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 دیباچه

ای که برای زندگی انتخاب کرده است، درگیر ناخواه براساس نوع نگاهش به جهان و انسان و فلسفه شخصیبه لحاظ نظری معلم خواه

توضیح اینکه معلم ریاضیات یا علوم و سایر معلمان، گرچه  شود.آموزان میپرورش شخصیت در ابعاد اخالقی، معنوی و دینی دانش

هور و آموز ظممکن است به طور مستقیم درگیر پرورش اخالقی، معنوی، دینی و عاطفی نشوند اما این مسائل در تعامالتش با دانش

 کند.آموز مشارکت میبه دانشای از شایستگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کند و از این طریق در انتقال مجموعهبروز پیدا می

شود و معلم با همه ابعاد وجودی خود های شخصی معلم درباره موضوع درسش در فعالیت تدریس او ظاهر میافزون بر این، دیدگاه

 یهایشود و از این طریق در پدیدآیی خصلتهایش درباره ماده درسی، درگیر ارائه درس در کالس مییعنی احساسات، باورها، ارزش

ا همانند روحیه کنجکاوی، عالقه به کسب دانش و به موضوع درس، قضاوت کردن، انضباط، نظم و درک تاثیر درس بر زندگی انسان

 (. 310-303، ص1335گذارد )شمشیری، تاثیر می

های ه، در همه نظامشود. وظیفه معلمان در مدرسمدرسه نیز نهادی است که در دل جامعه و برای تحقق اهداف مورد نظر آن ایجاد می

آموزان در چارچوبی است که جامعه متقاضی آن است و در اسناد رسمی آمده است. نقش معلم در نظام آموزشی، پرورش دانش

ای از مراتب حیات ای از شایستگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است که نیل به تحقق مرتبهآموزش و پرورش ایران، تحقق مجموعه

نقش مربی  توانهای فلسفه تربیت و نیز با توجه به معنای تربیت در مطالعات نظری، میبا عنایت به یافته»سازد طیبه را ممکن می

ریزی، های زمین، راهنمایی بصیر و عالمی دانست که وظیفه هدایت، روشنگری، برنامهرا در ادامه نقش تربیتی انبیاء و اولیای الهی، اسوه

های کنونی و فعلی جهت کسب بسط و خورد دادن و ترغیب متربیان برای چالش کشاندن موقعیتآموزش، پشتیبانی، مشورت، باز

 (. 335)مبانی نظری تحول بنیادین، ص« ها و دستیابی به حیات طیبه برعهده داردهای وجودی برای کسب شایستگیظرفیت

 ران برعهده دارند:بر این اساس معلمان دو نقش عمده در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ای

ای، اجتماعی و سیاسی و زیستی و سازی برای پرورش شأنی از شئون حیات طیبه )نظیر پرورش شأن اقتصادی و حرفه. زمینه1

گرفته در آن ماده درسی و در گام دوم پرورش بدنی(، در این چارچوب، هدف آموزش مواد درسی در گام اول یادگیری دانش شکل

 طیبه مرتبط با آن درس است. شأنی از شئون حیات 

ای که در آن کودک، تر است، شیوهتر و معنویتر، اخالقی. مشارکت در پرورش معنوی و الهی به معنای یاددهی زندگی انسانی2

ه این ب گیرد. البته نیلها و عشق و انصاف و عدالت را فرا میگیریها و تصمیمسازیزیستن همراه با امید، تعهد، خردمندی در تصمیم

کند که پاسخ به آنها، نیازمند دانش و ای میهای پیچیدهو سطحی نیست چراکه معلمان را درگیر پاسخ به پرسش هدف امری ساده

های رایج است، در عین حال فعالیتی ارزشمند است، از این رو، جایگاه شغلی آنها را به جایگاه مهارتی فراتر از چگونگی انتقال دانش

 .1دهدارتقا میشغلی انبیا 

الت الزم را برای انجام این رس بینی واحدهای درسی است که بینش، گرایش و مهارتایفای این نقش به وسیله معلمان، مستلزم پیش

دهی های یاددهی ـ یادگیری موجود در مدرسه را به ابزاری برای شکلبه معلمان ارائه کند و آنها توانایی آنرا کسب کنند که  فرصت

( طراحی آموزشی درس 3( کتاب درسی 2( معلم 1یادگیری در مدرسه عبارتند از: های یاددهی ـ یات طیبه تبدیل کنند. فرصتبه ح

                                                           
بر تربیت انسانی، اخالقی و معنوی و دینی شاگردان موثرند، به دو شیوه غیرارادی در متن باال . معلمان در مجموع به دو شیوه غیرارادی و سه شیوه ارادی 1

( بازنگری در اهداف و اصول مربوط به محتوا، یادگیری، آموزش و ارزشیابی 2ای، ( تدریس با رویکرد مکملیت مرتبه1اشاره شد و سه شیوه ارادی عبارتند از: 

 (  مشارکت در بازنگری در مدرسه با هدف تبدیل  مدرسه به مدرسه صالح. تبیین این سه شیوه در دهم کتاب آمده است.  3کند، ماده درسی که تدریس می



 

1 
 

( کیفیت ارتباطات انسانی در 3( شیوه ارزشیابی 7العاده های فوق( برنامه6( برنامه درسی ضمنی و تلویحی 5( روش تدریس 4روزانه 

همکاری با خانواده، مسجد و سایر نهادهای محلی که در ( 11 ( ارتباط مدرسه با خانواده10مدرسه  ( فضای کالبدی و روانی3مدرسه 

 کند.مجموع محله را به محیطی برای تجربه حیات طیبه تبدیل می

راستای  دانشگاه فرهنگیان آمده، بطور عمده در 1در برنامه درسی«  2دروس حوزه تعلیم و تربیت اسالمی»دروسی که در زیر مجموعه 

طراحی و اجرا شد، با این نقد « دروس حوزه تعلیم و تربیت اسالمی»ای که برای اهداف فوق تنظیم شده است. اولین برنامه درسی

های فکری مخاطبان های انتزاعی است و فراگیری آنها صرفا به تعمیق بنیاناساتید مواجه شد که محتوای دروس مشتمل بر ایده

 خواهند در جایگاه معلم نقش آفرینی کنند، دربرندارد. عینی و ملموس برای کسانی که می منجر شده و کاربردهای

شود و توازن بین آنها با توجه به نیاز معلمان به هر سه به سه دسته تقسیم می 4های تربیتی بر حسب انتزاعی یا عملی بودندانش

رای دروس تعلیم و تربیت اسالمی با هدف ایجاد توازن بین محتوای درسی اولیه تدوین شده ب دسته، امری ضروری است. لذا برنامه

به عنوان درسی با سطح انتزاعی در نظر « فلسفه و تعلیم اسالمی»انتزاعی و عملی مورد بازنگری گرفت. در فرایند بازنگری، درس 

دیشه و تاریخ ان»، «ایسفه تربیت مدرسهفل»دهنده افکار در باره فرایند تعلیم و تربیت است. دروس گرفته شد که به نحوی سامان

هایی به عنوان درسی در نظر گرفته شده که توصیه« های تربیت اسالمی در دنیای معاصرچالش»و « عمل تربیتی در اسالم و ایران

یتی سیره ترب»، «کودک و نوجوانتربیت دینی »ترین سطح، دروس کند. در پایینها در محیط مدرسه ارائه میرا برای انجام فعالیت

ای ای بردر نظر گرفته شد که ایده« اخالق معلمی از دیدگاه اسالم»و « آشنایی با تجارب مدارس اسالمی»، «عو اهل بیت  صپیامبر 

                         .5کندیادگیری را در رابطه معلم و شاگرد تبیین می-کنند و شیوه یاددهیتنظیم روابط عملی بین معلم و شاگرد ارائه می

 درباره این راهنما

نامه های مصوب در برکتابچه حاضر ارائه دهنده برنامه درسی بازنگری شده دروس تعلیم و تربیت اسالمی است که در قالب سرفصل

ر کشو یاهدانشگاه گریاز د انیدانشگاه فرهنگ زیمتما تیهو نییدر تعهای فعال دانشگاه گنجانده شده است. این دروس، درسی رشته

 یمعلم نقش تیترب یهاها و برنامهدانشگاه گریمعلم با د تیترب یِدانشگاه اسالم کیبه عنوان  انیسو، و تفاوت دانشگاه فرهنگ کیاز 

عضو هیئت علمی متخصص در این دروس، همچنین کمبود یا نبود همچون کمبود  یحال، مسائل متعدد نیدر ع .دارند یاساس

                                                           
. تجارب 4اسالم؛  دگاهیاز د ی. اخالق معلم3 ؛یاسالم تیترب یها. چالش2کودک و نوجوان؛  ینید تیترب. 1دروس حوزه تعلیم و تربیت اسالمی عبارتند از:  .2

. تاریخ 3)ع(، تیبو اهل امبریپ یتیترب رهی. س3 ؛ای(ی)تربیت مدرسهو عموم یرسم تیترب ۀ. فلسف7 ؛یاسالم تیو ترب می. فلسفه تعل6 معاصر؛ یاسالممدارس 

 اندیشه و عمل تربیتی

تربیتی رایج نظیر روانشناسی تربیتی،  (به دو دسته تقسیم شده است، دروسی که برگرفته از علومPK. در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان دروس تربیتی )3

های تدریس، اصول برنامه درسی است و دروسی که مباحث تربیتی را از دیدگاه شناسی آموزش و پرورش و اصول و روشهای یادگیری و آموزش، جامعهنظریه

ای منعکس کننده دیدگاه  سالمی و فلسفه تربیت مدرسهکند. دو درس فلسفه تربیت ااسالمی و دیدگاه مصوب در نظام آموزش و آموزش و پرورش ارائه می

ازی سمصوب در مبانی نظری تحول بنیادین است و سایر دروس تربیت اسالمی منعکس کننده دیدگاه اسالمی  در مسائل تربیتی با هدف کمک به توانمند

 دانشجویان در نیل به حیات طیبه در شئون و مراتب مختلف آن است.

 یو به نحو کندیرا درباره انسان، جهان، معرفت و ارزش را ارائه م یخاص دگاهیکه د شودیظاهر م یتیمانند فلسفه ترب ینتزاع در دانشسطح ا نیباالتر .4

 در آموزش یشبرنامه آموز میتنظ ای تیهدا یرا برا یانتزاع دهیا ،سطع انتزاع نیاهداف، اصول و روش خواهد بود. دوم نشیدر گز هاتیدهنده افکار و فعالسامان

 نییرا تب یریادگیو  یاددهی وهیو ش کندیمعلم و شاگرد ارائه م نیب یروابط عمل میتنظ یرا برا یطرح یتیترب یهادهیسطح ا نیی. پاکندیو پرورش ارائه م

 .کندیم

ست. ایشان از طراحان دروس تعلیم و تربیت تالیف دکتر محمود نوذری ا« کتاب تربیت دینی در دوره کودکی و نوجوانی». این بخش برگرفته از دیباچه 5

های متفاوتی با دانشگاه در جهت تحقق اهداف و اسالمی در برنامه درسی دانشگاه از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی بوده و از ابتدا تا کنون همکاری

 باشند.اسالمی می های آن داشته است و هم اکنون عضو کارگروه تامین و تولید محتوا تعلیم و تربیتماموریت
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و اقتضائات دانشگاه بدان معناست که دست  ازهایمحتوا با ن یسازدروس و لزوم متناسب نیاز ا یرخدر ب یو پژوهش یآموزش یسابقه

 است. ها و عبور از دوران گذار مستلزم رفع محدودیتدروس  نیا یو نقص برا بیعیو ب یساختار آرماناهداف و به  افتنی

 یکه حداقل برا طلبدیدانشگاه، م یدرس یهارشته یدروس در تمام نیا یو ارائه یآموزش یهابودن برنامه انیدر جر گر،ید یاز سو

و دانشجومعلمان  دیاسات اشود ت دهیشیاند یریدانشگاه، تداب تیمتناسب با وضع یبه منابع درس افتنیاز دست  شیموجود و تا پ تیوضع

 پشت سربگذرانند.  بیو حداقل آسممکن  یدروس را با حداکثر بهره نیبتوانند با استفاده از آثار و منابع موجود، ا

ی جذب، بهسازی و توانمندسازی مدرسان خود در راستا یهادر ضمن تالش یاسالم تیو ترب میتعل یمحتوا دیتول یتخصص کارگروه

 اقدام ،سدرو نیا یبرا یمتون درس نیو سفارشِ تدو دیتول ها و همچنینمتخصص، شناسایی و تهیه راهنمای منابع مرتبط با سرفصل

های بازنگری شده همه دروس تعلیم و تربیت اسالمی را به تهیه کتابچه حاضر نموده است تا اساتید و دانشجویان گرامی سرفصل

 و جداول مربوطه به صورت یکجا در اختیار داشته باشند. های ابالغ شده همراه با ضوابطمتناسب با تغییرات برنامه درسی رشته

ها، ارائه شود. در ت، عین سرفصل مصوب ابالغ شده از سوی وزارت علوم در برنامه درسی رشتهها، تالش شده اسدر بخش سرفصل

شوند که تاکید میگردد در جلسات آغازین این بخش اساتید و دانشجویان گرامی ابتدا با مشخصات، منطق و اهداف درس آشنا می

حتوای درس، و ساختار آن ارائه شده است که اساتید گرامی های یادگیری مدرسی مورد بازخوانی و مطالعه قرارگیرد. سپس فرصت

ریزی نمایند. راهبردهای تدریس و یادگیری به مدرس بایست طرح درس ترمی و روزانه خود را بر اساس این محتوا تهیه و برنامهمی

، تعدادی از منابع آموزشی کمک خواهد نمود تا از روش تدریس مناسب و راهبردهای یادگیری مطلوب بهره گیرد. ذیل هر سرفصل

رود اساتید گرامی منابع را به دانشجویان محترم معرفی نموده و بخشی از فعالیت معرفی شده است که انتظار می -اصلی و فرعی–

 وهای کالسی را با ارجاع به این منابع غنا بخشد. الزم به ذکر است با توجه به این که منابع درسی این دروس عمدتا پس از تهیه 

معرفی شده است. بخش پایانی هر  3جدول پیوست شماره و در تصویب سرفصل، تالیف و منتشر شده است، در بخش منابع نیست 

 فیکالتدر طول ترم،  یریادگی تیبر اساس فعال رندهیادگیاز  یابیارزشسرفصل، به شیوه ارزشیابی و راهبردهای آن اشاره نموده است. 

 نییتع یریادگی یامدهایها و سطوح پ( مالکیو عملکرد یریادگی) فیتکال یابیارز یمبنا. ودشیترم انجام م انیو آزمون پا یعملکرد

 خواهد بود.شده 

 ارائه شده است که بدین قرار است:  پیوست قالبدر بخش بعدی، اطالعات الزم در 

و همچنین آدرس دستیابی به برنامه  ها، وضعیت آخرین بازنگری و تصویب و ابالغ آنهاجداول عناوین رشته :اره یکپیوست شم

دروس تعلیم و تربیت اسالمی را در کنار سایر جایگاه و عناوین تواند معلم میها آمده است. مدرس گرامی و دانشجودرسی رشته

 شود، مشاهده نماید.شته گذرانده میهر ر برنامه درسی که در عناوینیدروس و 

 دهد.قبل از بازنگری و پس از آن را نشان می ها و عناوین دروس تعلیم و تربیت اسالمیجدول گرایش :پیوست شماره دو

  .س تعلیم و تربیت اسالمی هستندهایی که برنامه بازنگری شده آن ابالغ شده است، ملزم به گذراندن عناوین جدید درورشته

 اصلی و منابع پشتیبان دروس تعلیم و تربیت اسالمی است. جدول منابع :پیوست شماره سه

ب ضوابط مرجع دروس معارف و تعلیم و ارائه دروس تعلیم و تربیت اسالمی است که در قال ضوابط تدریس :پیوست شماره چهار

 العملدستوردر قالب های معارف و تربیت اسالمی تهیه و های مربوطه دبیرخانه هماهنگی گروهو تربیت اسالمی از سوی کارگروه

 های استانی ابالغ گردیده است.به مدیریت امور پردیس آموزشی
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ادغام در دروس دیگر قرار گرفته  تعلیم و تربیت اسالمی است که مورد حذف و های دروس قدیمیرفصلس :پیوست شماره پنج

 1333های ورودی( و پیوست شماره یک)که هنوز بازنگری آنها تصویب و  ابالغ نشده است های درسی ها در برنامهاست. این سرفصل

 راست.الزم االج و ماقبل

باشد. الزم به ذکر است منابع تالیف شده می تصاویر منابع اصلی تالیف شده به همراه روش تهیه آن :پیوست شماره شش

رسال اهای بیشتری را ها ارسال شده است که درصورت هماهنگی می توان نسخهها و مراکز تابعه استانبرای تمامی کتابخانه پردیس

 نمود.

)تولید دانش و محصول پروژه های  نیتکودر حال  یاسالم تیو ترب میمجموعه دروس تعلاین نکته که  یادآوریضمن  ان،یدر پا

ویراست پروژه  آغاز معماری کالن برنامه درسی دانشگاه و با توجه به با توجه بهاست،  سال(5)روزآمد سازی در هر ارتقا و  پژوهشی(

نتقادات و ا یرایپذ مانهیصم ،ب درسی استاندارده کتب فعلیمتون تبدیل و ف شده باهدف رفع اشکاالت گزارش شده تالیمنابع دوم 

ن و کتابچه، عناوی نیا اعم از)ی اسالم تیو ترب میمحترم نسبت به مجموعه دروس تعلو دانشجو معلمان گرامی  دیاسات شنهاداتیپ

 قدروس را از طر نیا سیتدر ینهیخود در زم سازنده و تجارب ، پیشنهاداتمالحظات میدبوده و خواهشمن (ها، منابع و غیرهسرفصل

 :دیبگذار انیم درما با ذیل 

 انامهیرا:     p.tarbiateslami@gmail.com  

 70750675040 :                  شبکه مجازی ایتا 

  725-30213374-5             :تماسشماره های  

 

 های معارف و تربیت اسالمیهدبیرخانه هماهنگی گرو

 یاسالم تیو ترب میتعل یمحتوا دیتول یتخصص کارگروه 
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 «فلسفه تربیتی اسالم»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 1

پردازد، حداقل از سه جهت در نظام تربیت معلم جمهوری این درس که به بررسی چیستی، چرایی و چگونگی تربیت اسالمی می

 یابد:ضرورت می اسالمی ایران

با توجه به مبتنی بودن تربیت و عمل تربیتی بر فهم صحیح عامل آن نسبت به جهان، انسان و ابعاد وجودی او و چگونگی حیات،  -1

یافتن معلمان کشور به نوعی درک و فهم شخصیِ نسبتاً عمیق و فلسفی از این سازی برای دسترشد و تکامل و سعادت وی، زمینه

  یه بر مبانی و معارف اسالمی اهمیت خواهد یافت.حقایق با تک

های خود متعهد بوده و صورت پذیرفتن تربیت ارزشی متناسب با آرمان-ایای به یک نظام اندیشهاز منظری اجتماعی، هر جامعه -2

طر، آشنا شدن معلمان و ساز انسجام و رشد اجتماعی مطلوب آن خواهد بود.  به همین خادر آن جامعه در چارچوب این نظام، زمینه

امعه، مبتنی بر آرمان اجتماعی ج به عنوان فلسفه تربیتیِ-های نظام تربیتی اسالمی عامالن تربیت در یک جامعه اسالمی با بنیان

 های نظام تربیت معلم است. از ضرورت -متناسب با فرهنگ آن و مورد پذیرش عمومی

های مربوط به این نهاد است ترین دغدغهش در جمهوری اسالمی ایران یکی از مهمدر حال حاضر، تحول بنیادین آموزش و پرور -3

های ها و برنامهپذیر نخواهد بود. ایدهتحقق -خصوصاً معلّمان-بدون مشارکت فعال و آگاهانه همه کارگزاران این نهاد  و این تحول،

های بنیادین نهاده شده که در این درس به آنها ها و ارزشاندیشهبر پایه برخی  -همانند هر برنامه دیگری-مربوط به این تحول نیز 

 پرداخته خواهد شد.

 مشخصات درس

 نوع درس:

 نظری

 واحد 3تعداد واحد: 

 ساعت 43تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمی شایستگی کلیدی:

  --- نیاز:دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 اساتید دارای مجوز

 ه تربیتی اسالمفلسفنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

Philosophy of Islamic Education 

اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر 

 خواهد بود:

 های نظام تربیت اسالمی را به خوبی درک نماید.ترین بنیادهای نظری و مؤلفه. مهم1

 

به عنوان چارچوب فکری و ارزشی عمل در -را  . فلسفه تربیتیِ شخصی خود2

 شکل دهد. -های تربیتیموقعیت

 

های تربیتی موجود در کشور بر پایه مبانی و اصول تربیت اسالمی . به ارزیابی واقعیت3

 بپردازد.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 جلسه( 4همیت آن )بخش اول: آشنایی با فلسفه تربیت اسالمی، پیشینه و ا

 « فلسفه تربیت»و « تربیت»، «فلسفه»معنای  -

 پیشینه و قلمرو فلسفه تربیت -

 معانی و مراتب متنوع فلسفه تربیت )تاریخی، نظری، شخصی، سازمانی، اجتماعی( -

 و نسبت آن دو « نظام تربیت اسالمی»، «فلسفه تربیت اسالمی» -

جمهوری اسالمی ایران و مبانی فلسفی آن )به عنوان فلسفه تربیتی تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش  -

 اجتماع(

 اهمیت و ضرورت فلسفه تربیت برای معلمان و عامالن تربیت با تمرکز بر: -

 شکل دادن به فلسفه تربیتی شخصی

 آگاهی نسبت به فلسفه تربیتی اجتماع

 جلسه( 12ربیت )های آن در تترین مبانی تربیت اسالمی و داللتبخش دوم: مهم

 شناختیمبانی هستی -

 6شناختیمبانی انسان -

 شناختیمبانی معرفت -

 شناختی مبانی ارزش -

 شناختیمبانی دین -

 با هم نگری مبانی -

 جلسه( 3های آن )بخش سوم: تبیین چیستی تربیت اسالمی و ویژگی

 های مختلف درباره آناهمیت تعریف تربیت و دیدگاه -

 ت بر پایه مبانی فلسفی تربیت اسالمیتعریف تربی -

 های معنایی تعریفترین مفاهیم و مؤلفهمهم -

 های تربیتترین ویژگیمهم -

 جلسه( 4بخش چهارم: اهداف تربیت اسالمی )

 چیستی اهداف تربیتی و اهمیت آنها -

 ها، ...(انواع و سطوح مختلف اهداف )غایی و میانی، طولی و عرضی، عام و خاص، بر حسب ساحت -

 غایت / هدف نهایی در تربیت اسالمی -

 بندی آنهااهداف میانی در تربیت اسالمی و انواع طبقه -

 جلسه( 5بخش پنجم: اصول تربیت اسالمی )

 های نظام تربیت اسالمی(چیستی اصول تربیتی و نسبت آنها با مبانی )و دیگر مؤلفه -

ناظر به فرآیند کالن تربیت یا رابطه بین فردی )بر حسب  انواع و سطوح مختلف اصول تربیتی )عام و خاص، -

 بر حسب ساحت، بر حسب مراحل، ...( مخاطب(،

 ترین اصول عام تربیت اسالمیمهم -

 ترین اصول خاص تربیت اسالمیمهم -

 جلسه( 4بخش ششم: عوامل و موانع تربیت اسالمی )

                                                           
 شود.به مراحل تربیت از دیدگاه اسالمی نیز به اختصار پرداخته می شناختی،. در ضمن مبانی انسان6
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 های نظام تربیت اسالمیمؤلفهمقصود از عوامل و موانع تربیت و نسبت آنها با دیگر  -

های مختلف عوامل و موانع )سهیم و مؤثر، درونی و بیرونی، در اختیار و خارج از اختیار، مختار و بندیطبقه -

 غیرمختار،...(

 ترین عوامل و موانع تربیت اسالمیمهم -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

های گذار در تعریف تربیت و همچنین، توجه به ملموس کردن داللتدر بحث از مبانی، توجه بیشتر نسبت به مبانی اثر -

 عملی و عینی مبانی در فرآیند تربیت

 گرفتن فلسفه شخصی های بحث گروهی درباره مباحث اساسی برای کمک به دانشجومعلمان برای شکلاستفاده از روش -

عی و فرضی تربیتی از جهت میزان انطباق آنها با مبانی های واقای و ارزیابی وضعیتهای تحلیلی، مقایسهاستفاده از فعالیت -

 و اصول تربیت اسالمی به منظور کمک به درونی شدن مباحث و خارج شدن درس از حالت انتزاعی

 . منابع آموزشی4

 کارآمد، نحسی دکتر و داودی محمد دکتر تالیف فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو ویژه«  اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه»  کتاب

 (6)پیوست .باشد می درساین  اصلی منبعگردیده  آراسته طبع زیور بهکه 

(، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران، 1330وزارت آموزش و پرورش ) -

 ان.بخش نخست: فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایر

(، تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران، شورای عالی آموزش 1336زاده قمصری، علیرضا و حسنی، محمد )صادق -

 و پرورش، تهران.

 (، فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، تهران ، انتشارات مدرسه.1330اهلل مصباح یزدی )گروه نویسندگان، زیر نظر آیت -

المللی ترجمه و نشر وآله(، مرکز بینعلیهاهللنامه تربیتی المصطفی )صلی(، درآمدی بر نظام1337)جمعی از نویسندگان  -

 المصطفی، قم.

 (، مبانی تربیت در قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.1333بهشتی، محمد ) -

 ایران، جلد اول، انتشارات علمی و فرهنگی،  (، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی1330باقری، خسرو ) -

 

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  نمره10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

  نمره 5ارزشیابی فرایند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره 5الیف عملکردی ارزیابی پوشه کار: مجموعه تک 

  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای

ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «ورش ج.ا.ااسناد، قوانین و سازمان آموزش و پر»سرفصل درس

 معرفی درس و منطق آن . 1

. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر قوانین و مند بودن استی هایی تربیت رسمی و عمومی قانوناز جمله ویژگ

عمومی  ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین و تصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی 

مبتنی بر این قوانین و مقررات است. از این رو معلم به عنوان کارگزاری که دراین بستر به عمل تربیت اقدام می کند الزم است با این 

، قوانین و مقررات و سازمان این نهاد از اخت و فهم عمیق از اسناد راهبردیآگاهی و معرفت داشته باشد. یعنی که شن ،بستر و زمینه

 ای معلمی است که دانشجو معلمان باید به کسب آن نایل آیند.های حرفهیش نیازهای ضروری برای ایفای نقشو پ لوازم

 آشنایی"و  "ایتربیت مدرسه"، محتوای این درس در دوبخش در این درس «عمومی–فلسفه تربیت رسمی »با توجه به ادغام درس 

کتر د)کتاب  نخست استاد محترم از منبع اصلی این درس استفاده نمایددر بخش  ،از این رو شود.میارائه  "اسناد و قوانین مرتبط

رائه اکتاب دکتر مظاهری( اسناد باالدستی و )با محوریت به صورت کنفرانس توسط دانشجویان  دومو بخش  حسنی و صادق زاده(

 گردد.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32 تعداد ساعت :

 تربیت اسالمی یستگی کلیدی:شا

 مفلسفه تربیتی اسال دروس پیش نیاز:

 : استاد متخصص برای تدریس

 اساتید دارای مجوز

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری  نام درس به فارسی:

 اسالمی ایران

 نام درس به انگلیسی:

Documents, rules and structures of Education in Islamic 

Republic of Iran 

اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر 

 خواهد بود:

موقعیت های تربیتی)عمل فردی و طرح ها و برنامه ها و فعالیت های سازمان های -1

 تربیت رسمی( را از منظر اسنادتحول بنیادین تبیین و مقایسه کند.

)عمل فردی و طرح ها و برنامه ها و فعالیت های سازمان موقعیت های تربیتی-2

 تربیتی(را از منظر قوانین و مقررات نقد کند.

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی و عمومی را با اسناد راهبردی -3

 و رهنامه بررسی و نقد نماید.

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایرانفصل اول: 

 تاریخچه تربیت رسمی و عمومی -

 ضرورت و اهمیت تربیت رسمی و عمومی -

 مبانی سیاسی -

 مبانی حقوق -
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 مبانی جامعه شناختی -

 مبانی روان شناختی -

 فصل دوم: اسناد مرتبط با آموزش و پرورش
 سند بیست ساله جمهوری اسالمی ایران -

 نقشه جامع علمی کشور -

 د مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومیسن -

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -

 الگوی نظری ساحت های تربیت 

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی 

 سند برنامه درسی ملی  -

  چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی 

  رویکرد برنامه درسی ملی 

  حوزه های تربیت و یادگیری 

 :تکالیف عملکردی        

 نقد و بررسی راهکارهای سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظری -

 نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها -

 نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظری -

 ر سازگاری درونینقد و  بررسی سند برنامه درسی ملی از منظ -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسناد باالدستی -

 فصل سوم: نهادها و مراجع سیاست گذار و قانون گذار در نظام آموزش و پرورش ایران

 مجلس شورای اسالمی -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام -

 شورای عالی انقالب فرهنگی  -

 شورای عالی اداری  -

 آموزش و پرورش و قوانین آنشورای عالی  -

 شورای آموزش و پرورش استان و منطقه و قوانین آن -

 فصل چهارم: قوانین و مصوبات آموزش و پرورش

 معرفی آیین نامه و بخشنامه -

 آیین نامه اجرایی مدارس -

 آیین نامه امتحانات -

 آموزش و پرورش تلفیقی -

 شرایط احراز مدیریت مدارس -

 زمان آموزش -

 

 تشکیالتی وزارت آموزش و پرورشفصل پنجم: ساختار 
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 سازمان اداری و تشکیالتی گذشته و اکنون آموزش و پرورش -

 دفتر وزارتی و معاونت های آموزش و پرورش -

 ساختار اداری در سطح استان و منطقه و مدرسه -

 دانشگاه های وابسته به آموزش و پرورش -

 دانشگاه فرهنگیان 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

 :الیت یادگیریفع         

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -

 الیل تغییر در برخی قوانین و مقرراتبحث در باره د -

 بحث در باره قوانین و مقررات و نقد آنها -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای -

زشی، نهضت سواد آموزی، کانون پرورش فکری و سازمان بحث درباره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آمو -

 نوسازی 

 :تکالیف عملکردی

 بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداره کل یک استان یا یک منطقه -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکی از سازمان های وابسته -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم استفاده از ارائه محتوای مباحث به روش  -

 روش 

 بحث گروهی -

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به صورت  -

 مکتوب توسط دانشجو

بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس و ارائه به استاد به انجام فعالیت های یادگیری مربوط به هر  -

 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی                                    4

علیرضا  ردکت تالیف فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو ویژه «ای  مدرسه تربیت -عمومی و رسمی تربیت فلسفه تبیین » کتاب

مجموعه اسناد و قوانین  و درسبخش نخست  اصلی منبعه گردید آراسته طبع زیور بهجدیدا که  حسنی دکتر محمد و زاده صادق

 (6پیوست). باشد میآموزش و پرورش جهت بخش دوم  مرتبط با

 منابع اصلی:

 (. اسناد، قوانین و ساختار آموزش و پرورش، تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان1333)مظاهری، حسن  -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت.1335صافی، احمد ) -

 منابع فرعی: 
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ری اسالمی (، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهو1330شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

رهنامه نظام تربیت  » و » فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران» ایران، بخش های دوم و سوم یا عنوان های : 

 رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی، تهران. 

 ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. (1330شورای عالی انقالب فرهنگی )  -

 (، سند برنامه درسی ملی . وزارت آموزش و پرورش.1330شورای عالی انقالب فرهنگی  ) -

 (، نظریه اسالمی تعلیم و تربیت) مبانی آموزش رسمی(، انتشارات دانشگاه امام صادق) ع(، تهران 1331علم الهدی، جمیله)  -

 /https://medu.ir   سایت وزارت آموزش و پرورش: -

 https://sccr.ir سایت شورای عالی انقالب فرهنگی:  -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی( راهبردهای .5

  نمره10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

  نمره 5ارزشیابی فرایند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

  نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف

 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 

 

https://medu.ir/
https://sccr.ir/
http://dolat.ir/
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 «تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسالم و ایران» درس  سرفصل

  معرفی درس و منطق آن: .1

در فرایند آموزش و پرورش ایران امروزی عالوه بر تحصیل دانش و مهارت تربیتیِ الزم، باید از تجربه تربیتی  برای نقش آفرینی

ت علیم و تربیتگذشتگان بهره بجوییم و تجربیات تربیتی ملت خود به دلیل شباهت و نزدیکی فرهنگی و بومی اهمیت بیشتری دارد. 

ها و بسترهای فکری و و این واقعیت دارای ریشه تولیدی جهان غرب متکی است نشبشدت به تقلید و مصرف داهنوز امروز ایران 

ها و تجربیات تربیتی فرهنگی در تاریخ آموزش و پرورش ایران زمین است.  این درس با هدف آشناسازی دانشجومعلمان با اندیشه

ای هله میان نظریات تربیتی غیربومی با واقعیتبومی برخاسته از فرهنگ اسالمی ایرانی شکل گرفته است تا بتواند شکاف و فاص

تواند با تقویت خودآگاهی و هویت فرهنگی و ملی در دانشجومعلمان انگاره برتری دانش تربیت تربیتی را کم نماید. این درس می

 مدرن را کاهش دهد .

یخته هستند و در این درس قرار است به آمها و نهادهاست که درهمکم دارای دو محور اساسی اندیشهتاریخ آموزش و پرورش دست

 صورت تحلیل تاریخی با اندیشه و عمل گذشتگان و نهادهای آموزشی و پرورشی در اسالم و ایران آشنا شویم.

 مشخصات درس

 نوع درس:

 )نظری(

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمیشایستگی کلیدی: 

 ---نیاز: دروس پیش

 برای تدریس:استاد متخصص 

 اساتید دارای مجوز

 تاریخ آموزش و پرورش در اسالم و ایراننام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

History of Education in Islam and Iran 

اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر 

 خواهد بود:

ی تربیت در طول هر دوره ی روند عمل و اندیشهدرباره . تصویری کالن و کل گرایانه1

 های تاریخی را ترسیم کند.
 

. نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در بستر تالش های انجام شده تاکنون توصیف 2

 و تحلیل کند.
 

 . هویت معلمی را از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند.3
 

 برای معلمی و تدریس گزینش کرده و ارائه دهد.. الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی 4

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: . فرصت2

 جلسه( 3بخش اول: تاریخ نهادهای تربیتی )

 جلسه( 1: تربیت و نهادهای آن در دوران ایران باستان )1فصل

 تاثیر دین در تربیت -
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 جایگاه خانواده در تربیت -

 باستانآموزش عالی در ایران  -

 تحلیل تاریخی تربیت در این دوره -

 جلسه( 3: تربیت و نهادهای آن در ایران پس از اسالم )2فصل 

 هاخانهمکتب -

 هامساجد و کتابخانه -

 ها و مدارسحوزه -

 تحلیل تاریخی تربیت در این دوره -

 جلسه( 2: تربیت و نهادهای آن در دوره مدرن شدگی ایران )عصر قاجار و پهلوی( )3فصل 

 رویکردها، انواع و نهادهای تربیتی در عصر قاجار -

 رویکردها، انواع و نهادهای تربیتی در عصر پهلوی -

 تحلیل نفوذ مدرنیته در تربیت و جریانهای تربیت مدرن و تربیت سکوالر -

 جلسه( 2: تربیت و نهادهای آن در دوره جمهوری اسالمی ایران )4فصل 

 دهای تربیتی در این دورهرویکردها، انواع و نها -

 تحلیل تاریخی تربیت در این دوره -

 جریان شناسی عوامل موثر در تربیت ایران معاصر  -

 جلسه( 6بخش دوم: تاریخ اندیشه تربیتی )مهمترین مربیان بزرگ مسلمان( )

 جلسه( 2: اندیشه تربیتی فیلسوفان: فارابی و ابن سینا، شیخ اشراق )5فصل 

 تربیت در اندیشه این اندیشمندانمبانی و اهداف  -

 اصول و روشهای تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 عوامل و موانع تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 جلسه( 2: اندیشه تربیتی علمای اخالق: مسکویه، غزالی، فیض کاشانی )6فصل 

 مبانی و اهداف تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 تربیت در اندیشه این اندیشمندان اصول و روشهای -

 عوامل و موانع تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 جلسه( 1: اندیشه تربیتی شعرا: مولوی و سعدی )0فصل 

 مبانی و اهداف تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 اصول و روشهای تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 ن اندیشمندانعوامل و موانع تربیت در اندیشه ای -

 جلسه( 1: اندیشه تربیتی اندیشمندان اجتماعی: شهید مطهری )0فصل 

 مبانی و اهداف تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 اصول و روشهای تربیت در اندیشه این اندیشمندان -

 عوامل و موانع تربیت در اندیشه این اندیشمندان -
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

اهیت تاریخی درس، مطالعه ی مباحث بر اساس طرح درس برای دانشجویان ضروری است. بدین وسیله با توجه به م -

 اطالعات اولیه دانشجویان برای مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شود. 

ی استاد در کالس شرط تدریس به هیچ وجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گردد. و فعالیت دانشجویان و رهبری آموزش -

 توفیق درس می باشد.

 . منابع آموزشی4

 : 1منابع فصل 

 (2) فصل  1331 سمت، انتشارات: تهران درّانی، ،کمال«ایران پرورش و آموزش تاریخ» -

)فصل  1333تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحوالت تربیتی دوره معاصر، احمد آقازاده و محمد آرمند، تهران: سمت،  -

2) 

 : 2منابع فصل 

 .1333المصطفی، المللیانتشارات بین: قم چی،شانه زادهحسین حسن «اسالم در آموزش تاریخ» -

 :3منابع فصل 

)فصل  1333تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحوالت تربیتی دوره معاصر، احمد آقازاده و محمد آرمند، تهران: سمت،  -

5) 

 (4) فصل  1331 سمت، انتشارات: تهران درّانی، ،کمال«ایران پرورش و آموزش تاریخ» -

 1336نقش جریان روشنفکری در سکوالریسم تربیتی، جمیله علم الهدی، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ سوم  -

 .1337تربیت سکوالر از دیدگاه صاحبنظران، سیدنقی موسوی، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ اول،  -

 : 4ع فصل مناب

 .22، ش1331معاصر ایران، جمیله علم الهدی، مجله کتاب نقد، بهار« تربیت»جریان های فکری تأثیرگذار در  -

 : 0، 0، 6، 5منابع فصل 

 .1332مربیان بزرگ مسلمان، بهروز رفیعی، تهران و قم: سمت و پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،  -

 منابع فرعی : 

 .1331 نور،پیام دانشگاه: تهران وکیلیان، منوچهر ،«ایران و الماس در پرورش و آموزش تاریخ» -

 .1334ترجمه محمد حسین ساکت، تهران: نشر نگاه معاصر،  ، منیرالدین احمد،«نهاد آموزش اسالمی» -

اصر، نگاه مع، احمد شلبی، ترجمه محمدحسین ساکت، تهران: نشر «تاریخ آموزش در اسالم )از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر» -

1337 . 

 .1364ترجمه نوراهلل کسایی، تهران: نشر یزدان،  ، عبدالرحیم غنیمه،«های بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاه» -

 .1334سیر آرای تربیتی در تمدن اسالمی، ماجد عرسان کیالنی، ترجمه: بهروز رفیعی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  -

تمدن اسالمی، سعید اسماعیل علی و محمد جواد رضا، ترجمه بهروز رفیعی، قم: پژوهشگاه  های تربیتی درها و گرایشمکتب -

  .1334حوزه و دانشگاه و سمت، 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی(5

  نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها بینی شده و مشارکت در فعالیت های یادگیری پیشارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 



اسالم و ایران تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در  
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  نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 ی شود. مبنای ارزیابارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ادگیری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدهای یتکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «علیهم السالم((و اهل بیت  )صلی اهلل علیه و آله(سیره تربیتی پیامبر »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

ی ایکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهلل علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوی توحید و دیگر آموزه ه

تأکید و تأییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن حضرت علیهم « من معلم مبعوث شدم»اسالمی است و این سخن ایشان که 

السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند. از این روی، سیرۀ این بزرگواران گنجینه ای است سرشار 

اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتبار نیز برخوردار است و رهنمودهای از آموزه های تربیتی در زمینه تربیت 

عملی فراوانی برای معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنمای معلمان در فعالیتهای تعلیم و تربیتی آنان است. در این واحد 

و اهل بیت علیهم السالم در ساحت های تربیت کودک، تربیت معلمان با اصول و روشهای تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

ربیتی یابند وضعیت مطلوب تاعتقادی، تربیت عبادی و تربیت اخالقی، تربیت اجتماعی و تربیت علمی آشنا شده و توانایی می

س معیارهای به دست آمده ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساآموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتبرای دانش

 از سیرۀ تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنند.

 مشخصات درس

 نوع درس:

 )نظری(

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32 تعداد ساعت:

 تربیت اسالمی شایستگی کلیدی: 

 ---نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 اساتید دارای مجوز

  ه تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(سیر به فارسی: نام درس

 نام درس به انگلیسی: 

Educational conduct of the prophet and His household 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر 

 خواهد بود:

صلی  سیرۀ پیامبر. مفهوم، اهمیت و منابع سیرۀ تربیتی، اصول و روشهای تربیتی را در 1

اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی 

 توصیف و تحلیل کند.

 

. بر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت موجود تربیتی در 2

ی را تساحتهای تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربی

 ترسیم و هر دو وضع را تحلیل کند.

 

ها و اقدامات . بر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت3

 تربیتی رایج را در زمینه تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی ارزیابی و نقد کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 یرۀ تربیتی پیامبر )ص( و  اهل بیت )ع(: چیستی و ضرورت س1فصل

 تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی  -

 حجیت و اعتبار سیره -

 داللتها و کارکردهای سیره -



 (السالم علیهم) بیت اهل و (آله و علیه اهلل صلی) پیامبر تربیتی سیره
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 منابع سیره -

 ضرورت آشنایی با سیرۀ تربیتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم  -

 : تربیت کودک 2فصل

 اصول تربیت کودک  -

 روشهای تربیت کودک  -

 : تربیت اعتقادی 3فصل

 های پروش شناخت و ایمان به خدا روش -

 روش های پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهلل علیه و آله -

 های پرورش شناخت و ایمان به امامتروش -

 های پرورش شناخت و ایمان به معادروش -

 : تربیت عبادی 4فصل

 آموزش قرآن  -

 ذکر و دعا آموزش  -

 آموزش نماز -

 آموزش روزه -

 : تربیت اخالقی 5فصل

 اصول تربیت اخالقی -

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخالقی -

 روشهای پرورش آگاهی و بصیرت اخالقی -

 روشهای پرورش گرایشها و عادتهای مطلوب اخالقی -

 روشهای اصالح رفتارهای نامطلوب -

 : تربیت اجتماعی 6فصل

 بیت اجتماعیاصول تر -

 های تربیت اجتماعیروش -

 : تربیت علمی 0فصل

 اصول آموزشی در سیره معصومین ع -

 های آموزشی در سیره معصومین عروش -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم استفاده از  -

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به صورت  -

 مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به استاد به روش انجام فعالیت -

 ط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درسمکتوب توس



 (السالم علیهم) بیت اهل و (آله و علیه اهلل صلی) پیامبر تربیتی سیره
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 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 زهحو پژوهشگاه(. سیرۀ تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(. دانشگاه فرهنگیان، 1337حسینی زاده، سیدعلی و داودی محمد ) -

 ، سمتدانشگاه و

 منابع فرعی:

 هموسس انتشاراتی پیامبر واهل بیت )علیهم السالم ( درخانه وخانواده. تهران: (. سیره تربیتی واخالق1333طوسی، اسداهلل ) -

 .(ره) ینیخم امام یپژوهش و یآموزش

 . ش1354 ه،یاسالم: تهران ،یفقه یمحمدهاد قیتحق و ترجمه ،یالنب سنن ، نیحس محمد ،ییطباطبا -

 صدرا انتشارات(. سیری در سیرۀ نبوی. تهران: 1330مرتضی، مطهری ) -

 

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

  نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 د. مبنای شوبر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «آشنایی با تجارب مدارس اسالمی معاصر»سرفصل درس 

  معرفی درس و منطق آن: .1

رسه جدید و نظام تربیت رسمی به عنوان محصولِ دانش و فرهنگ تمدن مغرب زمین وارد ایران شد و  بنابر رویکردهای خودباور مد

ای در ایران در مقوله فرهنگ و تمدن باید بومی شود؛ تا کارکرد صحیحی داشته باشد. سرگذشت نظام تربیت رسمی و مدرسه

سرگذشتی پرفراز و نشیب است اما در این میان جریانی که عَلَم خودباوری و عدم تقلیدِ صرف از آموزش و پرورش وارداتی را به پا 

 اختند.به این هم بپرد« داشت و در قالب تولید اندیشه نوین تربیت اسالمی )در قالب یک رشته (  و در قالب تاسیس مدارس اسالمی

 ای نوظهور در تاریخ آموزش و پرورش ایران تالش کردهگردد که به مثابه پدیدهبه بعد باز می 1320از دهه « رس اسالمیمدا»ظهور 

است بنابر نیازهای جامعه در میانه سنت و تجدد قدم به عرصه نهد و برای پاسخگویی به نیاز جامعه اسالمی در مسائل تربیتی و دینی 

 های دولتی جدید )مدرن( جا نماید.  علمیه )قدیم( و مدرسهخود را در میانه مدرسه های 

آفرینان اصلی در مدارس خواهند شد و در کسوت معلم و مدیر مدرسه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان چند صباحی دیگر از نقش

 زیسته معلمان وا با تجربهبه ایفای نقش در نظام تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران خواهند پرداخت؛ بر این اساس الزم است ت

فرهنگی  تربیتی در اعتماد به نفس -آفرین به تجریه و تحلیل این تجربه تاریخیمدیران مدارس اسالمی آشنا شوند و با نگاهی بصیرت

 و تربیتی بپردازند. 

ها، دراس اسالمی و فرایندکند نمایی از تاریخچه دانش تربیت اسالمی و تجربه تاسیس و بالندگی ماین درس با این هدف تالش می

ای برای رشد تفکر انضمامی معلمان آینده جهت رسیدن به الگویی مطلوب از ها و مقررات این مدارس را ارائه نماید تا زمینهبرنامه

 فراهم آورد. « مدرسه مطلوب»تربیت و 

 مشخصات درس

 نوع درس:

 )نظری(

 واحد 2تعداد واحد: 

 واحد 32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمیدی: شایستگی کلی

 ---نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 اساتید دارای مجوز

 آشنایی با تجارب مدارس اسالمی معاصرنام درس به فارسی:  

 نام درس به انگلیسی: 

Introduction to  Islamic School Experiences 

شجو معلم قادر اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دان

 خواهد بود:

ها و تجارب مدارس اسالمی را در عرصه آموزش، پرورش و مدیریت . مهمترین ویژگی1

 بشناسد.
 

. مبتنی بر تجارب عامالن و پیشگامان مدارس اسالمی معاصر انگیزه الزم جهت به 2

 کارگیری خالقیت، نوآوری در عرصه تربیت اسالمی در مدارس را کسب نماید.
 

زیسته معلمان و مدیران ن الزم برای اخذ تصمیمات درست مبتنی بر تجربه. توا3

 و فلسفه تربیتی شخصی خود را کسب نماید.« مدارس اسالمی معاصر»
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 : مقدمه1فصل 

 مفهوم مدارس اسالمی -

 مفهوم دانش نوین تربیت اسالمی -

 المیهای مدارس اسویژگی -

 اهداف تاسیس مدارس اسالمی -

 موسسان مدارس اسالمی -

 شناسی مدرنیزاسیون آموزش و پرورش در ایران  دوره قاجار و پهلوی : تاریخچه و جریان2فصل 

 جریان مدرنیزاسیون آپ در دوره قاجار و پهلوی اول -

 خاستگاه، دیدگاه ها و تاسیس مدارس به سبک جدید و دستاوردها -

 شناسی خودباوری در تولید دانش نوین تربیت اسالمی و تاسیس مدارس اسالمیریخچه و جریان: تا3فصل 

 جریان سکوالرزدایی از مدارس در کشورهای اسالمی )کنفرانس جهانی ت ت مسلمانان( -

 اسالمی سازی مدارس و دانشگاه ها )دیدگاه مرکز جهانی اندیشه اسالمی( -

 سازی تربیتی جریان اسالمی نظام سازی و نهاد -

 : جریان تاسیس مدارس اسالمی در ایران قبل از انقالب4فصل 

 بسترهای تاریخی فرهنگی تاسیس -

 خاستگاه و اهداف مدارس اسالمی -

 های مهم آن )جامعه تعلیمات اسالمی، و ... (معرفی مدارس اسالمی و شخصیت -

 تجارب مدیریتی/ سازمانی مدارس اسالمی  -

 ریسی مدارس اسالمی تجارب آموزشی/تد -

 تجارب تربیتی )پرورشی( مدارس اسالمی  -

 تجارب مدارس اسالمی معاصر در اقتصاد تربیت -

 تجارب مدارس اسالمی در تعامل با خانواده -

 : جریان تاسیس مدارس اسالمی در ایران بعد از انقالب5فصل 

 بسترهای تاریخی فرهنگی تاسیس -

 خاستگاه و اهداف مدارس اسالمی -

 های مهم آن  معرفی مدارس اسالمی و شخصیت -

 تجارب مدیریتی/ سازمانی مدارس اسالمی  -

 تجارب آموزشی/تدریسی مدارس اسالمی  -

 تجارب تربیتی )پرورشی( مدارس اسالمی  -

 تجارب مدارس اسالمی معاصر در اقتصاد تربیت -

 تجارب مدارس اسالمی در تعامل با خانواده -

 و جمع بندی باهمنگری: 6فصل 

 دسته بندی و تحلیل مبانی الگوهای موجود مدارس اسالمی -

 تالش برای طراحی الگوی ایرانی اسالمی مدرسه مطلوب -



معاصر اسالمی مدارس تجارب با آشنایی  
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

با معرفی استاد، دانشجو گزارشی از یک مدرسه، کانون، مسجد که در قلمرو تربیت اسالمی فعال است تهیه نماید )مانند  -

 (.7که در پاورقی معرفی شدند« موردکاوی تربیتی»کتبِ 

 ها و عملکرد مدارس اسالمی و استخراج نقاط قوت و ضعف آن مدارسمشارکت در بحث و گفتگو برای ارزیابی برنامه -

 ها و عملکرد آنها.مشارکت در مقایسه دو یا چند مدرسه اسالمی و ارزیابی برنامه -

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی: 

 است و به زودی وارد بازار نشر خواهد شد. شده تالیفدانشگاه لی و ویژه منبع اص

 .1334تهران: انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،  -ناهید روشن نهاد -مدارس اسالمی در دوره ی پهلوی دوم -

العاتی و دانشگاه وموسسه مطنقی فقیهی، قم: پژوهشگاه حوزه مدارس اسالمی: بررسی وضعیت آموزشی، تربیتی و مدیریتی، علی -

 مشاوره اسالمی )نسخه پیش از انتشار(

بررسی وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسالمی به منزله رشته علمی و دانشگاه، محمود نوذری، تربیت اسالمی، پاییز و زمستان  -

  .13، شماره 1333

ص به تاریخچه، گزارش  77. )در این کتاب در 1334مدارس اسالمی مشهد، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی، چاپ اول  -

 (باشد.وضع موجود مدارس اسالمی مشهد و ارائه الگوی پیشنهادی پرداخته شده است. این کتاب در اینترنت قابل دانلود می

 .1330، معاصر و اندیشه بنیاد فرهنگ :تهران ،یالهدعلم لهیتربیتی، جم در سکوالریسم روشنفکری جریان نقش -

 منابع فرعی:

جامعه تعلیمات اسالمی؛ آیه اهلل شیخ عباسعلی اسالمی و نقش ایشان در انقالب اسالمی، حمید کرمی پور، تهران: مرکز اسناد  -

 .1330انقالب اسالمی، 

ن و ییادنامه استاد عالمه کرباسچیان؛ مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس مدرسه علوی، مرکز تدو -

 .1336نشر آثار عالمه کرباسچیان، تهران: آفاق، 

 .1376جستجو در راه ها و روش های تربیت: تجربیات مدرسه فرهاد، توران میرهادی، تهران: انتشارات آگاه،  -

ی حجه االسالم حاج شیخ عباسعلی اسالمی به روایت ساواک،مرکز اسناد تاریخی وزارت اطالعات تهران: مرکز اسناد تاریخ -

 .1333وزارت اطالعات. 

 .1376تربیتی. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. چاپ اول. نشر: موسسه فرهنگی تربیتی توحید.  -های آموزشیدیدگاه -

 .1377مدارس جدید در دوره قاجاریه؛ بانیان و پیشروان، اقبال قاسمی پویا، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  -

ندگی نامه ی خود نوشت مرحوم جبار باغچه بان و همسرش صفیه ی میربابایی، تهران: خاطرات و ز -روشنگران تاریکی ها -

 .1333موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 

بررسی نقش مدارس اسالمی در تقویت فرهنگ حجاب از منظر سرمایه اجتماعی، ابوالفضل شکوری، جلیل دارا، تحقیقات  -

 .15، شماره 1330فرهنگی ایران، پاییز 

                                                           
 شاخص مدارس و مساجد مطالعه به که کرده منتشر «تربیتی موردکاوی» عنوان با جلدی 6 مجموعه همچنین «اسالمی تربیت راهبردی مطالعات مرکز».  7

 مسجد و اصفهان، قدس مسجد تهران، صفا مسجد مشهد، مهدی امام حوزه شیراز، رهپویان کانون اهواز، جعفر بن موسی مسجد مانند اسالمی تربیت قلمرو در

 (است دانلود قابل اینترنت در مجموعه این فایل. )است پرداخته مشهد صنعتگران
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 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

  نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 د. مبنای شور اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده ب

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «های تربیتی دفاع مقدسآشنایی با ارزش»سرفصل درس 

 : . معرفی درس و منطق آن1

لب طبنیاد بوده و به تعبیر امام )ره( فتح الفتوح آن، تربیت نسلی با ایمان راسخ و شهادتفرهنگاز اساس، انقالبی انقالب اسالمی، 

 تبدیل بوده اسساله، الگویی از رفتار اجتماعی و سیاسی در قالب دفاع از وطن به نمایش گذاشت که بیو دفاع مقدس هشت 3بوده

ه شود که در هر برهبرای ایران اسالمی تلقی می« هاجنگ فرهنگ»در « ذخیره استراتژیک فرهنگی»به مثابه « فرهنگ دفاع مقدس»

های سیاسی و اجتماعی مردم های اقتصاد، صنعت، کشاورزی، علم، فرهنگ و سیاست مبتنی بر آن کنشتاریخ و هر عرصه از عرصه

 اد، ایثار و عدالت برجسته شده است. هایی چون خودباوری، جهگرفته، ارزشو مسئوالن شکل

فرهنگ »تواند در برنامه درسی خود از دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها دانشگاه برای تربیت معلم تراز جمهوری اسالمی ایران، نمی

 های آن غافل باشد .ها و ارزشو بنیادهای نظری و شاخص« دفاع مقدس

های آن، از منظری ترین وقایع جنگ تحمیلی و ارائه بینشی روشن از واقعیته مهماین درس درصدد است تا ضمن گذری تاریخی ب

یافته میان فرماندهان، رزمندگان و های خودسازانه و دگرسازانه تجلیهمت بگمارد و ارزش« مطالعه درباره دفاع مقدس»فرازین به 

ترین مبانی، اهداف و اصول تربیتِ مبتنی بر را با مهم پژوهی نماید و دانشجومعلمانساله تحمیلی را فرهنگکنشگران جنگ هشت

 فرهنگ دفاع مقدس )تربیت جهادی( آشنا سازد. 

 مشخصات درس

 نوع درس:

 )نظری(

 واحد نظری2تعداد واحد:  

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمیشایستگی کلیدی: 

 ---نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 اساتید دارای مجوز

 های تربیتی دفاع مقدسآشنایی با ارزشم درس به فارسی: نا

 نام درس به انگلیسی: 

Introduction of the holy defense educational Values  

اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر 

 خواهد بود:

های تربیتی و مدیریتی این و .ضمن آشنایی با مهمترین وقایع دفاع مقدس و ارزش1

 ضمن شناخت سیره مجاهدان و شهدا، با آنان انس بگیرد. 

. مبتنی بر تجارب رزمندگان و شهدا در جهاد نظامی، علمی، آموزشی، پرورشی و ... 2

انگیزه الزم جهت به کارگیری خالقیت، نوآوری در عرصه تربیت اسالمی در مدارس را 

 کسب نماید

زیسته تربیتی مجاهدان و شهدا و نیز ات درست مبتنی بر تجربه. برای اخذ تصمیم3

مبتنی بر فرهنگ دفاع مقدس  بتواند توان الزم برای خودسازی و دگرسازی را کسب 

 نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 بخش اول: آشنایی با تاریخچه دفاع مقدس 

                                                           
 335ص  15ج  صحیفه امام، . 3
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 : مبانی نظری جنگ و دفاع 1فصل

 ت درس، اهمیت و ضرورت این درس، کلیا -

 تعاریف جنگ و دفاع از منظرهای مختلف  -

 تفاوت مدیریت و فرماندهی در جنگ و راهبردهای امام و مردم برای مقاومت  -

 : اوضاع و شرایط ایران و عراق پیش از شروع جنگ2فصل 

 : زمینه ها، علل، عوامل، دالئل و اهداف تهاجم عراق علیه ایران3فصل 

 : مقاطع مختلف جنگ تحمیلی 4ل فص

 : تهاجم سراسری و مقاومت های مردمی و نیروهای مسلح1مقطع  -

 : بیرون راندن متجاوز2مقطع  -

 : عمق بخشی دفاعی یا تنبیه متجاوز3مقطع  -

 : پایان جنگ4مقطع  -

 قدس: نقش کشورهای منطقه و فرامنطقه ای و سازمان های بین المللی در هشت سال دفاع م5فصل 

 : علل و عوامل پیروزی جمهوری اسالمی در جنگ 6فصل 

 : نتایج و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس در عرصه های داخلی و خارجی0فصل

حمله شیمایی به شهرها )حلچه و ...(، حمله به مناطق مسکونی : جنایتهای جنگی رژیم بعثی عراق  )0فصل 

 و نفت کشها، رفتار با اسرا(

 ی با فرهنگ دفاع مقدسبخش دوم: آشنای

 ها در دفاع مقدس : نقش آموزش و پرورش و دانشگاه0فصل 

آموز، دانشجو، فرهنگی و دانشگاهی( در دفاع بازخوانی میزان حضور و انواع مشارکت اقشار فرهنگی )دانش -

 مقدس

 آمار شهدا، جانبازان و اسرای اقشار فرهنگی در دفاع مقدس  -

 در پشت جبهه« دگانهای آموزشی رزمنمجتمع» -

..... 

 3های اخالقی، معنوی، آموزشی و پرورشی در سیره شهدا: ارزش 17فصل 

 شهید ابراهیم هادی -

 شهید دکتر چمران -

                                                           
شود تا دانشجویان با این الگوها انس بگیرند. معیارهای انتخاب شهیدان شاخص و سیره چند شهید شاخص، تالش میها با مرور شخصیت . تذکر: در این درس3

. بومی بودن 3. جوان بودن شهید، 2. جامعیت شخصیت شهید، 1توانند بر اساس این معیارها شهدای دیگری را مطرح نمایند: به قرار زیر است و مدرسان می

. منابع مکتوب در دسترس در مورد سیره شهید وجود داشته باشد، 5نگی بودن شهید )معلم، دانشگاهی، دانش آموز، دانشجو و دانشمند(، . از قشر فره4شهید 

ران مسهای خواهران دانشگاه فرهنگیان تعداد بیشتری از شهدا از شهدای خانم و یا مادران و ه. ترجیح این است که یکی از شهدا خانم باشد و حتی در پردیس6

 شهدای شاخص که دارای معیارهای فوق باشند انتخاب شوند. 
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 شهید صیاد شیرازی -

 شهید کاوه -

 شهید باقری -

 یکی از شهدا و ایثارگران خانم -

 روز : فرهنگ دفاع مقدس به مثابه ارمغانی برای زندگانی ام11فصل 

 دفاع مقدس به مثابه فرهنگی برای حیات -

 فرهنگ دفاع مقدس به مثابه راهبردی برای دهه چهارم انقالب اسالمی -

 های فرهنگ دفاع مقدس برای زندگی فردی و اجتماعیدرس -

- ... 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

 هدای فرهنگی تهیه نماید با معرفی استاد، دانشجو گزارشی از زندگی و سیره اخالقی/ تربیتی ش -

 مشارکت در بحث و گفتگو در مورد مصادیق فرهنگ جهاد و مقاومت در زمان حاضر  -

 های مربوط به دفاع مقدسها و برنامهبازدید از موزه جنگ و یا حضور در نمایشگاه -

ندی ارزشهای بگفتگو و یا مصاحبه با خانواده و همرزمان شهدای جنگ تحمیلی و یا شهدای مدافع حرم و صورت -

 یافته در گفتار و کردار این شهداتربیتی تجلی

های های بزرگی را برداشتند در عرصه سلولمطالعه و تهیه گزارشی از مراکز علمی که با فرهنگ جهادی گام -

 بنیادی یا صنایع هوا و فضا و یا تسلیحاتی )مانند پژوهشکده رویان و ...(

ساعت بازدید از موزه دفاع مقدس استان و یا مناطق دفاع  4حداقل مرکز آموزشی و مدرس مربوطه موظف است  -

 مقدس و یا اماکن مشابه را در برنامه دانشجویان قرار دهد. 

 . منابع آموزشی4

 منابع بخش تاریخچه دفاع مقدس: 

 سمت. (. آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ، چاپ بیست و یکم ، تهران:1337شربتی ، مجتبی و پیری، هادی) -

 (. آشنایی با دفاع مقدس ، چاپ اول، انتشارات خادم الرضا)ع(.1337پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ) -

 (. آغاز تا پایان : بررسی وقایع سیاسی نظامی جنگ، تهران : مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران .1331درودیان . محمد ) -

 ، مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران. 3تا 1راق : پرسشها و پاسخ ها، جلد (. جنگ ایران و ع1331درویشی ، فرهاد ) -

 منابع بخش آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس:

 (. مقاله تاریخ شفاهی نقش وزارت آموزش و پرورش در دفاع مقدس.1335نوربخش، رحیم و حشمتی، مزیده ) -

 https://navideshahed.com :قابل بازیابی در

 مجموعه کتب سیره شهدای شاخص  -

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

https://navideshahed.com/
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  نمره 5پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی 
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 «اخالق معلّمی از دیدگاه اسالم»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 1

عالوه بر تأکید نسبت به اهمیت اخالق پسندیده و رفتار اخالقی صحیح نسبت به همگان، تخلق به اخالق نیکو  در معارف اسالمی،

وان تای که میگونهاعم از دانشمندان، فرادهندگان و فراگیران دانش( بسیار پراهمیت و ضروری شمرده شده است؛ بهبرای اهل علم )

و از منظری الهی به آنها نگریسته شده است. در نگاه  ادّعا کرد در میراث علمی مسلمانان، علم و اخالق همیشه با یکدیگر توأم بوده

ساز انحطاط استاد و شاگرد خواهد بود. معلّم نه تنها برای بلکه زمینه آور نیست،اخالق، نه تنها کمالآموزی بدون اسالمی، علم و علم

 بایستشود، میبلکه از آن جهت که )خصوصاً از جانب شاگردان( به عنوان الگو شناخته می کمال خویش به اخالق نیازمند است،

های ماید. همچنین از سوی دیگر، فعالیت در موقعیت معلمی و در نهادها و محیطای اخالقی عمل نگونهشخصیتی اخالقی داشته و به

ها زمینه کاربرد / ها و محیطبرخی از آنها که در این موقعیت تربیتی نیازمند آن است که از میان انبوه اوصاف و رفتارهای اخالقی،

ز اخالقیِ آمیها و موارد تزاحممعلم بتواند به خوبی با مسائل، چالشای مورد توجه قرار گیرند تا ابتالی بیشتری دارند، به صورت ویژه

 مرتبط با فعالیت خود و چگونگی مواجهه مناسب با آنها آشنا گردد.

 مشخصات درس 

 نوع درس:

 نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمی شایستگی کلیدی:

 ---نیاز: دروس پیش

 دریس:استاد متخصص برای ت

 اساتید دارای مجوز

 اخالق معلمی از دیدگاه اسالمنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

Morals of Teaching in Islam 

اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر 

 خواهد بود:

رای معلم از دیدگاه اسالم ترین ملکات اخالقی و آداب باطنی و ظاهری مطلوب ب. مهم1

 را بشناسد و در جهت آراسته شدن به آنها اقدام نماید.

 

های تربیتی )خصوصاً ها و سازمانهای اخالقی در موقعیتترین مسائل و چالش. مهم2

 مدرسه( را درک و تحلیل نموده و توانایی مواجهه صحیح با آنها را کسب نماید.

  

های های اخالقی و  شناسایی مناسب موقعیتتزاحم. با شناخت اصول و قواعد حل 3

 با تکیه بر اصول و قواعد تصمیم مناسب اتخاذ نماید. آمیز اخالقی، بتواندتزاحم

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 جلسه( 2در اسالم )« اخالق معلمی»بخش اول: چیستی و اهمیت 

 قیات )ملکات(، آداب و اعمالو نسبت میان خل« علم اخالق»چیستی  -

 و نسبت میان آنها« اخالق معلّمی»و « اخالق تعلیم و تربیت»، «علم اخالق اسالمی» -

 اهمیت و ضرورت اخالق و آداب معلمی در معارف اسالمی و در میان اندیشمندان مسلمان -

و (« Professional Ethicsای )اخالق حرفه»از دیدگاه اسالم و قلمروهای « اخالق معلمی»نسبت میان  -

 در ادبیات مدرن(« Applied Ethicsاخالق کاربردی )»
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 اخالق فردی و اخالق سازمانی و نسبت میان آن دو -

 جلسه( 17ترین خلقیات و آداب باطنی و ظاهری معلمی از دیدگاه اسالم )بخش دوم: مهم

 و حاالت خلقیات، نتایج، و  پیامدها یت،تقو و ایجاد هایزمینه مصداقی، و مفهومی تبیین: محورهای ضمن در)

 (کنندهتضعیف/  ناسازگار/  مخالف رفتارهای

 * در ارتباط با خداوند:

 اخالص و انگیزه الهی -

 توکل و استعانت از خداوند در انجام وظیفه الهی -

 * در ارتباط با خود:

 متانت و وقار - 

 مناعت طبع و عزت نفس - 

 ها(ا علم )عمل کردن به دانستهخودسازی و هماهنگی عمل ب - 

 نظم و انضباط  - 

های شخصیتی، علمی تعهد و احساس مسئولیت )پرهیز از پذیرش مسئولیت بدون کسب صالحیت - 

 و مهارتی مورد نیاز(

 حفظ حرمت علم و مقام معلّمی - 

 پاکیزگی و آراستگی ظاهری متناسب - 

 * در ارتباط با دیگران:

 ** با شاگردان: 

 لم و بردباری در مواجهه با شاگردانح -  

 عفو و گذشت نسبت به شاگردان -  

 خیرخواهی و دلسوزی نسبت به شاگردان -  

 رویی و نرمخویی نسبت به شاگردانمحبت، خوش -  

 تواضع و فروتنی در برابر شاگردان -  

 حفظ حرمت شاگردان -  

 رعایت عدالت میان شاگردان -  

 اسرار شاگردانامانتداری نسبت به  -  

 کوشش در بذل دانش و دریغ نکردن از انتقال آن به شاگردان -  

 دانداذعان به ندانستن در جایی که پاسخ پرسشی را نمی -  

رعایت آداب سخن گفتن و سخن شنیدن )رسا بودن، رعایت ادب، احترام و اعتدال در  -  

 وب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب، ...(سخن، پرهیز از شوخی زیاد، پرهیز از عتاب و تندزبانی، خ

 ** با همکاران: 

 رعایت حرمت همکاران -  

 تواضع و فروتنی در برابر همکاران -  

 حفظ اسرار همکاران -  

 همکاری و همیاری با همکاران -  

رعایت آداب سخن گفتن و سخن شنیدن )رسا بودن، رعایت ادب، احترام و اعتدال در  -  

 ز از شوخی زیاد، پرهیز از عتاب و تندزبانی، خوب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب، ...(سخن، پرهی
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 ** با والدین شاگردان:

 رعایت حرمت والدین -  

 تواضع و فروتنی نسبت به والدین -  

 حفظ اسرار مربوط به والدین -  

 ه آنانراهنمایی والدین در مسائل مربوط به شاگردان و خیرخواهی نسبت ب -  

 رعایت ادب نسبت به والدین -  

 

 جلسه( 2های تربیتی )ها  و سازمانهای اخالقی در موقعیتترین مسائل و چالشبخش سوم: مهم

 های اخالقی در:زا، مسائل و چالشهای آسیبموقعیت

 تدریس  -

 اداره کالس -

 ارزشیابی  -

 آموزانروابط میان دانش -

 ارتباط با همکاران -

 آموزانط با والدین دانشارتبا -

 مدرسه و مدیریت آن -

 های حرفه معلمی از منظر اخالقیها و آسیبترین آفتمهم -

 

 جلسه( 2های تربیتی( و چگونگی حل آنها )ها  و سازمانبخش چهارم: تزاحم / تعارض اخالقی )در موقعیت

 چیستی تزاحم / تعارض اخالقی و خاستگاه نظری و عملی آن -

 ها و رویکردهای مواجهه با تزاحم / تعارض اخالقیین دیدگاهترمهم -

 گیری در موارد تزاحم / تعارض اخالقی بر اساس مبانی و معارف اسالمیاصول و قواعد تصمیم -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

هومی و مطالعه و اختصاص فرصت کالس به حل ابهامات نظری و مفارجاع دانشجومعلمان به منابع برای پیش -

 های واقعی و انضمامی تربیتییابی مباحث در موقعیتخصوصاً تأکید بر مصداق

 جویانه و بحث گروهی برای درگیر شدن فعال دانشجومعلمان با مباحثهای مشارکتاستفاده از روش -

سائل و م گیری )استاد، دانشجومعلمان( از معلمان و فرهنگیان با تجربه و پیشکسوت برای شناسایی و بررسیبهره -

 های تربیتیها و محیطچالشهای اخالقی در موقعیت

توان اخالق و آدابی که در مواجهه با هر سه گروه شاگردان، در تدریس اخالق و آداب در ارتباط با دیگران، می -

تدریس « اخالق و آداب مشترک در ارتباط با دیگران»همکاران و والدین مشترک هستند را در ابتدا به عنوان 

 د و پس از آن، به اخالق و آداب اختصاصی هر گروه پرداخت.نمو

 . منابع آموزشی4

 راستهآ طبع زیور بهکه  وجدانی، فاطمه دکتر قلم به فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو ویژه «تربیت  در ای حرفه اخالق » کتاب

 (6ست)پیو .می باشد درساین  اصلی منبعه گردید
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 بخش اول:

(، اخالق اسالمی )فصل اول از بخش اول: کلیات(، نشر معارف. )سرفصل مربوط به 1333دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود ) -

 نسبت خلقیات، آداب و رفتار اخالقی(

 ای، نشر مجنون، تهران. ، ویراست سوم(، اخالق حرفه1337فرامرز قراملکی، احد ) -

 .36-33، ص 3(، چیستی اخالق کاربردی، فصلنامه معرفت اخالقی، شماره 1330شریفی، احمد حسین ) -

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران. 1336حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 بخش دوم: 

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1336حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 (، مهارت معلّمی، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران.1336رائتی، محسن )ق -

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم. 1333امیدوار، آ. ف. ) -

 بخش سوم: 

ریه شهید مهدوی، ای در مدرسه، مؤسسه خی(، اخالق حرفه1335فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائزه ) -

 تهران. )بخش سوم( 

 بخش چهارم: 

 (، تعارض اخالقی و دانش اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم.1331بوسلیکی، حسن ) -

 .13-5، ص 13های اخالقی، فصلنامه معرفت اخالقی،  شماره های تقدیم اهم بر مهم در تزاحم(، شاخص1332رضوانی، علی ) -

 

 )پیشنهادی( ارزشیابی یادگیری . راهبردهای5

  نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

  نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 د. مبنای شویف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکال

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «های تربیت اسالمی در دنیای معاصرچالش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 1

ایی ههای اسالم در زمینه و زمانه حاضر با چالشها، تهدیدها و آسیبعنای پرورش انسان مسلمان بر اساس آموزهبه م« تربیت اسالمی »

ه ردگیری نمود؛ چراک« نسبت دین و مدرنیته»و به تَبَع « نسبت سنت و مدرنیته»توان تا بحث خیزی را میهمراه است. این چالش

 توان انکار نمود. ها مدرن را در عصر حاضر نمیتکنیک ها، فرایندها، ابزارها وحضور افکار، ایده

 گرایی، تجددگرایی، تعامل و تعادل.کم چند دیدگاه مطرح است: سنتدرباره نسبت سنت و مدرنیته دست

 در باب امکان تربیت دینی/اسالمی در قرن بیست و یکم برخی بر این باورند که در عصر مدرن و پست مدرن به واسطه افول دین و

ت؛ اما در مقابل ثمر اسدینداری و سیطره لیبرالیسم و سکوالریسم، تربیت دینی )و به تَبَع تربیت اسالمی( ناممکن، غیرمعقول و یا بی

شماری دیگر با تکیه بر عقالنیت و معنویت اسالمی از ظرفیت اسالم و تربیت اسالمی برای بقاء و بالندگی و مقاومت در این فضا سخن 

 زایی فرهنگ مدرن و پست مدرن نسبت بهاین دیدگاه، دانشوران تربیت اسالمی باید برای مقابله و برون رفت از چالش می گویند. در

 مند تدارک ببیند. ای منضبط و نظامنظریه و عمل تربیت اسالمی اندیشه

ت ده برای ایفای نقش در جریان تربیاز آنجا که آشنایی و اقناع فکری و انگیزشی دانشجومعلمان به عنوان متربی فعلی و مربی آین

های تربیت اسالمی در عصر حاضر ها، تهدیدها و آسیباسالمی بسیار مهم است، طراحی این درس برای تبیین مهمترین چالش

 یابد. ضرورت می

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 )نظری(

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمیشایستگی کلیدی: 

 مفلسفه تربیتی اسالنیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 اساتید دارای مجوز

 های تربیت اسالمی در دنیای معاصرچالشنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

The Challenges of Islamic Education in the Contemporary World 

واحد یادگیری دانشجو معلم قادر  اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این

 خواهد بود:

 های تربیت اسالمی در دنیای معاصر را تبیین و تشریح نماید. مهمترین چالش1
 

های تربیت اسالمی در دنیای معاصر را تحلیل  و مبادی و ها و آسیب. بتواند چالش2

 مبانی آن را ریشه یابی نماید

 

ان ها و انحرافات جریت اسالمی را ارزیابی و آسیب. بتواند نقدها و اشکاالت متوجه تربی3

 تربیت اسالمی را به خوبی آشکار نماید

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت2

 جلسه( 2: کلیات )1بخش 

 مفهوم شناسی چالش )چالش به معنای ناسازگاری، تقابل، تهدید و آسیب( -
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 تربیت اسالمی؛ معنا، قلمرو و مختصات -

 گرایی )اومانیسم( و جدایی دین از امور دنیوی )سکوالریسم((بینی مدرن )انسانمهمترین بنیادهای جهان -

 گرایی، تجددگرایی، تعامل و تعادل()سنت« نسبت سنت و مدرنیته»رویکردها درباره  -

یرونی و ایی؛ بهای تربیت اسالمی در عصر حاضر )تقسیم به نظری و عملی؛ زیربنایی و روبنبندی چالشدسته -

 درونی(

 جلسه( 2: آزادی و اجبار در تربیت اسالمی )2بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسالمی -

 جلسه( 2: تلقین و تربیت اسالمی ) 3بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسالمی -

 جلسه( 2سازی دانش و تربیت اسالمی ): تجاری4بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیتبیین محورهای چالش -

 مینقد و بررسی از منظر تربیت اسال -

 جلسه( 2: رسانه، فضای مجازی و تربیت اسالمی )5بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسالمی -

 جلسه( 2های نوظهور و تربیت اسالمی ): معنویت6بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسالمیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسالمی -

 جلسه( 2سازی و تربیت اسالمی ): هویت، جهانی0بخش 

 های ایرانی، اسالمی و انقالبی در هویت ایرانی معاصر و نسبت آنها مؤلفه -

 سازیهویت ایرانی معاصر و جهانی -

 منظر تربیت اسالمی   نقد و بررسی از -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع الزم  -

 استفاده از روش بحث گروهی

استاد  الس وپیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به ک -

 به صورت مکتوب توسط دانشجو
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های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به استاد انجام فعالیت -

 به روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی4

 ت و به زودی وارد بازار نشر خواهد شد.منبع اصلی و ویژه دانشگاه تالیف شده اس

 : کلیات 1بخش 

 .4و3افتراح )مصاحبه مصطفی ملکیان در مورد سنت و تجدد(، مجله نقد و نظر، سال پنجم، شماره  -

 . 30، شماره 1336بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته، علیرضا شجاعی زند، نامه علوم اجتماعی، بهار  -

یز و ای، بصیرت و تربیت اسالمی، پایفر و علیرضا قلعهها و موانع تربیت دینی، کامیار قهرمانیه چالششناسانه بنگرش آسیب -

 .20، شماره 1330زمستان 

چالش تربیت اسالمی )در باب تقابل جدید اما وثیق اسالم و مدرنیته( محمدحسین کیانی،  پژوهشنامه تربیت تبلیغی، بهار  -

 .1، شماره 1332

یت انسان از دیدگاه اسالم وغرب و عوامل تربیت دینی، مهدی سبحانی نژاد و دیگران، فصلنامه علمی پژوهشی تبیین ماه -

 20، شماره 1332پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، پاییز 

پ شده در )و نیز چا 1، شماره 1337امکان معنا و سازواری در اخالق و تربیت اسالمی، خسرو باقری، تربیت اسالمی، سال  -

 ، خسرو باقری(2بخش اول از کتاب: نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ج 

 .1337تربیت سکوالر از دیدگاه صاحبنظران، سیدنقی موسوی، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ اول،  -

 : آزادی و اجبار در تربیت اسالمی2بخش 

 .31و30شماره  1333و بهار  1332بسات، زمستان حل پارادوکس آزادی در اندیشه شهید مطهری، حسین سوزنچی، ق -

 .12، شماره 1332آزادی در چهارچوب عقالنیت اسالمی، احمد واعظی، پژوهشهای اخالقی، تابستان  -

معنا و حدود استقالل به مثابه هدف در تربیت دینی بررسی تطبیقی، سعید بهشتی، محمدجواد زارعان و هادی رزاقی،  اسالم  -

 .16، شماره 1335بیتی، پاییز و زمستان و پژوهشهای تر

 (143 -134)بحث تربیت اجباری: صص  1337تربیت انقالبی چیستی چرایی و چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت،  -

 .3، شماره 1333تاملی در مشروعیت اجبار در تربیت دینی، محمد سروش محالتی، دوفصلنامه تربیت اسالمی،  -

 ربیت اسالمی : تلقین در ت3بخش 

 . 47،شماره 1332های آموزشی،  پاییز تحلیل مفهوم تلقین در تربیت دینی، سیدنقی موسوی، فصلنامه نوآوری -

و  134-113)بحث تربیت تلقینی: صص  1337تربیت انقالبی چیستی چرایی و چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت،  -

 (153-143نیز بحث تربیت اقراری: صص 

 .3، شماره 1334ز تلقین در تربیت دینی، موسوی، فصلنامه مطالعات فقه تربیتی،جوا -

بررسی فقهی ممنوع بودن تلقین در تربیت دینی؛ سیدنقی موسوی، فصلنامه پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی؛ پاییز  -

 . 20، شماره 1332

، 1333پور و سیدابراهیم جعفری، دوفصلنامه تربیت اسالمی، سمهای تلقین در تربیت دینی، علی قاها و ناسازواریسازواری -

 .3شماره 

تلقین چالشی فراوری تربیت دینی، محمدحسین حیدری و حسنعلی بختیار در: جمعی از نویسندگان، مجموعه مقاالت همایش  -

 .1333تربیت دینی در جامعه معاصر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
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 سازی دانش و تربیت اسالمی: تجاری4بخش 

نئولیرالیسم و تجاری سازی تربیت:چالشی فراروی تربیت اخالقی، حمداهلل حبیبی و فاطمه زیباکالم، پژوهشنامه مبانی تعلیم  -

 .2، شماره 1333و تربیت، سال چهارم، 

 .2، شماره 1331اهواز، پاییز و زمستان  تاملی بر روابط بازار و دانشگاه، خسرو باقری، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران -

 : رسانه و فضای مجازی و تربیت اسالمی5بخش 

، 1334شناسایی راهکارهای تعمیق تربیت دینی در فضای مجازی، علینقی فقیهی و حسن نجفی، پژوهشنامه تربیت تبلیغی،  -

 .3و7شماره 

قرآن و سیره رضوی، مجتبی نوروزی و دیگران، فرهنگ رضوی، راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر آموزه های  -

 .13، شماره 1336

، 1335فضای مجازی فرصتها و چالشهای هویت دینی در بین جوانان ایرانی، مرضیه قاسمی، مهدی احمدی، ره آورد نور، پاییز  -

 .56شماره 

 .3و7، شماره 1334یبی، پژوهشنامه تربیت تبلیغی،کارکردهای تربیتی مدرسه با توجه به ویژگی های فضای مجازی، جالل غر -

تربیت دینی و عصر ارتباطات؛ فرصت یا تهدید، رمضان مهدوی آزادبنی در : جمعی از نویسندگان، مجموعه مقاالت همایش  -

 .1333تربیت دینی در جامعه معاصر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 اسالمی های نوظهور و تربیت: معنویت6بخش 

 .1332های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایران، حمزه شریفی دوست، دفتر نشر معارف، کاوشی در معنویت -

 .1330ها: نگرشی بر جریانهای نوظهور معنویت گرا، محمدتقی فعالی، موسسه دین و معنویت آل یاسین، آفتاب و سایه -

ویت دینی و نوپدید؛ حسین باغگلی و دیگران، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت نقد مفهوم معنویت در تربیت دینی معاصر، معن -

 .16، شماره 1331اسالمی، پاییز 

 .20، شماره 1334تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید، حسین باغگلی و دیگران، دوفصلنامه تربیت اسالمی،  -

 سازی و تربیت اسالمی: هویت، جهانی0بخش 

 .1332ران هویت، محمدرضا شرفی، تهران: سروش، جوان و بح -

 .4و3، شماره 1335بحران هویت فرهنگی در ایران و پیامدهای آن، محمدرضا شرفی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی،  -

 . 10، شماره 1330محمدی، فصلنامه مطالعات ملی، جهانی شدن و بحران هویت، احمد گل -

زاده، ماهنامه مهندسی تربیت دینی در عصر جهانی شدن، مهرداد احمدی فر و علیرضا صادق ها و فرصت های پیش رویچالش -

 .46و45، شماره 1333فرهنگی، سال پنجم، مهر و آبان 

، شماره 1337جهانی شدن و تربیت دینی از منظر مدرنیسم و پست مدرنیسم و عرفان اسالمی، بابک شمشیری، دانشور رفتار،  -

30. 

، شماره 1333جهانی شدن با تربیت دینی، رضا رضایی و اکبر رهنما، ماهنامه مهندسی فرهنگی، بهمن و اسفند بررسی نسبت  -

 .33و 37

 )پیشنهادی( . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها نی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش بیارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

  نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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 د. مبنای شوارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 یری تعیین شده است.ها و سطوح پیامدهای یادگارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «تربیت دینی کودک و نوجوان در اسالم»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 1

های جدیدی در روانشناسی دین است که مانند جامعه شناسی دین درصدد مطالعه دین و دینداری روانشناسی رشد دینی از عرصه

ده، فرایندهای تحولی رفتارهای دینی مانند دعا، توکل و غیره از موضوعات مورد پژوهش در این در عصر حاضر است. رشد ایمان، عقی

را  پژوهانرود و به تَبَع آموزش دین و دینداری )تربیت دینی( نیز از قلمروهای مهم پژوهشی است که ذهن تربیتعرصه به شمار می

 به خود مشغول کرده است. 

ین آموزش و پرورش، تربیت اسالمی تنها برعهده معلم درسِ قرآن و دینی نهاده نشده است؛ آشنایی از آنجا که در سند تحول بنیاد

همه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با فرایندهای تحولی و رشدِ دانش آموزان در سنین کودکی و نوجوانی اهمیت دو چندان 

 یابد.می

 ودکی و نوجوانی آشنا خواهند شد.در این درس دانشجومعلمان با رشد و تربیت دینی در ک

 مشخصات درس

 نوع درس:

 )نظری(

 واحد 2تعداد واحد: 

  واحد 32تعداد ساعت: 

 تربیت اسالمیشایستگی کلیدی: 

 مفلسفه تربیتی اسالنیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 اساتید دارای مجوز

 تربیت دینی کودک و نوجوان در اسالمنام درس به فارسی: 

 م درس به انگلیسی: نا

Religious education of children and teenagers in Islam 
 

اهداف/ پیا مدهای یادگیری: در  پایان  این واحد یادگیری دانشجو معلم قادر 

 خواهد بود:

های رشد و تربیت دینی در دوران طفولیت و کودکی اول را بشناسد و . ویژگی1

 تربیت دینی را بداند.راهکارهای تربیتی الزم برای 
 

. انگیزه  و توانش الزم برای تشخیص و گزینش روشهای موثر در تربیت دینی را کسب 2

 نماید.
 

ها و انحرافات در فرایندهای تربیت دینی در . بتواند بر اساس معیارهای اسالمی آسیب3

 کودکی و نوجوانی را تشخیص و ارزیابی و نقد نماید. 

 

 ، محتوای درس و ساختار آن:های یادگیری. فرصت2

 : کلیات1فصل 

 تعاریف دین، دینداری، تربیت، رشد، رشد دینی،  -

 تعریف و قلمرو تربیت دینی، -

 تعریف مقاطع سنی و مراحل تربیت  -

 : رشد و تربیت دینی در طفولیت2فصل 

 رشد دینی  -

 شکل گیری و تحول شناخت دینی -
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 یشکل گیری و تحول تجربه و احساس دین -

 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی -

 باهم نگری  -

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی -

 ویژگی های مربی تربیت دینی -

 محتوای تربیت دینی )اخالق، عقاید عبادات و مناسک( -

 های تربیت دینیروش -

 های تربیت دینیمهارت -

 : رشد و تربیت دینی در کودکی 3فصل 

 رشد دینی  -

 ری و تحول شناخت دینیشکل گی -

 شکل گیری و تحول تجربه و احساس دینی -

 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی -

 باهم نگری  -

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی -

 ویژگی های مربی تربیت دینی -

 محتوای تربیت دینی -

 روش های تربیت دینی -

 مهارت های تربیت دینی -

 نوجوانی:  رشد و تربیت دینی در 4فصل 

 رشد دینی  -

 شکل گیری و تحول شناخت دینی -

 شکل گیری و تحول تجربه و احساس دینی -

 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی -

 باهم نگری  -

 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی -

 ویژگی های مربی تربیت دینی -

 محتوای تربیت دینی -

 روش های تربیت دینی -

 مهارت های تربیت دینی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

 گیری از روش پرسش و پاسخ و روش بحث گروهی در مواقع الزمارائه محتوا به روش توضیحی به همراه بهره -

 پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالس و ارائه گزارش از مطالعات خود -
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ردی یا گروهی در کالس و یا خارج از کالس و ارائه مکتوب انجام فعالیتهای یادگیری مربوط به هر بحث به روش ف -

 به استاد توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی و ویژه دانشگاه تالیف شده است و به زودی وارد بازار نشر خواهد شد.

 بعط زیور بهکه  نوذری محمود دکتر تالیف «سالگی  هیجده تا تولد داری؛ دین تحول مراحل به اسالمی رویکرد»  کتاب نینهمچ

 (6)پیوست .باشد می به عنوان مبانی نظری این درس ،هگردید آراسته

 منابع اصلی:

 .1337روان شناسی تحول دینداری، محمود نوذری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، چاپ اول،  -

 آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد، ناصر باهنر، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل. -

بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی نوجوانی: رویکرد روان شناختی دینی، محمود نوذری، رساله دکتری، موسسه  -

 . 1333آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 منابع فرعی:

کودکان پیش دبستانی )ارائه الگویی برای برنامه درسی تربیت دینی کودکان( برنامه فعالیت والدین و مربیان،  تربیت دینی -

 .1336مرضیه نوذری و بابک شمشیری، انتشارات آوای نور، 

ربیت . )و نیز مقاله اصول ت 1337اصول تربیت توحیدی از کودکی تا بلوغ، کیومرث قیصری گودرزی، انتشارات سخنوران،  -

های قرآن و ائمه اطهارع، کیومرث قیصری، منصور خوشخویی، احمد سلحشوری، دوفصلنامه تربیت توحیدی بر اساس آموزه

 (25، شماره 1336اسالمی، 

مقاله رشد دینداری در اوائل کودکی: رویکردی روانشناختی اسالمی، محمود نوذری، فصلنامه رواننشناسی و دینف تابستان  -

 . 34، شماره 1335

  .13، شماهر 1330مقاله آموزش دین در دوره کودکی: ارزیابی انتقادی رویکرد روان شناختی، دوفصلنامه تربیت اسالمی،  -

 .1336خدا به تصور کودکان: شکل گیری فهم دینی در کودکان، حسین اسکندری ، تهران: منادی تربیت،  -

عه( احمد رضا اخوت و مریم قاسمی، ناشر: قرآن و اهل بیت نبوت ، سند تعلیم و تزکیه )نظام سازی توحیدی در شهر و جام -

1336 

 .1336معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان، باقر غباری بناب، تهران: پیشرفت،  -

 . 1332پرسش و پاسخ در مورد خدا، غالمرضا ابهری حیدری، ناشر: قدیانی،  70 -

 

 ()پیشنهادی . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

  نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 د. مبنای شویف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکال

.پیامدهای یادگیری تعیین شده است ها و سطوحارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 (ها رشته برنامه درسی -عناوین رشته های تحصیلیجدول ) 1پیوست  
 

 /212211https://cfu.ac.ir/fa:  هارشته درسی برنامه به دستیابی آدرس
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 (قدیم و جدید -اسالمی تربیت و تعلیم دروس عناوین و هاگرایشجدول ) 2پیوست  
 



  3پیوست 
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 )جدول منابع دروس تعلیم و تربیت اسالمی( 3پیوست  
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  3پیوست 
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)ضوابط جدید تدریس دروس معارف و تعلیم و تربیت اسالمی( 4پیوست   
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 دروس معارف و تعلیم و تربیت اسالمی(تدریس )ضوابط جدید  4پیوست  



)ضوابط جدید تدریس دروس معارف و تعلیم و تربیت اسالمی( 4پیوست   

51 
 

 



)ضوابط جدید تدریس دروس معارف و تعلیم و تربیت اسالمی( 4پیوست   

51 
 

 



)ضوابط جدید تدریس دروس معارف و تعلیم و تربیت اسالمی( 4پیوست   

54 
 

 



)ضوابط جدید تدریس دروس معارف و تعلیم و تربیت اسالمی( 4پیوست   

55 
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51 
 



فلسفه تربیت در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

51 
 

 یم و تربیت اسالمی()سرفصل دروس قدیم تعل 5پیوست  



فلسفه تربیت در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

51 
 



فلسفه تربیت در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

52 
 



فلسفه تربیت در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

12 
 



فلسفه تربیت در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

11 
 



فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

11 
 



فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

11 
 



فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

14 
 



فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

15 
 



فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

11 
 



اسناد، قوانین و سازمان آ.پ در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

11 
 



اسناد، قوانین و سازمان آ.پ در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

11 
 



اسناد، قوانین و سازمان آ.پ در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

12 
 



اسناد، قوانین و سازمان آ.پ در ج.ا.ا )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( 5پیوست   

12 
 



 پیوست 5 )سرفصل دروس قدیم تعلیم و تربیت اسالمی( نظام تربیتی اسالم )بر اساس قرآن و روایات پیامبر ص و اهل بیت ع(
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