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چكيده:
هدف این پژوهش ،بررس�ی میزان توجه به س�بک زندگی اسلامی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی،
مورد نظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش ،بوده است .روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع
تحلیل محتوا بود .ابتدا مؤلفههای دهگانۀ سبک زندگی اسالمی شامل مهارتهای اجتماعی ،اعمال
عبادی ،باورهای اعتقادی ،ارزشهای اخالقی ،مهارتهای مالی ،وظایف خانوادگی ،مهارتهای حفظ
سالمت ،دانش و مهارتهای تفکر ،دانش و مهارتهای دفاعی امنیتی و زمانشناسی شناسایی شد
و به تأیید رس�ید .سپس گزارههای مرتبط با این مؤلفهها از اسناد تحولی شناسایی و استخراج و با
ا ِعمال ضرایب در نظرگرفتهش�ده ،دادههای حاصل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش
نش�ان داد که اس�ناد تحولی بهطورکلی به اکثر مؤلفههای س�بک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی توجه کرده و مؤلفههای مذکور پوششدهی مناسبی داشتهاند .در این میان ،بیشترین
پوش�شدهی به ترتیب به مؤلفههای مهارته�ای اجتماعی ،اعمال عب�ادی و ارزشهای اخالقی و
کمترین پوشش به مؤلفههای مالی ،مهارتهای دفاعی -امنیتی و زمانشناسی اختصاص داده شده
است.

كليد واژهها:

سبک زندگی اسالمی ،برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ،اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش

 ïتاريخ دريافت مقاله94/3/30 :

 ïتاريخ شروع بررسي94/7/5 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله95/2/18 :

* دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک
** استاد راهنما و نویسنده مسئول ،دانشیار دانشگاه فرهنگیان
*** استاد مشاور و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
**** استاد مشاور و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
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مقدمه

انسانها برای داشتن زندگی بهتر تمایل به با هم بودن و در اجتماع بودن دارند؛ چراکه بسیاری از
امور زندگی آدمی در قالب زندگی اجتماعی پیش میرود .انسان ذات ًا اجتماعی آفریده شده است .عالمه
طباطبایی معتقد اس��ت« :زندگی اجتماعی برای انس��ان نهتنها ذاتی است ،بلکه یک ضرورت اجتماعی
اس��ت» .وی معتقد اس��ت که منظور از آیۀ «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم ش��عوب ًا
و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم »1آن اس��ت که «...ش��ما انسانها یکدیگر را بشناسید و امور
اجتماعات و مواصالت و معامالتتان را بهتر انجام دهید» (طباطبایی .)1382 ،از طرفی زندگی انسانها،
از همان آغاز ،بهموازات گسترش اجتماعات و با پیچیدهتر شدن روابط و تعامالت اجتماعی ،بهتدریج
وارد عرصهها و روابط گوناگون جدیدی ش��د که نیازمند قوانین و سازوکارهای خاصی گردید (نبوي،
« .)1387س��بک زندگی »2دس��تاوردی اس��ت که در این عرصه برای دستیابی به زندگی سالم در سطح
فردی و اجتماعی کمک شایانی به افراد مینماید.

بیان مسئله

س��بک زندگی ،ب��رای زندگی مطلوب ،نیازمند آموزش اس��ت .بنابراین ضروری اس��ت نظامهای
آموزشی این مسئلۀ اساسی را در رأس برنامههای خود قرار دهند .اسماعیلی ( )1390با بررسی نظامهای
آموزش��ی در چند کش��ور دریافت که آموزش مهارتهای زندگی برای تربیت شهروندانی مطلوب در
برنامههای درسی اکثر کشورها وجود دارد .در کشور ایران نیز ،اگرچه با توجه به مبانی دینی و فرهنگ
و آدابورس��وم ایرانی این موضوع مورد تأکید سیاس��تگذاران و اندیش��مندان بوده است ،اما تاکنون
در عرصۀ عمل آنطور که شایس��ته است مورد توجه واقع نش��ده است .آنگونه که نتایج گزارشها و
آمارهای رس��می و غیررس��می نش��ان میدهد که ایران در ابعاد مختلف آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی با آسیبها و تهدیدهای مختلفی مواجه است .از جمله میتوان به گزارش سازمان
بهزیس��تی کش��ور طی سالهای اخیر اشاره نمود که در آن آمده است :بهطور متوسط در هر سال شاهد
رشد  15درصدی آسیبهای اجتماعی از قبیل قانونشکنی ،بحران هویت ،افزایش جرائم جنسی ،آمار
باالی س��قطجنین ،خشونت و پرخاش��گری ،تحدید نسل ،فرار دختران از خانه ،شکاف طبقاتی ،رشوه
و ارتشا ،دزدی و سرقت ،طالق ،اعتیاد ،ازخودبیگانگی و سرگشتگی فرهنگی ،سوءاستفاده از فناوری،
عدم وجدان اخالقی و تعهد کاری ،مهاجرت روس��تا به ش��هر و حاشیهنشینی هستیم (ردادی.)1387 ،
بنابراین نهادینهسازی سبک زندگی اسالمی در افراد جامعه خصوص ًا کودکان و نوجوانان برای پیشگیری
از گرایش آنها به س��مت اینگونه آسیبها بس��یار ضروری است و تالش و مشارکت دوسویۀ افراد،
خانوادهها ،رس��انهها ،نهادهای مذهبی و اجتماعی و دولتی بهویژه نظام آموزشی را طلب میکند .یکی
از رسالتهای اصلی نهاد تعلیموتربیت و دیگر نهادهای مرتبط تربیتی آن است که اینگونه ارزشها و
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آموزهها را در دانشآموزان نهادینه سازند .حاجیانی ( )1387در این زمینه بیان میکند :آموزشوپرورش
موظف است از طریق ارائۀ الگوهای رفتاری صحیح در محتوای تربیتی کتابهای درسی ،دانشآموزان
را در مدارس با س��بک زندگی آشنا س��ازد و آنها را برای رعایت اصول و قوانین جامعه ،که بر اساس
فلسفۀ دینی شکل گرفتهاند ،آماده نماید .بنابراین نظامتربیتی در نهادینهسازی سبک زندگی سالم برای
شهروندان و پایهریزی آن در هر جامعه بر اساس نگرش نظام تربیتی جامعه نقش کلیدی دارد .به تعبیر
شایس��تهتر نهاد تعلیموتربیت به خاطر کارکردهای گوناگون خ��ود ،از جمله کارکرد «جامعهپذیری» یا
«تربیت مدنی» در نهادینهسازی سبک زندگی تأثیر قابلتوجهی دارد .چراکه این کارکرد بدون تردید عامل
تداوم و استمرار حیات جامعه است و منجر به انتقال ارزشها ،باورها ،نگرشها ،افکار و آدابورسوم،
مهارتها و رفتارها به نسل جدید خواهد شد (مرزوقی.)1385 ،
در ایران ،اندیش��مندان تعلیموتربیت ،به دلیل مش��کالت عدیدهای که در این حوزه وجود داشت،
از س��الها قبل مص ّمم به ایجاد تغییر و تحول بنیادین در نظام تربیتی جمهوری اس�لامی ایران بودند و
تغییراتی جزئی نیز در س��الهای بعد از انقالب اس�لامی در این حوزه ایجاد کردند؛ اما اوج این تحول
با تصویب اس��ناد تحولی و اب�لاغ آنها به وزارت آموزشوپرورش برای اجرا از س��ال  1390صورت
پذیرفت.
این اس��ناد که شامل س��ند تحول بنیادین ،سند برنامۀ درسی ملی و سند مبانی نظری تحول بنیادین
آموزشوپرورش جمهوری اس�لامی ایران است ،در سال  1390از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی
تصویب شد و به وزارت آموزشوپرورش جهت اجرا و پیادهسازی ابالغ گردید .تعریفی که از تربیت در
این اسناد ارائه شده عبارت است از« :فرایندی تعاملی و زمینهساز تکوین و تعالی پیوستۀ هویت متربیان،
بهصورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اس�لامی ،بهمنظور هدایت انس��ان در مسیر آماده شدن جهت
تحقق آگاهانه و اختیاری مراتبی از حیات طیبه در همۀ ابعاد» .روشن است که این فرایند باید بهصورت
تعاملی و مستمر بین مربیان و متربیان صورت گیرد و در خأل صورت نمیپذیرد .در واقع تحقق شایستۀ
آن مس��تلزم مشارکت فعال تمامی عوامل اجتماعی سهیم و مؤثر در تربیت است ،بهویژه پشتیبانی مؤثر
عناصر اصلی اجتماع و ارکان این فرایند (خانواده ،دولت ،رس��انهها و سازمانها و نهادهای غیردولتی)
بس��یار مهم اس��ت .برای درک عمیقتر این تعریف نو از تعلیموتربیت ،بای��د گفت که در این تعریف،
ضمن توجه به نقش فرد ،اساس�� ًا تربیت ،عمل اجتماعی هدفمندی تلقی میشود که در آن ،زمینهسازی
برای هدایت همۀ افراد جامعه از طریق برقراری رابطة تعاملی بین مربیان و متربیان و در راستای تحقق
شکلگیری جامعة صالح و پیشرفت مداوم آن توسط نظام اجتماعی صورت میپذیرد و بدین لحاظ بر
جنبة اجتماعی فرایند تربیت تأکید فراوان ش��ده است (شورای عالی انقالب فرهنگی .)1390 ،بنابراین،
انتظار میرود نظام تربیتی ما در راس��تای هدف تعریفش��ده ،زمینۀ دستیابی متربیان به مراتبی از حیات
طیبه را فراهم کند .آموزش سبک زندگی اسالمی میتواند بخشی از این فرایند محسوب شود .لذا این
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مطالعه با هدف بررسی اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران از منظر توجه به
سبک زندگی اسالمی انجام شده است .ازآنجاکه برنامۀ درسی در نظام آموزشی بهعنوان مؤلفۀ محوری
فرایند یاددهی -یادگیری اس��ت ،در نظر اس��ت این هدف محدود به برنامۀ درس��ی و آن هم در دورۀ
ابتدایی ،بهعنوان دورۀ اساس��ی و پایهای در تحصیالت دوازده س��ال رسمی و عمومی شود و عملیاتی
گردد .بنابراین سؤال اصلی این تحقیق آن است که :سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی
موردنظر اسناد تحولی تا چه میزان مورد توجه بوده است؟
برای پاسخدهی به این سؤال الزم است معیارهایی برای سبک زندگی اسالمی جهت سنجش اسناد
تحول بنیادین آموزشوپرورش در نظر گرفته شود .یکی از راههایی که میتوان به درک بهتری از مفهوم
«س��بک زندگی اس�لامی» از نظر اندیشمندان مختلف دست یافت ،بررس��ی عناصر و مؤلفههایی است
که صاحبنظران برای س��بک زندگی برش��مردهاند ،یا در تحقیقات خود بهعنوان شاخص از آنها بهره
بردهاند.
در این بررس��ی ،که از طریق واکاوی و بررس��ی اسناد مورد نظر صورت گرفته است ،الزم بود تنها
معیارهایی برای بررسی و واکاوی آنها مورد استفاده قرار گیرد که با این مبانی همخوانی بیشتری داشته
باش��د .بر همین اساس ضمن بررسی مؤلفههای سبک زندگی از منظر صاحبنظران خارجی و داخلی،
تالش گردید آن دسته از مؤلفههایی که با دامنۀ محتوایی و حدودوثغور سبک زندگی اسالمی نزدیکتر
اس��ت ،انتخاب ش��ود .در این میان مؤلفههای دهگانۀ سبک زندگی اس�لامی ارائهشده در رساله دکتری
کاویانی ( ،)1391انتخاب و پس از تأیید صاحبنظران ،برای انجام مطالعه به کار گرفته شد .ضمن اینکه
این مؤلفهها با دیدگاه پژوهشگرانی مانند ،معافی ( ،)1392بشیری ،عليزاده و کرمی ( ،)1386خطیبی و
ساجدي ( ،)1392مهدویکنی ( ،)1387معتمدی ( ،)1392شریعتی ( )1392و موسوی گیالنی ()1392
بیش��ترین همخوانی را داش��تند ،بهویژه برخی از این معیارها به شکل غیرمستقیم توسط صاحبنظرانی
چون ماکس وبر و بوردیو مورد تأیید قرار گرفته است.
مالکها یا مؤلفههای دهگانۀ س��بک زندگی اس�لامی که کاویانی ( )1391در پژوهش خود بدانها
رس��یده و اس��ناد باالدس��تی آموزشوپرورش نیز با توجه به همان مؤلفهها (مالکها) مورد تحلیل قرار
گرفتهاند ،به سه دسته به شرح زیر تقسیم میشوند:
 .1تکالیف و رفتارها در برابر خود
 .1.1مالک سالمت :به اموری نظر دارد که آن امور بهگونهای در سالمت جسمانی و روانی فرد ایفای
نقش میکنند؛
 .1.2مالک مالی :رفتارهایی که مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به امور اقتصادی و مادی زندگی فرد مربوط
میشود؛
ِ
س��احت شناختی فرد اشاره دارد ،ازجمله شناختهای فعلی فرد ،تالش
 .1.3مالک تفکر و علم :به
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برای افزایش ش��ناختهای خود ،شناخت جامعه و نظام هستی ،جایگاهی که فرد برای علم و
تفکر قائل است و مواردی از این قبیل؛
 .1.4مالک اخالق :به صفات و رفتارهای درونیشدهای از فرد گفته میشود که موجب بهبود روابط
او با دیگران میشود ،وظیفۀ رسمی و قانونی او محسوب نمیشود و اگرآنها را ترک کرد کسی
مؤاخذهاش نخواهد کرد؛
 .1.5مالک زمانشناس��ی :به وظایف فرد در اس��تفادۀ بهینه از زمان مربوط میشود (کاویانی،1391 ،
ص.)21 .
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 .2تکالیف و رفتارها در برابر دیگران و جامعه
 .2.1ش��اخص اجتماعی :به وظایفی از زندگی که فرد در ارتباط با دیگران و با نهادهای اجتماعی و
سیاسی دارد مربوط میشود و فراتر از خود و خانوادۀ هستهای است؛
 .2.2ش��اخص خانواده :به رفتارها و روابط فرد از این حیث که عضوی از یک خانواده اس��ت اشاره
دارد؛
 .2.3شاخص دفاعی امنیتی :وظایفی که با امنیت افراد و جامعه مرتبط است.
 .3تکالیف و رفتارها در برابر خداوند
 .3.1شاخص عبادی :به وظایفی از زندگی که به رابطۀ میان فرد و خداوند مربوط میشود و فرد را
بهعنوان عبد خداوند نشان میدهد؛
 .3.2شاخص باورها :به مفاهیم درونیشدهای اشاره دارد که مستقیم ًا وظایف رفتاری زندگی نیستند،
اما در الیههای زیرین شناختی ،عاطفی و ایمانی فرد حضور دارند و خودآگاه یا ناخودآگاه نقش
تعیینکنندهای در رفتارهای او ایفا میکنند.
در این مقاله گزارههای اس��ناد تحولی آموزشوپرورش با مؤلفههای دهگانۀ فوق انطباق داده ش��د و
میزان توجه اسناد مذکور به این مؤلفهها مورد بررسی قرار گرفت.

تعاریف سبک زندگی و سبک زندگی اسالمی

اصطالح س��بک زندگی از مفاهیمی اس��ت که آن را در حوزۀ جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی،
برای بیان پارهای واقعیتهای فرهنگی مطرح میکنند و به کار میبرند .این اصطالح برای نخس��تین
بار در روانشناسی ،از سوی آلفرد آدلر1922( 3؛ به نقل از مهدویکنی ،1387 ،ص )211 .روانشناس
اتریشی به کار گرفته شد .آدلر سبک زندگی را شامل همۀ رفتارها ،افکار ،احساسات فرد و حرکتش
بهس��وی هدف میداند .شاگردان آدلر این تعریف را گس��ترش دادند .آنها سبک زندگی را در قالب
درخت نمودار س��بک زندگی تعریف کردهاند .ریشههای این درخت را سالمت ،ظاهر افراد ،نگرش
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والدین ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده ،ترکیب و تعداد جمعیت خانواده و نقش جنسیتی در
خانواده (دختر یا پس��ر بودن) میس��ازد ،اما تنۀ درخت شامل دانشها ،تفکرات ،احساسات ،باورها و
ارزشهای فرد دربارۀ خود ،خانواده ،جامعه ،خدا ،ش��غل ،نظام هستی و تولید نسل است .شاخههای
درخ��ت زندگی وظایف فرد را در ارتباط با خود ،خدا ،خانواده ،جامعه ،ش��غل ،نظام خلقت و تولید
نسل میسازد (کاویانی ،1391 ،ص )26 .اگر بخواهیم از منظر گئورک زیمل )1971( 4تعریفی کوتاه
از س��بک زندگی ارائه دهیم ،باید بگوییم :سبک زندگی ،کل بههمپیوستهای است از صورتهایی که
فرد با توجه به انگیزههای درونی خود و بهواسطۀ تالشی که برای ایجاد توازن میان شخصیت ذهنی
و زیس��تمحیطی عینی و انس��انیاش به انجام میرس��اند ،برای زندگی خود برمیگزیند .از نظر وبر
سبک زندگی در قالب پایگاه و گروه منزلتی معنی پیدا میکند .همچنین وبر در مورد ادیان و مذاهب
مختلف ،نگاهی جامعهشناس��انه به ادیان دارد .او میخواهد معین کند که نیروهای مذهبی تا چه حد
بهطور کیفی در شکلگیری سبک زندگی در جهان سهم داشتهاند (کاویانی)1391 ،
افکار
(نظامهای  معنایی)

تصاویر جهان
(جهانبینی)

منابع

سبک زندگی
(کنش)

شرایط ساختاری
(محیطی)
نمودار   .1رابطة دین با سبک بازندگی

مدل وبر ،در اینکه دین چگونه و در چه مواردی «میتواند» با س��بک زندگی پیوند داش��ته باشد (و
بر آن تأثیر گذارد)؛ یکی از الگوهای پایه است .در واقع در این الگو کنش به معنای عام است که از آن
برای بحث س��بک زندگی اس��تفاده میشود .بر اساس این الگو ،تعامالت ،تمایالت و منابع ،کنش ،یا به
تعبیری ،انتخاب فرد را پدید میآورد که به الگو یا مجموعۀ حاصل از آن س��بک زندگی میگوییم .به
بیانی مش��روحتر تمایالت فرد یا الگو یا مجموعۀ حاصل از آن را س��بک زندگی گویند .از جمله دالیل
پیوند دین با سبک زندگی از دیدگاه وبر عبارتاند از:
 .1دین میتواند حاوی آگاهیها ،تجربیات و تمایزهایی میان امور قدسی و غیر آن (جهانبینی) باشد
که فرد را در شناخت خود و جهان پیرامونش کمک کند و در ترسیم طرحی از آنها در ذهنش و
تعیین از خود ،یاری رساند؛
 .2دی��ن احس��اسهایی را در فرد برمیانگی��زد (ترس ،احترام ایمنی ،رضای��ت ،گناهکاری و )...که
میتواند در احساس کهتری فرد تأثیر گذارد و آن را تقویت و یا تضعیف کند؛
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 .3دین عموم ًا دارای مجموعهای از قواعد و قوانین ،ارزشها و هنجارهای رفتاری (احکام و اخالق)،
شعائر و مراسم است و مدعی است بهترین الگوی زندگی را به افراد و جامعه پیشنهاد میکند؛
 .4دین میتواند بر خالقیت فرد تأثیر گذارد و او را در مواجهه با محدودیت وراثتی و محیطی توانمند
یا ناتوان سازد؛
 .5دین بهطورمعمول دارای نهادهای اجتماعی و جمعی نسبت ًا منسجم از پیروان است و این خود در
شکلگیری اجتماعی شدن فرد و طبع ًا شناخت او از این محیط اثر میگذارد.
 .6دین معموالً شناختی تودرتو یا رتبی (سلسله مراتبی) و عمیق از جهان به فرد ارائه میکند و سیر
در مس��یر آن و عبور از هر مرحلۀ آن راه را برای ورود به مرحلۀ بعد هموار میس��ازد .پس دین
میتواند در همۀ مراحل رشد ،تأثیرگذاری خود را حفظ کند (کاویانی ،1391 ،ص .)48 .مهدوی
( )1387کنی نیز معتقد اس��ت دین میتواند در ایجاد عادتوارهها ،س��لیقه و زیباییشناسی و در
نتیجه س��بکهای زندگی نقش ایفا کرده و جدای از س��بک زندگی دینی ،در ش��کلگیری دیگر
سبکهای زندگی نیز دخیل باشد.
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بوردیو 5سبک زندگی را شامل اعمال طبقهبندیشده و طبقهبندیکنندۀ فرد در عرصههایی مانند تقسیم
ساعات شبانهروز ،نوع تفریحات و ورزش ،شیوههای معاشرت ،آداب سخن گفتن و راه رفتن میداند که
عینیتیافته و تجسمیافتۀ ترجیحات افراد است ( به نقل از باکاک .)1381 ،گویفرا و دیگرونیمو)1999( 6
س��بک زندگی را ش��امل سیاستها ،مذهب ،س�لامتی ،روابط صمیمانه با دیگران تعریف میکند .همة
این موارد در ش��کلدهی به س��بک زندگی یک فرد نقش دارد .از نظر این دو صاحبنظر سبک زندگی
نگرشهای فرد ،روش زندگی ،ارزشها و دید جهانی فرد را منعکس میکند .همچنین سبک زندگی را
وسیلهای برای انعکاس هویت فردی و ایجاد نمادهای فرهنگی میدانند.
از نظر حاجیانی سبک زندگی در حوزۀ مطالعات فرهنگی ،به مجموعه رفتارها ،الگوها و کنشهای
کم و
هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و زندگی اجتماعی اوس��ت ،اطالق میش��ود و نش��اندهندۀ ّ
کیف نظام باورها و کنشهای فرد اس��ت .س��بک زندگی را میتوان در تمامی کنشها و رفتارهای فرد
و در تعام�لات و ارتباطات وی با دیگران ،طبیعت و بهطورکلی محیط اجتماعی اطراف وی که معموالً
قابلمشاهده و توصیف و اندازهگیری است مالحظه و مشاهده کرد (حاجیانی .)1387 ،سبک زندگی در
هر جامعه ،شخصیت و هویت فردی و جمعی احاد آن جامعه را نمایان میسازد؛ و درواقع ،بهطورکلی
میتوان تمایز فرهنگی و تمدنی جوامع را بر اس��اس س��بک زندگی مردم هر جامعه تشخیص داد .این
نگرش و باورها در هر جامعهای متأثر از عوامل متفاوتی اس��ت .بررس��یها نش��ان میدهد که «س��بک
زندگی» مبیّن بخشی از فرهنگ است که در جوامع امروزی نقش مهمی در زندگی مردم بازی میکند،
چراکه با مسائل کلیدی و حساسی همچون هویت (تمایز) فردی و اجتماعی و فعلیت بخشیدن به قدرت
تشخیص و انتخاب ،یا دستکم ایجاد احساس آزادی با عمل پیوند خورده است.
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موس��وی گیالنی ( )1392منظور از س��بک زندگی را مجموعۀ الگوهای رفتاری انسان در ارتباط
با خود ،خداوند ،جامعه و نظام خلقت از قبیل نحوۀ لباس پوش��یدن ،غذاخوردن ،تفریحات ،روابط با
یکدیگر ،طالق و ازدواج ،نوع معیشت ،شیوۀ کسبوکار ،نحوۀ مراقبت از جانوران و یا شیوۀ عبادت
میداند.
ش��ریعتی ( )1392در نوشتاری با عنوان «درآمدی بر س��بک زندگی اسالمی در آیات و روایات»
بیان میکند که س��ه س��بک زندگی وجود دارد :یک س��بک زندگی زاهدانه که در واقع ترک دنیاست
زیرا [زاهد] دنیا را عامل اصلی تخریب هویت و ش��خصیت آدمی میداند .دوم سبک زندگی فلسفی
کامجویانه اس��ت که هیچگونه اعتقادی به آخرت ندارد و صرف ًا در پی کامجویی از دنیا اس��ت و سوم
دیدگاه اسالم است که به دنیا و آخرت توأمان نظر دارد و انسان را مسئول در برابر خود ،خدا و جامعه
و پاس��خگو به نظام طبیعت میداند .تنها دیدگاه اخیر اس��ت که میتواند به یک زندگی س��الم منجر
شود.
خطیبی و ساجدی ( )1392در مطالعۀ خود آوردهاند که سبک زندگی اسالمی ریشه در شکوفایی
ارزشهای عقلی و فطری دارد و در حیات عقالنی تجلی مییابد .حیات طیبۀ اسالمی ،رهاورد سبک
فردی عقالنی و سلوک اجتماعی عاقالنه است.
مهدوی کنی ( ،)1387پس از بررس��ی دیدگاههای مختلف در باب سبک زندگی ،میگوید :سبک
اعم از بعد فردی ،اجتماعی ،مادی و معنوی است .بهعبارتی دیگر سبک زندگی همۀ حوزههای
زندگی ّ
اعم از سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را ش��امل میشود .سبک زندگی عین تکتک
رفتاری ّ
رفتارها نیس��ت ،بلکه «الگوی همگرا» و کلیتی انتزاعی از این رفتارها اس��ت .مهمترین ویژگی سبک
زندگی ،شکلگیری آن حول محور گرایشهاست .اهمیت سبک زندگی در این است که سطحیترین
الیههای زندگی را به عمیقترین الیههای آن پیوند میزند.
معتمدی ( )1392در پژوهش خود آورده اس��ت که س��بک زندگی یعنی آنگونه که ما با خداوند،
خود ،دیگران و طبیعت (هس��تی) با اس��تناد به روایات معصومین(ع) و آیات قرآن تعامل داریم .این
پدیده وقتی مطلوب و متناس��ب با ارزشهای اس�لامی است که فرد به تمام روابط چهارگانه (ارتباط
با خدا ،خود ،دیگران و طبیعت) توجه داش��ته و اهمیت هر یک از این تعامالت را در چارچوبی که
دستورات اسالمی مشخص کرده است مدنظر داشته و نسبت به آنها غفلت نورزد.
معاف��ی ( )1392س��بک زندگی اس�لامی را مجموعه تکالی��ف و رفتارهای برگرفت��ه از باورها و
اعتق��ادات اس�لامی میداند که با توجه ب��ه آموزههای دینی (قرآن و تعالی��م اهلبیت) و در ارتباط با
عرصههای چهارگانۀ خود ،جامعه ،خداوند و نظام خلقت میداند که عمل به آنها ،نیل به حیات طیبۀ
فردی و اجتماعی را تضمین میکند.
کاویانی ( ،1391ص )18 .معتقد است سبک زندگی اسالمی ،ازآنجهت که «سبک» است به رفتار
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میپردازد و لذا با ش��ناختها و عواطف ارتباط مس��تقیم ندارد ،ولی ازآنجهت که «اس�لامی» است،
نمیتواند بیارتباط با عواطف و شناختها باشد .بر این اساس درست است که در سبک زندگی عمق
اعتقادات و عواطف و نگرش فرد سنجیده نمیشود ،بلکه رفتارهای او مورد سنجش قرار میگیرد؛ اما
هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد ،باید حداقلهایی از شناختها و عواطف اسالمی را
هم پشتوانۀ خود قرار دهد .در سبک زندگی از دیدگاه روانشناسی ،جامعهشناسی ،علوم پزشکی و،...
فقط به رفتار نگاه میشود و هیچکدام از آنها به ِ
نیت افراد و عواطف و شناختهایی که پشتوانۀ آن
رفتارهاست ،کاری ندارند؛ ولی سبک زندگی اسالمی نمیتواند نیتها را در نظر نگیرد و درعینحال
که تأکید آن روی رفتار اس��ت ،به حداقلهای عواطف و ش��ناختها نیز نظر دارد .در واقع ،در سبک
زندگی اس�لامی میشود رفتارها را به مهرههای (تسبیح) متعددی تشبیه کرد که علوم انسانی به خود
آن مهرهها و بدون ارتباط با عوامل دیگر میپردازند ،ولی در سبک زندگی اسالمی نهتنها به خود آن
مهرهها ،بلکه به آنچه س��بب ارتباط آنها با هم میش��ود و همانند نخ تسبیح در تمام آنها وجود دارد
نیز میپردازد.
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اکنون با توجه به تعاریف فوق نتیجه میگیریم:
 دین و نیروهای مذهبی (حداقل در جوامع مذهبی و جهان س��وم) عامل اساس��ی در شکلدهیب��ه رفتاره��ای فرد در زمینههای مربوط ب��ه خود ،خدا ،جامعه و نظ��ام خلقتاند و خانواده در
شکلگیری آن رفتارها نقش اساسی دارد.
 دین کلِ بههمپیوستهای از باورها و اعتقادات است که به رفتارهای فرد انگیزه و جهت میدهد.این رفتارها ،بین شخصیت ذهنی فرد و محیط اجتماعی و زیستی او توازن ایجاد میکند.
 دی��ن از طریق نهادهای��ی که به وجود میآورد ،در رفتارهای اجتماعی فرد و س��بک زندگی اوتأثیر میگذارد.
 تکالیف دینی مجموعهای از الگوهای رفتاری میس��ازد که به آن سبک زندگی میگویند .سبکزندگی انتخابی هویت فردی و اجتماعی فرد را مش��خص میکند و موجب تمایز افراد جوامع
از یکدیگر میشود.
 س��بک زندگی مجموعهای از رفتارهای قابلمش��اهده ،الگوها و کنشهایی است که معطوف بهابعاد هنجاری و زندگی اجتماعی هر فرد است.
 س��بک زندگی ازآنجهت که س��بک است به رفتار مربوط میش��ود ،اما سبک زندگی اسالمی باشناخت و عواطف نیز مربوط میشود.
اعم از سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را شامل
 س��بک زندگی همۀ حوزههای رفتاری ّمیشود .سبک زندگی عین تکتک رفتارها نیست ،بلکه «الگوی همگرا» و مجموعۀ انتزاعی از
این رفتارهاست.
شمارةë 59
سال پانزدهم ë
پاییز ë 1395

15

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش

 سبک زندگی مجموعۀ عالیق ،عقاید و رفتارهاست که جهتگیریهای رفتاری یک فرد ،گروهو یا فرهنگ را مشخص میکند.
 س��بک زندگی ترکیبی از انگیزهها ،نیازها و خواس��تههای فرد اس��ت که از فرهنگ ،خانواده وگروههای مرجع اجتماعی متأثر میشود.
 در اکث��ر تعاریفی که صاحبنظران ایرانی از س��بک زندگی ارائ��ه کردهاند بر تکالیف و وظایفمرتبط با خود ،خدا ،جامعه و نظام خلقت تأکید شده است.
بهطورکلی میتوان گفت س��بک زندگ��ی مجموعهای از الگوهای رفتاری هر انس��ان تحت تأثیر
اعتقادات ،ارزشها ،باورها ،انگیزهها و عالیق اوس��ت که هویت وی را میس��ازد .اما س��بک زندگی
اسالمی ،برای مسلمانان ،مجموعهای از الگوهای رفتاری بههمپیوسته و برگرفته از دین اسالم -مبتنی
بر آموزههای قرآنی ،زندگی ائمه و اقوال پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) -باورها و اعتقادات اجتماعی
مردم است که مشخص میکند ما در ارتباط با خود ،خدا ،جامعه و نظام خلقت چه وظایف و تکالیفی
اعم از سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میشود .در
داریم و این ش��امل همۀ حوزههای رفتاری ّ
سبک زندگی اسالمی نقش عالیق و انگیزههای فردی کمرنگتر است.

برنامۀ درسی در دورۀ ابتدایی

تعاریفی که در اس��ناد باالدس��تی از برنامۀ درس��ی ارائهشده نش��ان از اهمیت و جایگاه خاص و
مح��وری آن در نظ��ام تربیت دارد .از جمله در س��ند «مبان��ی نظری تحول بنیادین» آمده اس��ت که:
«برنام��ۀ درس��ی به مجموعه فرصتهای تربیتی نظاممند و طرحریزیش��ده و نتای��ج مترتب بر آنها
اطالق میش��ود که متربیان برای کسب شایس��تگیهای الزم جهت درک و اصالح موقعیت بر اساس
نظ��ام معیار اس�لامی در مع��رض آنها قرار میگیرند تا ب��ا تکوین و تعالی پیوس��تۀ هویت خویش،
مرتب��ۀ قاب��ل قبولی از آمادگی ب��رای تحقق حیات طیبه در همۀ ابعاد را به دس��ت آورند» (ش��ورای
عالی انقالب فرهنگی ،1390 ،ص .)176 .برنامۀ درس��ی س��تون کل فرایند آموزش و وسیلهای برای
تحقق اهداف آموزشوپرورش میباش��د که این اهداف پویا و مطاب��ق با تغییرات نیازهای اجتماعی
و اقتصادی هس��تند (مرکز اروپایی توس��عه آموزش حرفهای .)2012 ،7ریچ��اردز )2013( 8نیز برنامۀ
درسی را نقشه یا طرحی کلی برای یک دورۀ آموزشی و چگونگی تبدیل محتوای یک دوره به برنامۀ
کلی برای یاددهی و یادگیری ،که دس��تیابی به نتایج یادگیری مورد نظر را ممکن میس��ازد ،تعریف
میکند.
برنامۀ درس��ی محصول برنامهریزی درس��ی اس��ت که خود دارای چهار مرحلۀ طراحی ،تدوین،
اجرا و ارزش��یابی اس��ت .اولین مرحلۀ برنامهریزی درسی ،طراحی است .مهمترین بخش کار در این
مرحله ،تعیین منابع برنامۀ درس��ی اس��ت که بهنوعی اهداف برنامۀ درسی نیز از آن طریق شناسایی و
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تعیین میشوند .در نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران که بهصورت متمرکز مدیریت میشود ،این
منابع میبایس��ت از طریق واکاوی اسناد تحولی شناس��ایی و تعیین شوند .بنابراین ضروری است در
اس��ناد تحولی آموزشوپرورش به س��بک زندگی اسالمی نیز ،که یکی از شایستگیهای اساسی برای
دانشآموزان برای داشتن آیندهای روشن و موفق به حساب میآید ،توجه شده باشد .برای اطمینان از
این توجه ،در این مطالعه اسناد یادشده مورد بررسی و واکاوی قرار گرفتند تا میزان عنایت این اسناد
به سبک زندگی اسالمی معلوم گردد.
دورۀ ابتدای��ی یکی از حس��استرین و بااهمیتترین دورههای تحصیلی اس��ت که در تعریف و
مأموریت دورههای تحصیلی ،آموزش مهارتهای پایه و اساسی در این دوره پیشبینی شده است .بر
همین اساس این مطالعه محدود به دورۀ ابتدایی شده است .از دیگر دالیل اهمیت این دورۀ تحصیلی،
سرمایهگذاری کشورهای پیشرفته و بهکارگیری افراد باتجربه در آن است .برای مثال ،در کشور آلمان،
کسانی که میخواهند آموزگار شوند باید از قابلیتهای خاصی برخوردار باشند و مدت زمان بیشتری
را صرف تحصیل در آموزش ابتدایی نمایند (عظیمی و حاجیحسیننژاد .)1385 ،از طرفی برنامههای
درسی مدارس ابتدایی باید عالوه بر هدفهای برنامۀ درسی سنتی ،هدفهای جدیدی را نیز بهعنوان
مالکهایی در نظر بگیرد تا دانشآموزان بتوانند در جامعۀ امروز و فردا بهطور مناس��ب عمل کنند و
در جامعۀ پیچیده و بهسرعت در حال تغییر ،بهطور موفقیتآمیزی زندگی کنند (تقیپورظهیر،1387 ،
ص .)16 .این دوره فرصت بسیار مناسبی را برای آغاز و تداوم یادگیری و تحصیل برای دانشآموزان
فراهم میس��ازد ،بهگونهای که اگر در این دوران ،آموزش و تعالیم الزم به دانشآموزان داده نش��ود،
جبران آن در دورههای بعدی بسیار مشکل خواهد بود (مرزوقی و صفری.)1385 ،
کارکرد برنامۀ درس��ی دورۀ ابتدایی بهوسیلۀ دو عامل اساسی تعیین میشود .از یکسو ،میلیونها
کودک مدرس��هرو در کش��ور وجود دارند .کودکانی با امکان بس��یار زیاد برای زندگی در جامعه ،اما
متفاوت از نظر توانایی و ظرفیت یادگیری .از س��وی دیگر ،در جامعه مس��ائل بیشماری وجود دارد
و باید برای بهبود و غنیتر کردن زندگی انس��انها کارهایی انجام گیرد .بنابراین برنامۀ درس��ی دورۀ
ابتدایی ش��امل تجاربی اس��ت که کودکان از طریق آن به خودش��کوفایی میرس��ند و در همان زمان
یاد میگیرند که برای س��اختن جامعۀ خوب ،کش��ور خوب و بهتر زیس��تن همگان مش��ارکت کنند
(تقیپورظهیر ،1387 ،ص .)22 .همچنین برنامهریزان درس��ی دورۀ ابتدایی بایس��تی به وابستگیهای
زندگی معاصر و تغییرات سریع که خانوادهها با آن مواجه هستند ،توجه کنند .مدارس ابتدایی نیز باید
کودکانی را برای ش��هروندی جامعۀ اطالعاتمحور با توسعۀ اقتصادی و دنیای هوشمند آماده سازند
(تقیپورظهی��ر ،1387 ،ص .)48 .با این اوصاف دورۀ تحصیلی ابتدایی از حس��استرین و به تعبیری
سرنوشتس��ازترین دورههای تحصیلی اس��ت ،زیرا شایس��تگیهایی که کودکان در این دوره کسب
میکنند ماندگاری بیشتری خواهد داشت.
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پیشینۀ پژوهش

در زمینۀ سبک زندگی ،در داخل و خارج کشور ،پژوهشهای زیر انجام شده است.

الف :پژوهشهای داخل کشور
در ارتب��اط ب��ا عنوان پژوهش م��ورد نظر ،با توجه به جدید بودن این موضوع ،پژوهش��ی مرتبط با
این موضوع مش��اهده نش��د .اما در ارتباط با خردهسبکهای زندگی ،رابطۀ سبکهای زندگی با هویت
اجتماعی ،مقایسه سبک زندگی ایرانی با سبک زندگی غربی ،رابطۀ سبک زندگی با شادی و رضایت از
زندگی ،امکان ک ّمیسازی و سنجش سبک زندگی اسالمی ،بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و تأثیر
آن بر بهداشت روان انسان پژوهشهای زیر شناسایی شد:
زارع و فالح ( )1391در تحقیقی در خصوص «سبک زندگی جوانان تهرانی و عوامل مؤثر بر آن»،
بر مبنای تحقیقات تجربی و نظریههای موجود ،این سبکهای زندگی را در بین جوانان تهرانی شناسایی
کرده است :سبک زیباییشناختی -لذتجویانه ،کارکردگرایانه ،خردهفرهنگی و انفعالی؛ و بر اساس نتایج
باالترین مؤلفه را از نظر جوانان ،سبک زندگی لذتجویانه و کمترین را سبک زندگی منفعالنه بر شمرده
است .او نتیجه میگیرد که جوانان شناخت درستی از سبک زندگی سالم ندارند.
خواجهنوری ،پرنیان و همت ( )1393در پژوهشی با عنوان «رابطۀ سبک زندگی و هویت اجتماعی»
که مبتنی بر نظریۀ گیدنز 9کار کرده است ،متغیرهای سبک زندگی را شامل مصرف محصوالت فرهنگی،

فعالیت فراغتی ،مدیریت بدن ،میزان اس��تفاده از رس��انهها و الگوهای خرید تعریف مینماید و نتیجه
میگیرد که بین هویت اجتماعی با سبک زندگی مذهبی و سنتی و سایر سبکهای زندگی فردی مانند
س��بک زندگی موسیقیایی -مدرن و س��بک زندگی معطوف به ورزش و سبک زندگی دوستانه ،ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد و درمجموع نزدیک به  62/7درصد از تغییرات هویت اجتماعی را تحت
پوشش میدهند.
صمیم ( )1393در مطالعۀ خود با عنوان «فراتحلیلی بر پژوهشهای مرتبط با س��بک زندگی» اذعان
میکند که نوع سبک زندگی ایرانی با نوع غربی آن تفاوت دارد .وی برای شناخت بیشتر این تفاوتها
به بررس��ی برخی از مطالعات داخلی جامعهشناس��ان ایرانی بر روی سبک زندگی غربی پرداخته است
و میگوید نتیجۀ پژوهشهای موردنظر در حوزۀ س��بک زندگی در جامعة ایرانی نشان میدهد که اوالً
اکثریت افراد جامعه به س��بک زندگی اس�لامی -ایرانی وفادارند و ثانی ًا برخی از نگرشها و رفتارهای
جامعۀ غربی ،بهویژه برای آن بخش از جامعة ایرانی که وفادار به سنتهای خود میباشند ،کارایی ندارد.
كجباف ،سجاديان ،كاوياني و انوري ( )1390در پژوهشی تحت عنوان «رابطۀ سبک زندگی اسالمی
با شادکامی و رضایت از زندگی» پژوهشی را با مشخصات زیر انجام دادند و به نتایج زیر دست یافتند:
جامعۀ آماری در این پژوهش از میان  300نفر از دانش��جویان س��ال تحصیلی  89-90ش��هر اصفهان به
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روش نمونهگیری تصادفی انتخاب ش��دند و پرسشنامههای  29سؤالی شادی (آکسفورد) و  25سؤالی
س��بک زندگی اس�لامی کاویانی بر روی آنان اجرا ش��د .در تحلیل دادهها از آمار توصیفی و رگرسیون
چندگانه استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد که بین انتخاب سبک زندگی اسالمی و خردهمقیاسهای
شادکامی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
کاویانی ( )1391در پژوهش��ی با عنوان «ک ّمیس��ازی و سنجش سبک زندگی اسالمی» مطالعاتی را
در خصوص ویژگیهای سبک زندگی اسالمی ،مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ،مقایسۀ سبک زندگی
اس�لامی با س��بک زندگی از دیدگاه آدلر ،امکان ک ّمیس��ازی مؤلفههای سبک زندگی اسالمی از طریق
مطالعۀ روشمند متون اسالمی و روانسنجی انجام داده است .پژوهشگر از پرسشنامهای  25سؤالی برای
درک امکان ک ّمیسازی مؤلفههای سبک زندگی اسالمی استفاده کرده است .نمونۀ آماری در این مطالعه
دو گ��روه بودهان��د .گروه اول  25نفر از صاحبنظران دینی و گروه دوم از بین  300نفر از دانش��جویان
و طلبههای حوزۀ علمیه قم انتخاب ش��دند .روش نمونهگیری از ن��وع تصادفی بوده و ابزار گردآوری
اطالعات ش��امل متون دینی ،مصاحبۀ نیمهسازمانیافته ،پرسشنامه و دو آزمون «سبک زندگی اسالمی»
(محققس��اخته) و «جهتگیری مذهبی» در سه بعد عاطفی شناختی و رفتاری بود .نتایج این مطالعه به
شرح زیر است:
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اعم از سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
 .1سبک زندگی اسالمی الگویی همگرا از همۀ رفتارها ّ
اخالقی ،اعتقادی و ...تحت تأثیر آموزههای دینی است.
 .2مؤلفههای سبک زندگی اسالمی شامل ده مؤلفۀ اجتماعی ،عبادی ،باورها ،اخالقی ،مالی ،خانوادگی،
سالمت ،تفکر و علم ،دفاعی و امنیتی و زمانشناسی است.
 .3ش��باهتهای س��بک زندگی اس�لامی و س��بک زندگی آدلری ،در توجه به ارزشها کلنگری،
غایتگرای��ی ،جهتیابی فردی ،خود خالق ،جبرگرایی ضعی��ف ،نظریۀ میدان اجتماعی ،تالش
برای برتری ،اولویت دادن به هوش��یاری ،آسیبشناس��ی و درمان ،تأکید بر پیش��گیری و پذیرش
کارکردهای س��بک زندگی است .تفاوتها ش��امل محدودۀ کارکردهای سبک زندگی ،معیارهای
کهتری و مهتری واقعی ،معیارهای احس��اس کهتری و مهت��ری ،معیارهای جبران ،محدودۀ اصل
غای��ت ،نگرشهای کلی حاکم بر زندگی ،مبتنی بودن و یا نبودن س��بک زندگی بر دین ،جایگاه
اراده در ش��کلگیری سبک زندگی ،مصادیق ریشههای سبک زندگی و در نهایت عدم توجه آدلر
به معنویت است
 .4مالکهای س��بک زندگی اس�لامی که از طریق ضریب همبستگی پیرسون ( )0/64به دست آمده
است ،نشان داد که این مالکها قابل ک ّمیشدن است و آزمون ساختهشده ویژگیهای روانسنجی
الزم را دارد.
نورمحمدی و صدیقی ارفعی ( )1390در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و
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تأثیر آن بر بهداشت روان انسان» به این نتیجه رسیدند که انتخاب سبک زندگی اسالمی ایرانی موجب
میشود که انسان از طریق عقل و قلب موفق به برقراری رابطه با وجود متعالی شود .این رابطه موجب
ارتقای سالمت روانی افراد و کاهش اختالالت روانی در افراد میگردد.
ب :پژوهشهای خارج از کشور
در خصوص مطالعات خارج از کش��ور در ارتباط با سبک زندگی ،این پژوهشها را میتوان به سه
دسته تقسیم کرد:
 .1مطالعات متمرکز بر سبک زندگی با توجه به موقعیت اجتماعی
مطالعات اولیه متمرکز بر تحلیل وضعیت اجتماعی فرد و موقعیت او در داخل ساختار خویشاوندی
اس��ت .تورش��تاین وبلن ( ،)1991با طرح مفهوم «همچش��می و رقابت» ،باب این بحث را باز کرد .او
اص��رار دارد ک��ه مردم در زندگی خود س��بک خاص��ی را و در الگوهای خاص از مصرف مش��خص
میپذیرند و تمایل دارند که مردم موقعیت آنها را در جامعه از این طریق بشناسند .وبر اشاره میکند که
سبکهای زندگی ،عناصر متمایزکنندۀ افراد است و با موقعیت اجتماعی فرد عمیق ًا مرتبط است .افراد
مدگرا بدین طریق میخواهند پرستیژ اجتماعی خود را به دیگران نشان دهند .زیمل در پژوهش خود با
نام «تحلیلی رسمی بر سبکهای زندگی» متغیرهایی مانند فردیشدن ،تشخّ ص ،تفاوت و گرفتن تأیید
رسمی از سوی دیگران را شناسایی کرد (به نقل از كاوياني.)1391 ،
 .2مطالعات متمرکز بر سبک زندگی بهعنوان یک روش تفکر
این مطالعات ریشه در تحلیل روانکاوی دارد .این تفکر ابتدا با مطالعات آدلر ،روانشناس اتریشی،
شروع شد در این رویکرد سبک زندگی بهعنوان یک سبک شخصی و در درون چارچوبی از ارزشها و
اصولی که فرد پذیرفته است و به رفتارهای او جهت میدهد تفسیر میشود .سبک زندگی در سالهای
اولیه زندگی و در خانواده ش��کل میگیرد و در پایان به یک نظام قضاوتی در فرد منجر میش��ود که به
ش روکیچ )1973( 10میتوان
اعم��ال او جهت میدهد (مهدوي كني .)1386 ،این طرز تفکر را در پژوه 
ردیابی کرد؛ و س��رانجام در پژوهش لین ،کاله و گورل اَتي )2014( 11گسترش یافت و بهعنوان «نیمرخ
ارزشهای فردی» معروف شد .بر اساس این رویکرد الگوهای مختلفی از مقیاسهای ارزشی بهصورت
سلسلهمراتبی سازماندهی شد و با گروههای جمعیتهای مختلف مطابقت داده شد.
یانکلوی��چ )1964( 12و ولز )2011( 13بعدها رویکرد «نگرش ،عقاید ،تمایالت» را مطرح کردند که
بر مبنای روندهای اجتماعی -فرهنگی بنا نهاده ش��ده اس��ت .بعدها افرادی مانند کاتالت )1990( 14نیز
آنها را از بعد زمانی ،عرضی و تاریخی مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قراردادند .حاصل این مطالعات
منج��ر به پیدایش رویکرد «نیمرخ ارزشها و رفتارها» ش��د .این رویک��رد در اصل یک تحلیل ارتباطی
بین متغیرهای ذهنی و متغیرهای رفتاری را به ذهن متبادر میس��ازد که در آن هم روندهای اجتماعی-
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 .3مطالعات متمرکز بر سبک زندگی بهعنوان یک مجموعه رفتار
در این مطالعات تأکید بر این اس��ت که عمل فرد از س��بک زندگی او ریشه میگیرد و طرز تفکر
و باورها یک مؤلفۀ جنبی و همعرض با عمل و رفتار فرد نیس��ت ،بلکه س��ازندۀ آن است .در زمانی
ک��ه این رویکرد اولین بار مطرح ش��د تمرکز بر رفتار مصرف��ی فرد بود .برای مثال ،دیدن محصوالت
در صفح��ۀ تلویزی��ون موجب تغییر نگرش فرد میش��ود .فرد در مورد موقعیت خ��ود و نیاز به این
محصوالت و مصرف آنها میاندیش��د و در نتیجه چش��مانداز فرد وس��یعتر میشود .این رویکرد به
میزان زیادی بر بهرهمندی از مادیات در زندگی روزانه متمرکز ش��ده است.پژوهشگرانی مانند گیدنز
( )1991در مطالع��ات خ��ود به تعام�لات بین بُعد انتخاب کردن فعال و بُعد عمل در س��طح روزمره
متمرکز ش��ده است ،درحالیکه نویس��ندگانی مانند جنکینز )1983( 15معتقد است که فرد در زندگی
روزمرۀ خود و بسته به محیط ،فناوری روز ،عالیق ،موقعیت اجتماعی و نگرشهایی که دارد ،ممکن
است از انواع سبکها استفاده کند.

تحلیلی بر پژوهشهای انجامشده

پژوهشهای داخل کشور عمدت ًا مرتبط با خردهسبکهای زندگی جوانان ،رابطۀ سبکهای زندگی
با هویت اجتماعی ،مقایس��ۀ سبک زندگی ایرانی با سبک زندگی غربی ،رابطۀ سبک زندگی با شادی
و رضایت از زندگی ،امکان ک ّمیس��ازی و سنجش سبک زندگی اسالمی ،بررسی نقش سبک زندگی
اسالمی و تأثیر آن بر بهداشت روانی انسان و یک مورد نیز در ارتباط با چارچوب نظری سبک زندگی
اس�لامی است (کاویانی .)1391 ،پژوهش زارع و فالح ( )1391حاکی از آن است که در بین جوانان
(بهویژه جوانان تهرانی) سبک زندگی لذتجویانه غلبه دارد و ریشۀ آن را باید در خصلت جوانی و
محیط اجتماعی -فرهنگی این ش��هر جستوجو کرد .در عین حال وجود سایر خردهسبکها در بین
جوانان ،بیانگر آن اس��ت که آنها س��بکهای زندگی فردی هس��تند و هرکدام نیز دالیل خاص خود
را دارد .از طرفی س��بک زندگی اس�لامی ،به دلیل تأکید بر باورها و رفتارهای یکسان ،سازندۀ هویت
اجتماعی است (خواجهنوری و همکاران .)1393 ،همین موضوع تأکیدی بر اهمیت آموزشهای دینی
و اعتقادی مشترک است .هویت اجتماعی متأثر از فرهنگ و باورهای اعتقادی جمعی است ،اما هویت
ِ
اکثریت افراد معتقد سبک زندگی اسالمی را ترجیح
فردی متأثر از نگرشها و عالیق شخصی است.
میدهند ،اما س��بک زندگی غربی نیز مشتریان خاص خود را دارد (صمیم .)1393 ،از طرفی پژوهش
كجباف و همکاران ( )1390و نورمحمدی و صديقي ارفعی ( )1390تأییدی بر اهمیت انتخاب سبک
زندگی اسالمی توسط اکثریت افراد جامعه است ،زیرا نهتنها موجب شادکامی و رضایت خاطر افراد
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میش��ود ،بلکه ب��ه دلیل نزدیک کردن افراد ب��ه خداوند ،موجب کاهش اخت�لاالت روانی و افزایش
س�لامت روانی افراد نیز میش��ود .اما نگرش و نیت افراد در س��بک زندگی آنان تأثیر مس��تقیم دارد.
عوامل و مؤلفههای گوناگونی در ش��کلگیری انواع سبک زندگی در بین افراد جامعه مؤثرند .در اکثر
تعاریفی که از سبک زندگی اسالمی ارائه شده است بر روابط چهارگانه ارتباط با خدا ،ارتباط با خود،
ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت تأکید شده است.
پژوهشهای خارج از کش��ور عمدت ًا بر تدوین چارچوب نظری برای سبک زندگی و الگوسازی
برای آن متمرکز شدهاند .میتوان گروهی از این پژوهشها را که بر سبکهای زندگی فردی و علل و
ویژگی آنها مانند فردیشدن ،تشخّ ص ،تفاوت و گرفتن تأیید رسمی از سوی دیگران متمرکز شدهاند
شناسایی کرد .این سبکها متمایزکنندۀ افراد از یکدیگر است .در جامعۀ غربی انتخاب سبک زندگی
مصرفگرا توسط افراد بیشتر نمایشی از پرستیژ اجتماعی است .گروه دیگری از این مطالعات تمرکز
خ��ود را بر مطالع��ۀ تفکر افراد بهعنوان روش زندگی و مطالعۀ بین متغیرهای ذهنی (نگرش ،عقاید و
تمایالت افراد) و رفتار افراد ،اما تحت تأثیر عواملی نظیر جریانات اجتماعی -فرهنگی روز معطوف
کردهان��د .نتیجۀ غای��ی این مطالعات منجر به ارائ��ۀ رویکرد «نیمرخ ارزشه��ا و رفتارها» در مطالعۀ
س��بکهای زندگی گردید .گروه س��وم مطالعاتی هس��تند که تمرکز خود را بر شکلگیری رفتارهای
معین ،از طریق شکل دادن به طرز تفکر بهعنوان سازندۀ رفتار ،معطوف کردهاند .برخی از پژوهشگران
این گروه نیز معتقدند که فرد در زندگی روزمره و بسته به محیط ،فناوری ،عالیق ،موقعیت اجتماعی
و یا نگرشهایی که دارد ،ممکن است که از انواع سبکها استفاده کند.
دین در سبک زندگی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و همچنین نگرش و نیت افراد در سبک
زندگی آنان تأثیر مس��تقیم دارد .بهطورکلی ،عوامل و مؤلفههای گوناگونی در س��بکدهی زندگی به
افراد جامعه مؤثرند .در ضمن برداش��تهای گوناگونی از س��بک زندگی در جامعۀ ایرانی بر اس��اس
رویکردهای متفاوت افراد وجود دارد .در اکثر تعاریفی که از س��بک زندگی اس�لامی ارائه شده است
بر روابط چهارگانۀ ارتباط با خدا ،خود ،دیگران و طبیعت تأکید شده است.

هدف کلی

در این پژوهش هدف کلی ما بررس��ی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر
اسناد تحول بنیادین است.

سؤالهای پژوهش

سؤال کلی پژوهش :تا چه اندازه در اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش به سبک زندگی اسالمی
در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی توجه شده است؟
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سؤاالت جزئی پژوهش
 .1میزان توجه اسناد تحول بنیادین ،به «مؤلفههای اجتماعی» سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .2میزان توجه اس��ناد تحول بنیادین ،به «مؤلفههای عبادی» س��بک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .3میزان توجه اس��ناد تحول بنیادین ،به «مؤلفههای اخالقی» سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .4میزان توجه اس��ناد تحول بنیادین ،به «مؤلفههای باور» به س��بک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .5میزان توجه اسناد تحول بنیادین ،به «مؤلفههای مالی» سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ
ابتدایی چگونه است؟
 .6میزان توجه اس��ناد تحول بنیادین ،به «مؤلفههای خانواده» سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .7میزان توجه اس��ناد تحول بنیادین ،به «مؤلفۀ س�لامت» در سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .8میزان توجه اس��ناد تحول بنیادین ،به « مؤلفۀ علم و تفکر» سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .9میزان توجه اسناد تحول بنیادین ،به « مؤلفۀ دفاعیامنیتی» سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
 .10میزان توجه اسناد تحول بنیادین ،به « مؤلفۀ زمانشناسی» سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی
دورۀ ابتدایی چگونه است؟
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روش پژوهش

روش تحقیق ،توصیفی و بهبیاندیگر توصیفی -تحلیلی است و با توجه به اینکه مؤلفههای سبک
زندگی اس�لامی در اس��ناد تحول بنیادین آموزشوپرورش مورد بررس��ی قرار گرفته ،در گردآوری
دادهها از تکنیک تحلیل محتوا اس��تفاده گردید .در این روش بسامد محتوای موجود در متن تعیین و
درصدهای حاصل از ش��مارش (وجود یا عدم وجود مؤلفه) از واحدهای تحلیل اس��تفاده شد .واحد
تحلیل ضرایب ارزش��ی بوده است که به مؤلفههای سبک زندگی اسالمی کاویانی ( )1391اختصاص
داده شده است .در واقع با این روش به تعیین فراوانی و کمیت مفاهیم موجود در متن پرداخته شده
است.
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جامعۀ مورد مطالعه در این تحقیق ش��امل اسناد تحولی ،یعنی سند برنامۀ درسی ملی و سند تحول
بنیادین بهاضافۀ مبانی نظری تعلیموتربیت رس��می و عمومی بوده اس��ت .در استخراج اطالعات مورد
نیاز ،کل این اسناد مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور بررسی مؤلفههای سبک زندگی اسالمی در اسناد
موردنظر ،واحدهای تحلیل مش��خص و مورد پردازش قرار گرفت و در نهایت میزان برخورداری آنها
(گزارههای اسناد) از نظر توجه به مؤلفههای سبک زندگی ،تعیین شد.
مراحل انجام کار
 .1انتخاب مؤلفههای دهگانۀ سبک زندگی اسالمی؛
 .2تعیین روایی محتوایی مؤلفهها بر اساس دیدگاه صاحبنظران (جدول شمارۀ یک)؛
جدول   .1مؤلفههای سبک زندگی اسالمی با توجه به نتایج پژوهش کاویانی

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی)1391 ،
اجتماعی

عبادی

باورها

اخالق

مالی

خانواده

سالمت

علموتفکر

دفاعی امنیتی

زمانشناسی

 .3شناسایی و دعوت از صاحبنظران مرتبط16؛
 .4تبیین موضوع مورد مطالعه برای آنها و ارسال منابع و فرمهای مورد نظر برای آنها؛
 .5تطابق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی و اعتبارسنجی ارزش نسبی هر یک از
گزارهها و مؤلفهها در جلسات هماندیشی با حضور صاحبنظران شامل:
الف) تشریح مجدد گزارهها و دریافت نظرات مدعوین،
ب) بحث و بررسی بر روی موارد مورد اختالف و نهایت ًا توافق و عالمتگذاری در خانههای جدول.
 .6تکمی��ل نهای��ی کاربرگهای مورد نظ��ر به همراه تعیین ضریب ارزش نس��بی آنها که در بخش
یافتههای پژوهش ارائه شده است.

روش تجزیهوتحلیل اطالعات

پس از استخراج دادهها و تحلیل محتوای اسناد باالدستی ،دادهها به روش ک ّمی درصدی مورد تحلیل
قرار گرفت .تحلیل محتوای ک ّمی میتواند توصیفی یا توصیفی -تحلیلی باشد .به این صورت که بعد از
تعیین ارتباط گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ،میزان ارزش نسبی (بر پایۀ استداللها
و دیدگاه صاحبنظران یا متخصصان موضوعی ش��رکتکننده در جلس��ات هماندیشی مبتنی بر اسناد)
ارتباط هر یک از گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی تعیین شد.
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یافتههای تحقیق

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش

ازآنجاکه در این مطالعه ،به بررس��ی میزان توجه به س��بک زندگی اس�لامی در برنامۀ درسی دورۀ
ابتدایی در بین گزارههای اس��ناد تحولی پرداخته ش��ده است ،در این راستا گزارههای ارائهشده در اسناد
یادش��ده از منظر ارتباط و پوش��شدهی به ده مؤلفۀ سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی
مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول شمارۀ  2به شرح ذیل ارائه شده است:

جدول   .2انطباق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی )1391 ،و ضریب هر یک
اجتماعی ()3

عبادی ()3

زمانشناسی ()1

دفاعی امنیتی ()1

علم و تفکر ()2

سالمت ()2

خانواده ()2

مالی ()2

*

بس��ط فرهنگ نیک��وکاری و تعاون،
مشارکتپذیری و مشارکتجویی در
بین دانشآموزان با الهام از آموزههای
دینی با تأکید بر اس��تفاده مناسب از
ظرفی��ت کتابهای درس��ی ،مجالت
و رس��انههای آموزش��ی و برگ��زاری
اردوهای جهادی

*

زمینهس��ازی کس��ب شایستگیهای
پای��ه  -ب��ا تأکی��د ب��ر خصوصی��ات
مشترک اس�لامی  -ایرانی و انقالبی،
در راس��تای تکوین و تعالی پیوس��تۀ
هویت دانشآم��وزان در ابعاد فردی،
خانوادگی و اجتماعی

*

بازنگ��ری و اصالح برنامههای درس��ی
مبتن��ی بر رویک��رد فرهنگی تربیتی و
تقویت و توس��عه جنبههای تربیتی و
اخالقی آنها بهمنظ��ور فراهم آوردن
زمین��ه تربیتپذی��ری دانشآموزان بر
اساس فرهنگ اسالمی ایرانی

اخالق ()3

تالش م��داوم جه��ت ارتق��ای ابعاد
معنوی وج��ودی خویش و دیگران از
طریق برقراری ارتباط با خداوند

باورها ()3

گزارههای
اسناد
تحول بنیادین

*

*

*

*
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش
جدول  ( .2ادامه) انطباق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی )1391 ،و ضریب هر یک
اجتماعی ()3

عبادی ()3

*

*

درک زیباییه��ای جه��ان آفرینش به
منزل��ة مظاهر جمال و کم��ال الهی و
ارتقای ذائقة زیباشناسانة خود

*
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*

*

*

*

زمانشناسی ()1

26

*

پ��رورش حواس و ق��درت تخیل برای
بازخوانی فطرت الهی خویش و دریافت
تجلیات حق در سراسر طبیعت /هستی

زیباس��ازی محیط زندگی و پیراستن
آن از انواع زشتیهای معنوی ،اخالقی
زیستمحیطی

دفاعی امنیتی ()1

کوش��ش مداوم ف��ردی و جمعی برای
حفاظت از محیطزیس��ت و احترام به
طبیعت بر اساس نظام معیار اسالمی

علم و تفکر ()2

تروی��ج و تعمیق فرهن��گ حیا ،عفاف
و حج��اب متناس��ب ب��ا قابلیته��ا و
ظرفیتهای نظام تعلیموتربیت رسمی
عمومی

سالمت ()2

*

خانواده ()2

تالش پیوس��ته جهت حفظ و ارتقای
س�لامت و بهداشت جس��می و روانی
خ��ود و دیگران بر اس��اس نظام معیار
اسالمی

مالی ()2

*

*

*

*

*

*

اخالق ()3

تأکید ب��ر شایس��تگیهای پایه زمینۀ
دس��تیابی دانشآم��وزان در س��نین
الزمالتعلیم ب��ه مراتبی از حیات طیبه
در ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و
جهانی را بهصورت نظاممند ،همگانی،
عادالنه و الزامی در س��اختاری کارآمد
و اثربخش

باورها ()3

گزارههای
اسناد
تحول بنیادین

جدول  ( .2ادامه) انطباق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی )1391 ،و ضریب هر یک
اجتماعی ()3

عبادی ()3

زمانشناسی ()1

*

*

برنام��ۀ درس��ی باید زمین��ه تقویت و
پای��داری هویت مل��ی را ب��ا تأکید بر
تعمی��ق باورها و ارزشهای اس�لامی،
فرهن��گ و تمدن اس�لام و ایران ،زبان
و ادبیات فارس��ی ،ارزشه��ای انقالب
اس�لامی ،میهندوس��تی ،وح��دت و
اس��تقالل ملی و همبس��تگی اسالمی
فراهم آورد

*

*

*

دفاعی امنیتی ()1

برنامههای درس��ی زمینهس��از تربیت
نس��لی ،ب��ااراده و امی��دوار ،خودباور و
دارای عزتنف��س ،امان��تدار ،دان��ا و
توان��ا ،پاکدامن و باحی��ا ،انتخابگر و
آزادمنش ،متخلق به اخالق اس�لامی،
خالق و کارآفرین .مقتصد و ماهر ،سالم
و بانشاط ،قانونمدار و نظمپذیر ،وفادار
به ارزشهای اسالمی ،ملّی و انقالبی و
آماده ورود به زندگی شایس��ته فردی،
خانوادگی و اجتماعی بر اس��اس نظام
معیار اسالمی

علم و تفکر ()2

*

*

سالمت ()2

برنامههای درس��ی و تربیتی زمینهساز
تربیت نس��لی ،والیت مدار و منتظر و
تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل
جهانی

خانواده ()2

*

مالی ()2

*

*

اخالق ()3

برنامههای درس��ی و تربیتی زمینهساز
تربیت نس��لی ،عدالتخواه و صلحجو،
ظلمستیز ،جهادگر ،ش��جاع و ایثارگر
و وطندوس��ت ،مه��رورز ،جمعگ��را و
جهانیاندیش

باورها ()3

گزارههای
اسناد
تحول بنیادین

*

*

*

*

*

*
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش
جدول  ( .2ادامه) انطباق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی )1391 ،و ضریب هر یک
اجتماعی ()3

عبادی ()3

زمانشناسی ()1

دفاعی امنیتی ()1

علم و تفکر ()2

سالمت ()2

خانواده ()2

*

برق��راری ارتباط س��ازنده با طبیعت از
طریق شناخت و اس��تفاده از طبیعت
با ه��دف تکری��م ،تس��خیر ،آبادانی و
آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده
در فعالیتهای علمی در س��طح ملی و
جهانی

*

تقوی��ت ایم��ان ،بصیرت دین��ی و باور
ب��ه ارزشه��ای انق�لاب اس�لامی و
توانمندس��ازی مربیان و دانشآموزان
ب��رای وف��اداری و حمای��ت آگاهانه از
این ارزشه��ا و مواجهه هوش��مندانه
با توطئههای دش��منان با اس��تفاده از
ظرفیت برنامههای آموزش��ی و تربیتی
آموزشوپرورش و مش��ارکت خانواده و
سایر نهادها و دستگاهها
درک مفاهی��م بهداش��ت ف��ردی و
اجتماعی و مسائل زیست بوم طبیعی و
شهری بهمنزلۀ امانات الهی ،شایستگی
حف��ظ و ارتق��ای س�لامت ف��ردی و
بهداشت محیطی و ورزش و تفریحات
س��الم ف��ردی و گروه��ی و توج��ه به
نیازهای جسمی و روانی خود و جامعه
بر اس��اس اصول برگرفته از نظام معیار
اسالمی
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مالی ()2

*

اخالق ()3

ایمان به انبیاء الهی ،قرآن ،پیامبر خاتم
(ص) ،ائم��ه معصومی��ن (ع) و والیت
مطلقه فقی��ه و نقش بیبدیل آنها در
هدایت و رستگاری بشر

*

*

*

*

*

*

باورها ()3

گزارههای
اسناد
تحول بنیادین

جدول  ( .2ادامه) انطباق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی )1391 ،و ضریب هر یک
اجتماعی ()3

عبادی ()3

زمانشناسی ()1

دفاعی امنیتی ()1

علم و تفکر ()2

*

حف��ظ ب��دن از خطره��ا ،آس��یبها و
برقراری س�لامت بهعنوان یک تکلیف
دین��ی و اله��ی مطاب��ق ب��ا تأکیدات
معصومین علیهمالسالم

*

*

*

*

مشارکت و نظارت حق والدین در انجام
تکلیف و حق تربیت فرزندان در تمامی
س��طوح و انواع تربیت بهویژه س��نین
آغازین زندگی
تکوین و تعالی جنبههای انسانی هویت
دانشآموزان ب��رای تقویت روابط حق
محور ،عدالتگستر و مهرورزانه با همه
انسانها در سراسر جهان

سالمت ()2

*

خانواده ()2

تکوین و تعالی هویت مش��ترک (انس��انی،
اس�لامی و ایران��ی) و هوی��ت اختصاصی
(مذهبی ،قومی ،شغلی و جنسیتی) متربیان

مالی ()2

*

*

اخالق ()3

درک مفاهی��م اجتماعی و سیاس��ی و
«احترام به قانون» و اندیش��ه ورزی در
آنها ،شایس��تگی رویارویی مسئوالنه
و خردمندان��ه با تح��والت اجتماعی و
سیاس��ی با رعایت اص��ول برگرفته از
نظام معیار اسالمی

باورها ()3

گزارههای
اسناد
تحول بنیادین

*

*

*

افزایش می��زان آگاه��ی دانشآموزان
درباره اس�لام تا بتوانند بر اس��اس آن
زندگ��ی فردی و اجتماع��ی خود را بر
محور بندگی خدا سامان بدهند

*

تقویت اندیش��ه ،ایمان و عمل دینی و
برنامهریزی برای دستیابی به معرفت
نسبت به برنامه جامع تربیتی انسان

*

*

*

*
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش
جدول  ( .2ادامه) انطباق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی )1391 ،و ضریب هر یک
اجتماعی ()3

عبادی ()3

زمانشناسی ()1

دفاعی امنیتی ()1

علم و تفکر ()2

سالمت ()2

*

*

عمل به آموزههای دینی و انجام آگاهانه
و مؤمنانه واجبات و ترک محرمات
تأکی��د برنامۀ درس��ی همچ��ون نظام
تربی��ت رس��می و عمومی ب��ر هویت
مشترک انسانی ،اسالمی و ایرانی

*

*

تعمی��ق معرف��ت و ایم��ان متربیان و
دانشآم��وزان به اعتق��ادات ،اخالق و
اح��کام الهی که همان معرفت و ایمان
به دین اسالم

30

*
*

جل��ب مش��ارکت س��ازنده و اثربخش
خانوادهه��ا در حفظ ،تعمیق و اش��اعه
حیا ،عفاف و پوشش دانشآموزان
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خانواده ()2

*

برنام��ۀ درس��ی بای��د بهرهمن��د از
دستاوردها و یافتههای علمی فرهنگ
و تمدن اسالمی -ایرانی باشد
برنامههای درس��ی و تربیتی زمینهساز
تربی��ت نس��لی آش��نا و متعه��د ب��ه
مس��ئولیتها و وظای��ف در برابر خدا،
خود ،دیگران و طبیعت

مالی ()2

*

ایجاد س��ازوکارهای الزم برای تقویت
آداب و سبک زندگی اسالمی ایرانی

*

*

*

*

*

*

*

*

اخالق ()3

دس��تیابی به مراتب��ی از حیات طیبه،
آموزشه��ای مرتب��ط ب��ا آداب و
مهارتهای زندگی و خانواده بهعنوان
فرصت��ی برای بهکارگی��ری آموختهها
در موقعیته��ای واقع��ی زندگ��ی و
متناسب با تفاوتهای فردی و شرایط
و مقتضیات محلی

باورها ()3

گزارههای
اسناد
تحول بنیادین

جدول  ( .2ادامه) انطباق گزارههای اسناد با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش

مؤلفههای اساسی سبک زندگی اسالمی (کاویانی )1391 ،و ضریب هر یک
اجتماعی ()3

عبادی ()3

زمانشناسی ()1

دفاعی امنیتی ()1

علم و تفکر ()2

سالمت ()2

خانواده ()2

مالی ()2

اخالق ()3

افزایش مش��ارکت نظام تعلیموتربیت
رس��می عمومی و مدرسه و معلمان و
دانشآموزان در رشد و تعالی کشور در
عرصههای دین��ی ،فرهنگی ،اجتماعی
در س��طح محل��ی و مل��ی بهعن��وان
نهاد مولد س��رمایه انس��انی ،فرهنگی،
اجتماعی و معنوی

باورها ()3

گزارههای
اسناد
تحول بنیادین

*

تعهد به ارزشه��ای اخالقی از جمله:
صدق ،صبر ،احس��ان و رأفت ،حس��ن
خلق ،حیا ،ش��جاعت ،خویشتنداری،
قدرشناس��ی ،رض��ا ،عدال��ت ،قناعت،
نوعدوستی و تکریم والدین و معلم در
شئون و مناسبات فردی و اجتماعی

*

*

*

*

*

محتوا متناسب با نیازهای حال و آینده،
عالی��ق ،ویژگیه��ای روانش��ناختی
دانشآموزان ،انتظارات جامعه اسالمی
و زمان آموزش است

*

وجود ارتب��اط و هماهنگی کامل میان
عوام��ل و نهاده��ای تربیت رس��می و
غیررس��می در مرحله اول تربیت (سه
ساله اول ابتدایی)

*

وج��ود هماهنگی و همس��ویی رابطۀ
میان خانواده ،مدرسه و سایر نهادهای
س��هیم برای ت��دارک تجربیات غنی و
متن��وع ف��ردی و گروه��ی در داخل و
خارج از محیط مدرسه در مرحله دوم
تربیت (سه ساله دوم ابتدایی)

*

*

*
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بر اس��اس یافتههای جدول شمارۀ  2و نیز ارزیابی صاحبنظران ،گزارههای اسناد تحولی در برنامۀ
درسی دورۀ ابتدایی بیشترین پوششدهی را در بین مؤلفههای سبک زندگی اسالمی به مؤلفۀ اجتماعی
با  66/7درصد اختصاص دادهاند .پس از آن به ترتیب مؤلفۀ عبادی با  63/3درصد ،مؤلفۀ اخالق با 46
درصد ،باورها با  40درصد ،خانواده با  20درصد ،علم و تفکر با  13درصد و سالمت با  11درصد قرار
دارد .همچنین مؤلفههای مالی با  4/4درصد ،دفاعی امنیتی با  2/2درصد و زمانشناسی با  1/1درصد از
کمترین پوششدهی برخوردار میباشند.

بحث و نتیجهگیری
بهطورکلی گزارههای اس��ناد تحول بنیادین آموزشوپرورش ،به مؤلفههای سبک
زندگی اس�لامی در برنامۀ درس��ی دورۀ ابتدایی با جامعیت قابلقبولی پرداخته است.
ای��ن نتیجه با یافتهه��ای بهدس��تآمده از مطالعات مهدویکن��ی ( )1387و کاویانی
اع��م از فردی و اجتماع��ی و مادی و معنوی
( )1390مبن��ی بر اینکه س��بک زندگی
ّ
اس��ت و همۀ حوزههای اقتصادی ،سیاس��ی ،فرهنگی و ...را در برمیگیرد ،همخوانی
دارد .دلیل دیگر جامع بودن اس��ناد در این زمینه ،آن اس��ت که برخالف دیدگاه آدلر
که س��بک زندگی را با رویکرد فردی و نیز برخالف دیدگاه وبر که آن را با رویکرد
اجتماعی مطرح میکنند بر اس��اس ارزیابی صاحبنظران ،در این تحقیق ،گزارههای
اسناد تحول بنیادین در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی بیشترین پوششدهی را به ترتیب به
مؤلفۀ اجتماعی با  66/6درصد ،عبادی با  63/3درصد ،اخالقی با  46درصد و باورها
 40درصد و خانواده  20درصد اختصاص دادهاند .البته کمتوجهی به سایر گزارههای
اس��ناد قابلبررس��ی اس��ت .این مطالعه همچنین نش��ان داد که در تدوین گزارههای
یادش��ده ،رویک��رد اجتماعی و عبادی اس��اس تدوین آنها بوده اس��ت و رفتارهایی
مدنظر است که با این رویکرد سازگاری داشته باشد .از سوی دیگر مؤلفههای اخالق
و باورها ،نگرشها و عواطف نیز در این رویکرد اهمیت اساسی دارد.
مؤلفۀ باور و نگرش در نگاه اکثر اندیشمندان اسالمی و نیز صاحبنظران خارجی
مانند روکیچ ( )1973از جایگاه خاصی برخوردار است .توجه به عقاید و رفتار یادآور
نظریه کاتالت اس��ت که معتقد اس��ت متغیرهای ذهنی ،تعیینکنندۀ نوع رفتار اس��ت.
مهدویکنی ( )1387مانند روکیچ ( )1973معتقد است «مهمترین ویژگی سبک زندگی
اس�لامی ش��کلگیری آن حول محور گرایشها و باورهاس��ت»؛ همچنین در طراحی
اعم از اس�لامی و غیر اس�لامی ،نگرش ،در جایگاه ساقه و تنۀ
درخت س��بک زندگی ّ
درخت ،بهعنوان اصلیترین مؤلفۀ سبک زندگی مطرح شده است (کاویاني.)1391 ،
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همچنی��ن در پژوه��ش حاضر کمترین پوش��شدهی گزارههای اس��ناد در برنامۀ
درس��ی دورۀ ابتدایی به مؤلفههای زمانشناس��ی با  1/1درصد و دفاعی امنیتی با 2/2
درصد تعلق گرفته اس��ت .این نتیجه با سنجش اعتبار مؤلفههای دهگانۀ سبک زندگی
اس�لامی کاویانی نیز مشابهت داش��ته اس��ت ،بهطوریکه میانگین نمرۀ این مؤلفهها
از مابق��ی مؤلفهها کمتر بوده اس��ت (کاویانی ،1391 ،ص .)320 .الزم به ذکر اس��ت
بعضی از صاحبنظران بر روی این نکته که این مؤلفهها بهصورت مس��تقل در کنار
دیگ��ر مؤلفهها مطرح ش��دهاند ،معترض بودند و اعتقاد داش��تند که این دو میتوانند
زیرمجموعۀ دیگر مؤلفهها باشند .این مسئله نیز یکی از دالیل وزندهی و ارزشدهی
به مؤلفهها در این مطالعه بود.
نتایج مطالعاتی که با معیارهای س��بک زندگی غیر اس�لامی انجام ش��ده است ،با
نتایج این مطالعه همخوانی نداش��تند که از جملة آنها میتوان به نتایج تحقیق زارع
و ف�لاح ( )1391ک��ه مؤلفۀ لذتجویانه باالتری��ن امتیاز را از بی��ن مؤلفهها به خود
اختصاص داده اس��ت میتوان اش��اره کرد .تفاوت بین س��بک زندگی غربی با سبک
زندگ��ی ایران��ی و تأکید بر ضرورت اس��تفاده از مؤلفههای س��بک زندگی ایرانی در
تحقیقات دیگ��ران ،مانند مطالعۀ کاویانی ( )1391و صمیم ( )1393نیز عنوان ش��ده
است .همچنین بعضی از الگوهای سبک زندگی غربی که تأکید کمتری بر مؤلفههایی
همچون عبادی ،باور و اخالق داش��تهاند از نظر مبانی با رویکرد دینی کام ً
ال متفاوت
اس��ت؛ چراکه در رویکرد دینی و خصوص ًا در اسناد تحولی که با این رویکرد تدوین
شده اس��ت ،دستیابی به مراتبی از حیات طیبه (زندگی پاک در دنیا و آخرت) مدنظر
است .این نکته در مطالعۀ شریعتی ( )1392نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
خواجهنوری و همکاران ( )1393در ارتباط بین مؤلفههای سبک زندگی و هویت
ب��ر اهمیت هویت اجتماعی در این خصوص تأکید داش��ته اس��ت .همانطور که در
تعریف تربیت در اس��ناد آمده و در مباحث قبلی نیز بیان گردید ،هویت از مؤلفههای
اساسی تربیت است و در نظام تربیتی جایگاه خاصی دارد .نکتة پایانی اینکه رویکرد
اسناد تحولی آموزشوپرورش در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی «شکوفایی فطرت» است
که این مس��ئله با آنچه در مطالعۀ خطیبی ( )1392آمده ،مبنی بر اینکه ریش��ۀ س��بک
زندگی اسالمی در شکوفایی ارزشهای عقلی و فطری است ،نیز مطابقت دارد.
البته این مطالعه نیز آشکار کرد که این اهداف بر شکلگیری هویت اجتماعی اما
از نوع اس�لامی بیشتر تأکید دارد تا تقویت هویت فردی .دلیل این امر نیز احتماالً به
این نظریه برمیگردد که س��بک زندگی مناسب موجبات رضایت از زندگی و ارتقای
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سالمت روانی افراد را بهتر فراهم میکند .پژوهشهای نورمحمدی و صديقي ارفعی
( )1390و كجباف و همكاران ( )1390تأییدی بر این دیدگاه است.
ازآنجاکه ،هدف غائی تربیت در اسناد تحولی «دستیابی به مراتبی از حیات طیبه»
است ،آمادهسازی دانشآموزان دورۀ ابتدایی و نهادینهسازی سبک زندگی اسالمی در
آنها ،تضمینی بر زمینهس��ازی الزم برای تحقق این هدف ارزش��مند خواهد بود .به
نظر میرس��د ضروری است نتایج این مطالعه در اختیار تدوینکنندگان اسناد تحولی
قرار گیرد تا تفاوت موجود در توجه به مؤلفههای س��بک زندگی اسالمی را مالحظه
کنند و چنانچه این تفاوت (میزان پوش��شدهی به مؤلفههای س��بک زندگی اسالمی)
در اسناد تحولی موردنظر آنها نبوده است ،در بازنگریهای بعدی اسناد مورد توجه
قرار گیرند .از طرفی برای اطمینان از تحقق گزارههای مرتبط با سبک زندگی اسالمی
و جاری و س��اری بودن این اهداف تا س��طح کالس درس و نهادینهس��ازی آنها در
دانشآموزان این دوره ،پیش��نهاد میگردد ارزش��یابی از میزان توجه و پوششدهی به
گزارههای اس��ناد تولی��دی زیرمجموعه و مراحل بعدی فراین��د نظام تربیتی از جمله
تدوین برنامههای درس��ی و اهداف این دورۀ تحصیلی ،آمادهس��ازی معلمان و غیره،
نیز مدنظر باشد.
پیش��نهاد دیگری که مخاطب آن متخصصان حوزۀ س��بک زندگی اسالمی هستند
اینکه ،با توجه به عدم توازنی که در توجه به هر یک از مؤلفهها وجود دارد در تعیین
ده مؤلفۀ اصلی س��بک زندگی اسالمی و هموزنبودن آنها پژوهش مجددی صورت
پذیرد .چراکه مؤلفۀ زمانشناسی و مؤلفۀ دفاعی امنیتی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی
هموزن دیگر مؤلفهها ،مث ً
ال مؤلفۀ اجتماعی و یا مؤلفۀ خانواده ،نمیباشد.
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