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هدف این پژوهش، بررسلی میزان توجه به سلبک زندگی اسلامی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی، 
مورد نظر اسناد تحول بنیادین آموزش وپرورش، بوده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع 
تحلیل محتوا بود. ابتدا مؤلفه های ده گانۀ سبک زندگی اسامی شامل مهارت های اجتماعی، اعمال 
عبادی، باورهای اعتقادی، ارزش های اخاقی، مهارت های مالی، وظایف خانوادگی، مهارت های حفظ 
سامت، دانش و مهارت های تفکر، دانش و مهارت های دفاعی امنیتی و زمان شناسی شناسایی شد 
و به تأیید رسلید. سپس گزاره های مرتبط با این مؤلفه ها از اسناد تحولی شناسایی و استخراج و با 
اِعمال ضرایب در نظرگرفته شلده، داده های حاصل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش 
نشلان داد که اسلناد تحولی به طورکلی به اکثر مؤلفه های سلبک زندگی اسامی در برنامۀ درسی 
دورۀ ابتدایی توجه کرده و مؤلفه های مذکور پوشش دهی مناسبی داشته اند. در این میان، بیشترین 
پوشلش دهی به ترتیب به مؤلفه های مهارت هلای اجتماعی، اعمال عبلادی و ارزش های اخاقی و 
کمترین پوشش به مؤلفه های مالی، مهارت های دفاعی- امنیتی و زمان شناسی اختصاص داده شده 

است.

سبکزندگیاسالمی،برنامۀدرسیدورۀابتدایی،اسنادتحولبنيادینآموزشوپرورش

بررسی سبک زندگی اسالمی 
در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی 

از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش وپرورش

چكيده:
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مقدمه
انسان ها برای داشتن زندگی بهتر تمايل به با هم بودن و در اجتماع بودن دارند؛ چراکه بسیاری از 
امور زندگی آدمی در قالب زندگی اجتماعی پیش می رود. انسان ذاتاً اجتماعی آفريده شده است. عالمه 
طباطبايی معتقد اس��ت: »زندگی اجتماعی برای انس��ان نه تنها ذاتی است، بلکه يک ضرورت اجتماعی 
اس��ت«. وی معتقد اس��ت که منظور از آيۀ »يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم ش��عوبًا 
و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم1« آن اس��ت که »...ش��ما انسان ها يکديگر را بشناسید و امور 
اجتماعات و مواصالت و معامالتتان را بهتر انجام دهید« )طباطبايی، 1382(. از طرفی زندگی انسان ها، 
از همان آغاز، به موازات گسترش اجتماعات و با پیچیده تر شدن روابط و تعامالت اجتماعی، به تدريج 
وارد عرصه ها و روابط گوناگون جديدی ش��د که نیازمند قوانین و سازوکارهای خاصی گرديد )نبوي، 
1387(. »س��بک زندگی2« دس��تاوردی اس��ت که در اين عرصه برای دستیابی به زندگی سالم در سطح 

فردی و اجتماعی کمک شايانی به افراد می نمايد.

بيانمسئله
س��بک زندگی، ب��رای زندگی مطلوب، نیازمند آموزش اس��ت. بنابراين ضروری اس��ت نظام های 
آموزشی اين مسئلۀ اساسی را در رأس برنامه های خود قرار دهند. اسماعیلی )1390( با بررسی نظام های 
آموزش��ی در چند کش��ور دريافت که آموزش مهارت های زندگی برای تربیت شهروندانی مطلوب در 
برنامه های درسی اکثر کشورها وجود دارد. در کشور ايران نیز، اگرچه با توجه به مبانی دينی و فرهنگ 
و آداب ورس��وم ايرانی اين موضوع مورد تأکید سیاس��ت گذاران و انديش��مندان بوده است، اما تاکنون 
در عرصۀ عمل آن طور که شايس��ته است مورد توجه واقع نش��ده است. آن گونه که نتايج گزارش ها و 
آمارهای رس��می و غیررس��می نش��ان می دهد که ايران در ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی با آسیب ها و تهديدهای مختلفی مواجه است. از جمله می توان به گزارش سازمان 
بهزيس��تی کش��ور طی سال های اخیر اشاره نمود که در آن آمده است: به طور متوسط در هر سال شاهد 
رشد 15 درصدی آسیب های اجتماعی از قبیل قانون شکنی، بحران هويت، افزايش جرائم جنسی، آمار 
باالی س��قط جنین، خشونت و پرخاش��گری، تحديد 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 حاشیه نشینی هستیم )ردادی، 1387(. 
بنابراين نهادينه سازی سبک زندگی اسالمی در افراد جامعه خصوصاً کودکان و نوجوانان برای پیشگیری 
از گرايش آن ها به س��مت اين گونه آسیب ها بس��یار ضروری است و تالش و مشارکت دوسويۀ افراد، 
خانواده ها، رس��انه ها، نهادهای مذهبی و اجتماعی و دولتی به ويژه نظام آموزشی را طلب می کند. يکی 
از رسالت های اصلی نهاد تعلیم وتربیت و ديگر نهادهای مرتبط تربیتی آن است که اين گونه ارزش ها و 
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آموزه ها را در دانش آموزان نهادينه سازند. حاجیانی )1387( در اين زمینه بیان می کند: آموزش وپرورش 
موظف است از طريق ارائۀ الگوهای رفتاری صحیح در محتوای تربیتی کتاب های درسی، دانش آموزان 
را در مدارس با س��بک زندگی آشنا س��ازد و آن ها را برای رعايت اصول و قوانین جامعه، که بر اساس 
فلسفۀ دينی شکل گرفته اند، آماده نمايد. بنابراين نظام  تربیتی در نهادينه سازی سبک زندگی سالم برای 
شهروندان و پايه ريزی آن در هر جامعه بر اساس نگرش نظام تربیتی جامعه نقش کلیدی دارد. به تعبیر 
شايس��ته تر نهاد تعلیم وتربیت به خاطر کارکردهای گوناگون خ��ود، از جمله کارکرد »جامعه پذيری« يا 
»تربیت مدنی« در نهادينه سازی سبک زندگی تأثیر قابل توجهی دارد. چراکه اين کارکرد بدون ترديد عامل 
تداوم و استمرار حیات جامعه است و منجر به انتقال ارزش ها، باورها، نگرش ها، افکار و آداب ورسوم، 

مهارت ها و رفتارها به نسل جديد خواهد شد )مرزوقی، 1385(.
در ايران،  انديش��مندان تعلیم وتربیت، به دلیل مش��کالت عديده ای که در اين حوزه وجود داشت، 
از س��ال ها قبل مصّمم به ايجاد تغییر و تحول بنیادين در نظام تربیتی جمهوری اس��المی ايران بودند و 
تغییراتی جزئی نیز در س��ال های بعد از انقالب اس��المی در اين حوزه ايجاد کردند؛ اما اوج اين تحول 
با تصويب اس��ناد تحولی و اب��الغ آن ها به وزارت آموزش وپرورش برای اجرا از س��ال 1390 صورت 

پذيرفت.
اين اس��ناد که شامل س��ند تحول بنیادين، سند برنامۀ درسی ملی و سند مبانی نظری تحول بنیادين 
آموزش وپرورش جمهوری اس��المی ايران است، در سال 1390 از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصويب شد و به وزارت آموزش وپرورش جهت اجرا و پیاده سازی ابالغ گرديد. تعريفی که از تربیت در 
اين اسناد ارائه شده عبارت است از: »فرايندی تعاملی و زمینه ساز تکوين و تعالی پیوستۀ هويت متربیان، 
به صورتی يکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اس��المی، به منظور هدايت انس��ان در مسیر آماده شدن جهت 
تحقق آگاهانه و اختیاری مراتبی از حیات طیبه در همۀ ابعاد«. روشن است که اين فرايند بايد به صورت 
تعاملی و مستمر بین مربیان و متربیان صورت گیرد و در خأل صورت نمی پذيرد. در واقع تحقق شايستۀ 
آن مس��تلزم مشارکت فعال تمامی عوامل اجتماعی سهیم و مؤثر در تربیت است، به ويژه پشتیبانی مؤثر 
عناصر اصلی اجتماع و ارکان اين فرايند )خانواده، دولت، رس��انه ها و سازمان ها و نهادهای غیردولتی( 
بس��یار مهم اس��ت. برای درک عمیق تر اين تعريف نو از تعلیم وتربیت، باي��د گفت که در اين تعريف، 
ضمن توجه به نقش فرد، اساس��اً تربیت، عمل اجتماعی هدفمندی تلقی می شود که در آن، زمینه سازی 
برای هدايت همۀ افراد جامعه از طريق برقراری رابطۀ تعاملی بین مربیان و متربیان و در راستای تحقق 
شکل گیری جامعۀ صالح و پیشرفت مداوم آن توسط نظام اجتماعی صورت می پذيرد و بدين لحاظ بر 
جنبۀ اجتماعی فرايند تربیت تأکید فراوان ش��ده است )شورای عالی انقالب فرهنگی، 1390(. بنابراين، 
انتظار می رود نظام تربیتی ما در راس��تای هدف تعريف ش��ده، زمینۀ دستیابی متربیان به مراتبی از حیات 
طیبه را فراهم کند. آموزش سبک زندگی اسالمی می تواند بخشی از اين فرايند محسوب شود. لذا اين 
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مطالعه با هدف بررسی اسناد تحول بنیادين آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ايران از منظر توجه به 
سبک زندگی اسالمی انجام شده است. ازآنجاکه برنامۀ درسی در نظام آموزشی به عنوان مؤلفۀ محوری 
فرايند ياددهی- يادگیری اس��ت، در نظر اس��ت اين هدف محدود به برنامۀ درس��ی و آن هم در دورۀ 
ابتدايی، به عنوان دورۀ اساس��ی و پايه ای در تحصیالت دوازده س��ال رسمی و عمومی شود و عملیاتی 
گردد. بنابراين سؤال اصلی اين تحقیق آن است که: سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی 

موردنظر اسناد تحولی تا چه میزان مورد توجه بوده است؟
برای پاسخ دهی به اين سؤال الزم است معیارهايی برای سبک زندگی اسالمی جهت سنجش اسناد 
تحول بنیادين آموزش وپرورش در نظر گرفته شود. يکی از راه هايی که می توان به درک بهتری از مفهوم 
»س��بک زندگی اس��المی« از نظر انديشمندان مختلف دست يافت، بررس��ی عناصر و مؤلفه هايی است 
که صاحب نظران برای س��بک زندگی برش��مرده اند، يا در تحقیقات خود به عنوان شاخص از آن ها بهره 

برده اند.
در اين بررس��ی، که از طريق واکاوی و بررس��ی اسناد مورد نظر صورت گرفته است، الزم بود تنها 
معیارهايی برای بررسی و واکاوی آن ها مورد استفاده قرار گیرد که با اين مبانی هم خوانی بیشتری داشته 
باش��د. بر همین اساس ضمن بررسی مؤلفه های سبک زندگی از منظر صاحب نظران خارجی و داخلی، 
تالش گرديد آن دسته از مؤلفه هايی که با دامنۀ محتوايی و حدودوثغور سبک زندگی اسالمی نزديک تر 
اس��ت، انتخاب ش��ود. در اين میان مؤلفه های ده گانۀ سبک زندگی اس��المی ارائه شده در رساله دکتری 
کاويانی )1391(، انتخاب و پس از تأيید صاحب نظران، برای انجام مطالعه به کار گرفته شد. ضمن اينکه 
اين مؤلفه ها با ديدگاه پژوهشگرانی مانند، معافی )1392(، بشیری، علیزاده و کرمی )1386(، خطیبی و 
ساجدي )1392(، مهدوی کنی )1387(، معتمدی )1392(، شريعتی )1392( و موسوی گیالنی )1392( 
بیش��ترين هم خوانی را داش��تند، به ويژه برخی از اين معیارها به شکل غیرمستقیم توسط صاحب نظرانی 

چون ماکس وبر و بورديو  مورد تأيید قرار گرفته است.
مالک ها يا مؤلفه های ده گانۀ س��بک زندگی اس��المی که کاويانی )1391( در پژوهش خود بدان ها 
رس��یده و اس��ناد باالدس��تی آموزش وپرورش نیز با توجه به همان مؤلفه ها )مالک ها( مورد تحلیل قرار 

گرفته اند، به سه دسته به شرح زير تقسیم می شوند:

1. تکالیف و رفتارها در برابر خود
1.1. مالک سالمت: به اموری نظر دارد که آن امور به گونه ای در سالمت جسمانی و روانی فرد ايفای 

نقش می کنند؛
1.2. مالک مالی: رفتارهايی که مس��تقیم يا غیرمس��تقیم به امور اقتصادی و مادی زندگی فرد مربوط 

می شود؛
1.3. مالک تفکر و علم: به س��احِت شناختی فرد اشاره دارد، ازجمله شناخت های فعلی فرد، تالش 
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برای افزايش ش��ناخت های خود، شناخت جامعه و نظام هستی، جايگاهی که فرد برای علم و 
تفکر قائل است و مواردی از اين قبیل؛

1.4. مالک اخالق: به صفات و رفتارهای درونی شده ای از فرد گفته می شود که موجب بهبود روابط 
او با ديگران می شود، وظیفۀ رسمی و قانونی او محسوب نمی شود و اگرآن ها را ترک کرد کسی 

مؤاخذه اش نخواهد کرد؛
1.5. مالک زمان شناس��ی: به وظايف فرد در اس��تفادۀ بهینه از زمان مربوط می شود )کاويانی، 1391، 

ص. 21(.

2. تکالیف و رفتارها در برابر دیگران و جامعه
2.1. ش��اخص اجتماعی: به وظايفی از زندگی که فرد در ارتباط با ديگران و با نهادهای اجتماعی و 

سیاسی دارد مربوط می شود و فراتر از خود و خانوادۀ هسته ای است؛
2.2. ش��اخص خانواده: به رفتارها و روابط فرد از اين حیث که عضوی از يک خانواده اس��ت اشاره 

دارد؛
2.3. شاخص دفاعی امنیتی: وظايفی که با امنیت افراد و جامعه مرتبط است.

3. تکالیف و رفتارها در برابر خداوند
3.1. شاخص عبادی: به وظايفی از زندگی که به رابطۀ میان فرد و خداوند مربوط می شود و فرد را 

به عنوان عبد خداوند نشان می دهد؛
3.2. شاخص باورها: به مفاهیم درونی شده ای اشاره دارد که مستقیماً وظايف رفتاری زندگی نیستند، 
اما در اليه های زيرين شناختی، عاطفی و ايمانی فرد حضور دارند و خودآگاه يا ناخودآگاه نقش 

تعیین کننده ای در رفتارهای او ايفا می کنند.

در اين مقاله گزاره های اس��ناد تحولی آموزش وپرورش با مؤلفه های ده گانۀ فوق انطباق داده ش��د و 
میزان توجه اسناد مذکور به اين مؤلفه ها مورد بررسی قرار گرفت.

تعاریفسبکزندگیوسبکزندگیاسالمی
اصطالح س��بک زندگی از مفاهیمی اس��ت که آن را در حوزۀ جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، 
برای بیان پاره ای واقعیت های فرهنگی مطرح می کنند و به کار می برند. اين اصطالح برای نخس��تین 
بار در روان شناسی، از سوی آلفرد آدلر3 )1922؛ به نقل از مهدوی کنی، 1387، ص. 211( روان شناس 
اتريشی به کار گرفته شد. آدلر سبک زندگی را شامل همۀ رفتارها، افکار، احساسات فرد و حرکتش 
به س��وی هدف می داند. شاگردان آدلر اين تعريف را گس��ترش دادند. آن ها سبک زندگی را در قالب 
درخت نمودار س��بک زندگی تعريف کرده اند. ريشه های اين درخت را سالمت، ظاهر افراد، نگرش 
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والدين، وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، ترکیب و تعداد جمعیت خانواده و نقش جنسیتی در 
خانواده )دختر يا پس��ر بودن( می س��ازد، اما تنۀ درخت شامل دانش ها، تفکرات، احساسات، باورها و 
ارزش های فرد دربارۀ خود، خانواده، جامعه، خدا، ش��غل، نظام هستی و تولید نسل است. شاخه های 
درخ��ت زندگی وظايف فرد را در ارتباط با خود، خدا، خانواده، جامعه، ش��غل، نظام خلقت و تولید 
نسل می سازد )کاويانی، 1391، ص. 26( اگر بخواهیم از منظر گئورک زيمل4 )1971( تعريفی کوتاه 
از س��بک زندگی ارائه دهیم، بايد بگويیم: سبک زندگی، کل به هم پیوسته ای است از صورت هايی که 
فرد با توجه به انگیزه های درونی خود و به واسطۀ تالشی که برای ايجاد توازن میان شخصیت ذهنی 
و زيس��ت محیطی عینی و انس��انی اش به انجام می رس��اند، برای زندگی خود برمی گزيند. از نظر وبر 
سبک زندگی در قالب پايگاه و گروه منزلتی معنی پیدا می کند. همچنین وبر در مورد اديان و مذاهب 
مختلف، نگاهی جامعه شناس��انه به اديان دارد. او می خواهد معین کند که نیروهای مذهبی تا چه حد 

به طور کیفی در شکل گیری سبک زندگی در جهان سهم داشته اند )کاويانی، 1391(

افکار
)نظام های  معنایی(

تصاویر جهان
منابع)جهان بینی(

شرایط ساختاری
)محیطی(

سبک زندگی
)کنش(

 نمودار  1.   رابطة دین با سبک بازندگی                                                                                                                                   

مدل وبر، در اينکه دين چگونه و در چه مواردی »می تواند« با س��بک زندگی پیوند داش��ته باشد )و 
بر آن تأثیر گذارد(؛ يکی از الگوهای پايه است. در واقع در اين الگو کنش به معنای عام است که از آن 
برای بحث س��بک زندگی اس��تفاده می شود. بر اساس اين الگو، تعامالت، تمايالت و منابع، کنش، يا به 
تعبیری، انتخاب فرد را پديد می آورد که به الگو يا مجموعۀ حاصل از آن س��بک زندگی می گويیم. به 
بیانی مش��روح تر تمايالت فرد يا الگو يا مجموعۀ حاصل از آن را س��بک زندگی گويند. از جمله داليل 

پیوند دين با سبک زندگی از ديدگاه وبر عبارت اند از:
1. دين می تواند حاوی آگاهی ها، تجربیات و تمايزهايی میان امور قدسی و غیر آن )جهان بینی( باشد 
که فرد را در شناخت خود و جهان پیرامونش کمک کند و در ترسیم طرحی از آن ها در ذهنش و 

تعیین از خود، ياری رساند؛
2. دي��ن احس��اس هايی را در فرد برمی انگی��زد )ترس، احترام ايمنی، رضاي��ت، گناهکاری و...( که 

می تواند در احساس کهتری فرد تأثیر گذارد و آن را تقويت و يا تضعیف کند؛
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3. دين عموماً دارای مجموعه ای از قواعد و قوانین، ارزش ها و هنجارهای رفتاری )احکام و اخالق(، 
شعائر و مراسم است و مدعی است بهترين الگوی زندگی را به افراد و جامعه پیشنهاد می کند؛

4. دين می تواند بر خالقیت فرد تأثیر گذارد و او را در مواجهه با محدوديت وراثتی و محیطی توانمند 
يا ناتوان سازد؛

5. دين به طورمعمول دارای نهادهای اجتماعی و جمعی نسبتاً منسجم از پیروان است و اين خود در 
شکل گیری اجتماعی شدن فرد و طبعاً شناخت او از اين محیط اثر می گذارد.

6. دين معموالً شناختی تودرتو يا رتبی )سلسله مراتبی( و عمیق از جهان به فرد ارائه می کند و سیر 
در مس��یر آن و عبور از هر مرحلۀ آن راه را برای ورود به مرحلۀ بعد هموار می س��ازد. پس دين 
می تواند در همۀ مراحل رشد، تأثیرگذاری خود را حفظ کند )کاويانی، 1391، ص. 48(. مهدوی 
)1387( کنی نیز معتقد اس��ت دين می تواند در ايجاد عادت واره ها، س��لیقه و زيبايی شناسی و در 
نتیجه س��بک های زندگی نقش ايفا کرده و جدای از س��بک زندگی دينی، در ش��کل گیری ديگر 

سبک های زندگی نیز دخیل باشد.

بورديو5 سبک زندگی را شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کنندۀ فرد در عرصه هايی مانند تقسیم 
ساعات شبانه روز، نوع تفريحات و ورزش، شیوه های معاشرت، آداب سخن گفتن و راه رفتن می داند که 
عینیت يافته و تجسم يافتۀ ترجیحات افراد است ) به نقل از باکاک، 1381(. گويفرا و ديگرونیمو6 )1999( 
س��بک زندگی را ش��امل سیاست ها، مذهب، س��المتی، روابط صمیمانه با ديگران تعريف می کند. همۀ 
اين موارد در ش��کل دهی به س��بک زندگی يک فرد نقش دارد. از نظر اين دو صاحب نظر سبک زندگی 
نگرش های فرد، روش زندگی، ارزش ها و ديد جهانی فرد را منعکس می کند. همچنین سبک زندگی را 

وسیله ای برای انعکاس هويت فردی و ايجاد نمادهای فرهنگی می دانند.
از نظر حاجیانی سبک زندگی در حوزۀ مطالعات فرهنگی، به مجموعه رفتارها، الگوها و کنش های 
هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و زندگی اجتماعی اوس��ت، اطالق می ش��ود و نش��ان دهندۀ کّم و 
کیف نظام باورها و کنش های فرد اس��ت. س��بک زندگی را می توان در تمامی کنش ها و رفتارهای فرد 
و در تعام��الت و ارتباطات وی با ديگران، طبیعت و به طورکلی محیط اجتماعی اطراف وی که معموالً 
قابل مشاهده و توصیف و اندازه گیری است مالحظه و مشاهده کرد )حاجیانی، 1387(. سبک زندگی در 
هر جامعه، شخصیت و هويت فردی و جمعی احاد آن جامعه را نمايان می سازد؛ و درواقع، به طورکلی 
می توان تمايز فرهنگی و تمدنی جوامع را بر اس��اس س��بک زندگی مردم هر جامعه تشخیص داد. اين 
نگرش و باورها در هر جامعه ای متأثر از عوامل متفاوتی اس��ت. بررس��ی ها نش��ان می دهد که »س��بک 
زندگی« مبیّن بخشی از فرهنگ است که در جوامع امروزی نقش مهمی در زندگی مردم بازی می کند، 
چراکه با مسائل کلیدی و حساسی همچون هويت )تمايز( فردی و اجتماعی و فعلیت بخشیدن به قدرت 

تشخیص و انتخاب، يا دست کم ايجاد احساس آزادی با عمل پیوند خورده است.
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موس��وی گیالنی )1392( منظور 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، تفريحات، روابط با 
يکديگر، طالق و ازدواج، نوع معیشت، شیوۀ کسب وکار، نحوۀ مراقبت از جانوران و يا شیوۀ عبادت 

می داند.
ش��ريعتی )1392( در نوشتاری با عنوان »درآمدی بر س��بک زندگی اسالمی در آيات و روايات« 
بیان می کند که س��ه س��بک زندگی وجود دارد: يک س��بک زندگی زاهدانه که در واقع ترک دنیاست 
زيرا ]زاهد[ دنیا را عامل اصلی تخريب هويت و ش��خصیت آدمی می داند. دوم سبک زندگی فلسفی 
کام جويانه اس��ت که هیچ گونه اعتقادی به آخرت ندارد و صرفًا در پی کام جويی از دنیا اس��ت و سوم 
ديدگاه 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 می داند. تنها ديدگاه اخیر اس��ت که می تواند به يک زندگی س��الم منجر 

شود.
خطیبی و ساجدی )1392( در مطالعۀ خود آورده اند که سبک زندگی اسالمی ريشه در شکوفايی 
ارزش های عقلی و فطری دارد و در حیات عقالنی تجلی می يابد. حیات طیبۀ اسالمی، رهاورد سبک 

فردی عقالنی و سلوک اجتماعی عاقالنه است.
مهدوی کنی )1387(، پس از بررس��ی ديدگاه های مختلف در باب سبک زندگی، می گويد: سبک 
زندگی اعّم از بعد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. به عبارتی ديگر سبک زندگی همۀ حوزه های 
رفتاری اعّم از سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ش��امل می شود. سبک زندگی عین تک تک 
رفتارها نیس��ت، بلکه »الگوی همگرا« و کلیتی انتزاعی از اين رفتارها اس��ت. مهم ترين ويژگی سبک 
زندگی، شکل گیری آن حول محور گرايش هاست. اهمیت سبک زندگی در اين است که سطحی ترين 

اليه های زندگی را به عمیق ترين اليه های آن پیوند می زند.
معتمدی )1392( در پژوهش خود آورده اس��ت که س��بک زندگی يعنی آن گونه که ما با خداوند، 
خود، ديگران و طبیعت )هس��تی( با اس��تناد به روايات معصومین)ع( و آيات قرآن تعامل داريم. اين 
پديده وقتی مطلوب و متناس��ب با ارزش های اس��المی است که فرد به تمام روابط چهارگانه )ارتباط 
با خدا، خود، ديگران و طبیعت( توجه داش��ته و اهمیت هر يک از اين تعامالت را در چارچوبی که 

دستورات اسالمی مشخص کرده است مدنظر داشته و نسبت به آن ها غفلت نورزد.
معاف��ی )1392( س��بک زندگی اس��المی را مجموعه تکالی��ف و رفتارهای برگرفت��ه از باورها و 
اعتق��ادات اس��المی می داند که با توجه ب��ه آموزه های دينی )قرآن و تعالی��م اهل بیت( و در ارتباط با 
عرصه های چهارگانۀ خود، جامعه، خداوند و نظام خلقت می داند که عمل به آن ها، نیل به حیات طیبۀ 

فردی و اجتماعی را تضمین می کند.
کاويانی )1391، ص. 18( معتقد است سبک زندگی اسالمی، ازآن جهت که »سبک« است به رفتار 
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می پردازد و لذا با ش��ناخت ها و عواطف ارتباط مس��تقیم ندارد، ولی ازآن جهت که »اس��المی« است، 
نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناخت ها باشد. بر اين اساس درست است که در سبک زندگی عمق 
اعتقادات و عواطف و نگرش فرد سنجیده نمی شود، بلکه رفتارهای او مورد سنجش قرار می گیرد؛ اما 
هر رفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد، بايد حداقل هايی از شناخت ها و عواطف اسالمی را 
هم پشتوانۀ خود قرار دهد. در سبک زندگی از ديدگاه روان شناسی، جامعه شناسی، علوم پزشکی و... ، 
فقط به رفتار نگاه می شود و هیچ کدام از آن ها به نیِت افراد و عواطف و شناخت هايی که پشتوانۀ آن 
رفتارهاست، کاری ندارند؛ ولی سبک زندگی اسالمی نمی تواند نیت ها را در نظر نگیرد و درعین حال 
که تأکید آن روی رفتار اس��ت، به حداقل های عواطف و ش��ناخت ها نیز نظر دارد. در واقع، در سبک 
زندگی اس��المی می شود رفتارها را به مهره های )تسبیح( متعددی تشبیه کرد که علوم انسانی به خود 
آن مهره ها و بدون ارتباط با عوامل ديگر می پردازند، ولی در سبک زندگی اسالمی نه تنها به خود آن 
مهره ها، بلکه به آنچه س��بب ارتباط آن ها با هم می ش��ود و همانند نخ تسبیح در تمام آن ها وجود دارد 

نیز می پردازد.
اکنون با توجه به تعاريف فوق نتیجه می گیريم:

- دين و نیروهای مذهبی )حداقل در جوامع مذهبی و جهان س��وم( عامل اساس��ی در شکل دهی 
ب��ه رفتاره��ای فرد در زمینه های مربوط ب��ه خود، خدا، جامعه و نظ��ام خلقت اند و خانواده در 

شکل گیری آن رفتارها نقش اساسی دارد.
- دين کِل به هم پیوسته ای از باورها و اعتقادات است که به رفتارهای فرد انگیزه و جهت می دهد. 

اين رفتارها، بین شخصیت ذهنی فرد و محیط اجتماعی و زيستی او توازن ايجاد می کند.
- دي��ن از طريق نهادهاي��ی که به وجود می آورد، در رفتارهای اجتماعی فرد و س��بک زندگی او 

تأثیر می گذارد.
- تکالیف دينی مجموعه ای از الگوهای رفتاری می س��ازد که به آن سبک زندگی می گويند. سبک 
زندگی انتخابی هويت فردی و اجتماعی فرد را مش��خص می کند و موجب تمايز افراد جوامع 

از يکديگر می شود.
- س��بک زندگی مجموعه ای از رفتارهای قابل مش��اهده، الگوها و کنش هايی است که معطوف به 

ابعاد هنجاری و زندگی اجتماعی هر فرد است.
- س��بک زندگی ازآن جهت که س��بک است به رفتار مربوط می ش��ود، اما سبک زندگی اسالمی با 

شناخت و عواطف نیز مربوط می شود.
- س��بک زندگی همۀ حوزه های رفتاری اعّم از سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل 
می شود. سبک زندگی عین تک تک رفتارها نیست، بلکه »الگوی همگرا« و مجموعۀ انتزاعی از 

اين رفتارهاست.
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- سبک زندگی مجموعۀ عاليق، عقايد و رفتارهاست که جهت گیری های رفتاری يک فرد، گروه 
و يا فرهنگ را مشخص می کند.

- س��بک زندگی ترکیبی از انگیزه ها، نیازها و خواس��ته های فرد اس��ت که از فرهنگ، خانواده و 
گروه های مرجع اجتماعی متأثر می شود.

- در اکث��ر تعاريفی که صاحب نظران ايرانی از س��بک زندگی ارائ��ه کرده اند بر تکالیف و وظايف 
مرتبط با خود، خدا، جامعه و نظام خلقت تأکید شده است.

به طورکلی می توان گفت س��بک زندگ��ی مجموعه ای از الگوهای رفتاری هر انس��ان تحت تأثیر 
اعتقادات، ارزش ها، باورها، انگیزه ها و عاليق اوس��ت که هويت وی را می س��ازد. اما س��بک زندگی 
اسالمی، برای مسلمانان، مجموعه ای از الگوهای رفتاری به هم پیوسته و برگرفته از دين اسالم- مبتنی 
بر آموزه های قرآنی، زندگی ائمه و اقوال پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع(- باورها و اعتقادات اجتماعی 
مردم است که مشخص می کند ما در ارتباط با خود، خدا، جامعه و نظام خلقت چه وظايف و تکالیفی 
داريم و اين ش��امل همۀ حوزه های رفتاری اعّم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. در 

سبک زندگی اسالمی نقش عاليق و انگیزه های فردی کم رنگ تر است.

برنامۀدرسیدردورۀابتدایی
تعاريفی که در اس��ناد باالدس��تی از برنامۀ درس��ی ارائه شده نش��ان از اهمیت و جايگاه خاص و 
مح��وری آن در نظ��ام تربیت دارد. از جمله در س��ند »مبان��ی نظری تحول بنیادين« آمده اس��ت که: 
»برنام��ۀ درس��ی به مجموعه فرصت های تربیتی نظام مند و طرح ريزی ش��ده و نتاي��ج مترتب بر آن ها 
اطالق می ش��ود که متربیان برای کسب شايس��تگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیت بر اساس 
نظ��ام معیار اس��المی در مع��رض آن ها قرار می گیرند تا ب��ا تکوين و تعالی پیوس��تۀ هويت خويش، 
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 فرايند آموزش و وسیله ای برای 
تحقق اهداف آموزش وپرورش می باش��د که اين اهداف پويا و مطاب��ق با تغییرات نیازهای اجتماعی 
و اقتصادی هس��تند )مرکز اروپايی توس��عه آموزش حرفه ای7، 2012(. ريچ��اردز8 )2013( نیز برنامۀ 
درسی را نقشه يا طرحی کلی برای يک دورۀ آموزشی و چگونگی تبديل محتوای يک دوره به برنامۀ 
 کلی برای ياددهی و يادگیری، که دس��تیابی به نتايج يادگیری مورد نظر را ممکن می س��ازد، تعريف 

می کند.
برنامۀ درس��ی محصول برنامه ريزی درس��ی اس��ت که خود دارای چهار مرحلۀ طراحی، تدوين، 
اجرا و ارزش��یابی اس��ت. اولین مرحلۀ برنامه ريزی درسی، طراحی است. مهم ترين بخش کار در اين 
مرحله، تعیین منابع برنامۀ درس��ی اس��ت که به نوعی اهداف برنامۀ درسی نیز از آن طريق شناسايی و 
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تعیین می شوند. در نظام آموزشی جمهوری اسالمی ايران که به صورت متمرکز مديريت می شود، اين 
منابع می بايس��ت از طريق واکاوی اسناد تحولی شناس��ايی و تعیین شوند. بنابراين ضروری است در 
اس��ناد تحولی آموزش وپرورش به س��بک زندگی اسالمی نیز، که يکی از شايستگی های اساسی برای 
دانش آموزان برای داشتن آينده ای روشن و موفق به حساب می آيد، توجه شده باشد. برای اطمینان از 
اين توجه، در اين مطالعه اسناد يادشده مورد بررسی و واکاوی قرار گرفتند تا میزان عنايت اين اسناد 

به سبک زندگی اسالمی معلوم گردد.
دورۀ ابتداي��ی يکی از حس��اس ترين و بااهمیت ترين دوره های تحصیلی اس��ت که در تعريف و 
مأموريت دوره های تحصیلی، آموزش مهارت های پايه و اساسی در اين دوره پیش بینی شده است. بر 
همین اساس اين مطالعه محدود به دورۀ ابتدايی شده است. از ديگر داليل اهمیت اين دورۀ تحصیلی، 
سرمايه گذاری کشورهای پیشرفته و به کارگیری افراد باتجربه در آن است. برای مثال، در کشور آلمان، 
کسانی که می خواهند آموزگار شوند بايد از قابلیت های خاصی برخوردار باشند و مدت زمان بیشتری 
را صرف تحصیل در آموزش ابتدايی نمايند )عظیمی و حاجی حسین نژاد، 1385(. از طرفی برنامه های 
درسی مدارس ابتدايی بايد عالوه بر هدف های برنامۀ درسی سنتی، هدف های جديدی را نیز به عنوان 
مالک هايی در نظر بگیرد تا دانش آموزان بتوانند در جامعۀ امروز و فردا به طور مناس��ب عمل کنند و 
در جامعۀ پیچیده و به سرعت در حال تغییر، به طور موفقیت آمیزی زندگی کنند )تقی پورظهیر، 1387، 
ص. 16(. اين دوره فرصت بسیار مناسبی را برای آغاز و تداوم يادگیری و تحصیل برای دانش آموزان 
فراهم می س��ازد، به گونه ای که اگر در اين دوران، آموزش و تعالیم الزم به دانش آموزان داده نش��ود، 

جبران آن در دوره های بعدی بسیار مشکل خواهد بود )مرزوقی و صفری، 1385(.
کارکرد برنامۀ درس��ی دورۀ ابتدايی به وسیلۀ دو عامل اساسی تعیین می شود. از يک سو، میلیون ها 
کودک مدرس��ه رو در کش��ور وجود دارند. کودکانی با امکان بس��یار زياد برای زندگی در جامعه، اما 
متفاوت از نظر توانايی و ظرفیت يادگیری. از س��وی ديگر، در جامعه مس��ائل بی شماری وجود دارد 
و بايد برای بهبود و غنی تر کردن زندگی انس��ان ها کارهايی انجام گیرد. بنابراين برنامۀ درس��ی دورۀ 
ابتدايی ش��امل تجاربی اس��ت که کودکان از طريق آن به خودش��کوفايی می رس��ند و در همان زمان 
ياد می گیرند که برای س��اختن جامعۀ خوب، کش��ور خوب و بهتر زيس��تن همگان مش��ارکت کنند 
)تقی پورظهیر، 1387، ص. 22(. همچنین برنامه ريزان درس��ی دورۀ ابتدايی بايس��تی به وابستگی های 
زندگی معاصر و تغییرات سريع که خانواده ها با آن مواجه هستند، توجه کنند. مدارس ابتدايی نیز بايد 
کودکانی را برای ش��هروندی جامعۀ اطالعات محور با توسعۀ اقتصادی و دنیای هوشمند آماده سازند 
)تقی پورظهی��ر، 1387، ص. 48(. با اين اوصاف دورۀ تحصیلی ابتدايی از حس��اس ترين و به تعبیری 
سرنوشت س��ازترين دوره های تحصیلی اس��ت، زيرا شايس��تگی هايی که کودکان در اين دوره کسب 

می کنند ماندگاری بیشتری خواهد داشت.
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پيشينۀپژوهش
در زمینۀ سبک زندگی، در داخل و خارج کشور، پژوهش های زير انجام شده است.

الف: پژوهش های داخل کشور
در ارتب��اط ب��ا عنوان پژوهش م��ورد نظر، با توجه به جديد بودن اين موضوع، پژوهش��ی مرتبط با 
اين موضوع مش��اهده نش��د. اما در ارتباط با خرده سبک های زندگی، رابطۀ سبک های زندگی با هويت 
اجتماعی، مقايسه سبک زندگی ايرانی با سبک زندگی غربی، رابطۀ سبک زندگی با شادی و رضايت از 
زندگی، امکان کّمی سازی و سنجش سبک زندگی اسالمی، بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و تأثیر 

آن بر بهداشت روان انسان پژوهش های زير شناسايی شد:
زارع و فالح )1391( در تحقیقی در خصوص »سبک زندگی جوانان تهرانی و عوامل مؤثر بر آن«، 
بر مبنای تحقیقات تجربی و نظريه های موجود، اين سبک های زندگی را در بین جوانان تهرانی شناسايی 
کرده است: سبک زيبايی شناختی- لذت جويانه، کارکردگرايانه، خرده فرهنگی و انفعالی؛ و بر اساس نتايج 
باالترين مؤلفه را از نظر جوانان، سبک زندگی لذت جويانه و کم ترين را سبک زندگی منفعالنه بر شمرده 

است. او نتیجه می گیرد که جوانان شناخت درستی از سبک زندگی سالم ندارند.
خواجه نوری، پرنیان و همت )1393( در پژوهشی با عنوان »رابطۀ سبک زندگی و هويت اجتماعی« 
که مبتنی بر نظريۀ گیدنز9 کار کرده است، متغیرهای سبک زندگی را شامل مصرف محصوالت فرهنگی، 
فعالیت فراغتی، مديريت بدن، میزان اس��تفاده از رس��انه ها و الگوهای خريد تعريف می نمايد و نتیجه 
می گیرد که بین هويت اجتماعی با سبک زندگی مذهبی و سنتی و ساير سبک های زندگی فردی مانند 
س��بک زندگی موسیقیايی- مدرن و س��بک زندگی معطوف به ورزش و سبک زندگی دوستانه، ارتباط 
مثبت و معناداری وجود دارد و درمجموع نزديک به 62/7 درصد از تغییرات هويت اجتماعی را تحت 

پوشش می دهند.
صمیم )1393( در مطالعۀ خود با عنوان »فراتحلیلی بر پژوهش های مرتبط با س��بک زندگی« اذعان 
می کند که نوع سبک زندگی ايرانی با نوع غربی آن تفاوت دارد. وی برای شناخت بیشتر اين تفاوت ها 
به بررس��ی برخی از مطالعات داخلی جامعه شناس��ان ايرانی بر روی سبک زندگی غربی پرداخته است 
و می گويد نتیجۀ پژوهش های موردنظر در حوزۀ س��بک زندگی در جامعۀ ايرانی نشان می دهد که اوالً 
اکثريت افراد جامعه به س��بک زندگی اس��المی- ايرانی وفادارند و ثانیاً برخی از نگرش ها و رفتارهای 
جامعۀ غربی، به ويژه برای آن بخش از جامعۀ ايرانی که وفادار به سنت های خود می باشند، کارايی ندارد.
کجباف، سجاديان، کاوياني و انوري )1390( در پژوهشی تحت عنوان »رابطۀ سبک زندگی اسالمی 
با شادکامی و رضايت از زندگی« پژوهشی را با مشخصات زير انجام دادند و به نتايج زير دست يافتند: 
جامعۀ آماری در اين پژوهش از میان 300 نفر از دانش��جويان س��ال تحصیلی 90-89 ش��هر اصفهان به 
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روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ش��دند و پرسش نامه های 29 سؤالی شادی )آکسفورد( و 25 سؤالی 
س��بک زندگی اس��المی کاويانی بر روی آنان اجرا ش��د. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون 
چندگانه استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که بین انتخاب سبک زندگی اسالمی و خرده مقیاس های 

شادکامی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
کاويانی )1391( در پژوهش��ی با عنوان »کّمی س��ازی و سنجش سبک زندگی اسالمی« مطالعاتی را 
در خصوص ويژگی های سبک زندگی اسالمی، مؤلفه های سبک زندگی اسالمی، مقايسۀ سبک زندگی 
اس��المی با س��بک زندگی از ديدگاه آدلر، امکان کّمی س��ازی مؤلفه های سبک زندگی اسالمی از طريق 
مطالعۀ روشمند متون اسالمی و روان سنجی انجام داده است. پژوهشگر از پرسش نامه ای 25 سؤالی برای 
درک امکان کّمی سازی مؤلفه های سبک زندگی اسالمی استفاده کرده است. نمونۀ آماری در اين مطالعه 
دو گ��روه بوده ان��د. گروه اول 25 نفر از صاحب نظران دينی و گروه دوم از بین 300 نفر از دانش��جويان 
و طلبه های حوزۀ علمیه قم انتخاب ش��دند. روش نمونه گیری از ن��وع تصادفی بوده و ابزار گردآوری 
اطالعات ش��امل متون دينی، مصاحبۀ نیمه سازمان يافته، پرسش نامه و دو آزمون »سبک زندگی اسالمی« 
)محقق س��اخته( و »جهت گیری مذهبی« در سه بعد عاطفی شناختی و رفتاری بود. نتايج اين مطالعه به 

شرح زير است:

1. سبک زندگی اسالمی الگويی همگرا از همۀ رفتارها اعّم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
اخالقی، اعتقادی و... تحت تأثیر آموزه های دينی است.

2. مؤلفه های سبک زندگی اسالمی شامل ده مؤلفۀ اجتماعی، عبادی، باورها، اخالقی، مالی، خانوادگی، 
سالمت، تفکر و علم، دفاعی و امنیتی و زمان شناسی است.

3. ش��باهت های س��بک زندگی اس��المی و س��بک زندگی آدلری، در توجه به ارزش ها کل نگری، 
غايت گراي��ی، جهت يابی فردی، خود خالق، جبرگرايی ضعی��ف، نظريۀ میدان اجتماعی، تالش 
برای برتری، اولويت دادن به هوش��یاری، آسیب شناس��ی و درمان، تأکید بر پیش��گیری و پذيرش 
کارکردهای س��بک زندگی است. تفاوت ها ش��امل محدودۀ کارکردهای سبک زندگی، معیارهای 
کهتری و مهتری واقعی، معیارهای احس��اس کهتری و مهت��ری، معیارهای جبران، محدودۀ اصل 
غاي��ت، نگرش های کلی حاکم بر زندگی، مبتنی بودن و يا نبودن س��بک زندگی بر دين، جايگاه 
اراده در ش��کل گیری سبک زندگی، مصاديق ريشه های سبک زندگی و در نهايت عدم توجه آدلر 

به معنويت است
4. مالک های س��بک زندگی اس��المی که از طريق ضريب همبستگی پیرسون )0/64( به دست آمده 
است، نشان داد که اين مالک ها قابل کّمی شدن است و آزمون ساخته شده ويژگی های روان سنجی 

الزم را دارد.
نورمحمدی و صديقی ارفعی )1390( در پژوهشی با عنوان »بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و 
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تأثیر آن بر بهداشت روان انسان« به اين نتیجه رسیدند که انتخاب سبک زندگی اسالمی ايرانی موجب 
می شود که انسان از طريق عقل و قلب موفق به برقراری رابطه با وجود متعالی شود. اين رابطه موجب 

ارتقای سالمت روانی افراد و کاهش اختالالت روانی در افراد می گردد.

ب: پژوهش های خارج از کشور
در خصوص مطالعات خارج از کش��ور در ارتباط با سبک زندگی، اين پژوهش ها را می توان به سه 

دسته تقسیم کرد:
1. مطالعات متمرکز بر سبک زندگی با توجه به موقعیت اجتماعی

مطالعات اولیه متمرکز بر تحلیل وضعیت اجتماعی فرد و موقعیت او در داخل ساختار خويشاوندی 
اس��ت. تورش��تاين وبلن )1991(، با طرح مفهوم »هم چش��می و رقابت«، باب اين 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 
می پذيرند و تمايل دارند که مردم موقعیت آن ها را در جامعه از اين طريق بشناسند. وبر اشاره می کند که 
سبک های زندگی، عناصر متمايزکنندۀ افراد است و با موقعیت اجتماعی فرد عمیقاً مرتبط است. افراد 
مدگرا بدين طريق می خواهند پرستیژ اجتماعی خود را به ديگران نشان دهند. زيمل در پژوهش خود با 
نام »تحلیلی رسمی بر سبک های زندگی« متغیرهايی مانند فردی شدن، تشّخص، تفاوت و گرفتن تأيید 

رسمی از سوی ديگران را شناسايی کرد )به نقل از کاوياني، 1391(.

2. مطالعات متمرکز بر سبک زندگی به عنوان یک روش تفکر
اين مطالعات ريشه در تحلیل روانکاوی دارد. اين تفکر ابتدا با مطالعات آدلر، روان شناس اتريشی، 
شروع شد در اين رويکرد سبک زندگی به عنوان يک سبک شخصی و در درون چارچوبی از ارزش ها و 
اصولی که فرد پذيرفته است و به رفتارهای او جهت می دهد تفسیر می شود. سبک زندگی در سال های 
اولیه زندگی و در خانواده ش��کل می گیرد و در پايان به يک نظام قضاوتی در فرد منجر می ش��ود که به 
اعم��ال او جهت می دهد )مهدوي کني، 1386(. اين طرز تفکر را در پژوهش  روکیچ10 )1973( می توان 
رديابی کرد؛ و س��رانجام در پژوهش لین، کاله و گورل اَتي11 )2014( گسترش يافت و به عنوان »نیمرخ 
ارزش های فردی« معروف شد. بر اساس اين رويکرد الگوهای مختلفی از مقیاس های ارزشی به صورت 

سلسله مراتبی سازمان دهی شد و با گروه های جمعیت های مختلف مطابقت داده شد.
يانکلوي��چ12 )1964( و ولز13 )2011( بعدها رويکرد »نگرش، عقايد، تمايالت« را مطرح کردند که 
بر مبنای روندهای اجتماعی- فرهنگی بنا نهاده ش��ده اس��ت. بعدها افرادی مانند کاتالت14 )1990( نیز 
آن ها را از بعد زمانی، عرضی و تاريخی مورد بررسی و تجزيه وتحلیل قراردادند. حاصل اين مطالعات 
منج��ر به پیدايش رويکرد »نیمرخ ارزش ها و رفتارها« ش��د. اين رويک��رد در اصل يک تحلیل ارتباطی 
بین متغیرهای ذهنی و متغیرهای رفتاری را به ذهن متبادر می س��ازد که در آن هم روندهای اجتماعی- 
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فرهنگی تأثیر دارد، هم پراکندگی سبک های مختلف زندگی در گروه های جمعیتی را نشان می دهد و هم 
جهت گیری هايی را آشکار می سازد که تعامل بین تفکر افراد و اعمال آن ها را نشان می دهد.

3. مطالعات متمرکز بر سبک زندگی به عنوان یک مجموعه رفتار
در اين مطالعات تأکید بر اين اس��ت که عمل فرد از س��بک زندگی او ريشه می گیرد و طرز تفکر 
و باورها يک مؤلفۀ جنبی و هم عرض با عمل و رفتار فرد نیس��ت، بلکه س��ازندۀ آن است. در زمانی 
ک��ه اين رويکرد اولین بار مطرح ش��د تمرکز بر رفتار مصرف��ی فرد بود. برای مثال، ديدن محصوالت 
در صفح��ۀ تلويزي��ون موجب تغییر نگرش فرد می ش��ود. فرد در مورد موقعیت خ��ود و نیاز به اين 
محصوالت و مصرف آن ها می انديش��د و در نتیجه چش��م انداز فرد وس��یع تر می شود. اين رويکرد به 
میزان زيادی بر بهره مندی از ماديات در زندگی روزانه متمرکز ش��ده است.پژوهشگرانی مانند گیدنز 
)1991( در مطالع��ات خ��ود به تعام��الت بین بُعد انتخاب کردن فعال و بُعد عمل در س��طح روزمره 
متمرکز ش��ده  است، درحالی که نويس��ندگانی مانند جنکینز15 )1983( معتقد است که فرد در زندگی 
روزمرۀ خود و بسته به محیط، فناوری روز، عاليق، موقعیت اجتماعی و نگرش هايی که دارد، ممکن 

است از انواع سبک ها استفاده کند.

تحليلیبرپژوهشهایانجامشده
پژوهش های داخل کشور عمدتًا مرتبط با خرده سبک های زندگی جوانان، رابطۀ سبک های زندگی 
با هويت اجتماعی، مقايس��ۀ سبک زندگی ايرانی با سبک زندگی غربی، رابطۀ سبک زندگی با شادی 
و رضايت از زندگی، امکان کّمی س��ازی و سنجش سبک زندگی اسالمی، بررسی نقش سبک زندگی 
اسالمی و تأثیر آن بر بهداشت روانی انسان و يک مورد نیز در ارتباط با چارچوب نظری سبک زندگی 
اس��المی است )کاويانی، 1391(. پژوهش زارع و فالح )1391( حاکی از آن است که در بین جوانان 
)به ويژه جوانان تهرانی( سبک زندگی لذت جويانه غلبه دارد و ريشۀ آن را بايد در خصلت جوانی و 
محیط اجتماعی- فرهنگی اين ش��هر جست وجو کرد. در عین حال وجود ساير خرده سبک ها در بین 
جوانان، بیانگر آن اس��ت که آن ها س��بک های زندگی فردی هس��تند و هرکدام نیز داليل خاص خود 
را دارد. از طرفی س��بک زندگی اس��المی، به دلیل تأکید بر باورها و رفتارهای يکسان، سازندۀ هويت 
اجتماعی است )خواجه نوری و همکاران، 1393(. همین موضوع تأکیدی بر اهمیت آموزش های دينی 
و اعتقادی مشترک است. هويت اجتماعی متأثر از فرهنگ و باورهای اعتقادی جمعی است، اما هويت 
فردی متأثر از نگرش ها و عاليق شخصی است. اکثريِت افراد معتقد سبک زندگی اسالمی را ترجیح 
می دهند، اما س��بک زندگی غربی نیز مشتريان خاص خود را دارد )صمیم، 1393(. از طرفی پژوهش 
کجباف و همکاران )1390( و نورمحمدی و صديقي ارفعی )1390( تأيیدی بر اهمیت انتخاب سبک 
زندگی اسالمی توسط اکثريت افراد جامعه است، زيرا نه تنها موجب شادکامی و رضايت خاطر افراد 
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می ش��ود، بلکه ب��ه دلیل نزديک کردن افراد ب��ه خداوند، موجب کاهش اخت��الالت روانی و افزايش 
س��المت روانی افراد نیز می ش��ود. اما نگرش و نیت افراد در س��بک زندگی آنان تأثیر مس��تقیم دارد. 
عوامل و مؤلفه های گوناگونی در ش��کل گیری انواع سبک زندگی در بین افراد جامعه مؤثرند. در اکثر 
تعاريفی که از سبک زندگی اسالمی ارائه شده است بر روابط چهارگانه ارتباط با خدا، ارتباط با خود، 

ارتباط با ديگران و ارتباط با طبیعت تأکید شده است.
پژوهش های خارج از کش��ور عمدتًا بر تدوين چارچوب نظری برای سبک زندگی و الگوسازی 
برای آن متمرکز شده اند. می توان گروهی از اين پژوهش ها را که بر سبک های زندگی فردی و علل و 
ويژگی آن ها مانند فردی  شدن، تشّخص، تفاوت و گرفتن تأيید رسمی از سوی ديگران متمرکز شده اند 
شناسايی کرد. اين سبک ها متمايزکنندۀ افراد از يکديگر است. در جامعۀ غربی انتخاب سبک زندگی 
مصرف گرا توسط افراد بیشتر نمايشی از پرستیژ اجتماعی است. گروه ديگری از اين مطالعات تمرکز 
خ��ود را بر مطالع��ۀ تفکر افراد به عنوان روش زندگی و مطالعۀ بین متغیرهای ذهنی )نگرش، عقايد و 
تمايالت افراد( و رفتار افراد، اما تحت تأثیر عواملی نظیر جريانات اجتماعی- فرهنگی روز معطوف 
کرده ان��د. نتیجۀ غاي��ی اين مطالعات منجر به ارائ��ۀ رويکرد »نیمرخ ارزش ه��ا و رفتارها« در مطالعۀ 
س��بک های زندگی گرديد. گروه س��وم مطالعاتی هس��تند که تمرکز خود را بر شکل گیری رفتارهای 
معین، از طريق شکل دادن به طرز تفکر به عنوان سازندۀ رفتار، معطوف کرده اند. برخی از پژوهشگران 
اين گروه نیز معتقدند که فرد در زندگی روزمره و بسته به محیط، فناوری، عاليق، موقعیت اجتماعی 

و يا نگرش هايی که دارد، ممکن است که از انواع سبک ها استفاده کند.
دين در سبک زندگی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و همچنین نگرش و نیت افراد در سبک 
زندگی آنان تأثیر مس��تقیم دارد. به طورکلی، عوامل و مؤلفه های گوناگونی در س��بک دهی زندگی به 
افراد جامعه مؤثرند. در ضمن برداش��ت های گوناگونی از س��بک زندگی در جامعۀ ايرانی بر اس��اس 
رويکردهای متفاوت افراد وجود دارد. در اکثر تعاريفی که از س��بک زندگی اس��المی ارائه شده است 

بر روابط چهارگانۀ ارتباط با خدا، خود، ديگران و طبیعت تأکید شده است.

هدفكلی
در اين پژوهش هدف کلی ما بررس��ی سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی از منظر 

اسناد تحول بنیادين است.

سؤالهایپژوهش
سؤال کلی پژوهش: تا چه اندازه در اسناد تحول بنیادين آموزش وپرورش به سبک زندگی اسالمی 

در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی توجه شده است؟
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سؤاالت جزئی پژوهش
1. میزان توجه اسناد تحول بنیادين، به »مؤلفه های اجتماعی« سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
2. میزان توجه اس��ناد تحول بنیادين، به »مؤلفه های عبادی« س��بک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
3. میزان توجه اس��ناد تحول بنیادين، به »مؤلفه های اخالقی« سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
4. میزان توجه اس��ناد تحول بنیادين، به »مؤلفه های باور« به س��بک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
5. میزان توجه اسناد تحول بنیادين، به »مؤلفه های مالی« سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ 

ابتدايی چگونه است؟
6. میزان توجه اس��ناد تحول بنیادين، به »مؤلفه های خانواده« سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
7. میزان توجه اس��ناد تحول بنیادين، به »مؤلفۀ س��المت« در سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
8. میزان توجه اس��ناد تحول بنیادين، به » مؤلفۀ علم و تفکر« سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
9. میزان توجه اسناد تحول بنیادين، به » مؤلفۀ دفاعی  امنیتی« سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟
10. میزان توجه اسناد تحول بنیادين، به » مؤلفۀ زمان شناسی« سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی 

دورۀ ابتدايی چگونه است؟

روشپژوهش
روش تحقیق، توصیفی و به بیان ديگر توصیفی- تحلیلی است و با توجه به اينکه مؤلفه های سبک 
زندگی اس��المی در اس��ناد تحول بنیادين آموزش وپرورش مورد بررس��ی قرار گرفته، در گردآوری 
داده ها از تکنیک تحلیل محتوا اس��تفاده گرديد. در اين روش بسامد محتوای موجود در متن تعیین و 
درصدهای حاصل از ش��مارش )وجود يا عدم وجود مؤلفه( از واحدهای تحلیل اس��تفاده شد. واحد 
تحلیل ضرايب ارزش��ی بوده است که به مؤلفه های سبک زندگی اسالمی کاويانی )1391( اختصاص 
داده شده است. در واقع با اين روش به تعیین فراوانی و کمیت مفاهیم موجود در متن پرداخته شده 

است.
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جامعۀ مورد مطالعه در اين تحقیق ش��امل اسناد تحولی، يعنی سند برنامۀ درسی ملی و سند تحول 
بنیادين به اضافۀ مبانی نظری تعلیم وتربیت رس��می و عمومی بوده اس��ت. در استخراج اطالعات مورد 
نیاز، کل اين اسناد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی مؤلفه های سبک زندگی اسالمی در اسناد 
موردنظر، واحدهای تحلیل مش��خص و مورد پردازش قرار گرفت و در نهايت میزان برخورداری آن ها 

)گزاره های اسناد( از نظر توجه به مؤلفه های سبک زندگی، تعیین شد.

مراحل انجام کار
1. انتخاب مؤلفه های ده گانۀ سبک زندگی اسالمی؛

2. تعیین روايی محتوايی مؤلفه ها بر اساس ديدگاه صاحب نظران )جدول شمارۀ يک(؛

جدول  1.    مؤلفه های سبک زندگی اسالمی با توجه به نتایج پژوهش کاویانی                                                                                      

مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391(
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3. شناسايی و دعوت از صاحب نظران مرتبط16؛
4. تبیین موضوع مورد مطالعه برای آن ها و ارسال منابع و فرم های مورد نظر برای آن ها؛

5. تطابق گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی و اعتبارسنجی ارزش نسبی هر يک از 
گزاره ها و مؤلفه ها در جلسات هم انديشی با حضور صاحب نظران شامل:

الف( تشريح مجدد گزاره ها و دريافت نظرات مدعوين،
ب( بحث و بررسی بر روی موارد مورد اختالف و نهايتاً توافق و عالمت گذاری در خانه های جدول.
6. تکمی��ل نهاي��ی کاربرگ های مورد نظ��ر به همراه تعیین ضريب ارزش نس��بی آن ها که در بخش 

يافته های پژوهش ارائه شده است.

روشتجزیهوتحليلاطالعات
پس از استخراج داده ها و تحلیل محتوای اسناد باالدستی، داده ها به روش کّمی درصدی مورد تحلیل 
قرار گرفت. تحلیل محتوای کّمی می تواند توصیفی يا توصیفی- تحلیلی باشد. به اين صورت که بعد از 
تعیین ارتباط گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی، میزان ارزش نسبی )بر پايۀ استدالل ها 
و ديدگاه صاحب نظران يا متخصصان موضوعی ش��رکت کننده در جلس��ات هم انديشی مبتنی بر اسناد( 

ارتباط هر يک از گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی تعیین شد.
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یافتههایتحقيق
ازآنجاکه در اين مطالعه، به بررس��ی میزان توجه به س��بک زندگی اس��المی در برنامۀ درسی دورۀ 
ابتدايی در بین گزاره های اس��ناد تحولی پرداخته ش��ده است، در اين راستا گزاره های ارائه شده در اسناد 
يادش��ده از منظر ارتباط و پوش��ش دهی به ده مؤلفۀ سبک زندگی اسالمی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی 
مورد بررسی و تجزيه وتحلیل قرار گرفت که نتايج آن در جدول شمارۀ 2 به شرح ذيل ارائه شده است:

جدول  2.   انطباق گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی                                                                                               

مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391( و ضریب هر یک

گزاره های 
اسناد
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*

تالشم��داومجه��تارتق��ایابعاد
معنویوج��ودیخویشودیگراناز

طریقبرقراریارتباطباخداوند

* *

بس��طفرهنگنیک��وکاریوتعاون،
مشارکتپذیریومشارکتجوییدر
بیندانشآموزانباالهامازآموزههای
دینیباتأکیدبراس��تفادهمناسباز
ظرفی��تکتابهایدرس��ی،مجالت
ورس��انههایآموزش��یوبرگ��زاری

اردوهایجهادی

* *

زمینهس��ازیکس��بشایستگیهای
پای��ه-ب��اتأکی��دب��رخصوصی��ات
مشترکاس��المی-ایرانیوانقالبی،
درراس��تایتکوینوتعالیپیوس��تۀ
هویتدانشآم��وزاندرابعادفردی،

خانوادگیواجتماعی

* *

بازنگ��ریواصالحبرنامههایدرس��ی
مبتن��یبررویک��ردفرهنگیتربیتیو
تقویتوتوس��عهجنبههایتربیتیو
اخالقیآنهابهمنظ��ورفراهمآوردن
زمین��هتربیتپذی��ریدانشآموزانبر

اساسفرهنگاسالمیایرانی
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مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391( و ضریب هر یک

گزاره های 
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* *

تأکیدب��رشایس��تگیهایپایهزمینۀ
س��نین در دانشآم��وزان دس��تیابی
الزمالتعلیمب��همراتبیازحیاتطیبه
درابعادفردی،خانوادگی،اجتماعیو
جهانیرابهصورتنظاممند،همگانی،
عادالنهوالزامیدرس��اختاریکارآمد

واثربخش

* *

تالشپیوس��تهجهتحفظوارتقای
س��المتوبهداشتجس��میوروانی
خ��ودودیگرانبراس��اسنظاممعیار

اسالمی

* *

تروی��جوتعمیقفرهن��گحیا،عفاف
وحج��ابمتناس��بب��اقابلیته��او
ظرفیتهاینظامتعلیموتربیترسمی

عمومی

* * *
کوش��شمداومف��ردیوجمعیبرای
حفاظتازمحیطزیس��تواحترامبه

طبیعتبراساسنظاممعیاراسالمی

* *
پ��رورشحواسوق��درتتخیلبرای
بازخوانیفطرتالهیخویشودریافت
تجلیاتحقدرسراسرطبیعت/هستی

* *

درکزیباییه��ایجه��انآفرینشبه
منزل��ۀمظاهرجمالوکم��الالهیو

ارتقایذائقۀزیباشناسانۀخود

* *

زیباس��ازیمحیطزندگیوپیراستن
آنازانواعزشتیهایمعنوی،اخالقی

زیستمحیطی

جدول  2. ) ادامه(   انطباق گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی                                                                                               
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مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391( و ضریب هر یک

گزاره های 
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* * * *

برنامههایدرس��یوتربیتیزمینهساز
تربیتنس��لی،عدالتخواهوصلحجو،
ظلمستیز،جهادگر،ش��جاعوایثارگر
ووطندوس��ت،مه��رورز،جمعگ��راو

جهانیاندیش

* * *

برنامههایدرس��یوتربیتیزمینهساز
تربیتنس��لی،والیتمدارومنتظرو
تالشگردرجهتتحققحکومتعدل

جهانی

* * * * * *

برنامههایدرس��یزمینهس��ازتربیت
نس��لی،ب��اارادهوامی��دوار،خودباورو
دارایعزتنف��س،امان��تدار،دان��او
توان��ا،پاکدامنوباحی��ا،انتخابگرو
آزادمنش،متخلقبهاخالقاس��المی،
خالقوکارآفرین.مقتصدوماهر،سالم
وبانشاط،قانونمدارونظمپذیر،وفادار
بهارزشهایاسالمی،ملّیوانقالبیو
آمادهورودبهزندگیشایس��تهفردی،
خانوادگیواجتماعیبراس��اسنظام

معیاراسالمی

* * *

برنام��ۀدرس��یبایدزمین��هتقویتو
پای��داریهویتمل��یراب��اتأکیدبر
تعمی��قباورهاوارزشهایاس��المی،
فرهن��گوتمدناس��الموایران،زبان
وادبیاتفارس��ی،ارزشه��ایانقالب
اس��المی،میهندوس��تی،وح��دتو
اس��تقاللملیوهمبس��تگیاسالمی

فراهمآورد

جدول  2. ) ادامه(   انطباق گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی                                                                                               
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مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391( و ضریب هر یک

گزاره های 
اسناد
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* *

ایمانبهانبیاءالهی،قرآن،پیامبرخاتم
)ص(،ائم��همعصومی��ن)ع(ووالیت
مطلقهفقی��هونقشبیبدیلآنهادر

هدایتورستگاریبشر

*

برق��راریارتباطس��ازندهباطبیعتاز
طریقشناختواس��تفادهازطبیعت
باه��دفتکری��م،تس��خیر،آبادانیو
آموختنازآنبرایایفاینقشسازنده
درفعالیتهایعلمیدرس��طحملیو

جهانی

* * * *

تقوی��تایم��ان،بصیرتدین��یوباور
انق��الباس��المیو ب��هارزشه��ای
توانمندس��ازیمربیانودانشآموزان
ب��رایوف��اداریوحمای��تآگاهانهاز
اینارزشه��اومواجهههوش��مندانه
باتوطئههایدش��منانبااس��تفادهاز
ظرفیتبرنامههایآموزش��یوتربیتی
آموزشوپرورشومش��ارکتخانوادهو

سایرنهادهاودستگاهها

* *

و ف��ردی بهداش��ت مفاهی��م درک
اجتماعیومسائلزیستبومطبیعیو
شهریبهمنزلۀاماناتالهی،شایستگی
حف��ظوارتق��ایس��المتف��ردیو
بهداشتمحیطیوورزشوتفریحات
س��المف��ردیوگروه��یوتوج��هبه
نیازهایجسمیوروانیخودوجامعه
براس��اساصولبرگرفتهازنظاممعیار

اسالمی

جدول  2. ) ادامه(   انطباق گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی                                                                                               
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مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391( و ضریب هر یک

گزاره های 
اسناد
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* * *

درکمفاهی��ماجتماعیوسیاس��یو
»احترامبهقانون«واندیش��هورزیدر
آنها،شایس��تگیرویاروییمسئوالنه
وخردمندان��هباتح��والتاجتماعیو
سیاس��یبارعایتاص��ولبرگرفتهاز

نظاممعیاراسالمی

* * *
تکوینوتعالیهویتمش��ترک)انس��انی،
اس��المیوایران��ی(وهوی��تاختصاصی
)مذهبی،قومی،شغلیوجنسیتی(متربیان

* *

حف��ظب��دنازخطره��ا،آس��یبهاو
برقراریس��المتبهعنوانیکتکلیف
دین��یواله��یمطاب��قب��اتأکیدات

معصومینعلیهمالسالم

*

مشارکتونظارتحقوالدیندرانجام
تکلیفوحقتربیتفرزنداندرتمامی
س��طوحوانواعتربیتبهویژهس��نین

آغازینزندگی

* *

تکوینوتعالیجنبههایانسانیهویت
دانشآموزانب��رایتقویتروابطحق
محور،عدالتگسترومهرورزانهباهمه

انسانهادرسراسرجهان

* *

افزایشمی��زانآگاه��یدانشآموزان
دربارهاس��المتابتوانندبراس��اسآن
زندگ��یفردیواجتماع��یخودرابر

محوربندگیخداسامانبدهند

* * *
تقویتاندیش��ه،ایمانوعملدینیو
برنامهریزیبرایدستیابیبهمعرفت

نسبتبهبرنامهجامعتربیتیانسان

جدول  2. ) ادامه(   انطباق گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی                                                                                               
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مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391( و ضریب هر یک

گزاره های 
اسناد
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* *

دس��تیابیبهمراتب��یازحیاتطیبه،
و آداب ب��ا مرتب��ط آموزشه��ای
مهارتهایزندگیوخانوادهبهعنوان
فرصت��یبرایبهکارگی��ریآموختهها
و زندگ��ی واقع��ی موقعیته��ای در
متناسبباتفاوتهایفردیوشرایط

ومقتضیاتمحلی

*
ایجادس��ازوکارهایالزمبرایتقویت

آدابوسبکزندگیاسالمیایرانی

*
از بهرهمن��د بای��د درس��ی برنام��ۀ
دستاوردهاویافتههایعلمیفرهنگ

وتمدناسالمی-ایرانیباشد

* * *

برنامههایدرس��یوتربیتیزمینهساز
تربی��تنس��لیآش��ناومتعه��دب��ه
مس��ئولیتهاووظای��فدربرابرخدا،

خود،دیگرانوطبیعت

*
عملبهآموزههایدینیوانجامآگاهانه

ومؤمنانهواجباتوترکمحرمات

* *
تأکی��دبرنامۀدرس��یهمچ��وننظام
تربی��ترس��میوعمومیب��رهویت

مشترکانسانی،اسالمیوایرانی

* * *

تعمی��قمعرف��توایم��انمتربیانو
دانشآم��وزانبهاعتق��ادات،اخالقو
اح��کامالهیکههمانمعرفتوایمان

بهدیناسالم

* * *
جل��بمش��ارکتس��ازندهواثربخش
خانوادهه��ادرحفظ،تعمیقواش��اعه

حیا،عفافوپوششدانشآموزان

جدول  2. ) ادامه(   انطباق گزاره های اسناد با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی                                                                                               
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مؤلفه های اساسی سبک زندگی اسامی )کاویانی، 1391( و ضریب هر یک

گزاره های 
اسناد

 تحول بنیادین
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*

افزایشمش��ارکتنظامتعلیموتربیت
رس��میعمومیومدرسهومعلمانو
دانشآموزاندررشدوتعالیکشوردر
عرصههایدین��ی،فرهنگی،اجتماعی
درس��طحمحل��یومل��یبهعن��وان
نهادمولدس��رمایهانس��انی،فرهنگی،

اجتماعیومعنوی

* * * * *

تعهدبهارزشه��ایاخالقیازجمله:
صدق،صبر،احس��انورأفت،حس��ن
خلق،حیا،ش��جاعت،خویشتنداری،
قدرشناس��ی،رض��ا،عدال��ت،قناعت،
نوعدوستیوتکریموالدینومعلمدر

شئونومناسباتفردیواجتماعی

*

محتوامتناسببانیازهایحالوآینده،
روانش��ناختی ویژگیه��ای عالی��ق،
دانشآموزان،انتظاراتجامعهاسالمی

وزمانآموزشاست

* *

وجودارتب��اطوهماهنگیکاملمیان
عوام��لونهاده��ایتربیترس��میو
غیررس��میدرمرحلهاولتربیت)سه

سالهاولابتدایی(

* *

وج��ودهماهنگیوهمس��وییرابطۀ
میانخانواده،مدرسهوسایرنهادهای
س��هیمبرایت��دارکتجربیاتغنیو
متن��وعف��ردیوگروه��یدرداخلو
خارجازمحیطمدرسهدرمرحلهدوم

تربیت)سهسالهدومابتدایی(
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بر اس��اس يافته های جدول شمارۀ 2 و نیز ارزيابی صاحب نظران، گزاره های اسناد تحولی در برنامۀ 
درسی دورۀ ابتدايی بیشترين پوشش دهی را در بین مؤلفه های سبک زندگی اسالمی به مؤلفۀ اجتماعی 
با 66/7 درصد اختصاص داده اند. پس از آن به ترتیب مؤلفۀ عبادی با 63/3 درصد، مؤلفۀ اخالق با 46 
درصد، باورها با 40 درصد، خانواده با 20 درصد، علم و تفکر با 13 درصد و سالمت با 11 درصد قرار 
دارد. همچنین مؤلفه های مالی با 4/4 درصد، دفاعی امنیتی با 2/2 درصد و زمان شناسی با 1/1 درصد از 

کمترين پوشش دهی برخوردار می باشند.

بحثونتيجهگيری
به طورکلی گزاره های اس��ناد تحول بنیادين آموزش وپرورش، به مؤلفه های سبک 
زندگی اس��المی در برنامۀ درس��ی دورۀ ابتدايی با جامعیت قابل قبولی پرداخته است. 
اي��ن نتیجه با يافته ه��ای به   دس��ت آمده از مطالعات مهدوی کن��ی )1387( و کاويانی 
)1390( مبن��ی بر اينکه س��بک زندگی اع��ّم از فردی و اجتماع��ی و مادی و معنوی 
اس��ت و همۀ حوزه های اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و... را در برمی گیرد، هم خوانی 
دارد. دلیل ديگر جامع بودن اس��ناد در اين زمینه، آن اس��ت که برخالف ديدگاه آدلر 
که س��بک زندگی را با رويکرد فردی و نیز برخالف ديدگاه وبر که آن را با رويکرد 
اجتماعی مطرح می کنند بر اس��اس ارزيابی صاحب نظران، در اين تحقیق، گزاره های 
اسناد تحول بنیادين در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی بیشترين پوشش دهی را به ترتیب به 
مؤلفۀ اجتماعی با 66/6 درصد، عبادی با 63/3 درصد، اخالقی با 46 درصد و باورها 
40 درصد و خانواده 20 درصد اختصاص داده اند. البته کم توجهی به ساير گزاره های 
اس��ناد قابل بررس��ی اس��ت. اين مطالعه همچنین نش��ان داد که در تدوين گزاره های 
يادش��ده، رويک��رد اجتماعی و عبادی اس��اس تدوين آن ها بوده اس��ت و رفتارهايی 
مدنظر است که با اين رويکرد سازگاری داشته باشد. از سوی ديگر مؤلفه های اخالق 

و باورها، نگرش ها و عواطف نیز در اين رويکرد اهمیت اساسی دارد.
مؤلفۀ باور و نگرش در نگاه اکثر انديشمندان اسالمی و نیز صاحب نظران خارجی 
مانند روکیچ )1973( از جايگاه خاصی برخوردار است. توجه به عقايد و رفتار يادآور 
نظريه کاتالت اس��ت که معتقد اس��ت متغیرهای ذهنی، تعیین کنندۀ نوع رفتار اس��ت. 
مهدوی کنی )1387( مانند روکیچ )1973( معتقد است »مهم ترين ويژگی سبک زندگی 
اس��المی ش��کل گیری آن حول محور گرايش ها و باورهاس��ت«؛ همچنین در طراحی 
درخت س��بک زندگی اعّم از اس��المی و غیر اس��المی، نگرش، در جايگاه ساقه و تنۀ 

درخت، به عنوان اصلی ترين مؤلفۀ سبک زندگی مطرح شده است )کاوياني، 1391(.
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همچنی��ن در پژوه��ش حاضر کمترين پوش��ش دهی گزاره های اس��ناد در برنامۀ 
درس��ی دورۀ ابتدايی به مؤلفه های زمان شناس��ی با 1/1 درصد و دفاعی امنیتی با 2/2 
درصد تعلق گرفته اس��ت. اين نتیجه با سنجش اعتبار مؤلفه های ده گانۀ سبک زندگی 
اس��المی کاويانی نیز مشابهت داش��ته اس��ت، به طوری که میانگین نمرۀ اين مؤلفه ها 
از مابق��ی مؤلفه ها کمتر بوده اس��ت )کاويانی، 1391، ص. 320(. الزم به ذکر اس��ت 
بعضی از صاحب نظران بر روی اين نکته که اين مؤلفه ها به صورت مس��تقل در کنار 
ديگ��ر مؤلفه ها مطرح ش��ده اند، معترض بودند و اعتقاد داش��تند که اين دو می توانند 
زيرمجموعۀ ديگر مؤلفه ها باشند. اين مسئله نیز يکی از داليل وزن دهی و ارزش دهی 

به مؤلفه ها در اين مطالعه بود.
نتايج مطالعاتی که با معیارهای س��بک زندگی غیر اس��المی انجام ش��ده است، با 
نتايج اين مطالعه هم خوانی نداش��تند که از جملۀ آن ها می توان به نتايج تحقیق زارع 
و ف��الح )1391( ک��ه مؤلفۀ لذت جويانه باالتري��ن امتیاز را از بی��ن مؤلفه ها به خود 
اختصاص داده اس��ت می توان اش��اره کرد. تفاوت بین س��بک زندگی غربی با سبک 
زندگ��ی ايران��ی و تأکید بر ضرورت اس��تفاده از مؤلفه های س��بک زندگی ايرانی در 
تحقیقات ديگ��ران، مانند مطالعۀ کاويانی )1391( و صمیم )1393( نیز عنوان ش��ده 
است. همچنین بعضی از الگوهای سبک زندگی غربی که تأکید کمتری بر مؤلفه هايی 
همچون عبادی، باور و اخالق داش��ته اند از نظر مبانی با رويکرد دينی کاماًل متفاوت 
اس��ت؛ چراکه در رويکرد دينی و خصوصًا در اسناد تحولی که با اين رويکرد تدوين 
شده اس��ت، دستیابی به مراتبی از حیات طیبه )زندگی پاک در دنیا و آخرت( مدنظر 

است. اين نکته در مطالعۀ شريعتی )1392( نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
خواجه نوری و همکاران )1393( در ارتباط بین مؤلفه های سبک زندگی و هويت 
ب��ر اهمیت هويت اجتماعی در اين خصوص تأکید داش��ته اس��ت. همان طور که در 
تعريف تربیت در اس��ناد آمده و در مباحث قبلی نیز بیان گرديد، هويت از مؤلفه های 
اساسی تربیت است و در نظام تربیتی جايگاه خاصی دارد. نکتۀ پايانی اينکه رويکرد 
اسناد تحولی آموزش وپرورش در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی »شکوفايی فطرت« است 
که اين مس��ئله با آنچه در مطالعۀ خطیبی )1392( آمده، مبنی بر اينکه ريش��ۀ س��بک 

زندگی اسالمی در شکوفايی ارزش های عقلی و فطری است، نیز مطابقت دارد.
البته اين مطالعه نیز آشکار کرد که اين اهداف بر شکل گیری هويت اجتماعی اما 
از نوع اس��المی بیشتر تأکید دارد تا تقويت هويت فردی. دلیل اين امر نیز احتماالً به 
اين نظريه برمی گردد که س��بک زندگی مناسب موجبات رضايت از زندگی و ارتقای 
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سالمت روانی افراد را بهتر فراهم می کند. پژوهش های نورمحمدی و صديقي ارفعی 
)1390( و کجباف و همکاران )1390( تأيیدی بر اين ديدگاه است.

ازآنجاکه، هدف غائی تربیت در اسناد تحولی »دستیابی به مراتبی از حیات طیبه« 
است، آماده سازی دانش آموزان دورۀ ابتدايی و نهادينه سازی سبک زندگی اسالمی در 
آن ها، تضمینی بر زمینه س��ازی الزم برای تحقق اين هدف ارزش��مند خواهد بود. به 
نظر می رس��د ضروری است نتايج اين مطالعه در اختیار تدوين کنندگان اسناد تحولی 
قرار گیرد تا تفاوت موجود در توجه به مؤلفه های س��بک زندگی اسالمی را مالحظه 
کنند و چنانچه اين تفاوت )میزان پوش��ش دهی به مؤلفه های س��بک زندگی اسالمی( 
در اسناد تحولی موردنظر آن ها نبوده است، در بازنگری های بعدی اسناد مورد توجه 
قرار گیرند. از طرفی برای اطمینان از تحقق گزاره های مرتبط با سبک زندگی اسالمی 
و جاری و س��اری بودن اين اهداف تا س��طح کالس درس و نهادينه س��ازی آن ها در 
دانش آموزان اين دوره، پیش��نهاد می گردد ارزش��یابی از میزان توجه و پوشش دهی به 
گزاره های اس��ناد تولی��دی زيرمجموعه و مراحل بعدی فراين��د نظام تربیتی از جمله 
تدوين برنامه های درس��ی و اهداف اين دورۀ تحصیلی، آماده س��ازی معلمان و غیره، 

نیز مدنظر باشد.
پیش��نهاد ديگری که مخاطب آن متخصصان حوزۀ س��بک زندگی اسالمی هستند 
اينکه، با توجه به عدم توازنی که در توجه به هر يک از مؤلفه ها وجود دارد در تعیین 
ده مؤلفۀ اصلی س��بک زندگی اسالمی و هم وزن بودن آن ها پژوهش مجددی صورت 
پذيرد. چراکه مؤلفۀ زمان شناسی و مؤلفۀ دفاعی امنیتی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی 

هم وزن ديگر مؤلفه ها، مثاًل مؤلفۀ اجتماعی و يا مؤلفۀ خانواده، نمی باشد.
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