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مقدمه
بر اساس برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران که بر مبنای جهانبینی اسالمی استوار است،
محتوای آموزشی باید «مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزههای دینی و قرآنی،
مجموعهای منسجم و هماهنگ از فرصتها و تجربیات یادگیری باشد که زمینه شکوفایی فطرت
الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصهها را به صورت پیوسته فراهم آورد» (برنامه درسی
شئون مختلف حیات طیبه ،جامعیت ،یکپارچگی و توجه متوازن به ساحتهای تعلیم و تربیت مبنا
قرار گرفته است (همان )49 :که با شاخصهایی معین میشود .این شاخصها در هر یک از مکاتب
تربیتی با توجه به دیدگاه آن مکتب نسبت به انسان و اهداف تربیتی تدوین میشوند .مثالً «در
مکتب رفتارگرایی ،هدف ،بررسی رفتار آشکار موجودات زنده است و انسان را نیز همچون دیگر
موجودات زنده میدانند .لذا رفتارگرایان هدف از تعلیم و تربیت را کسب یا تغییر رفتارهای
مختلف میدانند» (سیف .)209 :4992 ،از سویی هم شناختگرایان توجه خود را معطوف به
فرایندهای ذهنی کردهاند .از دیدگاه آنها رفتار ،حاصل فرایندهای ذهنی است« .در این دیدگاه
روانشناسان توجه را به وجه تمایز انسان از سایر حیوانات یعنی عقل ،تفکر و سایر فرایندهای
ذهنی معطوف داشته اند» (همان.)209 :
«در نظام تربیتی اسالم هدف از تربیت ،رساندن انسان به مقام قرب الهی از طریق تحقق
بخشیدن به استعدادهای بالقوه و متوازن و متعادل بار آوردن انسان است تا بتواند متخلق به اخالق
الهی و انبیاء و اولیاء شود» (ابراهیمزاده .)97 :4979 ،بنابراین ،هدف کلی از تربیت «خداگونه شدن»
و رسیدن به مرحلهای است که انسان محبوب و مرضی خداوند متعال شود .جهت رسیدن به این
هدف کالن ،پیامبران ابتدا گرایشهای فطری و حقیقتجویی را در انسانها بیدار میکردند و سپس با
دادن شناخت و معرفت به انسانها زمینه عمل آگاهانه را فراهم مینمودند .یعنی بر اساس آموزههای
قرآنی ،سه محور (مقوله) گرایشها و تمایالت ،شناخت و معرفت (فرایندهای ذهنی) و رفتار از نظر
اسالم دارای اهمیت است (برنامه درسی ملی .)4954 ،به گفتۀ تاجالدین و پازارگادی (،)4952
شناخت و تمایالت هر دو مقدمه رفتار هستند ،اگرچه گرایشها به تنهایی نیز میتوانند منجر به رفتار
شوند ولی ،رفتار عالمانه فقط با شناخت و بصیرت ممکن است.
در ارزیابی مکاتب ذکر شده ،باید گفت که به نظر رفتارگرایان «هدف تعلیم و تربیت کسب
رفتارهای مختلف است و پدیدههای دیگر روانشناختی از جمله احساس ،ادراک ،اندیشه و سایر
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فرایندهای ذهنی ،در پرتو رفتار آشکار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .به همین جهت این
روانشناسان یادگیری را تغییر در رفتار تعریف میکنند» (سیف .)209 :4992 ،به گفتۀ افروز،
محدودیت این دیدگاه آن است که «توجهی به ذهن و فرایندهای آن و تمایالت ،عالئق و انگیزه در
افراد ندارد و تنها بر اساس رفتارهای شخص ،در مورد ذهن یا نگرش او قضاوت میکند» (افروز،
.)92 :4999
آنچه در ذهن انسان میگذرد مورد توجه قرار میدهند .به خالف رفتارگرایان عالقه شناختگرایان
بیشتر معطوف به فرایندهای ذهنی است که به اعتقاد آنان رفتار ناشی از آنها است (تاجالدین و
پازارگادی .)4952 ،از این رو «هدف تعلیم و تربیت برای شناختگرایان تغییرات حاصل در
فرایندهای درونی و ذهنی شخص است نه ایجاد تغییر در رفتارهای آشکار او» (سیف:4992 ،
 .)203این روانشناسان اگر چه به فرایندهای ذهنی که یکی از مبانی اصلی شکلگیری رفتار است،
توجه دارند ،ولی از تمایالت و عالئق غافل شدهاند .از طرفی فرایندهای ذهنی به راحتی قابل
سنجش و اندازهگیری نیستند .مکتب اسالم از جهتی مشابه رفتارگرایان و شناختگرایان و از جهتی
با آنان متفاوت است .چون اسالم هم به رفتارهای عینی و هم به فرایندهای ذهنی توجه دارد و این
دو را با تمایالت و انگیزهها نیز آمیخته میکند (باقری.)4995 ،
از دیدگاه دانشمندان اسالمی ،استدالل عقلی و اقامه برهان اگرچه میتواند بعد شناختی دین
(اعم از شناخت خداوند ،جهان ،انسان و معاد و  )...را بهبود بخشد و به استحکام آن کمک کند اما
به تنهایی انسان را به انجام دادن عمل و تکالیف دینی و التزام به بایدهای دین ملزم نمیکند.
بنابراین آنچه رفتار را شکل میدهد تنها الیهها و فرایندهای ذهنی فرد که ناشی از علم و دانش
اوست ،نیست .بلکه هم معرفت و شناخت و هم عالقه ،انگیزه و تمایل به انجام دادن کار ،رفتار فرد
را شکل میدهد (تاجالدین و پازارگادی .)4952 ،در مجموع میتوان گفت تربیت مبتنی بر اسالم،
مثلثی است که سه ضلع آن رفتار ،فرایندهای ذهنی (معرفت و شناخت) و تمایالت و انگیزههاست.
هرسه ضلع این مثلث به منظور تربیت ،الزم و مکمل یکدیگرند و جهت آنها هم به سمت توحید و
یگانگی خداوند است (احمدی .)4991 ،به اعتقاد صاحبنظران و سیاستگذاران برنامه درسی ملی،
شاخصهای محورهای یاد شده ،برگرفته از آیات قرآن و سخنان ائمه (ع) است و عبارت اند از:
«محور فرایندهای ذهنی (معرفت و شناخت) شامل شاخصهای علم و دانش ،تفکر و تعقل ،معرفت
و بصیرت ،نقد و ارزیابی؛ محور عمل و رفتار شامل شاخصهای تعهد و مسئولیتشناسی اجتماعی،

Downloaded from qjoe.ir at 1:38 +0330 on Thursday December 13th 2018

شناختگرایان ،رفتار را به مثابه وسیله یا سر نخی برای استنباط و استنتاج پدیدههای شناختی یا

501

فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 531

عفت و پاکدامنی ،عملگرایی ،عبادت؛ و محور گرایشها و تمایالت شامل شاخصهای حب الهی و
والیتپذیری» (برنامه درسی ملی .)49-22 :4954 ،اگرچه این شاخصها تحت سه محور دستهبندی
شدند ولی کامالً با همدیگر مرتبط اند.
 .4علم و دانش :به طور خالصه میتوان علم را چنین تعریف نمود« :حضور شیء یا صورت
آن نزد عالم .حضور خود شیء در علم حضوری است و حضور صورتش در علم حصولی»
جهل و به معنای وضوح و ثبوت چیزی آمده است» (مطهری» .)39 :4993 ،در سوره طه آیه 441
«و قل رب زدنی علما» به پیامبر اکرم (ص) امر میشود که از درگاه الهی افزایش علم خود را طلب
کند و در آیات دیگر قرآن کریم مانند بقره آیه  ،270نحل آیه  59و ...همواره کسانی که اهل علم و
آگاهی نیستند ،سرزنش میشوند و همین کاستی علت بسیاری از کاستیهای دیگر شمرده میشود»
(همان.)39-39 :
 .2تفکر و تعقل « :اهل نظر فکر را قوه کوبنده علم به سوی معلوم و تفکر را کوشش این قوه
بر حسب نظر عقل ،زیر بنای حیات انسانی و شگفتانگیزترین اعمال ذهنی بشر معرفی کردهاند.
تفکر به معنای رسیدن به مجهول و حل آن از طریق معلومات متناسب ،در اسالم پایگاه ارزشمندی
دارد» (مطهری .)73 :4993 ،در اسالم« ،اساس پذیرش دین تعقل ،تفکر و انتخاب آگاهانه است و
بر همین مبنا اصول دین تعبدی نیست» (سجادی .)97 :4971 ،در قرآن تفکر و تعقل هدف فهم
آیات الهی است .این شاخص در حکم یک شاخص زیربنایی است و اگر به آن توجه نشود،
ریشهها و بنیه اصلی تدین دچار فروکاهی و سستی خواهد شد .همچنین ،قرآن کریم مردمان را به
تدبر و تأمل در آیات الهی فرا میخواند و کسانی را که بدون تعقل و ژرفاندیشی با آیات خدا
برخورد میکنند مورد سرزنش قرار میدهد (باقری.)4995 ،
 .9معرفت و بصیرت« :بصیرت ،نوعی به کارگیری عقل در مسیر هدایت انسان و استفاده از
روشنگری آن است .در واقع بصیرت و بینش ،نوری درونی است که شخص با آن نور ،در میان
مردم ،زندگی میکند .چنان که قرآن کریم فرموده است :و جعلنا له نوراً یمشی به فی الناس (انعام:
 )422انسان به سیر بصیرت ،راه را از بیراهه و حقیقت را از امر غیرحقیقی ،بازمیشناسد ،و نیز در
گرفتن اطالعات و دادهها ،درست گزینی میکند و نیز در ارائه نظر و رای ،درستگویی میکند و به
فرموده امام علی (ع) ،آنکه بصیرت و بینش نداشته باشد ،رای او ،نادرست و بیارزش است»
(داوودی.)19 :4979 ،
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 .1نقد و ارزیابی« :نقد به معنا ی جدا کردن خوب از بد و ظاهر ساختن عیوب یا محاسن کالم
است» (فرهنگ عمید .)4439 :4939 ،از دیدگاه بازرگان ( )4979ارزیابی عبارت است از مقایسه
آنچه انجام شده با آنچه باید انجام گیرد ،تا نقاط قوت و ضعف برنامهها مشخص گردد .قرآن کریم
در سوره بقره (آیه  ،)490با اشاره به استدالل مشرکان ،که پیروی روش پدرانشان را برای رد دعوت
پیامبران مطرح میکنند ،تلویحاً آنان را به بازنگری و ارزیابی روش و مسلک گذشتگان فرا میخواند
(آیه  )21نیز دقت و نگاه نقادانه در مهمترین کارهای حیاتی انسان گوشزد میشود و نسبت به
تبعیت و تقلید کورکورانه و محض از دیگران هشدار میدهد (بابایی.)4995 ،
 .9والیتپذیری « :والیت از ماده ولی به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است به
نحوی که فاصلهای در کار نباشد ،یعنی اگر دو چیز ،چنان به هم متصل باشند که هیچ فاصلهای در
میان آنها نباشد ،ولی ،به کار برده میشود» (مطهری .)93 :4997 ،خداوند در آیه  95از سوره نساء
میفرماید « :یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و اولی أالمر منکم» این آیه بیانگر آن
است که یکی از خصوصیات تربیتی فرد مسلمان ،پذیرفتن والیت خداوند متعال ،رسول اکرم (ص)
و معصومین و کسانی است که در ویژگیها و خصوصیات اعتقادی و علمی و رفتاری در مسیر آن
بزرگواران قرار دارند (مطهری« .)4993 ،والیتپذیری به معنای زورپذیری و تسلیم بیقید و شرط
در برابر نظام حکومتی و حکومتکنندگان نیست ،بلکه به معنای قبول حاکمیت علم و عدالت و
مشارکت برای تحقق شایستهساالری و اِشراف نخبگان ذیصالح بر زمام امور جامعه است»
(ذوعلم.)90 :4979 ،
 .3حب الهی :مطهری به نقل از کتاب «احیاء علوم الدین» غزالی حب و بغض را اینگونه
تعریف میکند« :حب به معنای میل طبع به شیء که در ادراکش لذت است و بغض به معنای نفرت
طبع به شیء که در ادراکش درد ،تعب و سختی نهفته باشد» (مطهری« .)99 :4997 ،محبت راهی به
سوی همشکلی و همسانی و طریقی برای دستیابی به کمال مطلوب است .بنابراین دوست داشتن
نیازی اصیل برای آدمی است .آمیختگی فطرت انسان با محبت ،دلیلی است بر وجود محبت در
ذات اقدس الهی .زیرا نمی توان پذیرفت که محبت بدون آنکه در خداوند سبحان باشد آن را در
آدمی به ودیعت بگذارد .به عبارت دیگر وقتی که خداوند به بندهای از رحمت بیکران خود لطف
میکند ،در حقیقت او را مورد محبت خویش قرار داده است .برای یک فرد مسلمان ،مهمترین
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شاخص رشد و تعالی اخالقی و تربیتی این است که محبوب خدا باشد و با رفتار و ویژگیهای خود
حب الهی را به دست آورده باشد» (همان.)95 :
 .9تعهد و مسئولیتشناسی اجتماعی :از مهمترین شاخصهای تربیت اسالمی ،احساس وظیفه در
برابر جامعه و توجه به تعهد و مسئولیت اجتماعی است .امر به معروف و نهی از منکر که برخاسته
از رابطه برادری اسالمی و والیت متقابل اعضای جامعه است و ضرورت حفظ و حراست از حدود
میدهد (کشاورز« .)4979 ،اسالم نه تنها فرد را برای خود و در مقابل خداوند مسئول و متعهد
میداند ،بلکه فرد را از نظر اجتماع هم مسئول و متعهد میداند» (مطهری.)33 :4934 ،
 .7عفت و پاکدامنی :رعایت موازین اخالقی و شرعی از سوی زنان و مردان نامحرم در برخورد
با یکدیگر ،توجه به حریمها و حرمتهای متقابل و پاکدامنی و عفت در رفتار ،نگاه ،پوشش و ...
(نور ،آیات  90و  )94از شاخصهای مهم تربیت دینی است.
 .5عملگرایی :تربیت اسالمی مستلزم عملگرایی و برخورداری از روحیه تالش و فعالیت و
مجاهدت در راه خداست .قرآن کریم در آیات  49حجرات و  35عنکبوت نتیجه بخش بودن قطعی
مجاهدت در راه خدا را مورد تأکید قرار میدهد و کسانی را به راستی مسلمان میداند که با پشتوانه
و دستمایه ایمان و معرفت به جهاد و تالش میپردازند .البته نگاه اسالم به عمل تنها جنبه کمی و
فیزیکی آن نیست بلکه برخورداری از اخالص و صداقت ،روح عمل و عامل ارزش یافتن آن تلقی
میشود (کشاورز.)4979 ،
 .40عبادت :عبادت یعنی «انجام دادن کاری به انگیزه و قصد تقرب الی اهلل» .بنابراین روح
عبادت و انگیزه اصلی آن قرب الهی است» (کاردان و همکاران .)945 :4972 ،عبادت در اصطالح
دو نوع است« :عبادت خاص و عبادت عام .نوع اول؛ صرفاً بر اعمال شرعی خاصی مانند نماز و
روزه و حج و جهاد و  ...اطالق میشود و منظور از عبادت عام «هرگونه عملی است که به انگیزه
قرب الهی انجام میگیرد» و مراد در اینجا همان معنای عام است که معنای اول را نیز در برمیگیرد»
(همان .)920 :با توجه به آیه  93سوره ذاریات ،هدف از آفرینش ،عبادت و حقیقت عبادت هم
«تقرب» است .در نتیجه تنها هدف آفرینش «قرب إلی اهلل» است ،که در برنامه درسی ملی (،)4954
در حکم اصلیترین هدف در نظام آموزش و پرورش ،بر آن تأکید فراوان شده است؛ به طوری که
در سطح جهانی ،آموزش و پرورش ایران در حکم یک نظام آموزشی دینی شناخته شده است.
شاهد این مدعا ،پژوهشهای متعدد در این زمینه است .برای نمونه در گزارش پژوهشی
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موسسه بین المللی کاربستهای علوم )2009( 4با عنوان کتابهای درسی ایران ،محتوا و زمینه ،گزارش
شده است که در تمام کتابها به طور مستقیم و غیرمستقیم به ارائه تعالیم مذهب شیعه اقدام شده
است .گرویس و توبین )2003( 2با مطالعهای دربارۀ جایگاه صلح در کتابهای درسی ایران به این
یافته دست یافتند که تأکید بر اسالم در تمام کتابهای درسی ایران وجود دارد .در پژوهشهای دیگر
مانند هیلر و هیلر( 9بیتا) ،لوئیس ،)2007( 1میجلی و آندرمان )4559( 9و ریبا )4559( 3اهمیت
اهمیت انتقال مفاهیم و ارزشها از یک سو و تناسب اهداف آموزشی با محتوای برنامه درسی از
سوی دیگر ،ضرورت انجام پژوهشهایی را که به بررسی و تحلیل محتوا بر اساس اهداف تعیین
شده در برنامه درسی ملی میپردازند صدچندان میکند؛ چرا که عدم تناسب میان اهداف تعیین
شده و محتوای برنامه درسی ،معلم و متعلم را در مسیر نادرست و ناهموار قرار میدهد و دستیابی
به آرمانهای نظام آموزشی را غیرممکن میسازد.
از آنجا که توجه به اهداف و شاخصهای تربیت دینی مندرج در برنامه درسی ملی ،از نظر
تربیتی حائز اهمیت و دارای آثار و پیامدهای تربیتی و انسانسازی است ،از این رو در این پژوهش،
کتابهای درسی دین و زندگی دورۀ متوسطه دوم ،بر اساس میزان توجه به این مقوله بررسی شده و
تالش شده است که از نظر جهتگیری مفاهیم ،مضامین و پیامهای مربوط به اصل تربیت دینی،
مورد تحلیل قرار گیرند .گفتنی است دوره متوسطه دوم از این نظر واجد اهمیت است که افراد در
آن به سطوح باالیی از تفکر انتزاعی دست یافتهاند و زمینه برای تربیت دینی مبتنی بر عقالنیت و
خردورزی آنان بیشتر فراهم شده است .بنابراین هدف مورد نظر در این پژوهش ،تحلیل محتوای
کتابهای دین و زندگی دورۀ متوسطۀ دوم بر اساس شاخصهای تربیتی در برنامه درسی ملی بوده
است تا به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 .4به چه میزان در محتوای کتابهای درسی دین و زندگی  2و  9دورۀ متوسطه به مباحث مرتبط
با شاخصهای تربیتی مندرج در برنامۀ درسی ملی ،توجه شده است؟
 .2میزان توزیع مؤلفههای شاخصهای تربیتی در محتوای کتابهای درسی دین و زندگی  2و 9
دورۀ متوسطه چگونه است؟
)1. Science Applications International Corporation (SAIC
2. Groiss & Toobian
3. Hyler, E. & Hyler, L.
4. Lewis
5. Midgley & Anderman
6. Ryba
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 .9به چه میزان در محتوای کتابهای درسی دین و زندگی  2و  9دورۀ متوسطه به محورهای
مفهومی شاخصهای تربیتی مندرج در برنامۀ درسی ملی توجه شده است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به شیوه تحلیل محتوای توصیفی است که با روش کدگذاری
کوربین و اشتراوس )2007( 4انجام شده است« .تحلیل محتوا به عنوان یک فن پژوهش برای
( ،)4575ترجمه نصر و همکاران [492 :4979 ،که میتواند رابطه متغیرها و شبکه ارتباطات را نه
در سطح ،بلکه در عمق مشاهده و بررسی کند (منادی ،عابدی و طالبزاده .)4951 ،تحلیل محتوا
تحلیلی نظامدار از متن است و کدگذاری در آن بر اساس مفاهیم و معانی مورد نظر و عملیاتی
کردن متغیرها صورت میگیرد ]گال ،بورگ و گال ( ،)4575ترجمه نصر و همکاران .[4979 ،از
این رو پژوهشگر به پاالیش مفاهیم میپردازد و ارتباط موجود میان مفاهیم را به دست میآورد و از
طریق کدگذاری یا طبقهبندی مفاهیم مورد نظر ،به عملیاتی کردن بررسی محتوا دست مییابد .واحد
تحلیل در این پژوهش ،مضمون است« .مضمون واحدهای معنادار یک متن است» (سرمد ،بازرگان
و حجازی .)491 :4979 ،به بیان دیگر« ،مضمون ،پیامی خاص است که از جانب فرستندۀ پیام مورد
توجه است» (ساروخانی .)909 :4997 ،بنابراین ،در این پژوهش ،تمام مضامینی که دربارۀ اهداف
تربیت دینی مندرج در برنامه درسی ملی ،در کتابهای دین و زندگی وجود داشتند ،فیشبرداری
شدند و به عنوان دادههای پژوهش برای مرحلۀ کدگذاری و شمارش آماده گردیدند .کدهای اولیه
در هر درس ،پاالیش شدند و با توجه به سنخیت و تجانس هر کد با سایر کدها ،در ذیل یک
مفهوم کالنتر قرارگرفتند و این فرایند بارها تکرار شد تا پس از پاالیشهای مکرر ،کدهای اولیه که
ازنظر معنایی تشابه بیشتری با هم داشتند ،به زیرمقوله و زیرمقولهها نیز هر یک بر اساس تجانس
مفهومی ،به عنوان مقوله ،سازماندهی شدند .به منظور روشنسازی ،مقولهبندی و رفع تناقضهای
موجود در تفسیر ،فرایند بازگشت مکرر به متن صورت گرفت .این فرایند به صورت نمونه در
جدول  4نمایش داده شده است.

1 Corbin & Strauss
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جدول  :5نمونه ای از فرایند پاالیش و طبقه بندی مفاهیم
متن کتاب

مفاهیم فرعی

مفاهیم اولیه

مفاهیم کلی

مضمون
اصلی

 -دین مجموعه دستورات برای راهنمایی و هدایت

 -داشتن نوعی

 -هدایت

 -رسوالن مسئول ابالغ دین به مردم

خاص از هدایت

تشریعی

 -ارسال رسوالن با یک دین واحد

به خاطر ویژگی

 -یکسان بودن محتوای اصلی دعوت رسوالن

خاص انسان

 دین واحد معلول فطرت مشترک انسانها لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن علت آمدن رسوالن متعدد تبلیغ دائمی و مستمر الزمه استقرار و ماندگاری پیام رشد تدریجی فکر و اندیشه مردم لزوم آمدن پیامبران متعدددرس 2

 -فراموشی تعلیمات ناشی از عدم کتابت و سطحی بودن فرهنگ

سال سوم

 -ادیان گوناگون معلول جاهطلبی رهبران دینی

صفحه

 -لزوم تصدیق هر پیامبر از سوی پیامبر پیش و پس از خودش

19-93

 وحی ،عصمت و اعجاز ویژگیهای پیامبران -وحی به معنی القای معانی و معارف به قلب پیامبر

الهی نشأت گرفته

اساسی

از فطرت مشترک

پیامبران

 پیامبران متعددبرای ابالغ دین
واحد

 -دین واحد

 -استمرار تبلیغ

الهی

الزمه ماندگاری

شناسی

پیام

 -اعجاز نشانه و عالمت نبوت

 -فراموشی

 -انجام کامل مسئولیت مستلزم داشتن عصمت

تعلیمات به علت

 -ختم

 -عصمت یعنی خطاناپذیری به صورت عمدی یا سهوی

عدم کتابت و فقر

رسالت

 -امکان انحراف در تعالیم الهی در نبود عصمت

فرهنگی

 -از بین رفتن عوامل تکرار نبوت علت ختم رسالت

 -وحی ،اعجاز و

 -رشد عقلی ایجاب کننده دریافت یک برنامه کامل

عصمت ویژگیهای

 -بینیازی قرآن از تکمیل و تصحیح

اساسی پیامبران

 -ادامه نقش پیامبری به جز دریافت وحی از طریق امام

 -دین اسالم

 پیشبینی راههای پاسخگویی به نیازهای زمانه توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت خاصیت انطباق و تحرک در مقررات اسالمی قاعده کلی در اسالم؛ ضرر دیدن و ضرر رساندن ممنوع قاعده قرار ندادن در تنگی و اضطرار در دین -اختیارات حکومت اسالمی راهی برای پیشبینی نیازهای جدید

نبوت

پایانبخش رسالت
انبیا
 بیان قواعد کلیو تعالیم اصولی در
قرآن
 تحریفناپذیریقرآن

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ،کتابهای دین و زندگی دورۀ متوسطه دوم بودند که به طور
هدفمند کتابهای دین و زندگی  2و  9مورد بررسی قرار گرفتند.
ابزار گردآوری دادهها ،نمون برگ تحلیل محتوای کتابهای درسی بر مبنای شاخصهای تربیتی
مندرج در برنامه درسی ملی بود که سند مکتوب آن در سال  4954به تصویب شورای انقالب
فرهنگی رسیده است .با توجه به نتایج بررسی و تحلیل ،در این فرم ،سه مؤلفه (یا محور) اصلی در
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زمینۀ مفاهیم مرتبط با مقوله تربیت دینی تعیین شده که عبارتاند از :الف) دانش ،معرفت و
شناخت نسبت به خود ،خدا و هستی ب) گرایشها و تمایالت ج) عمل و رفتار .برای هر کدام از
این سه مؤلفه (یا محور) ،مؤلفههای فرعی دیگری نیز تعیین شده که عبارتاند از:
 .4دانش ،معرفت و شناخت :خداشناسی ،خودشناسی ،نبوتشناسی ،امامشناسی ،معادشناسی،
حکومت اسالمی ،شناسایی هدف خلقت ،چرایی و لزوم هدایت ،انواع هدایت ،فرجام
 .2گرایشها و تمایالت :عشق و محبت به خالق ،اعتماد و توکل ،عزت نفس ،اراده و تصمیم،
گرایش به دین ،پایبندی درونی
 . 9عمل و رفتار :عبادات (نماز ،روزه ،انفاق ،)... ،امر به معروف و نهی از منکر ،عفاف و
حجاب ،کار و تالش ،قانونمداری ،تشکیل خانواده ،تربیت فرزند ،مشارکت و همکاری
اجتماعی
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،نمون برگ یا فهرست مؤلفههای مربوط به سه مؤلفه
اصلی مرتبط با مقوله شاخصهای تربیتی بوده است که منطبق بر برنامه درسی ملی آموزش و
پرورش است ( .)4954واحدهای تحلیل در کتابهای درسی ،مفهوم ،مضمون یا کلمه هستند که با
خواندن محتوای کتابها ،هر عبارتی را که حاوی مفهوم ،مضمون یا کلمه مربوط به هر کدام از
مؤلفههاست ،مشخص و فراوانی آنها شمارش شده ،سپس با گزارش فراوانی و درصد آنها ،مورد
پردازش و تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها
در این قسمت ،نتایج بررسی پرسشهای پژوهش به تفکیک در سه بخش توضیح داده شده
است.
نتایج پرسش اول پژوهش :به چه میزان در محتوای کتابهای درسی دین و زندگی  1و  3دورۀ
متوسطه به مباحث مرتبط با شاخصهای تربیتی مندرج در برنامه درسی ملی ،توجه شده است؟
جدول  :1نتایج تحلیل محتوای کتابهای دین و زندگی دوره متوسطه از نظر توجه به شاخصهای تربیتی به تفکیک محور ،مؤلفه و پایه
محورها

پایه دوم

مؤلفهها

مجموع

پایه سوم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

خداشناسی

49

%1

-

-

49

% 4.7

خودشناسی

41

% 1.9

-

-

41

%2

معادشناسی

17

% 49.9

-

-

17

% 3.7
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نبوت شناسی
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-

-

30

% 49.9

30

% 7.9

امام شناسی

-

-

412

% 93.9

412

% 20.9

دانش ،معرفت
و شناخت

حکومت اسالمی

-

-

25

% 9.9

25

% 1.4

شناسایی هدف خلقت

44

% 9.9

-

-

44

% 4.9

47

% 9.9

-

-

47

% 2.9

شناخت انواع هدایت

40

% 9.4

-

-

40

% 4.1

فرجام هستی

19

% 41.9

-

-

19

% 3.1

شناخت حق از باطل

7

% 2.9

42

% 9.4

20

% 2.7

آشنایی با احکام

49

% 1.7

-

-

49

% 2.4

472

% 97.41

219

% 39

129

% 30

مجموع
عشق و محبت به خالق

9

% 4.3

-

-

9

% 0.9

اعتماد و توکل

3

% 4.5

-

-

3

% 0.7

عزت نفس

9

% 2.2

21

% 3.2

94

% 1.1

گرایشها
و تمایالت

عمل و رفتار

اراده و تصمیم

9

% 4.3

3

% 4.9

44

% 4.9

گرایش به دین

9

% 4.3

3

% 4.9

44

% 4.9

پایبندی درونی

3

% 4.5

1

%4

40

% 4.1

حق طلبی

3

% 4.5

9

% 4.7

49

% 4.7

مجموع

10

% 42.9

19

% 42.4

79

% 42.1

عبادات (نماز ،روزه ،انفاق)..

27

% 7.5

-

-

27

%1

امربه معروف و نهی از منکر

44

% 9.9

-

-

44

% 4.9

عفاف و حجاب

29

% 9.9

-

-

29

% 9.2

کار و تالش

3

% 4.5

-

-

3

% 0.7

قانونمداری

44

% 9.9

42

% 9.4

29

% 9.2

تشکیل خانواده

-

-

70

% 20.9

70

% 44.1

تربیت فرزند

-

-

41

% 9.3

41

%2

مشارکت و همکاری اجتماعی

42

% 9.7

-

-

42

% 4.9

مجموع

54

% 25

403

% 29.1

459

% 27.4

مجموع فراوانی مؤلفههای تحلیل شده در کتاب دین و زندگی پایۀ دوم متوسطه  949مورد
است که از میان شاخصهای تربیتی تحلیل شدۀ این کتاب ،بیشترین توجه به محور شناخت با 472
فراوانی و  %97/41بوده و کمترین توجه به محور گرایشها و تمایالت با  10فراوانی و  %42/9بوده
است .همچنین ،از میان مؤلفههای مفهومی محور شناخت ،بیشترین توجه به مؤلفه معادشناسی با 17
فراوانی و  %49/9و کمترین توجه به مؤلفه شناخت حق از باطل با  7فراوانی و  %2/7بوده است.
شیوۀ ارائه مطلب به این شکل است که درسها با پرسشهایی آغاز میشوند ،سپس با توجه به بحث
مورد نظر ،آیاتی از قرآن آورده میشود .مثالً در درسهای معادشناسی پرسشهایی مانند جهان رهسپار
چه هدفی است؟ آینده زندگی انسان چگونه است؟ آیا نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی
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است؟ و  ....مطرح میشود و با کمک آیات قرآنی ،پاسخ آنها به شیوهای انتزاعی داده میشود.
شایان ذکر است که برخی از درسها با مثالی عینی ،ذهن دانشآموز را به تفکر و تعقل دربارۀ
موضوع مورد نظر هدایت میکنند ،مثالً در کتاب دین و زندگی پایۀ دوم ،برای اینکه به خواننده
لزوم وجود خالق اثبات شود از دست سازهای بشری مثالهایی بیان میشود تا توجه خواننده را به
این مسأله جلب کند که چگونه ساختهای سادۀ دست بشری نیاز به خالق دارند ولی جهان به این
مناسب برای ایجاد حس کنجکاوی در دانشآموز است تا او با دانشی که دربارۀ پدیدههای هستی
کسب میکند ،به پردازش موضوع مذکور بپردازد و به لزوم وجود خالق در نظام هستی پی ببرد.
مجموع فراوانی مؤلفههای مفهومی تحلیل شده در کتاب دین و زندگی پایۀ سوم متوسطه 953
مورد است که از میان شاخصهای تربیتی تحلیل شدۀ این کتاب ،بیشترین توجه به محور شناخت با
 219فراوانی و  %39بوده و کمترین توجه به محور گرایشها و تمایالت با  19فراوانی و %42/4
بوده است .همچنین از میان مؤلفههای مفهومی محور شناخت ،بیشترین توجه به مؤلفه امامشناسی
با  412فراوانی و  %93/9و کمترین توجه به مؤلفه شناخت حق از باطل با  42فراوانی و % 9/4
بوده است .در کتاب پایۀ سوم نیز شیوۀ ارائه مطالب به مانند پایۀ دوم است به اینگونه که با
پرسشهایی آغاز میشود مانند :طرح و برنامۀ خداوند برای جامعه اسالمی ،پس از رحلت رسول
اکرم (ص) چیست؟ این جامعه در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟ رهبری این نظام در
طول تاریخ آینده به عهده چه کسانی باید باشد؟ سپس با ارائه آیاتی از قرآن ،به تدریج پاسخ
مناسب ارائه میشود.
همچنان که در جدول  2مشاهده میشود ،تعداد مؤلفههای کتاب دین و زندگی پایه دوم و
سوم 905 ،فراوانی است که بیشترین کاربرد مربوط به محور شناخت با  129فراوانی و  %30بوده
است و کمترین توجه به محور گرایشها و تمایالت با  79فراوانی و  %42بوده است .در محور
شناخت بیشترین توجه اختصاص به مؤلفه امامشناسی با  412فراوانی و  %20/9و کمترین توجه
اختصاص به مؤلفه شناخت حق از باطل با  20فراوانی و  % 2/7دارد.
نتایج پرسش دوم پژوهش :میزان توزیع مؤلفههای شاخصهای تربیتی محور شناخت ،محور تمایالت
و گرایشها و محور عمل و رفتار در محتوای کتابهای درسی دین و زندگی  1و  3دورۀ متوسطه چگونه
است؟
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تحلیل کتابهای مورد بررسی نشان داد که از مجموع  905واحد شمارش شده مرتبط با
شاخصهای تربیتی ،مؤلفۀ امامشناسی با  412فراوانی و  % 20/9بیشترین و مؤلفه انواع هدایت با 40
فراوانی و  %4/1کمترین میزان توجه را داشتهاند .همچنین ،کمترین و بیشترین توجه به شاخصهای
تربیتی در محور گرایشها و تمایالت ،به ترتیب؛ مؤلفه عشق و محبت به خالق با  9فراوانی و %0/9
و مؤلفه عزت نفس با  94فراوانی و  %1/1و در محور عمل و رفتار ،بیشترین توجه به مؤلفه
بوده است .نحوۀ توزیع سایر مؤلفهها در نمودارهای  4تا  9به تفصیل بیان شده است.

نمودار  :5میزان توجه به مؤلفههای محور شناخت در محتوای کتابهای دین و زندگی دورۀ متوسطه بر اساس فراوانی

نمودار  :1میزان توجه به مؤلفههای محور گرایشها و تمایالت در محتوای کتابهای دین و زندگی دورۀ متوسطه بر اساس
فراوانی
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نتایج پرسش سوم پژوهش :به چه میزان در محتوای کتابهای درسی دین و زندگی  1و  3دورۀ
متوسطه به محورهای مفهومی اهداف تربیت دینی مبتنی بر آموزههای قرآن توجه شده است؟

با توجه به تحلیل کتابهای مورد بررسی و نتایج جدول  ،2از مجموع  905فراوانی تحلیل شده،
محور شناخت با  129فراوانی و  %30بیشترین توجه و محور گرایشها و تمایالت با  79فراوانی و
 %42کمترین توجه را به خود اختصاص دادهاند.
همان طور که در جدول  9و نمودار  1مشاهده میشود بخش اعظم محتوای کتاب دین و
زندگی به شیوۀ توضیحی نگاشته شده است و به توضیح مفاهیمی چون خداشناسی ،انسانشناسی،
نبوت شناسی ،امام شناسی و معادشناسی میپردازد .به عبارت دیگر ،کتاب دین و زندگی بر محور
اصول دین ،تنظیم شده است به گونهای که اطالعات عمیق و کاملی از مباحث مطروحه را به جهت
شناساندن این اصول به خواننده بیان مینماید .درسهای  4تا  40پایه دوم ،مربوط به مباحث
خداشناسی ،انسانشناسی و معادشناسی و درسهای  4تا  42پایه سوم مربوط به نبوتشناسی و
امامشناسی است.
جدول  : 3نتایج تحلیل محتوای کتابهای درسی دین و زندگی دوره متوسطه در توجه به شاخصهای تربیتی بر حسب محورهای
مفهومی
محورهای مفهومی

فراوانی

درصد فراوانی

شناخت و معرفت

129

% 30

تمایالت و گرایشها

79

%42

عمل و رفتار

459

%27
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% 82

% 06

% 28

درصد فراوانی

بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که کتابهای دین و زندگی پایۀ دوم و سوم
دورۀ متوسطه دوم ،بر اساس سه محور یا مضمون کلی شناخت ،تمایالت و گرایشها و عمل و رفتار
نگاشته شده که منطبق با شاخصهای تربیتی مندرج در برنامه درسی ملی است .در توضیح این یافته
میتوان گفت تربیت مبتنی بر اسالم ،مثلثی است که سه ضلع آن رفتار ،فرایندهای ذهنی (معرفت و
شناخت) و تمایالت و انگیزههاست .هرسه ضلع این مثلث برای تربیت الزم و مکمل یکدیگرند و
جهت آنها هم به سمت توحید و یگانگی خداوند است (تاج الدین و پازارگادی .)4952 ،همچنین،
یافتههای پژوهش نشان دادند که بیش از  30درصد محتوای کتابها مربوط به محور شناخت است
که مباحث مربوط به اصول اعتقادی دین را به گونهای تفصیلی بیان میکند .به اعتقاد اندیشمندان با
رشد فرایندهای ذهنی -معرفت و شناخت -خواستها و تمایالت انسان به گونهای شکل میگیرند
که سبب عمل و رفتار مبتنی بر بینش و بصیرت میشوند .یعنی با دادن شناخت و معرفت به انسانها
میتوان زمینه عمل آگاهانه را فراهم کرد .هر قدر انسان با معارف و آموزههای دینی و الهی و با
محتوای پیام خداوند و قرآن کریم و گفتار و عمل و سیره معصومین بیشتر آشنا شود و به تفکر در
اصول اعتقادی بپردازد ،زمینه بصیرت و روشنبینی در دین بیشتر برای او فراهم میشود که
پشتوانه ای قدرتمند برای عملگرایی افراد خواهد بود (طالبی .)4970 ،آنچه در زمینۀ این یافته قابل
توجه است اینکه استدالل عقلی و اقامه برهان اگرچه میتواند بعد شناختی دین (اعم از شناخت
خداوند ،جهان ،انسان و معاد و  )...را بهبود بخشد و به استحکام آن کمک کند اما به تنهایی

Downloaded from qjoe.ir at 1:38 +0330 on Thursday December 13th 2018

نمودار  :1میزان توجه به محورهای شاخصها ی تربیتی در محتوای کتابهای دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس فراوانی و

551

فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 531

دانش آموزان را به انجام دادن عمل و تکالیف دینی و التزام به بایدهای دین ملزم نمیکند .اگرچه
عقل ،شناخت و معرفت پشتوانه ای استوار برای از بین بردن تردیدهای دینی هستند و از دینداری
احساسی و تقلیدی و بسیاری از آسیبهای دینداری پیشگیری میکنند ،اما استداللی عمل کردن دلیل
بر وجود انگیزه درونی برای عمل نیست .لذا محتوای آموزشی باید ابتدا با فراهم کردن محیط
مناسب و ارائه الگوهای تربیتی و ایجاد عادات نیک و بیدار کردن فطرتها ،زمینه تربیت دینی را در
دینداری سطحی دانش آموزان به مباحث عقلی و اقامه برهان بپردازد .بنابراین آنچه رفتار را شکل
میدهد تنها الیهها و فرایندهای ذهنی فرد نیست که ناشی از علم و دانش اوست ،بلکه هم معرفت
و شناخت و هم عالقه ،انگیزه و تمایل به انجام دادن کار ،رفتار فرد را شکل میدهد (رجایی،
 .)4975به عبارت دیگر مجموع فعالیتهای روانی ،احساسات ،افکار (ذهنی) و عواطفاند که رفتار و
کردار هر فرد نمودار و ترجمان آن فعالیتهاست.
یافتههای دیگر پژوهش نشان میدهند که کمتر از  49درصد محتوای کتابها به محور تمایالت و
گرایشها تعلق دارد که با توجه به تأثیر تمایالت و گرایشهای افراد در انجام دادن امور گوناگون،
جای بحث و گفتگو دارد .نخست اینکه از دیدگاه روانشناختی ،روح انسان عالوه بر بعد شناختی،
بعد دیگری به نام بعد گرایشی دارد .بعد گرایشی تمایالتی هستند که با روح انسان سرشته شدهاند.
هر انسان ذاتاً از این گرایشها هرچند در حد بسیار ضعیف و نهفته بهرهمند است و آنها را به
گونه ای بدیهی احساس میکند .این تمایالت بر اثر عوامل خارجی و القائات محیط و جامعه و
تربیت پدید نیامدهاند (افروز .)4999 ،با توجه به اصالت ذاتی بعد گرایشی ،مکتب اسالم به
رفتارهای دینی و فرایندهای ذهنی توأمان توجه دارد و این دو را با تمایالت و انگیزهها می آمیزد.
تأملی در روش تربیتی پیامبر اسالم مؤید این مطلب است« .ایشان در سنین پایین که شروع تربیت
دینی است و بهرهگیری از استدالل عقالنی (شناخت) ممکن نیست ،به جای تکیه بر برهان و
استدالل ابتدا بر عمل تکیه می کردند و با مهربانی و لطافت کالم ،مردم را قلباً به دین متمایل
میکردند و قبل از بحث و گفتگو درباره دین ،فلسفه و فواید آن ،دعوت به اقامه نماز میکردند
(یعنی عمل توأم با ایجاد عالقه و انگیزه) و سپس باب بحث و گفتگو را میگشودند» (داوودی
.)409 :4979
دوم اینکه یکی از گرایشها ی اصیل انسان ،میل و محبت به خداست که از وی جداییناپذیر
است ،به طوری که میتوان انسان را موجود متأله یا دینورز نامید .خداوند انسان را با فطرت دینی
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و الهی آفریده است و دگرگونی در آفرینش الهی وجود ندارد .اگر محبت و میل به خدا ،آمیخته با
وجود آدمی است ،انفکاک آن از وجود او امکان ندارد .البته ممکن است انسانها بر اثر شرایط
محیطی نسبت به این میل فطری تا مدتی غافل باشند و یا در شناختن متعلق حقیقی آن خطا کنند،
ولی هنگام رفع مانع و هوشیاری ،دوباره این میل تجلی مییابد و مصداق واقعی خود را نشان
میدهد .از این رو ،وظیفه پیامبران بیدار کردن و برانگیختن گنجینههای فطرت آدمی و به عبارتی
از محورهای اساسی که در تألیف کتابهای دین و زندگی باید مورد توجه قرار گیرد ،فراهم کردن
شرایطی برای بیداری فطرت انسانی است که میتواند اعمال و رفتارهای انسان را تحت تأثیر قرار
دهد .مالحظه میشود که به این بعد از تربیت توجه چندانی نشده است.
یافتۀ دیگری که در تحلیل محتوا به دست آمده ،درصد پایین مفهوم کار و تالش در کتاب دین
و زندگی است که فراوانی آن شش بوده و تنها  0/7درصد از کل مفاهیم کتاب را به خود اختصاص
داده است  .در حالی که در منابع دینی و اسالمی کار و تالش ،مانند جهاد در راه خدا ،اجر و پاداش
دارد و کسی که برای کسب روزی حالل فعالیت میکند ،اگر در همان حال از دنیا برود ،اجر شهید
را خواهد داشت .به نظر میرسد بیتوجهی به این بعد از زندگی اجتماعی انسان ،میتواند تنبلی و
بیکاری را در ذهن دانشآموز متبادر کند که ممکن است پیامدی مانند دزدی از بیتالمال ،استفاده از
رانتها و مسائل مشابه را در پی داشته باشد .از طرفی هم خبرهای اختالس و صدها نوع کالهبرداری
که در سطح جامعه رخ میدهد ،ممکن است عواقب خطرناکی در پی داشته باشد و انگیزۀ تالش و
کوشش را در سنین نوجوانی تضعیف کند.
در مجموع از یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اهتمام ویژۀ مؤلفان کتاب دین و
زندگی ،افزایش شناخت افراد نسبت به اصول اساسی و فروع دین است و به بحث گرایشها و
تمایالت توجه چندانی نشده و این در حالی است که شناخت و تمایالت هر دو مقدمه رفتارند و
بیتوجهی به هریک از آنها ،بحث عملی شدن اصول و مفاهیم را خدشهدار میکند .به اعتقاد
بسیاری از اندیشمندان اسالمی فرایندهای ذهنی (شناخت و معرفت) و انگیزه و تمایل به انجام
دادن عمل ،مهمترین عوامل مؤثر در شکلگیری رفتارند .هرچه شناخت و معرفت بیشتر شود حب
الهی و گرایشهای اصیل و فطری در انسان قویتر میشوند و انسان را به سوی عمل صالح هدایت
میکنند .نمود عینی تربیت در رفتار است ،بنابراین اگر بخواهیم دانشآموزان ما تربیت اسالمی

Downloaded from qjoe.ir at 1:38 +0330 on Thursday December 13th 2018

هدایت و جهت بخشی درست گرایش دینی در انسان است (جوادی آملی .)4992 ،بنابراین ،یکی

فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 531

551

داشته باشند ،باید بر زیربناهای رفتار یعنی معرفت و تمایالت و حب الهی تأکید کرد و محتوای
کتابها را براین اساس نگاشت تا شاهد نمود شاخصهای تربیتی در رفتار دانشآموزان باشیم.
محدودیتهای پژوهش
برنامه درسی ملی ناظر بر همۀ کتابهای دورههای تحصیلی تعریف شده است .برای اینکه روند
تألیف با توجه به این برنامه مورد تدقیق قرار گیرد الزم است همۀ کتابهای قرآنی و دینی در تمام
دانشجو بودن پژوهشگر) و هزینۀ باالی پژوهش از سوی دیگر ،امکان بررسی و تحلیل همه کتابها،
در همه سطوح تحصیلی میسر نبوده است.
پیشنهادها
 .4تشکیل کمیتهای علمیتر و تخصصیتر با هدف بازاندیشی ،بازآفرینی و بازسازی و تألیف
بهتر کتابهای درسی دین و زندگی.
 .2بهرهگیری از متخصصان برنامهریزی درسی ،فناوری آموزشی ،متخصصان فلسفه تعلیم و
تربیت ،کارشناسان دینی و مذهبی آشنا با رویکردهای آموزشی ،روانشناسان و متخصصان در
امر یادگیری و رشد به منظور انتخاب ،تنظیم و سازماندهی محتوای جدید.
 .9کسب نظرات دبیران در زمینۀ برنامههای درسی ،سرفصلها و تعدیل آنها با نظرات
متخصصان برنامههای درسی.
 .1آموزش غیرمستقیم اعمال و احکام دینی به روش داستانسرایی و قصهپردازی.
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