رویدادي قلمداد می دانش ضمنیکند. به عبارتی مقاومت می
هاي ساختگی و انتزاعی شان نسبت به موقعیت هايمفیدتر افراد به هدف دستیابیزندگی واقعی به منظور 

  ). 1998، 6ترنبرگاس( گیردصورت می
ضمنی تجربه صورت  به رو ضرورت توجه به آنچه یادگیرندگان در بستر نظام آموزشیاز این 
هاي رسمی و از قبل کنند، حکایت از آن دارد که نظام آموزشی به موازات اجراي وظایف و مسئولیت می

ب اهداف و تعیین شده، داراي مجموعه دیگري از کارکردها نیز هستند که اگرچه در قال
ات چشمگیري بر ابعاد شخصیتی تأثیر گیرند، اماهاي صریح مورد توجه قرار نمی سایستگذاري

مستقیم بخشی از دانش و تجارب آموزشی و اي غیراتی که به گونهتأثیر د داشت.نیادگیرندگان خواه
دانش، به بهترین  )، از راه مشاهده عمل شخص واجد این1390امینی و دیگران، ( تربیتی فراگیران بوده

  ). 1996، 7فلک( شودشکل فراگرفته می
تدریس و آموزشِ مدرسه به  فرایند در این نهفته است که در دانش ضمنیاثر مفهوم  ترین مهمشاید  

جایی نوشته شده  نه در دانش ضمنیخواند. منزله متنی که باید تفسیر یا معانی ضمنی آشکار گردد، فرا می
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تمام خصوصیاتش، آن را آگاهانه  بلکه محیط آموزشی مدرسه، با دهد؛ را درس میو نه هیچ معلمی آن 
و اند،  معلمان مدرسه تا چه اندازه در این زمینه متبحر و شایستهاین که  دهد؛ صرف نظر از آموزش می

میان نبوده است. در واقع  گاه سخنی از آن درگیرند که هیچ آموزان، در معرض چیزي قرار میدانش
آموز به است که دانش آموزشی محیط در ابعاد گوناگون زندگی از شامل بسیاري نش ضمنیدا

بت به تحصیل و یادگیري پیدا رویکرد خاصی نسبت به زندگی و نگرش خاصی نس آن، تأثیر مرورتحت
به عنوان یک پروسه آموزشی  دانش ضمنیتوان در اینجا نمود، این است که ند. استداللی که میک می
همواره در حال انجام است و در بنابراین، تواند توسط تعامالت اجتماعی در یک محیط مشخص شود. می

تواند از ها و اصولی است که میها، نگرشآموزان درباره ارزشهاي ضمنی به دانشخدمت انتقال پیام
  ).1،2013جوآنا کونیچکا( آموزان صورت بپذیردطریق روابط متقابل بین معلمان و دانش

صریح از از آن جهت است که اثرگذاري آن، در کنار دانش دانش ضمنیبیشتر ضرورت وجود  
 باشدمی ،آموزند آموزان در اثر حضور در متن نظام رسمی تجربه کرده و می توجه به تمامیت آنچه دانش

ابتدایی بر ، در مدارس دانش ضمنیصورت  به تربیت دینیطرح بنابراین، ). و 2011، 2ایبرت و همکاران(
هستند که روبرو  صریح در مدرسهصورت  به بینی مذهبیاساس این فرض است که کودکان با یک جهان

 طور به تدریس و یادگیري)( آموزش هايفرایند در به آن را مربوط اي از پیامدهايبناست مجموعه
 و شودخطی انجام میغیر نقیض، و بنا به ماهیت ضمنی بودن آن ضد هامپیا این کنند. البته تجربه ضمنی

).  لذا آنچه که 2009، 3هنگونبرگی( کندکسب می خاص خودش شیوه به راآنها  ايیادگیرنده هر
آموزان نسبت به دانش رفتار و هانگرش عواطف، افکار، شود اثر پایدارتر و ماندگارتري برکسب می

  خواهد داشت.  »صریح و رسمیدانش«
هاي تدریس، به فرایند ، دریادگیري ضمنیبه منظور به حداکثر رساندن  دانش ضمنیرو، از این  

آفرینی از اهمیت خاصی برخوردار است که در پژوهش حاضر مورد بررسی عنوان عامل مهم در دانش
هاي زیر سؤال آموزان بیان و  توصیف شود. بر این اساسدانش تربیت دینیقرار گرفته تا چگونگی آن بر 

  مطرح شدند:
  چگونه است؟  یادگیري ضمنیتدریس و  فرایند در دانش ضمنیکاربرد  -
 چیست؟  تربیت دینیبر  مؤثر تدریس و یادگیري فرایند براي دانش ضمنینسبت  -
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ان مقطع آموزهاي دینی دانشهاي در تدریس و یادگیري آموزه، چه شیوهدانش ضمنیباور به  -
 ابتدایی به دنبال دارد؟

- ش تحقیق در این مقاله از جنس فلسفه بوده، داراي ویژگی دو وجهی تحلیلی با این توضیح که رو
الذکر، در این مقاله نخست با . لذا براي حل مسائل فوقهاي کیفی استتجویزي و در زمره پژوهش

، دانش ضمنی، تربیت دینی) 1991، 1شورت( روشنگري از راه تحلیل مفاهیم به فهم، توصیف و تشریح
 ) تعریف مفهوم؛1( شود. بدین منظور تحلیل مفاهیم در چارچوب:  می پرداخته یادگیري ضمنیتدریس و 

دادن  ) نشان4( مقایسه مفهوم مدنظر با مفاهیم نزدیک به آن و )3( مشخص ساختن حدود مفهوم؛ )2(
پذیرد. پس از شفاف ساختن مفاهیم، ضمن توصیف صورت می) 2010، 2سودابی( انسجام منطقی مفهوم

دانش دهـیم کـه  پردازیم و نشان می هاي تفکر مذهبی، به کاربردهاي آن در مقطع ابتدایی میسبک
هاي تدریس و یادگیري مفاهیم دینی و موضوع تفکر ذهنی، چگونه فهم ما را از شیوه تربیت دینی ضمنی

  .دهد ایش میدینی افزهاي  را در درونی کردن مفاهیم و آموزه آموز دانشبهبود داده، عملکرد نقش 
 

  تربیت دینی
است، به  "Religious Education" و در انگلیسی معادل »التربیۀ الدینیۀ«که در عربی معادل  دینی تربیت

و محتواي خود را  تربیتی که منسوب به دین است الف) ؛معنا داللت کند تواند بر دومنزله یک ترکیب می
از تجربه و عقل و علم بشري مثالً  خود را از غیر دین،گیرد؛ در مقابل تربیتی که محتواي از دین می

گیرد. ب) تربیتی که براي دین است؛ یعنی تربیتی که در خدمت اهداف دین است، خواه محتواي آن  می
  ). 1379زارعیان، ( از دین گرفته شده باشد یا نباشد

ي است که فرایند منتج از آن تربیت دینیشود و دین به عنوان نوعی زندگی قلمداد می الف، در معناي  
). این نحوه زندگی، بر مبناي اصول، 189 :1379حسینی، ( سازد آدمی را براي نحوه خاصی از حیات مهیا می

گیرد که از طریق دین و عقاید و شریعت به آدمی عرضه  اي شکل می قواعد و راهبردهاي از پیش تعیین شده
 مورد تحلیل قرار داد: کرد وتوان به سه دسته تفسیم  می را تربیت دینی ب، در معناي  .شده است

هستند که با تعریف تربیت و تعریف دین شروع و با ترکیب این دو تعریف پایان هایی  تعریف ،اولدسته   
  د. شودو تعریف از این نوع اشاره مییابند. در اینجا به می
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عبارت است از این که براي متربی امکاناتی فراهم کنیم،  تربیت دینی)، 1383( شاملیبه تعبیر  
زعم ایشان دین ها و اطالعاتی به او بدهیم که با پاي خود در مسیر شکوفایی دینی جلو برود. بهآگاهی

ها و احکام، به منظور ها، ارزشعه باورداشتاي متشکل از زیرمجموعبارت از یک نظام یا مجموعه
گیرد، این نقشی است که از طریق وحی صورت می است هاییساختار آموزشدر  سازي هر شخصمومن

 دهیم. می تربیت دینیکه ما به 

باورهاي ( ) در مقام تعریف دین و تربیت، دین را نظامی منسجم متشکل از خداشناسی1994( 1توماس
هدف زندگی شناسی و غایت و مربوط به ماهیت خدا و جهان)، عبادات و مناسک، اخالقیات، معرفت

که نهادهاي آموزشی کند  تعریف میهایی داند و تربیت همسو با تعریف دین را عبارت از فعالیتمی
تربیت دهند. وي در نهایت با ترکیب تعریف دین و تربیت، ریزي شده جامعه انجام میمند و برنامهنظام

مند باورهاي مربوط به خدا و ریزي شده و نظامکند: آموزش برنامهرا به این صورت تعریف می دینی
 جهان، عبادات و مناسک، اخالقیات، و هدف و معناي زندگی. 

کنندگان، بدون پرداختن به بیان تعریف مقبول خود از تربیت و دین به تعریف   از تعریف ،دومدسته  
 گردد:  اند. در اینجا به دو تعریف اشاره میپرداخته تربیت دینی

اي از اقدامات و تدابیر ، آن را شامل مجموعهتربیت دینی) در تعریف از 1373( شکوهی یکتا
اعی در دنیا سر و از یک سو نظام حیات فردي و اجتم ،که بر اساس آن داند می گرفته از منبع وحی نشأت

  شود.کننده سعادت فرد در دو جهان قلداد می ند و از سوي دیگر تأمینکسامان پیدا می

بعد درونی) و تجلی آن در عمل ( شکوفا کردن فطرت توحیدي انسان ) تربیت دینی را1379( زارعان 
  بعد برونی) تعریف نموده است.( عبادي
 گیرد. باقريسوم از تعاریف آنهایی هستند که منطقی متفاوت از دو دسته اول را در بر میدسته  

گیر به کار ر گرفته و آن را در معناي فراهاي تربیت در نظرا  در عرض سایر حیطه تربیت دینی) 1379(
  است. آنها  برگیرنده برخی یا احتماالً تمام برد، به نحوي که درمی

 جزئی از تربیت در معناي عام نیست، تربیت دینیتوان گفت که به تعاریف ارائه شده، می توجهبا 

 رفتاري اخالقی و مالحظاتدینی،  ایمانی، عقاید مرکزي آن در جریان کسب معرفتيبلکه هسته
 است ، به منظور ایجاد نگرش فردي نسبت به خود، هستی و مبدأ عالی»شخصی تجربه«)، 1381خاکپور،(
  ).1983، 2کار(

                                                             
1. Thomas  
2. Carr 
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  ضمنیتدریس
گشاي بسیاري از تواند راهمی یادگیري ضمنیو همچنین تدریس و  دانش ضمنیپرداختن به تحلیل مفهوم 
صریح شناشانه تدریسباشد. قدر مسلم مبناي شناخت تربیت دینیحوزه  ویژه بهعامالن حوزه آموزش و 

هدف و  هاي عمومی و قابل آزمون همگانی است.مند در قالب فعالیتهاي نظري نظاممتکی بر دانش
 و صریح یعنی عینیت، شفافیت و صراحت معنا استهاي دانشهاي تدریس صریح بر مبناي مؤلفه روش

باشد. به عبارتی در تدریس صریح شده می هاي معین و تعریفمتکی بر محتواي درسی مشخص و هدف
گردد و آموزان منتقل میواضح و دقیق به دانشکامالً مفاهیم مندرج در یک محتواي درسی، به شکل 

تدریس موضعی آموزان خواهد بود. در واقع این نوع هاي مستمر در پی کنترل میزان یادگیري دانشآزمون
تدافعی در برابر تنوع و گوناگونی تفاسیر دارد و یادگیري را بیشتر به نوعی تلقین عقیده شبیه کرده است. در 

ماند و مالك اعتبار صحت و این نوع تدریس جایی براي قضاوت شخصی مبتنی بر امر ضمنی باقی نمی
  ).2015پوالنی، ( سوي شواهد است ها، مطابق با امر واقع و حمایت و پشتیبانی ازدرستی دانسته

مند محدود نمود. معلمان به  مهاي نظري و نظااز این رو، نباید تدریس را صرفاً به معنی ارائه دانش  
پردازند که نه فقط از ها و اعمال راهبردهایی میبه فعالیت ،آموزش فرایند گذار درتأثیر عنوان عامالن مهم

اند و لذا رفتار دست یافتهآنها  ضمنی) به( علمی، که از دل تجربیات فرديمنابع رسمی و محتواي مکتوب 
ترجمه سرکارآرانی،  1تی. تابر( دهندخود را در کالس درس متناسب با این دست تجارب شکل می

 تأثیر تواند به شدت رفتار و عملکرد فراگیران را تحت). عمل یک معلم با دامنه تجارب ضمنی می1387
  ).2014والنی، پ( قرار دهد

ضمنی متضمن تالقی معلم، فراگیري و بستر فرهنگی است که بدان تعلق دارد. البته به همین  تدریس  
گذاشت. شناخت و  ،شودتوان به حساب آنچه بیان میهاي آموزشی را نمیدلیل است که همه موفقیت

ضمنی) متوجه ( ش تکمیلیصریح) و بخشی به دان( تشخیص رویدادها و حوادث، بخشی به دانش متمرکز
در عمق ذهن افراد بوده و پایه  دانش ضمنیهاي افراد دارد. ها و آموزهها و تربیتاست که ریشه در تجربه

 توانهاي ضمنی را میآورد. لذا این دست دانشفراهم میآنها  قضاوت و توانایی اظهار نظرها را توسط
  همان).( ضمنی آموختصورت  به

» ايمشاهده«و » بودناشتراکی«، »نشدنیبیان«یعنی  دانش ضمنیضمنی بیشتر با سه ویژگی  تدریس  
تواند آنچه را که به در تدریس به این معنا است که یک معلم نمی» نشدنیبیان«معرفی شده است. ویژگی 

                                                             
1. T. Taber  
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ر ارائه به شکل صریح بیان کند و تبیینی از دانش خود به فراگی ،شکل شخصی در دانش او موجود است
ها به و با روایت تجربه وگو گفتو محتواهاي آموزشی قابل ها  دهد. تدریس ضمنی در قالب گزاره

  شود. فراگیران منتقل می
ضمنی در بستر نوعی فعالیت اجتماعی صورت ، تدریس»بودناشتراکی«در خصوص ویژگی  

گذاري نیست) را افزایش اشتراكدانشی که قابل ( ذهنی منجر به کنش آموزشی شده، دانش ،گیرد می
هاي رسمی کالسی، از اعمال آموزشی در ضمن فعالیت). کنش2017، 1کارگاس و همکاران( دهدمی

ها و اصل تفکر است که معلمان براي پرورش و تقویت تفکر فراگیران مورد توجه قرار داده، مهارت
ي که توجه اعمال طور به ).2011، 2نسونجانونن و جا( کنندراهبردهاي شناختی فراگیران را تقویت می

  آموزان مؤثر باشد.هاي دانشدهی فعالیتتواند در جهتهاي مشارکتی میهاي آموزشی در فعالیتکنش
 ته پرورش این قوه کامالًباست. ال» مشاهده«ضمنی، پرورش قوه  تدریس فرد  ویژگی سوم و منحصربه 

هسرل یا اسپینوزا مطرح شده است. مشاهده در اینجا کسب متفاوت از دانش استعالیی است که توسط 
زدایی یا زدن است. این مهارت تحت هدایت حساسیتمهارتی براي حدس زدن با شانس معقول حق حدس

آموزگار با توجه به قوه خالقیت شهود فراگیر در مواجه با  بنابراین،گیرد. سازگاري و انسجام صورت می
کند این امکان را براي فراگیر خود فراهم می ،و ضمنی از آن صورت بخشیده موقعیتی که با درك تلویحی

شخصی را داشته باشد. شخصی بودن در این نوع تدریس به که با تفسیر خود از موقعیت، حداکثر رضایت
  ).2015پوالنی، ( آموزان در تدریس استو اولویت قائل شدن براي آموزگار و دانش معناي مرکزیت
بیشتر » سازيشخصی«آموز به منظور تجربه آموزگار و دانش» افقیهم«ضمنی، با هدف سبیشتر تدری

آنها  تواند منجر به تفسیري مشترك از معناي درسی میانمی» افقیهم«یادگیري است. به عبارتی  فرایند در
اتی که هاي شخصی در مواجه با دریافت معلومقضاوت فسیر توسط فراگیر حاصل عامل فرديشود. این ت

  باشد.آموزگار عرضه کرده است، می
  

 یادگیري ضمنی
د. این نمعلمان براي تدریس مؤثر در کالس درس، به درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن نیاز دار

شود. در تدریس می فرایند درآنها  هاي یادگیري و ثانیاً کاربرددرك اوالً شامل دانش مربوط به دیدگاه

                                                             
1. Cargas, et al  
2. Janhonen & Jhanson  



  35    ...شناسی تربیت دینی مفهوم هاي دانش ضمنی با تأکید برداللت

 1400 زمستان /وهشتم بیست شماره /هفتم سال

مشترك در درك این که  طور به هاي گوناگونی وجود دارد کهو ماهیت آن دیدگاهخصوص یادگیري 
  کنند. کمک می» افتد؟اتفاق می بزرگساالنیادگیري چگونه در کودکان و «

صریح، روش مؤثر در یادگیري و تدریس دانش در حوزه تعلیم و تربیت  دیدگاه مبتنی بر دانش  
). اما در 2010هیرش، ( گیردعینی شکل میصورت  به حقایقی است کهاي و عینی، معادل دانش گزاره

) 1387نجاتی و همکاران، ( شوداي اطالق میهاي ناآگاهانهفرایند نگرش ضمنی، یادگیري به تمام انواع
اي بین یاددهنده و یادگیرنده و کنش یادگیري حاصل فعالیت مشارکتی در درك که در آن رابطه دوگانه

  شود.اي از سوي فراگیر، آموخته میوع، بدون هرگونه تالش آگاهانهو فهم یک موض
ره برخاسته از چارچوب عقاید شخصی قابل واشده هم عمل فراگیر در اظهار یک واقعیت آموخته  

باور صدق « ). به عبارتی برخالف دیدگاه سنتی که دانش را به عنوان2014پوالنی، ( باشدکشف می
قادر به  یادگیري ضمنیفراگیر در نگرش  ،کندها تصور میو مستقیم واقعیتبه شیوه فهم ساده » موجه

کشف کردن است. لذا در این شیوه از یادگیري به جاي بهره بردن از روش دیکته و تلقین کردن 
آموز دانش دانش ضمنیاطالعات، امکان درك شهودي و گسترش فهم موضوع مورد یادگیري بر اساس 

توان از یک فهم ثابت و چارچوب از پیش مشخص شده براي ین معنا دیگر نمیفراهم خواهد شد. به ا
سویه و منفعالنه در هاي درسی سخن گفت؛ زیرا محتواي آموزشی نه به شکل یکانتقال و فهم موضوع

دهد که در تعامل با تجربه شخصی ارتباط میان محتواي درسی و زندگی واقعی درك و خود را نشان می
  ره معنایی جدید به خود خواهد گرفت.اآموز همدانش دانش ضمنیو 

معناي خود را از  گار خود بوده، آموزش معنادار،آموز مهارتآموز تابع در این نوع یادگیري، دانش  
). در واقع آنچه که از اهمیت 2009پوالنی، ( آوردهاي مندرج در عمل آموزگار به دست مینشانه

اما یادگیري واقعی  ،هر چند قواعد صریح و مدون وجود دارد کهاست  موضوعی برخوردار است این
منطبق کند. این قواعد غیر قابل تشخیص بوده، آنها  به شکل نظري ندارد تا خود را باآنها  نیازي به دانستن

همان). لذا آزادي ( آید میبه وجود  آموزبه شکل ضمنی در رابطه میان دنیاي شخصی آموزگار و دانش
). به 2014پوالنی، ( آموز موجب تقویت قضاوت ذهنی یادگیرنده خواهد شدو دانش عمل بین معلم

، یادگیري به معناي انتقال و به خاطر سپردن معارف و دانش ضمنیعبارتی در فضاي کالس مبتنی بر 
آموزان در مقام معلومات نیست، بلکه مشارکت بخشیدن به دانش با استفاده از تجمیع تجارب دانش

  شخصی خواهد بود.براي ایجاد دانشیفرد  منحصربهگان یادگیرند
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کامالً شود، براي یادگیرنده موضوعی چگونه و چه زمانی آموخته میاین که  یادگیري ضمنیدر   
، 1نواپاراست( که از آن پیروي کرده براي دیگران بازگو کندرا اي تواند قاعدهمشخص نیست و او نمی

و لذا حاصل  شخصی و دنیاي ذهنی آموخته شده است زیسته با قضاوت). در واقع حقایق در تجربه2014
باشد. در اینجا قضاوت شخصی یادگیرنده امري مهم در یت شخصی از موضوع میآن بروز یک رؤ

ها و شواهد گیري در خصوص دادهچراکه بر اساس آن فراگیر خود به تصمیم،شود یادگیري محسوب می
بینی و عینی غیر قابل پیشکامالً صل از کشف و درك شخصی او امري گوناگون پرداخته و نتایج حا

باشد و آموز صاحب اصلی عقاید و اعمال خود می). در این نوع یادگیري دانش2009، 2رایل( نخواهد بود
آموز در مقام یادگیرنده، به همان اندازه که با کسی این معلومات را به او تلقین نکرده است. بنابراین دانش

اي از دانش شهودي و شخصی، آگاهانه و صریح مندرج در متون درسی سروکار دارد، با پیکرهانشد
وي و غنی برخوردار شده، از کند، از نگرش مثبت و انگیزه ق می داوطلبانه به موضوع یا رفتار خاصی دقت

  .)1371افروز، ( برد می اي بهره ي توجه گسترده دامنه
  

  هاي دینییادگیري مفاهیمضمنی با  نسبت تدریس
اهداف نهاد آموزش  ترین مهمهاي دینی یکی از در قالب آموزش مفاهیم تربیت دینی پیشتر اشاره شد که

ي فکري عامالن تعلیم وتربیت، موضوع تعلیم و تربیت و چگونگی باشد که دغدغهو پرورش می
ی ـ در کنار یادگیري آشکار ـ در این به آن بوده است. لذا مطرح نمودن یادگیري ضمن دستیابیهاي  روش

 ،کنندحوزه از تربیت از ضرورت توجه به چگونگی آنچه یادگیرندگان در نظام آموزشی تجربه می
هاي دینی در فراگیران به شیوه گیري آموزهاز شکل دانش ضمنیحکایت دارد. در واقع طرز تلقی 

برخورد با محتواي دینی متفاوت از برخورد انفعالی، ي شیوه بیشتر متعارف تعلیم و تربیت رسمی نیست.
  است. ضمنی) - تلویحی( شخصی القایی و تحمیلی  مبتنی بر تجربه

آموز به عنوان یک شخص باشد این است که آموزگار به دانشضمنی آنچه مد نظر می در تدریس  
یستن و زندگی واقعی او شکل هایی در نحوه زنگاه کند و عمل آموزشی را بر اساس پیامدفرد  منحصربه

اي متفاوت از آموزگار و حتی دیگر فراگیر اغلب مفاهیم را به گونه یادگیري ضمنیدهد. در 
ي فهم، تفسیر و قضاوت شخصی و نوع درگیري وجودي با گیرد. این تفاوت نتیجهآموزان یاد می دانش

 آموز دانشکنشی بین آموزگار و هاي  موضوع یادگیري است که در متن کالس درس و در فعالیت
                                                             

1. Noaparast  
2. Ryle  
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سازد. برخالف عملی فعاالنه بدل می گیرد و آن را از شناخت نظري و منفعالنه، به دانشصورت می
صریح موضوعات دینی، هاي درس معمول و سنتی، مطابق با روش تدریسمونولوگ آموزگار در کالس

یالگ خواهد بود که در آن آموزگار ضمنی در قالب نوعی دصورت  به تدریس و یادگیري مفاهیم دینی
آموز را در دانش تربیت دینیتبینی متفاوت از  دانش ضمنیآموز هردو مشارکت دارند. بنابراین و دانش

آموزگار به لحاظ یادآوري، که  توان داشت این استگذارد. استداللی که در این زمینه میدر اختیار می
برعکس، او دچار مشکل نیست.  ،بردطالعاتی که به کار میبازسازي و تفسیر دانش و قواعد صریح و ا

آموزان منتقل کند. اما مسأله این است که او با این کار، تنها بخش خوبی به دانش تواند اطالعات را بهمی
دانش که در آن نقش را در حالی که تشخیص و قضاوت ؛ دینی را توصیف کرده است صریح دانش

 بایست از نظر دور داشتباشد، نمیی در عملکردهاي ذهنی فراگیر میبه عنوان عنصري اساس ضمنی
هاي کتاب( هاي صریحهاي دینی را نه در آموزهنشانه ،). هدف آن است که فراگیران2011هنري، (

هاي کالسی تشخیص دهند و با تعقل و فعالیت فرایند درس) و درکالس( درسی) که در دنیاي واقعی
استرنبرگ و ( هاي عملی آن را به نمایش گذارندرا درك کرده، در موقعیت آنها قضاوت شخصی خود،

  ). 1999همکاران، 
  
  هاي تربیتی مرتبط با نوع تفکر مذهبی در مقطع ابتداییشیوه

ضمنی، بیشتر به دنبال نوعی توان اظهار داشت که تدریسمطرح شد، می دانش ضمنیبر آنچه پیرامون  بنا
  که:یادگیري در فراگیر است 

 استها آموز فعاالنه و با تفکر، خود سازنده واقعیتدانش ،ها در ذهنبه جاي ثبت واقعیت -1
  ).1387یادگازاده و همکاران، (

 آید. می آموز به وجوددر دانشکه  هایی خواهد بودهاي دانش، فهمداد ساختنبرون -2
 )1380فردانش، ( بسزایی دارد تأثیر هاساختن این فهم فرایند آموز برتعامل و کنش معلم و دانش -3
 کندها پیدا میآموز از واقعیتاي است که دانشتفسیر شخصی از تجربه فرایند یادگیري، -4

 ).1381فینی،  شیخی(
آموزان مقطع در دانش تربیت دینیبراي  یادگیري ضمنیهاي تدریس و مبنا، ارائه روشبر این  

دینی و ضوعات و مفاهیم دینی است. شکی نیست که مفاهیم آموزان از موابتدایی، منوط به استنباط دانش
و پیدایش حاالت دینی از کودکی  ي همه جوانب حیات انسان استرندهبرگینحوه آموزش آن بسیار و در

کند. لذا یکی از متفاوت و در دامنه ارتباط فرد با مفاهیم دینی توسعه پیدا میصورت  به تا بزرگسالی
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دینی و دوري از تعامل ناآگاهانه با آنان ضرورت دارد،  عمیق مخاطبان تربیتمباحثی که براي شناخت 
  دینی در مراحل مختلف سنی است.  توجه به نوع تفکر

) 1( کند:) معتقد است که رشد مفاهیم دینی در افراد در طی سه مرحله توسعه پیدا می1944( 1هارمس
مثل خداوند) و ( تفاوت کمی بین مفاهیم دینیسالگی)، که در آن کودکان  6 تا 3( ايمرحله اسطوره

هاي شناختی سالگی)؛ در این مرحله قابلیت 11تا  6( گرایانه) مرحله واقع2( گیرند.را در نظر میها  اسطوره
گیرند و از نمادهاي تر در نظر میکند. کودکان در این مرحله مفاهیم دینی را عینیفراگیر افزایش پیدا می

نوجوانی)؛ در این مرحله، نوجوان تنها به نمادهاي ( نگري) مرحله فردي3( کنند. ویبیشتر استفاده م
کند که از نوجوانی به نوجوان دیگر براي خود انتخاب میفرد  منحصربهکند و رویکردي مذهبی تکیه نمی

  ).2009، 2هود و همکاران( متفاوت است
هاي آموزان به انجام رسانده، دورهدینی دانش با تحقیقاتی که در حوزه تفکر) نیز 1964( 3گلدمن  

   در ادامه توضیح داده خواهد شد.اي از تفکر مذهبی را به دست داده که گانهپنج
 است.سالگی): در این دوره تفکر بیشتر متکی بر شهود کودك  8تا7( 4مذهبی تفکر پیش ي هدور

 .استکانونی نبودن تفکر کودکان  در این دوره خودمحور بودن و تک ي هویژگی عمد

کنند از  در این دوره، کودکان تالش میسالگی):  9 تا 7( 5ناقص اولتفکر مذهبی ي هدور
اند  وز ناموفقاما هن ،هاي تفکر شهودي خارج شوند و به مراتبی از تفکر عملیاتی عینی برسند محدودیت

کانونی بودن کودك بسیار کاهش شوند. در این دوره، خودمحوري و تک آشکار می هاي و دچار اشتباه
  گونه است.یابد. همچنین، تفکر کودك و درکش از مفاهیم مذهبی، احساسی و خیال می

تفکر مذهبی عینی  ي هتوان دور این دوره را میسالگی):  11تا  9( 6ناقص دومتفکر مذهبی ي هدور
هاي کودکان براي درك و  روي، کوشش  این شود. از نامید که با تفکر عملیاتی عینی مشخص می

 ي هشود و برخالف دور طبیعت عینی تفکرشان دچار مشکل می ي هواسط تفسیر مفاهیم مذهبی، به
رود، ولی به مسائل عینی، تجارب مشهود و اطالعات  کار می پیش، منطق استقرایی و قیاسی موفقی به

شود. رشد تفکر عملیاتی، شتاب حرکت صعودي کودکان را از احساس و  محسوس محدود می

                                                             
1. Harms  
2. Hood et al 
3. Goldman  
4. Pre-Religious Thought Stage  
5. Sub-Religious Thought Stage I   
6. Sub - Religious Thought Stage II   
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 دار در ارتباط دادن دو یا چند موضوع کند و تفکر نظام پردازي به سطوح باالتر تفکر بیشتر می خیال
 شود. پذیر می امکان

تفکر عملیاتی  ي هویژگی این دوره که واسطسالگی):  13تا  11( 1شخصیاول تفکر مذهبی ي هدور
سوي تفکر انتزاعی بیشتر است. در این مرحله، با  عینی و تفکر صوري است، حرکت از تفکر عینی به

شود که نشان از حرکت  کار برده می تري به هاي عقلی، استقرا و قیاس منطقیِ پیشرفته رشد فعالیت
شود و به نظر  ینی مختل میسوي تفکر انتزاعی بیشتري دارد. اما این حرکت همچنان توسط عناصر ع به

 .رسد کودك هنوز توانایی کنار گذاردن این عناصر را ندارد می

صورت فرضیه و  در این مرحله، تفکر بهسالگی به بعد):  13( 2شخصیدوم تفکر مذهبی ي هدور
کند  شود. نوجوان تالش می قیاس بدون ممانعت عناصر عینی انجام و تفکر انتزاعی میسر می

را قبول یا رد کند. در آنها  را خارج از حوزه تجارب خود وضع کند و با استفاده از دلیل،هایی  فرضیه
وجود دارد. این امر به سبب  بزرگساالنوارد با  آموزان تازه این دوره، تفاوت بارزي میان تفکر دانش

هنوز در که نوجوانان   حالی تقویت و تمرین تفکر انتزاعی و تجارب بیشتر در بزرگساالن است؛ در
هاي عینی  رهایی از محدودیت  ابتداي راه قرار دارند. با وجود این، آنان نیز از همان ویژگی

 .برخوردارند

مذهبی است که  الذکر، ارائه نظریه مراحل تفکرگانه فوقهاي پنجبندي گلدمن از طرح دورهجمع  
سالگی  8-  7از ( »مذهبی عینیتفکر «سالگی)؛  8تا  7تا ( »شهوديتفکر مذهبی«وي، آن را در سه مرحله 

) توصیف کرده است. 1964گلدمن، ( سالگی به بعد) 14-13( »انتزاعی تفکر مذهبی«سالگی) و  13-14تا 
کند. با صوري پیاژه را تداعی می عینی و عملیات این توصیف وجود سه مرحله تفکر شهودي، عملیات

طول ه هاي مذهبی، مدت زمان بیشتري بعینی در زمینه ن، مرحله عملیاتاین تفاوت که به زعم گلدم
دهد که مباحث و  یابد. این مهم،  نشان میهمان) ادامه می( سالگی) 14-13( کشد و تا سن عقل می

هاي مذهبی کودکان در خانه،  ل مقایسه نیست. اما چنانچه تجربهبهاي دینی با سایر مباحث علمی قاآموزه
ز این توان ا کار رود، می هاي تعلیم و تربیتی مناسبی به و شیوه فزون شودهاي مذهبی ا محیطمدرسه و 

هاي  شویم که هنوز در تفکر دینی خود درگیر محدودیت سالی مواجه میتأخیر کاست؛ وگرنه با بزرگ
 کودکی خود است و درك ناقصی از مفاهیم دینی دارد. 

  

                                                             
1. Persona Religious Thought Stage I 
2. Personal - Religious Thought Stage II  



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    40

 1400 زمستان /وهشتم بیست شماره /هفتم سال

  ییي ابتدادر دوره تربیت دینیهاي شیوه
هاي آن آشنا شدیم، در این بخش  که با سیر رشد تفکر دینی کودکان و نوجوانان و ویژگی پس از آن

پردازیم. لذا اگر بخواهیم تعلیم و  در کودکان مقطع ابتدایی می تربیت دینیهاي خاص به شیوه  طور به
را با توجه به دنیاي  بابست این نوع تربیتتربیت دینی مناسبی را در مقطع ابتدایی دنبال کنیم، می

هاي کودك از مفاهیم دینی آموز و از دید او به دین و معارف آن بنگریم. برداشت دانش ي هکودکان
تنها در تعلیم و تربیت خود موفق نخواهد بود،  نهآنها  چنان خام و محدود است که معلم بدون شناخت

هاي تفکر با توجه به سبک ،د زد. از این روها دامن خواه جاي تعدیل تدریجی آنها، به این خامی بلکه به
هاي خام و  مبتنی بر برداشت  دبستان، ي هدهد که عملکردهاي ذهنی فراگیران دورمذهبی که نشان می

عینی از مفاهیم دینی است، یادآوري، بازسازي و تفسیر دانش دینی مستلزم تشخیص و قضاوت کودکانه 
هایی دارد که آن را از سایر  از آنجا که مباحث دینی ویژگی هاي دینی از سوي آنان است. لذا آموزه

هاي آن نیز باید با توجه به این محتوا تفسیر شود. بیان دینی، شامل  سازد، ادبیات و نشانه مباحث متمایز می
صورت  است که اگر به یهاینیازمند شیوه وحقایق هستی  ي هها و اشاراتی دربار ها، ارزش احساس

کند. بنابراین  معنا و مبهم جلوه می د و بیشو ارتباط برقرار نمیآنها  یعبیر شود، با معانی حقیقاللفظی ت تحت
هاي دینی  هاي تربیت دین در ارتباط با کودکان هشیار بود. در واقع متولیان برنامهشیوه ي هباید دربار

ین ند. از این رو ادعاي اهاي آموزشی دقت نظر الزم را داشته باشکارگیري صحیح شیوه بایست در به می
تدریس و یادگیري با توجه به نوع تفکر فراگیران  فرایند در دانش ضمنیهاي که داللت مقاله براین است

 دوره ابتدایی دومو  سال) 9تا  6فراگیران ( یعنی دوره ابتدایی اول در این رده آموزشی
هاي کالسی به تشخیص، فعالیت فرایند ضمنتوان  در  می هاي دینی را نشانه؛ سال) 11تا  9فراگیران (

هاي آموزان واگذاشت. لذا در ادامه ضمن تشریح هر دوره، شیوهتعقل و قضاوت شخصی خود دانش
  گردد.متناسب با آن بیان می تربیت دینی

  
  سال) 9تا  6فراگیران ( دوره اول

هاي اول، دوم و سوم دبستان را  سال سالگی را سن ورود به دبستان بدانیم، دوره اول دبستان اگر پایان شش 
 هاي ، روش»خیال«و » احساس«آموزان در این دوره بسیار محدود است و بر دارد. درك عقلی دانش در

در ( »ادبیات«ضمنی پرداختن به رو، در تدریس  این  هاي عالم است. از در تحقیق و بررسی پدیدهآنها 
مایشنامه و ...)، با توجه به جنبه احساسی آن، در این رده قالب داستان، نقاشی، موسیقی، شعر، سرود، ن

 تواند دنیایی خیالی را بهمی »ادبیات«آموزان داشته باشد. دانش تربیت دینیزیادي بر  تأثیر تواندسنی، می
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ما این که  در عینکه  ساختاري هوشمندانه دارد »ادبیات«زیـرا  ،موضوع کاوش فکري خلـق کنـدي  همنزل
اي براي درك جهان و پردازد، وسیلهکند، به بیـان روال عادي وقایع میبند اینجا و اکنون رها میرا از 

هـاي متفاوت دهد. به عبارت دیگر، الیـههـاي بشري را در خود جاي میخویشـتن اسـت و دغدغـه
لف دست یابد. لذا کند تا به بینشی نـو در مسـائل مختکمک میبه فراگیر » ادبیات«معنایی و مفهومی در 

است.  این  آموز دانشبراي تجارب شخصی  یهای ههاي گوناگون آن، خلق استعاردر قالب» ادبیات«نقش 
دارد. آنچـه در که فراگیر را بـه تفکـر وامـی )2007، 1هیون( است ییهاپردازيها محور شخصیتاستعاره

دگی واقعی خود تجربه شود کم و بیش شبیه آن چیزي سازي میتفکر فراگیر شخصیت است که در زـن
  ).2013، 2فیشر( کندمی

ادبیات «محرك تفکر و تخیل کودك است و به همین معنی » ادبیات«که  توان گفتکلی می طور به
آموز را قادر  دانش هاي گوناگون و در خور فهم،ر قالبهاي هنرمندانه آموزگار د ، هم با تالش»مذهبی

ها و احساسات درونی خودش را بارو ساخته، مفاهیم  هاي عینی، افق سازد تا با کنار گذاشتن اندیشه می
هاي ارزشی  آموز به داوري ، تجهیز دانش»ادبیات مذهبی« دینی را درك کند. هدف از آموزش

  برد. آموز را باال می عنوي دانشتجربه و درك م بنابراین،بینانه و یادگیري بیشتر خواهد بود و  روشن
توان به آگاهی فردي  با عطف توجه به یک فعالیت ادبی مذهبی، احساسات نهفته در آن را می

آموز است. وارد کردن  رساند و یادگیري ضمنی، پرورش این آگاهی و ادراك جایگزین در دانش
او از شناخت  ،است که در این درگاهآموز با درگاه ادبی در واقع او را با هستی خود آشنا کردن  دانش

سازي کرده، آموز از دریچه ادبیات، احساس نهفته در آن را تخیل و درون زند. دانش خود تصویر می
هاي شخصی خود ها و یافتههاي مبتنی بر تجربهپذیرد که متناسب با خواستفهمد و می آن چیزي را می

  ).1389طائیان، ( اوست
هرچند ساده و اندك) به عنوان ( آموزانهاي دانش به تجربهبیشتر ضمنی،  يشیوه در این دوره معلمِ

به معانی و مفاهیم دین، بهره آنها  عملی آنها، براي نزدیک کردن درك و احساس ي هي تجرب زمینه
مندند، مفاهیم دین را به زندگی مربوط  عالقهآنها  آموزان بهگرفته، از خالل موضوعاتی که دانش

در ذهن اي  ازد. براي مثال، اگر مفهوم مهربانی خدا است، ابتدا به یادآوري مهربانی پدر و مادرزمینهس می
) و یا اگر موضوع پیامبري و اهمیت آن مطرح است، باید 1397نوذري و شمشیري، ( شودفراگیر ایجاد می

حث را مطرح کرد. یا در استفاده و ب ،کودکان در مدرسه و احساس نیازي که به معلم دارند ي هاز تجرب
                                                             

1. Haven  
2. Fisher  
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آموزان را به احساس شادي که از روز تولد خود دارند تواند دانشتبیین احساس مؤمنانه از اعیاد دینی، می
ها فراهم آورد. آنچه در اینجا  گونه احساس هاي تجربه ضمنی را براي بیدار کردن این زمینه و بازگشت داد

فراگیر در نحوه دریافت و چگونگی مواجه با مفاهیم ه کاست این  از اهمیت موضوعی برخوردار است،
هاي خود را با دهد دریافتها و اقتضائات درونی اجازه میگونه که ویژگیآزادي عمل داشته باشد؛ آن

  تخیل درآمیخته، تصویر مطلوب در ذهنش خلق کرده، با میل و رغبت بپذیرد. 
براي ورود آنها  هاي ذهنیو استفاده از ذخیرهبنابراین یادآوري نکات موجود در ذهن فراگیران   
الزم آنها  فردي و برانگیختن احساس خوب دري  ههاي دینی به زندگی، به منظور حصول تجربآموزه

تواند براي فراگیر تبدیل به هاي ذهنی  از آن، میي چگونگی دریافتاست. نتیجه ارتباط مفاهیم با نحوه
اي براي باالبردن قوه تمیز و درك مفاهیم همان). و این خود زمینه( ودهاي درونی شاي از داشتهگنجینه

  مذهبی فراگیر خواهد شد.    دینی در مراحل بعدي تفکر
  

 سال) 11تا  9 فراگیران(دوره دوم 
 ي هواسط از مفاهیم دینی به آنها  عملیات عینی قرار دارند و درك ي هآموزان در این دوره، در مرحلدانش

هاي عقلی را  توان مفاهیم انتزاعی و استدالل رو، نمی  این طبیعت عینی تفکرشان محدود خواهد بود. از
هاي  هاي دینی به صورتی ساده و با تکیه بر تجربیات و احساسمطرح ساخت، بلکه آموزهآنها  براي

، در یري ضمنییادگبا توجه به نگرش تدریس و  پس،). 1386باهنر، ( شودشکل داده میآنها  شخصی
هاي داستان«در قالب  »آمیز از مفاهیم دینیپردازي محبتتصویر«تواند با شیوه این مرحله معلم می

هاي دینی فراگیران را شکل دهد. البته در این زمینه آنچه که از آفرینیاي از پیامبخش عمده »دینی
آموزان و در روحیات لطیف و شاد دانشها دینی چه تأثیري که داستاناست  اهمیت برخردار است،  این

هاي تاریخی  نیز تکوین تصورات دیگرشان از مفاهیم دینی خواهد داشت. درست است که قرآن و کتاب
مرحله ( حال جذاب و آموزنده است، اما هر واقعیتی را در این مرحله  عین هاي واقعی و در مملو از داستان

مثال باید از خود بپرسیم که داستان ذبح  طور به بازگو کرد. آموزتوان براي دانش عینی) نمی عملیات
از مهر و عطوفت پیامبران خدا چه  آموز دانشدر تصور  ع)( توسط پدرش حضرت ابراهیم ع)( اسماعیل

موجودات عالم در آب و فقط نجات کسانی که بر  ي هتأثیري خواهد داشت؟ بیان داستان غرق شدن هم
  سازد؟ اي وارد می به خدا چه لطمهفطري وي  ي هسوار بودند، در محبت و عالق ع)( کشتی نوح
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میزان موفقیت تعلیم و تربیت دینی در مدارس انجام شده است،  ي ههایی که دربار در یکی از پژوهش
العمل نشان داده  براي ذبح فرزندش چنین عکس ع)( ي با شنیدن داستان اقدام حضرت ابراهیمآموز دانش
جاي  وحشتناکی هستند و من خوشحالم که بهواقعاً  هم خدا و هم ابراهیم هر دو موجودات«ه بود ک

هاي عذاب الهی از جمله ماجراي غرق شدن دنیا در آب،  همچنین در مواجهه با داستان». اسماعیل نیستم
 ي خود داشتآموزان از خداویژه در تصویر ذهنی دانش شده، نشانگر تأثیرات منفی به هاي دریافت  پاسخ

)؛ زیرا کودکان در مرحله عملیاتی همواره سعی دارند مفاهیم دینی را برحسب تجربیات 1370خادمی، (
  د.است تا سالیان متمادي باقی بمان همراه دارد که ممکن منفی به  گاهی چنان تأثیرخود معنا کنند و این 

 
  هاي پژوهشیافته

 در دانش ضمنیکاربرد «اول این پژوهش یعنی  سؤال به دودهی در بخش اول این مقاله در راستاي پاسخ
 تدریس و یادگیري فرایند براي دانش ضمنینسبت «و » چگونه است؟ یادگیري ضمنیتدریس و  فرایند
دینی، دانش ضمنی و ارتباط آن تربت ي ه، با استفاده از تحلیل مفهومی دربار»چیست؟ تربیت دینیبر  مؤثر

ه   1 شماره این تحلیل مفهومی در جدولهاي  بحـث و تحلیـل پرداختیم. یافتهبا تدریس و یادگیري ـب
  خالصه شده است.

  . تحلیل مفاهیم 1شماره  جدول

تعریف 
 مفهوم

 تربیت دینی

ایمانی، عقاید مرکزي در جریان کسب معرفتيهسته
، به »شخصی تجربه«رفتاري،  اخالقی و دینی، مالحظات

به خود، هستی و مبدأ  منظور ایجاد نگرش فردي نسبت
 است. عالی

 دانش

 دانش ضمنی
هاي ضمنی فراگیران در بستر تعامالت محیط دریافت پیام

 همآره در حال است.که  آموزشی-اجتماعی

 ضمنی تدریس

آموز به منظور تجربه آموزگار و دانش» افقیهم«
به منظور تفسیر مشترك از  فرایند در» سازيشخصی«

 است. آنها  معناي درسی میان

 یادگیري ضمنی

شخصی و دنیاي ذهنی آموخته  زیسته، قضاوت تجربه
گیري در بر اساس آن فراگیر خود به تصمیمکه  اي شده

ها و شواهد گوناگون پرداخته و نتایج حاصل خصوص داده
 است. بینی و عینیغیر قابل پیشکامالً از آن  امري 
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مقایسه مفاهیم
 

تربیت دینی
 

تربیت منسوب به 
 دین

منتج از  تربیت دینیدین، به عنوان نوعی زندگی است و 
ي است که آدمی را براي نحوه خاصی فرایند آن به عنوان

 سازد. از حیات مهیا می

تربیت براي دین
 

 دسته اول
که با تعریف تربیت و تعریف دین شروع و با هایی  تعریف
 تعاریف شاملی و توماس)( یابنداین دو پایان می ترکیب

 دسته دوم

ی که بدون پرداختن به بیان تعریف مقبول از یهاتعریف
تعاریف ( اندپرداخته تربیت دینیتربیت و دین به تعریف 

 یکتا و زارعیان)شکوهی

 دسته سوم

هاي تربیت در در عرض سایر حیطه تربیت دینیتعریف 
 باشد می شده، معناي فراگیر آن مد نظرنظر گرفته  

 تعریف خسرو باقري) (

ش ضمنی
دان

 

 عمل آموزشی

هاي فرد ها و ارزشهاي وسیعی از  تجارب، مهارتدامنه 
تاثیر اي که به شدت رفتار و عملکرد را تحتذخیره نشده

 دهد.قرار می

 دانش ذاتی

 هايزیسته، مهارت دانشی ذاتی است که محصول تجربه
 هاي شهودي است. امري رویدادي کهشخصی و قضاوت

 دستیابیخودکار در بستر زندگی واقعی به منظور  طور به
هاي ساختگی و شان نسبت به موقعیت هايافراد به هدف

 گیرد.انتزاعی صورت می

 تفسیر ضمنی

جایی نوشته  که نه دراست به منزله متنی  دانش ضمنی
سیر یا باید تف ودهد  شده و نه هیچ معلمی آن را درس می

 .  معانی ضمنی آن آشکار گردد

حدود 
 مفهومی

 تربیت دینی

بلکه  جزئی از تربیت در معناي عام نیست، تربیت دینی
دینی، عقاید مرکزي آن در جریان کسب معرفت يهسته

» شخصی تجربه«رفتاري،  اخالقی و دینی، مالحظات
 است.

  ،دانش ضمنی
 تدریس و یادگیري ضمنی

ذهن فراگیر در برساخت تجارب شخصی فعال است. 
محیط برساخته انسان است. کنش تعاملی زمینه ساز فهم 

 باشد. می آموز دانش
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انسجام 
  منطقی
 مفاهیم

 تربیت دینی

به منظور ایجاد نگرش فردي » شخصی تجربه«تربیت دینی 
که  است. بر اساس این مبدأ عالی نسبت به خود، هستی و

سازي تجارب  بستر آموزشی با اثرگذاري بـر شخصی
کنـد و ایـن  ي قضاوت شخصی را را ایجاد میدینی، زمینه

 .گذارد قضاوت شخصی بـر عملکـرد دینی فرد تـأثیر می

   ،دانش ضمنی
 تدریس و یادگیري ضمنی

ي فهم، تفسیر و قضاوت شخصی و دانش ضمنی نتیجه
نوع درگیري وجودي فراگیر با موضوع یادگیري است 

کنشی بین هاي  که در متن کالس درس و در فعالیت
. فراگیر در دنیاي گیردصورت می آموز دانشآموزگار و 

هاي کالسی و فعالیت فرایند درس) و درکالس( واقعی
با تعقل و قضاوت شخصی خود، مفاهیم را درك کرده، 

 گذارد.ا به نمایش میهاي عملی آن ردر موقعیت

  
، شـفافیت مفهـومی اسـت. مشـخص کـردن چیستی تربیت دینی دانش ضمنیالزمه این که  با توجه به

و تحلیل آن با استفاده از یک چارچوب تحلیل مفهومی ، مقدمه تجویز  دانش ضمنیو  تربیت دینی
البته در بخش تجویز،  این عمل با هاي عملی براي تدریس و یادگیري در مقطع ابتدایی است که  شیوه

  تفکر مذهبی صورت پذیرفت. هاي  توصیف سبک
آموز طوري طراحی و ضمنی، الزم است که بستر یادگیري براي دانش تربیت دینیدر  ،از این رو 

آموز خویش و جهان پیرامون خویش را به درستی دانشکه  ها به نحوي توسط معلم شکل داده شودفعالیت
آموزان را با رویکردهاي تلقینی و ر واقع در مقطع تحصیلی ابتدایی، نیازي نیست که معلم، دانشبشناسد. د

سبک تفکر عینی)، از طریق ( به مانند روشنفکر فعال ینی کند؛ کودكهاي دالقایی مجبور به یادگیري آموزه
هاي آموزش  اتخاذ شیوهي معلم هاي معنوي خواهد بود و وظیفهکنش تعاملی با محیط، پذیراي آموزه

، هدف تعلیم و تربیت این نیست که تعریفی 1است. به قول توماس مرتنآنها  ي بجا ازمناسب و استفاده
آموز بیاموزد آموز تحمیل کند، بلکه هدف آن است که به دانشساخته از انسان و جهان هستی بر دانش پیش

). در 2،2003هارت( صحیح و حقیقی تعریف کند طور به چگونه خویش را در رابطه با جهان پیرامونش،
ادبیات تربیت دینی، این چگونگی محصول تجربه زیسته و قضاوت مستقیم فراگیر خواهد بود. لذا تدریس 

                                                             
1. Thomas Merton  
2. Hart 
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ي فرایند گیرد تا معنویت در آنجا و دردر خدمت اهداف و محتواي دینی در محیطی منعطف صورت می
  ).  1992، 1باستید( رویکرد ضمنی)( گرانه به متربی معرفی شودانسانی و روشن

  
  گیرينتیجه

بخشد. در یادگیري را شکل می فرایند ضمنیگیرد، تدریس محتواي یادگیري را در بر دانش ضمنیاگر 
آموز جایگزین محتواي رسمی آموزشی است. ضمنی، دنیاي ذهنی آموزگار و دانش یادگیري و تدریس

هاي درسی، آموز به تجربه شخصی آموزهترغیب و یادگیري دانشضمنی نحوه آموزش براي  در تدریس
که در این مقاله این نقش در قالب  کندرا بسیار با اهمیت قلمداد میهاي شخصی وي نقش برداشت

رده  ان مقطع ابتدایی با توجه به نوع تفکر مذهبی، در دوآموز دانشهاي دینی به هاي تدریس آموزه شیوه
  ، روشن شد.سال 11- 9و  9-6سنی 
آمیز پردازي محبتتصویر«سال) و  9- 6رده سنی  متناسب با( »ادبیات مذهبی«دو شیوه بنابراین،  

در رابطه و کنش متقابل وجودي میان شخص سال)  11- 9رده سنی  متناسب با( »از مفاهیم دینی
تفکر شده، اي است که در آن تمرین به گونه یادگیري ضمنیآموز در تدریس و آموزگار و دانش

د، تجربه نطلبگیري خردمندانه شخصی میهاي مختلف را که تصمیم، فعالیتبا تکاپوآموزان دانش
  . خواهند کرد

آموز با حجم دانشدر آن صریح که بر خالف تدریس »ادبیات مذهبی« ضمنی در شیوه تدریس
ها حفظ کند، این اطالعات را براي ارائه در آزمون آن است کهشده و ملزم به   انبوهی از اطالعات تغذیه

گردد. دو عنصر قالب داستان، نقاشی، موسیقی، شعر، سرود، نمایشنامه و.... ارائه میهاي ادبی در فعالیت
آموز را در ساخت دانش از دیدگاه خود ، نقش فعال دانشهادر این فعالیت» تخیل«و » احساس« کلیدي

  ند. نزاو، رقم می
 که »آمیز از مفاهیم دینیپردازي محبتتصویر«هاي تدریس به شیوه نین پرداختن به فعالیتهمچ

ها سازي آموزهگیرد، منجر به شخصیآموز صورت میعینی) دانش( مبتنی بر طبیعت و سطح تفکر مذهبی
یادگیري  - یاددهی فرایند در این شیوه، نقش شاگرد بیشتر دراین که  شود. نتیجهو مفاهیم دینی می

بیشترین توجه را به این مسأله دارد که  و پردازد هاي آموزشی میشود و معلم که به فعالیت گر می جلوه
ها را به سمت ذهن و آموز داده، انجام فعالیترا به دانش شخصی) تجربه( تجربهبیشترین تواند چگونه می

                                                             
1. Bastide 
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، آنجا که معلم در نقش یاددهنده فرایند وي اینقضاوت درونی خود او هدایت کند. بنابراین، در یک س
هاي شخصی) فعال نگه قضاوت( شود، وظیفه دارد تا فراگیر را در برخورد با تجربیات شخصیظاهر می

ضمنی خود فراگیرنده را محور تدریس ،ها و نوع تفکردارد و از سوي دیگر، یادگیري متکی به قضاوت
در این نکته دانست که فراگیر از طریق رأي و نظر خودش،  بایست قرار دهد. دلیل این را هم می

دهد. چه اگر فراگیر موضوعات آموزشی را نامربوط تشخیص  ثیر قرار میتأ هاي یادگیري را تحت فعالیت
هاي آموزگار را متناسب با تفکر و قضاوت زیسته خودش نیبند، در آن صورت متقاضی دهد و فعالیت

  د بود. یادگیري آن موضوعات نخواه
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the implications of tacit knowledge 
with emphasis on the concept of religious education in the field of teaching and 

learning. Arguing that the implications of tacit knowledge in teaching and 

learning are based on personal experience and subjective judgments that occur 
in the interaction between teacher and student. To achieve this goal; The 

concepts of religious education, teaching and implicit learning were analyzed by 

using analytical-inferential method and the relationship between implicit 

teaching and learning of religious teachings was explained. Finally, according to 
the three stages of "intuitive", "objective" and "abstract" thinking in students; 

methods of teaching and implicit learning the concepts of religious education in 

the two age categories of 6 to 9 years and 9 to 11 years, elementary school 
(stage of religious-objective thinking) were inferred and discussed. The result is 

that the method of religious education for the age group of 6 to 9 years is 

formed in the framework of the expression of "religious literature" so that the 
communication action of teacher and student has the necessary attraction and 

effect. In the age group of 9 to 11 years, the use of the method of "loving 

imagery of religious concepts" in the form of "religious stories" was introduced 

with the aim of giving personal meaning to religious concepts. 
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