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Abstract
The general purpose of this research is to compare
education of primary students based on Islamic
values in countries of both Iran and Azerbaijan.
This research is a comparative and content
analysis in which the textbooks of these countries
in the 4 grades have been studied. Besides 400
students and 280 teachers in the case of sample in
these two countries have been chosen and
compared in the way of clustered random
sampling. The tool that has been used to compare
teachers and students is questionnaire of
researcher made that is acting and awareness of
religious precepts. The results of the research
show that the number of cases in related to Islamic
values in Iranian textbooks is 271 and in text
books of Azerbaijan are 34. The results of
variance analysis also show that there are
significant differences between these students of
two countries from the point of awareness and
acting to the religious concepts. This result has
also been confirmed about teachers. The research
results confirmed not only Islamic values in
Textbooks’ Content but also in acting it and
awareness of teachers and students in comparison
to Azerbaijan country.
Key words: Islamic values, Textbooks’ Content
teachers and student.

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی مقایسهای تعلیی دانی آمیوزان ابتیدایی
مطابق با ارزش های اسالمی در کشورهای جمهوری اسالمی ایران و
 تحقیق حاضر یک تحقیق تحلیل محتوا و.جمهوری آذربایجان است
 پاییه4 مقایسهای است که در آن کتابهای درسی دو کشور در دوره
444  همچنییی نمونییهای از.ابتییدایی مییورد بررسییی قرارگرفتییهانیید
 معل در دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهیوری084 دان آموز و
اسالمی ایران به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و مورد
 ابزار بهکار گرفته شده برای مقایسه معلمیان و.مقایسه قرار گرفته اند
دان آموزان پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و عمل به احکام دینیی
 نتایج تحقیق نشان داد که تعداد موارد مربیو بیه ارزشهیای.است
 میورد و در کتیب درسیی کشیور072 اسالمی در کتب درسی اییران
 همچنی نتایج تحلیل وارییان نشیان داد. مورد است44 آذربایجان
که از نظر آگاهی و عمل به مفاهی دینی و ارزشهیای معنیوی بیی
 ایی نتیجیه در.دان آموزان دو کشور تفاوت معنییداری وجیود دارد
 نتایج تحقیق باال بودن تأکید.مورد معلمان نیز مورد تأیید قرار گرفت
بر ارزشهای اسالمی در محتوای درسی و همچنی آگیاهی و عمیل
بییه آن را در معلمییان و دان ی آمییوزان ایییران در مقایسییه بییا کشییور
.آذربایجان است
، دان آموزان، محتوای درسی، ارزشهای اسالمی:واژههای کلیدی
معلمان
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مقدمه

بیتردید مدارس سهم انکارناپهذیری در تعلهی و تربیهت
امروز جامعه و آینده آن دارند چرا که در این مکان عالوه
بر تعلی مطالب درسی ،دینی و اخالقی ،ممارتهای مورد
نیاز زندگی فردی و اجتماعی نیز به دانشآموزان آموخته
میشود ( )Ansari ،2001نتایج برخی پهووهشهها نشهان
داده است که شناخت جوانهان از دیهن بسهیار سهط ی و
ابتدایی است و پووهشها در شناسایی علل ناموفق بهودن
نظام آموزشوپرورش در تربیت دینی؛ روشهای سط ی و
غیرکارآمدی ابزار و روشها را مطرح کردهاند که نه تنمها
نتیجه مطلوب نداشهته اسهت و دانهشآمهوزان مها دینهی
نشدهاند ،بلکه گاهی فاصلهها بیشتر شده و نتیجه معکوس
بهه بهار آورده اسهت ( .)Hosseini & etc, 2001از نظهر
اجتماعی سرمایهههای واقعهی ههر جامعههای فرزنهدان آن
جامعه هستند که آینده جامعه را میسازند و مشی آینده
جامعه را ترسی مهیکننهد ،بنهابراین در ههر جامعههای از
همهههان دوران کهههودکی در تربیهههت فرزنهههدان خهههویش
سههرمایهگههذاری مههیکنههد بههاصخ در دوران کههودکی و
نوجوانی که در تکوین شخصیت افراد نقش بسهیار مممهی
دارد (.)Najafi ،1994
سرمایهگذاری برای تربیت سال و دینی دانشآمهوزان
یک جامعه در واقع سهرمایهگهذاری زیربنهایی در جامعهه
است؛ زیرا همین نسل است که حاصل اصهلی فرهنه و
تمدن جامعه بوده و پیشرفت در جنبههای گوناگون یهک
جامعه وابسته به آنان است ( .)Negaresh, 2009از طهر
دیگر نوع نگرش هرکدام از جوامع بشهری و کشهورها بهه
ماهیت انسان تأثیر بسزایی بر دیدگاهههای تربیتهی او دارد
()Salehi, 2008؛ بنابراین هرکدام از کشورهای اسالمی بر
اساس سیاست های کالن و دیهدگاهههای خهود ،اقهدام بهه
تدوین کتاب های درسی بهرای تربیهت فرزنهدان م هدوده
جغرافیایی کشور نموده است در کشور ایران ،تهالش شهده
تا دانشآموزان با نیازها و خواسهتهههای مشهروع روحهی و
جسمی منطبق شود و منشور ششضلعی تربیت دینهی در
جنبهههای تربیهت جسهمی ،تربیهت عهاط ی و احساسهی،

تربیت اجتماعی ،تربیت اخالقی ،تربیت عقالنهی و تربیهت
اعتقادی به کار گرفته شود (.)Farhadian ،2003
کتاب های درسی مم ترین وسیله انتقال م اهی دینی
و ارزشهای معنوی هستند در این راستا ،عهدم آشهنایی و
توجه ک جوانهان نسهبت بهه مسه له آمهوزش ارزشههای
معنوی و احکام اسالمی زمینه بیشتری را بهرای ایهن کهار
فراه میسازد و این منبهع بیشهتر از که تهوجمی مراکهز
آموزشی ناشی می شود که می تهوان بهه مهواردی از قبیهل
درک صهه یح نداشههتن از روشهههای آمههوزش م ههاهی و
ارزشهای دینی ،ارزش قائل نشدن اولیهاء و مربیهان بهرای
کالسهای مربوط به آموزش تعلیمات دینی و ضهع ههای
مربوط به کتابهای درسی و مواردی از ایهن قبیهل اشهاره
کهههرد ( .)Akrami ،2007ت قیقهههی کهههه از  500ن هههر
دانش آموزان منطقه  15تمهران انجهام گرفتهه نشهان داده
است تنما  19/4درصد دانشآموزان توانستهاند بدون غله
قرآن را قرائهت کننهد و  %00/6فاقهد توانهایی الزم بودنهد
(.)Tavakkoli ،1999
هنوز ه در گوشه و کنار ایهن کهره خهاکی شهاهد آن
هستی کهه بعیهی از مت کهران بشهری باورههای دینهی و
اخالقی را کمنهه شهده مهیداننهد و اوج جنهون الکلیسه ،
سههک  ،فسههاد و تبههاهی دامههن بشههر را گرفتههه ،ههه از
سالحهای اتمهی حیهات انسهان و زمهین و م هی زیسهت
اجتماعی در خطر جدی قرار دارد و ه سهالمت انسهان و
اصالت خانوادگی و ارزشهای دینی و اخالقهی او در حهال
نابودی است ( .)Hassani, 2010در همین رابطهه اسهدی
پور و دیگران ( )Asadi & etc ،2012در پووهشهی نتیجهه
گرفتند بهکارگیری الگوههای ترکیبهی تهدری در کسهب
ممارتهای پرورشی تأثیر دارد و نسبت به الگوهای سهنتی
اثربخشتر است.
ممرم مهههدی ( )Mehrmohammadi،2012نیهههز در
رابطه با اجزای اساسی تربیتی که زیربنای تعلی و تربیهت
پایداراست :به بعد عقالنی یا خردورزی (بلوغ فکری) ،بعهد
اخالقی شامل احساس مس ولیت و بعد فرهنگی اجتمهاعی
به معنای ارج یت روحیه کنش جمعی بر کنش فردی به
سه نکته اشاره دارد.
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همچنهین میههرزا م مههدی ( Mirza Mohammadi,

 )2011در ت قیقی نشان داد که باورهای دینهی ،در عمهل
به احکام دینی مؤثر است .سؤال و مسه له اصهلی ت قیهق
خالق خواه و مسعودی ( )KhaleghKhah & etc, 2010بها
عنوان رویکرد تربیت دینهی بها توجهه بهه دو مؤل هه عقهل
م وری و ایمان م وری این است :به ایهن نتیجهه رسهیده
است که رویکردههای عقهل م هور و ایمهان م هور ،انهواع
عقالنیهت و ایمههان م ههوری مههورد ت لی هل قههرار گرفتههه و
عقالنیت و ایمان م وری مناسب جمهت تربیهت دینهی از
طریهق نظههام تعلهی و تربیهت مههورد توجههه و ب ه قههرار
میگیرد
در ت قیقی کهه بمشهتی و نیکهویی ( Beheshti&etc,
 )2010مجموعه رویکردها به فلس ه تربیت دینی در چمهار
طبقه جای میگیرد« :فلس ه تربیت دینی بالمعنی االعه »
که شامل همه ادیان ،اع از حق و باطهل اسهت؛ «فلسه ه
تربیت دینی بالمعنی العام» که شامل ادیان حقه توحیدی
است؛ «فلس ه تربیت دینی بهالمعنی الخها » بهه تعهالی
اسالمی م دود میشود؛ و «فلس ه تربیت دینهی بهالمعنی
االخ » که به سه حوزه تربیت اعتقادی ،اخالقی و عملهی
اسالم اختصا دارد و از ورود به دیگر حوزههای تعلهی و
تربیت اسالمی میپرهیهزد .ایهن م ققهان فلسه ه تربیهت
دینی از دیدگاه اسالم را به مثابهه «یکهی از علهوم فلسه ی
اسالمی که با روش استداللی -استنادی به تبیین و ت لیل
م مومها و گزارههای تربیت دینی از دیدگاه قرآن و سهنت
معصومان(ع) میپردازد» تلقی و تعری نمهوده انهد .آقهازاده
( )1991در ت قیق خود که به بررسی کتب درسهی علهوم
ابتدایی پرداخته بود به این نتیجه دست یافت کهه امکهان
در ه تنیدن برنامة درسی علوم با دیگر برنامههای درسی
و آموزشی از جمله آموزش ارزشههای دینهی وجهود دارد.
( .)Ostadhasanlou،2012به طهوریکهه باخیشهوا (،2009
 )Bakhishovaت صههیل و تربیههت کودکههان مطههابق بهها
ارزشهای اسهالمی در زمینهه ملهی و در زنهدگی عمهومی
بشریت خیلی واجب میداند؛ و بیان میدارد که ت صیل و
تربیت در زمینه ملی و بروز شهدن سهالمت معنهوی نسهل

جوان بر اساس ارزشهای ملی و تربیت آنما دقت زیادی را
طلب مینماید در عصر حاضهر ماهیهت ت صهیل و تربیهت
ملی بر اساس مدنیت ملی ممکن است .امروزه در خصو
دین اسالم و ارزشههای اسهالمی فقه بهه شهرح مسهائل
نظری نمیتهوان اکت ها نمهود .بهرای آمهوزش کودکهان در
کودکستان ها و ممدها ،نیاز مبهرم بهه آمهوزش مطهابق بها
ارزش های معنوی و اسالمی است .در این ت قیق اهمیهت
و ماهیت ارزش های اسالمی برای کودکان پهیشدبسهتانی
مههورد ت قیههق و ت ه قههرار گرفتههه و  71درس و روش
برای آموزش و انتقال ارزشهای معنهوی و اسهالمی ارائهه
گردیده است.
در روشهههی کهههه قاسهههیموا ( )Ghasimova ،2003در
خصو چگونگی تکمیل شدن تاریخ مهردم آرربایجهان و
تبدیل شدن ارزشههای اسهالمی بهه یهک عقیهده و مهرام
م ک و استوار تأکید میکنهد و بها پهرداختن بهه ارزش و
اهمیت وطن و آموزش آنما به ح ه آن ،مهدیریت ،ارزش
گذاشتن به کارها ،انسانیت ،با اخالق بودن ،با لیاقت بودن،
یهککههالم شهدن ،جسههارت و مردانگهی ،گذشههت و جههوان
مردی ،احترام به پیرمردها و پیرزنها ،احترام به بهزر تهر
از خود و احترام به خان ها ،ممماننوازی و فرزنهد پهروری،
در دیههن اسههالم و ...از ارزشهههای ملههی مههردم آرربایجههان
برشمرده و سعی در شناساندن ویوگیها و ارزشهای ملهی
به دانشآموزان نموده است.
ایمههانی و مظ ههر ( )Imani & Mozaffar, 2014در
ت لیل م توایی کتاب تعلیمات دینی و کتاب هدیهه ههای
آسمان و کتاب کار پایه دوم ابتدایی دریافتند کهه ضهریب
درگیری دانشآموزان با متن و تصاویر در کتهاب تعلیمهات
دینی و کتاب هدیههای آسمان و کتاب کار پایین اسهت و
منجر به درگیری دانش آمهوزان و تصهاویر نمهیشهود ،امها
ضریب درگیری در پرسشها بیانگر این امر است که کتاب
هدیههای آسمان موجهب درگیهری بیشهتر دانهشآمهوزان
شده ،درحالیکه کتاب قبلی در این زمینهه ضهعی اسهت.
بهطورکلی ،ضریب درگیری دانشآموزان با م توای کتهاب
تعلیمات دینی  0/41و با کتاب هدیه های آسمان و کتهاب
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کار  1/7است .نتیجه اینکه کتاب جدید موجهب درگیهری
بیشتر دانش آموزان با م توا شهده و کتهاب قبلهی ضهریب
درگیری پایینی داشته است.
یافتههههههای بههه دسههت آمههده از پههووهش جدیههدی
م مودآبادی ( )Jadidi Mahmoodabadi, 2015داللت بر
آن دارد که در کتاب های اجتماعی و فارسهی بخهوانی بهه
برخی نمادها مثل جغرافیا و مکان طبیعی  -ملی ،مشاهیر
ایرانی و فرهن در حد نسبتاً مناسب توجهه شهده اسهت.
برخی نمادهها مثهل پهرچ  ،سهرود ملهی ،تقهوی رسهمی،
قومیت ،ادبیات ملی ،اساطیر ایرانی ،مکان تاریخی و ملی و
هنر ایرانی ک توجه شده است و به برخی نمادها مثل دین
اصالً توجه نشده است؛ بنابراین طبق نتهایج ایهن پهووهش
م توای (متن و تصهویر) کتهابههای اجتمهاعی و فارسهی
بخوانی بهطهور متعهادل و متهوازن بهه موضهوع نمادههای
هویت ملی نپرداخته است.
نتایج ت قیق حسینی ممهر ()Hosseini Mehr, 2014
حاکی از این است که در بخش دروس کتاب کار و فناوری
هیچ مطالب و م مهوم مهرتب بها نمادههای خردگرایهی و
عقالنیت وجود ندارد ولهی در کتهابههای آمهوزش قهرآن،
هدیهههای آسهمانی ،فارسهی ،فارسهی بخهوانی  ،مطالعهات
اجتمهاعی و کتههاب کهار و ت کههر در حههد که و انههدک بههه
نمادهای خردگرایی و عقالنیت توجه گردیده اسهت .قالهب
ارائه آموزه های دینی در بیشتر کتاب های این پایه ،تأسهی
از اسوههای حسنه و داستانگویی بوده است.
بنابراین تعیین میزان پرداختن به ارزش ههای معنهوی
در کتابهای درسی دو کشور جممهوری اسهالمی ایهران و
جمموری آرربایجان ،تعیین میزان آگاهی دانهش آمهوزان و
معلمان از م هاهی دینهی و ارزش ههای معنهوی و تعیهین
میزان عمل به احکام دینی در بین دانشآموزان و معلمهان
دو کشور هدفی است که این پووهش به منظهور دسهتیابی
به آن صورت گرفته اسهت .بها توجهه بهه مطالهب یادشهده
پووهش حاضر در نظر دارد کتابهای درسی دانشآمهوزان
در انتقال م اهی و ارزشهای اسالمی به دانشآمهوزان بهه
چه میزان سمی میباشند؟ آیا وضهعیت کتهب درسهی در

ایران از نظر پرداخت به م هاهی و ارزشههای اسهالمی بها
کتب درسی ج .آرربایجان مت اوت است؟
روش پژوهش

در این پهووهش از طهرحههای ت قیهق آمیختهه اکتشهافی
است اده شد ،در این نهوع از طهرح هها ،پووهشهگر درصهدد
زمینه یابی دربهاره "موقعیهت نهامعین" اسهت .بهرای ایهن
منظور ابتدا به گردآوری دادههای کی ی میپهردازد .انجهام
این مرحله او را به توصی جنبههای بیشهماری از پدیهده
هدایت می کند .با است اده از این شناسهایی اولیهه ،امکهان
صورت بندی سؤالهایی درباره پدیده مورد مطالعهه فهراه
میشود .پ ازآن ،در مرحله بعدی ،پووهشگر مهیتوانهد از
طریق دادههای کمی ،سؤالهایی را مورد آزمون قرار دهد؛
بنابراین در این روش پووهشگر بر مبنای بافتههای حاصل
از دادههای کی ی ،سعی بر آن دارد که دادهههای کمهی را
گردآوری کند تا تعمهی پهذیری یافتهه هها را میسهر سهازد
(.)Bazargan, 2008
در بخش ت قیق کی ی جامعه آمهاری ت قیهق حاضهر
شهامل کلیهة کتهابهههای درسهی دوره ابتهدایی دو کشههور
جمموری اسالمی ایران و جمموری آرربایجان و در بخهش
ت قیق کمی دانشآموزان و معلمان دوره ابتدایی دو کشور
در سال ت صیلی  91-97بهوده اسهت .در بخهش بررسهی
کتاب ها نمونه آماری پهووهش حاضهر شهامل کتهاب ههای
آموزش قهرآن ،بخهوانی  ،تعلیمهات اجتمهاعی ،هدیههههای
آسمانی و هدیههای آسهمانی (کتهاب کهار) و بنویسهی در
کلیهه پایههههای ابتههدایی کتههب درسهی کشههور جممههوری
اسههالمی ایههران و کتههابهههای آنههادیلی (زبههان مههادری)،
آرربایجان دیلی (زبان آرربایجانی) ،اوخو (بخهوان) ،حیهات
بیلگیسی (دانستنیهای زندگی) در کلیه پایه های ابتهدایی
کتب درسی کشور جممهوری آرربایجهان اسهت .از جامعهه
آماری دانشآموزان ههر کشهور تعهداد  700دانهشآمهوز و
تعداد  140معل بهصهورت تصهادفی خوشههای انتخهاب و
مورد مطالعه قرار گرفتنهد .بهرای همگهن سهازی دو گهروه
معلمان ایران نیز از قسهمت شهمال غهرب کشهور انتخهاب
شدند.
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ازآنجاییکه بخشهی از پهووهش حاضهر از نهوع ت لیهل
م توی است؛ بنهابراین بهرای انجهام ت لیهل از ارزشهیابی
متن ،تصویر کتاب ههای درسهی شهامل بررسهی کلمهات و
جمهالت ،بررسههی مشهاغل و بررسههی متهون داسههتانههها و
روایتها ،کلیه عک هها و تصهاویر منهدرج در کتهابههای
درسی دوره ابتدایی دو کشور جممهوری اسهالمی ایهران و
جمموری آرربایجان است اده شده است.
ابهههزار گهههردآوری اطالعهههات در مقایسهههه معلمهههان و
دانشآموزان پرسشنامه م قق ساختهای است کهه توسه
پووهشگر ساخته و بکار گرفته شد .این پرسشهنامه شهامل
دو فرم معل و دانشآموز است .هر فهرم شهامل  16سهؤال
اسههت 0 .سههؤال اول میههزان آگههاهی از م ههاهی دینههی و
ارزشهای معنوی و  0سؤال بعدی میزان عمل بهه احکهام
دینهی را مهیسهنجند .پاسههخ سهؤالههها بهر اسههاس طیه
پنج درجه ای لیکرت طرح ریزیشده و بهصورت خیلی که ،
ک  ،متوس  ،زیاد ،خیلی زیهاد تنظهی گردیهده اسهت .بهه
هرکدام از این مقیاسها امتیازی از  1تا  5داده مهیشهود.
طراحی پرسشنامه با کمک متخصصان صورت گرفهت و در
پایان نیز پرسشنامه طراحی شده بهرای بررسهی روایهی در
اختیار متخصصان صهاحبنظهر قهرار گرفهت تها اشهکاالت
موجود اصالح گردد .پرسشنامه موجود په از اخهذ نظهر
متخصصهههان و انجهههام اصهههالحات ،دوبهههاره در اختیهههار

صاحب نظهران قهرار گرفهت و در نمایهت روایهی صهوری و
م توایی آزمون ،مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین میزان
پایههایی پرسشههنامه از یههک نمونهههای شههامل  30ن ههر از
دانشآموزان و  75ن ر از معلمان و با است اده از روشههای
آل ای کرونباخ است اده شد که آل ای به دست آمهده بهرای
نسخه دانشآموزان در مؤل ههای آگاهی از م اهی دینی و
عمل به احکام دینی به ترتیهب  0/07و  0/11و در نسهخه
معلمان به ترتیب  0/00و  0/04به دسهت آمهد .نتهایج بهه
دست آمهده بها اسهت اده از روش ت لیهل واریهان مهورد
بررسی قرار گرفت.
یافتههاي پژوهش

نتایج بررسی میزان پرداخت به ارزشهای معنوی در کتب
درسههی دو کشههور جممههوری اسههالمی ایههران و جممههوری
آرربایجان در جهدول  1ارائهه شهده اسهت .در کتهابههای
درسی دوره ابتدایی کشور جممهوری آرربایجهان فقه 34
مورد به ارزشهای اسالمی پرداختهه شهده حهال آنکهه در
کتاب های درسی کشور ایهران  711مهورد بهه ارزش ههای
اسالمی پرداخته شده است و این بهدان معنهی اسهت کهه
دانشآموزان کشور جمموری اسالمی ایران در جریان دوره
ابتدایی بیش از  0برابهر دانهش آمهوزان کشهور آرربایجهان
ارزشهای معنوی و دینی را در کتهابههای درسهی خهود
فرامیگیرند.

جدول  :6میزان پرداخت به ارزشهاي معنوي در کتب درسي دو کشور جمهوري اسالمي ایران و جمهوري آذربایجان
جمهوری

کتاب

اسالمی
ایران
جمهوری

آموزش
قرآن

بخوانیم

تعلیمات

هدیههای

اجتماعی

آسمانی

بنویسیم

جمع

فراوانی

05

97

79

79

17

197

درصد فراوانی

71/90

17/70

6/19

19/61

77/91

755

آنادیلی (زبان

آذربایجان

حیات

-

جمع

مادری)

دیلی

کتاب

آذربایجان

اوخو ،بخوان

بیلگیسی

فراوانی

71

77

1

1

-

19

درصد فراوانی

10/17

11/10

1/11

11/01

-

755
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جدول شماره  7نتایج توصی ی مربوط به میزان آگاهی
دانههشآمههوزان و معلمههان از م ههاهی دینههی و ارزشهههای
معنوی و میزان عمل به احکام دینهی در دو کشهور مهورد
مطالعههه را نشههان م هیدهههد .چنانکههه مشههاهده م هیگههردد
میانگین معلمان و دانهشآمهوزان کشهور ابهران در ههر دو
مؤل ه میزان آگاهی از م اهی دینی و ارزشهای معنوی و

میههزان عمههل بههه احکههام دینههی از میههانگین معلمههان و
دانشآموزان کشور آرربایجان باالتر است.
جدول شماره  3نتایج ت لیل واریان را بهرای آگهاهی
از م اهی دینی و ارزش ههای معنهوی و میهزان عمهل بهه
احکام دینی در دانهشآمهوزان و معلمهان دو کشهور مهورد
مطالعه را نشان میدهد.

جدول  :6نتایج توصیفي مربوط به میزان آگاهي از مفاهیم دیني و ارزشهاي معنوي و میزان عمل به احکام دیني در دانشآموزان
و معلمان دو کشور مورد مطالعه
کشور

آگاهی از مفاهیم دینی
گروه

ایران

آذربایجان

انحراف

میانگین

استاندارد

عمل به احکام دینی
میانگین

انحراف
استاندارد

دانشآموزان

11/15

1/09

10/70

1/67

معلمان

11/69

0/96

11/97

7/91

دانشآموزان

15/10

1/07

76/77

1/60

معلمان

16/11

6/61

17/75

7/69

جدول  :5نتایج تحلیل واریانس براي آگاهي از مفاهیم دیني و ارزشهاي معنوي و میزان عمل به احکام دیني در دانشآموزان و
معلمان دو کشور
گروه

اثر

دانشآموزان

گروه

معلمان

گروه

مؤلفه

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنیداری

آگاهی

6761/10

7

6761/10

711/69

5/557

عمل

1511/76

7

1511/76

659/19

5/557

آگاهی

0970/51

7

1195/09

710/11

5/557

عمل

6157/91

7

1990/76

15/71

5/557

جدول شماره  4نتایج ت لیل واریان را بهرای آگهاهی
دانشآموزان از م اهی دینی و ارزشهای معنوی و میهزان
عمل به احکام دینی در دو کشهور مهورد مطالعهه را نشهان
میدهد .چنانکه مشاهده میگردد در گهروه دانهشآمهوزان
در متغیر آگاهی دانشآموزان از م اهی دینی و ارزشهای
معنوی  Fمشاهده شده ( )973/64در سطح کوچهک تهر از
 0/001معنیدار است؛ بنابراین مهیتهوان گ هت کهه بهین
آگاهی دانشآموزان از م اهی دینی و ارزشههای معنهوی

در دو کشههور ت ههاوت معن هیدار وجههود دارد .همچنههین در
مؤل ه عمل به احکام دینی نیز  Fمشاهدهشهده ()601/71
در سطح کوچهک تهر از  0/001معنهیدار اسهت؛ بنهابراین
میتوان گ ت که بین میزان عمل به احکام دینی در بهین
دانش آموزان دو کشور ت هاوت معنهیداری وجهود دارد .در
گههروه معلمههان در مؤل ههه آگههاهی از م ههاهی دینههی و
ارزش های معنوی  Fمشهاهده شهده ( )105/03در سهطح
کوچکتر از  0/001معنیدار است؛ بنهابراین میتوان گ ت
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کهه بهین آگهاهی معلمهان از م هاهی دینهی و ارزشههای
معنوی در دو کشور ت اوت معنیدار وجود دارد .همچنهین
در متغیههر عمههل بههه احکههام دینههی نیههز  Fمشههاهده شههده
( )00/17در سطح کوچهک تهر از  0/001معنهیدار اسهت؛
بنابراین میتوان گ ت که بین میزان عمل به احکام دینهی
در بین معلمان دو کشور ت اوت معنیداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیري

پووهش حاضر بهمنظور مقایسه تعلی دانشآموزان ابتدایی
مطابق با ارزش های اسالمی کشور جمموری اسالمی ایران
و آرربایجان انجام شد که به این منظور از دو روش آماری
ت لیل م توا و ت لیل واریان است اده شد .نتایج ت قیق
نشان داد که بین میزان پرداخت به ارزشهای معنهوی در
کتب درسی دو کشور ایران و آرربایجان ت اوت معنیداری
وجود دارد ،بهعالوه بین آگهاهی دانهشآمهوزان از م هاهی
دینی و ارزشهای معنوی و میزان عمل بهه احکهام دینهی
توس دانشآموزان در دو کشور ت اوت معنهیداری وجهود
داشت ،همچنین بهین میهزان آگهاهی معلمهان از م هاهی
دینی و ارزشهای معنوی و میزان عمل به احکام دینی در
بین معلمان دو کشور ت اوت معنیداری وجود داشت که با
ت قیقهای اکرمی ،تهوکلی ،بمشهتی و نیکهویی همخهوانی
دارد.
همچنین ازآنجا که ت اوت بین کتب درسهی دو کشهور
از نظر تعداد موارد است اده از میامین و م اهی مذهبی و
دینی مت اوت بوده است یک امهر معمهولی هسهت ،امها از
اینکه تعدد و فراوانی م اهی و میامین بر میزان آگاهی و
به تبع میزان آگاهی بر میزان عمل بهه احکهام دینهی اثهر
میگذارد که با ت قیق های م مودآبادی ،ایمانی ،مظ هر و
حسینی همخوانی دارد که از طریق نظریههای روانشناسی
اجتمههاعی و نظری هههههای رسههانه ،نظریههه تزریقههی ،نظریههه
یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری ،نظریه برجسهته سهازی
قابل تبیین است.
بر این اساس که مهتن و م تهوای کتهب جهزء رسهانه
م سوب میشوند بر اساس نظریهه تزریقهی مهیتهوان بهه
تبیین ایهن اثرگهذاری پرداخهت .نظریهه تزریقهی مصهداق

الگوی تأثیر مطلق م تهوای رسهانه ای بهر نگهرش و رفتهار
مخاطبان است بر اساس این نظریهه مهیتهوان گ هت کهه
پیام های رسانه ای بهه طهور یکسهان و یکنواخهت بهه همهه
مخاطبان مهی رسهد و تهأثیری مسهتقی و فهوری برجهای
میگذارد .ازآنجا که نظریه تزریقی نشأت گرفتهه از نظریهه
رفتارگرایی یا الگوی م رک  -پاسخ در روان شناسی اسهت
و بر این اصل تأکید دارد که رسانههها قهدرت تأثیرگهذاری
باالیی بر افراد دارند ( )Mahdizadeh Taleshi, 2010و بر
این اساس م توای کتب درسی اثر باالیی بر دانشآمهوزان
دارند .همچنهین بهر اسهاس نظریهه یهادگیری اجتمهاعی و
جامعه پذیری ،تأثیر رسانه ها در زندگی روزانهه شهمروندان،
م دود به تقویت یا تغییر نگرش ها و رفتارها نیست ،بلکهه
میتواند منجر به کسب ارزش هها و نگهرش هها و الگوههای
رفتاری شود که از آن به آثهار اجتمهاعی رسهانه هها تعبیهر
میکنند.
یکی از نظریه های مربوط به آثار اجتمهاعی رسهانه هها،
نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا است کهه بهه طهور
ویوه بها رسهانه در ارتبهاط اسهت ،بهر اسهاس ایهن نظریهه،
انسان ها بیشهتر آنچهه را کهه بهرای راهنمهایی و عمهل در
زندگی نیاز دارند ،صرفاً از تجربه و مشهاهده مسهتقی یهاد
نمی گیرند ،بلکه عمده آن ها به طور غیرمستقی و به ویوه از
طریق رسانهها آموخته میشهود ( )Kwayle, 2006چمهار
فرایند اصلی یادگیری اجتماعی در الگوی بانهدورا عبارتنهد
از :توجه ،ح ه و یهادآوری ،تولیهد {عملهی} و انگیهزش.
نقطه شروع یادگیری یهک رویهداد ،مشهاهده مسهتقی یها
غیرمستقی است؛ که بر اساس این نظریه چنین میتهوان
تبیین نمود که متون درسی بههعنهوان یهک رسهانه منبهع
اصههلی یههادگیری اجتمههاعی بههرای دانههشآمههوزان اسههت و
دانش آموزان ضمن کسب آگاهی و یادگیری رهنی مطالب
دینی ،در عمل نیز به بازتولید آن مهیپردازنهد .بهر همهین
اساس میتوان گ ت کهه دیهدن ،خوانهدن و ح ه کهردن
م اهی دینی در کتب درسی توس دانهش آمهوزان عامهل
یادگیری و به تبع آن بازتولید و عمل به این یادگرفتهههها
در م ی اجتمهاعی توسه دانهشآمهوزان اسهت؛ کهه بها
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 بمشهتی و نیکهویی، خالقخهواه،ت قیق های میرزام مدی
.همخوانی دارد
به عالوه بر اساس نظریه برجسته سازی میتهوان گ هت
که رسانه ها بها برجسهته سهاختن بعیهی از موضهوع هها و
. بر آگاهی و اطالعهات مهردم تهأثیر مهی گذارنهد،رویدادها
»به طوریکه نمی توانند تعیین کننهد کهه مهردم «چگونهه
» اما می توانند تعیهین کننهد کهه «دربهاره چهه،بیاندیشند
 در واقع کتب به عنوان یهک رسهانه مهیتواننهد.بیاندیشند
رهن و عمهل دانهش آمهوزان را بهه سهمت معنهی ههدایت
نمایند؛ و بر اساس این نظریه کتب درسی در ایهران رههن
دانشآموزان بهطور آگاهانه و هدفمند به مباحه دینهی و
ارزشی سوق داده شده و از این طریق سبب درونهیسهازی
ارزشهههای دینههی در رهههن دانههشآمههوزان شههده اسههت
Mousapour, ( بهطوریکه بر اسهاس یافتههههای ت قیهق
،) مم تهرین اولویهت فرهنگهی بهرای دانهشآمهوزان2011
اولویت دینداری بوده است و وطندوستی در اولویهت دوم
بوده است درحالیکه مم ترین اولویت بهر والهدین همهین
دانشآموزان وطندوسهتی و اولویهت دوم دیهنداری بهوده
است و این نتیجه ناشی از آن بهوده کهه در کتهب درسهی
دانش آموزان بیشتر از کتب درسی زمهان اولیهای آنمها بهه
مطالب دینی پرداخته شده است؛ بنابراین با توجه به نتایج
به دست آمده م ققان بایستی اثر جنبههههای مختل هی از
تعلی و تربیت را بهصورت تل یقی در کشورهای دیگر و بها
جامعههه آمههاری بههزر تههر بهها توجههه بههه ابعههاد مختل ه و
 والدین و معلمهان مهورد،تأثیرگذاری آن بر رهن فراگیران
.بررسی و ت لیل قرار دهند
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