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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،تعيين ابعاد پداگوژیکی اسالمی کردن برنامههای
درسی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی است .روش تحقيق ،توصيفی ـ
پيمایشی است .سؤال کلی پژوهش عبارت است از :ابعاد و مؤلفههای اصلی
پداگوژی نظام برنامه درسی اسالمی کدامند و چه مدلی را میتوان برای
اسالمی کردن نظام برنامههای درسی ـ دانشگاهی ارائه کرد؟ جامعه آماری
این پژوهش را کليه ا حوزه و اساتيد دانشگاههای اصفهان در حوزه علوم
تربيتی و برنامه ریزی درسی در سال تحصيلی  0931ـ 0933تشکيل
دادهاند .در مجموع ،تعداد  061نفر برای تحقيق انتخاب شدند .برای تأمين
روایی مدل از روایی صوری (استفاده از نظرات تعدادی از متخصصان برای
اظهار نظر پيرامون شکل ظاهری پرسشنامه) ،روایی محتوایی(استفاده از
نظرات متخصصان برای اظهار نظر درباره انطباق پرسشنامه با اهداف
پژوهش) ،و روایی سازه (برای تعيين ميزان انطباق پرسشنامه با سازههای
تبيينی نظریههای مورد استفاده) ،استفاده شده است .برای تجزیه و تحليل
دادهها از شاخصهای آمار توصيفی (ميانگين ،انحراف معيار و واریانس) و
آمار (آزمون تك نمونهای) و نيز آزمون تحليل عامل جهت استخراج
عوامل موجود مؤلفههای اصلی پرسشنامه ارزیابی مدل پيشنهادی استفاده
شده است .به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که زیر مؤلفههای ابعاد
پداگوژی اسالمی کردن برنامههای درسی عبارتند از فلسفه و اهداف مدل
(با ارزش ویژه  ،)9/319مبانی نظر مدل (با ارزش ویژه ،)9/636چارچوب
ادراکی مدل پيشنهادی با زیر مؤلفههای ارزشهای یادگيری در نظام دینی
ـ اسالمی (ارزش ویژه  ،)3/933پژوهش محوری بر اساس منابع اسالمی
(ارزش ویژه  ،)3/663نهادینه سازی عادات و رفتارهای انسان گرایانه
(ارزش ویژه  ،)3/100بومی سازی تئوریهای برنامههای درسی بر اساس
منابع اسالمی (ارزش ویژه  ،)9/139رویکرد صالحيت مداری (ارزش ویژه
 ،)9/903ایجاد وحدت بر اساس تعاليم اسالمی ،تقویت روح معنوی (ارزش
ویژه  ،)3/039تقویت قوه تفکر و تعقل فراگيران (ارزش ویژه ،)3/063
توسعه مسؤوليت پذیری فراگيران (ارزش ویژه  ،)9/163مراحل اجرایی
مدل پيشنهادی (ارزش ویژه  ،)3/613نظام ارزشيابی از مدل پيشنهادی
(ارزش ویژه  .)3/093در نهایت مدل پيشنهادی پژوهش با (ارزش ویژه
معنادار است و مورد تأیيد
و سطح 1/110
 ،)3/369مقدار0/639
باالتر از سطح متوسط از نظر پاسخگویان قرار گرفته است
واژگان کلیدی :پداگوژی ،اسالمی کردن برنامههای درسی ،علوم انسانی
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مقدمه
آنچه که در حوزه نظام برنامه ریزی درسی باید به آن
توجه داشت این است که برنامههای درسی تا چه حد
میتوانند در راستای اهداف عالی مرتبه در سطوح مختلف
ملی ،دینی ،فردی و اجتماعی فراگيران را رشد داده
(دیوس )0336،و تا حد باالی تربيت اسالمی حرکت دهند.
هنگامی که نظام برنامه درسی دارای جهت دینی و اسالمی
باشد یا به عبارتی بهتر ،بر پایه الهيات و متافيزیك پایه
گذاری شود و نه صرفاً بر اساس طبيعت و نظام ماده گرایی،
در چنين حالتی رشد همه جانبه فراگيران فراهم شده،
تربيت اسالمی مهيا میشود .منظور از تربيت اسالمی،
تثبيت توحيد حضوری از طریق نگرش آیهای به جهان
هستی است (شمشيری.)0939،
تربيت اسالمی میکوشدتالش تا مرزهای علوم فيزیکی
و متافيزیکی را نه از نظر روشهای پژوهش یا ساختار
مفهومی ،بلکه از نظر وحدت موضوعی از ميان بر دارد و
آميختگی همه دانشهای حضوری و حصولی را به گونه
مؤثر به دیگران انتقال دهد .اگر چه به کارگيری برنامههای
رشتهای و موضوع محور برای پيشرفت تربيت اسالمی
ضروری است (چلپی )0961 ،ولی برنامه درسی اسالمی،
راهبردی اساسی برای توسعه نگرش آیهای به شمار میرود
و بستر مناسبی است تا برنامههای درسی متعدد با درجات
گوناگونی از تلفيق بنا به ویژگیها و شرایط خاص از طریق
آن ارائه شود ( علم الهدی .)0930 ،مشکل اساسی
برنامههای درسی دانشگاهی ـ به ویژه در حوزه علوم انسانی
ـ این است که از بعد الهيات و مسائل عرفانی فاصله گرفته
است و تالش میکند که به فهم مسائل و پدیدههای مورد
بحث در حوزه علوم انسانی صرفاً از دیدگاه محيطی،
اقتصادی ،اجتماعی و ( ...مقدس فرد )0931 ،و همچنين
نظریات و تئوریهایی که نتيجه تفکرات غربی و غير بومی
است ،اقدام کند و بر اساس مدلهایی که ترجمان متون
غربی است ،به بررسی و مطالعه پدیدههای مختلف مورد
بحث بپردازد .تحليل اهداف و ساختار برنامه موجود پيرامون
اسالمی کردن برنامههای درسی از اهميت خاصی برخوردار
است .مقصود از ساختار و محتوای دروس ،برنامه آموزشی و
متون درسی است .غالمعلی افروز ( )0931معتقد است که

بدون تردید چگونگی نگرشهای فرهنگی نسبت به علوم
انسانی نقش به سزایی در منزلت و جایگاه آن در جامعه ایر
ان اسالمی داشته است .نگاه تحليلی به تاریخ فرهنگ و
تمدن ایران اسالمی بيانگر این حقيقت است که همواره
توليد اندیشههای پویا و پردازش نظریههای نوین و پرچالش
به دست اندیشمندان هوشمند و صاحبان تفکر واگرا در
حوزه علوم انسانی بوده است .جمشيدی ( )0931مینویسد
که ارزشمندی واقعی دانش را رسالت آن ـ به ویژه در حوزه
علوم انسانی تعيين میکند؛ درحالی که علوم انسانی ،عصر
مدرن و دوران جدید خود را بدون رسالت قلمداد میکنند
شوماکر ،)0330 ،لذا با از دست دادن ابعاد انسانی خویش
یا تبدیل به سرگرمیهای دانشگاهی شده یا به صورت
ایدئولوژیهای فریبنده در خدمت زر و زور و تزویر و مادیات
در آمده است .علوم انسانی در حيطه موضوعی خود ،فهم
معمای انسان ،تشخيص مسائل و ارائه طرحی برای رفع
گرفتاری او را بر عهده دارد (باقری .)0931 ،هدف عالی در
جامعه اسالمی ما ،مستلزم همکاری جدی ارکان فرهنگی
نظام برای ایجاد وحدت فرهنگی ،سپس جامعه فرهنگی
دینی به معنای حقيقی آن است و این امر ریشه در علوم
انسانی دارد( حسينی .)0931 ،شریف زاده ( )0931و
هاشمی مقدم ( )0931معتقدند که بررسی وضعيت فعلی
شيوههای سازماندهی مواد و محتوای درسی رشتههای علوم
انسانی در نظام آموزشی ما نشان دهنده این واقعيت است
که به رغم نقش و اهميت و کاربرد رشتههای مختلف علمی
در قلمرو وسيع علوم انسانی ،نحوه سازماندهی و شيوههای
عرضه مواد و محتوای درسی در رشتههای مزبور ،موقعيت و
جایگاه علمی مناسبی ندارد و روشهای رایج در سازماندهی
این مواد درسی ،کارآیی رشتههای علوم انسانی را در
مقایسه با سایر رشتههای علمی با تردید و انتقاد مواجه
ساخته است .این مسأله به طور مستقيم به سازمان برنامه
درسی و شيوههای سازماندهی مواد درسی و روشهای
عرضه مطالب درسی مربوط است
شکاری ( )0931طی پژوهشی تحت عنوان «آسيب
شناسی نوستالوژیك علوم انسانی :رویکرد سخت افزاری و
نرم افزاری» مینویسد که تجزیه و تحليل مسائل علوم
انسانی ،یکی از مباحث معرفت شناختی حوزه پژوهش
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ساختاری فلسفه علم است که ارتباط علم را با فلسفه ،هنر و
صنعت و فناوری به نقد میکشد .همچنين شناخت مبادی،
مفاهيم ،مفروضات ،خاستگاه و آموزههای هر یك از علوم
نياز به فهم هرمنيوتيکی نقاد دارد تا حدود و ثغور عرصه
فعاليتهای اجرایی ،آموزشی و پژوهشی علوم انسانی به طور
عام وحوزههای تخصصی به طور خاص ،مشخص گردد .این
مهم وقتی ممکن میشود که عالوه بر تعيين حد و مرز
جنبه عام و خاص فعاليتهای پژوهشی علوم انسانی ،قلمرو
و حوزههای تخصصی علوم ميان رشتهای در هزاره سوم نيز
تبيين گردد .ميرفردی ( )0931طی پژوهشی با عنوان
«آسيب شناسی و واکاوی نقش علوم انسانی در توسعه همه
جانبه کشور» بر این باور است که توسعه ،پدیدهای
چندبعدی است (تودارو  .) 0966 ،به عبارت دیگر ،توسعه
تنها اقتصادی نيست ،بلکه متأثراز نظام فرهنگی و به ویژه
ساخت نگرشی و ارزشی یك جامعه و افراد تشکيل دهنده
آن است (گروندونا .) 0111 ،صادق زاده قمصری (،)0931
در پژوهشی تحت عنوان «گامی به سوی تحول در الگوی
توليد علوم تربيتی :بررسی انتقادی الگوی تباین معرفتی با
تعاليم دینی» مینویسد که مهمترین مبانی فلسفی و
کالمی این پارادایم شناسایی شدهاند که عبارتند از:
اومانيسم معرفتی ،اثبات گرایی ،کثرت گرایی تباینی .امانيان
( ،)0931در پژوهشی با عنوان «نقش نهادهای کشور در
ارتقای علوم انسانی دانشگاهها و حوزهها» میگوید که
راهکارهای عملی برای ارتقای علوم انسانی توسط
دانشگاهها ،حوزههای علميه و مؤسسات آموزشی ـ پژوهشی
عبارتند از 0 :ـ بومی سازی نظریههای علمی علوم انسانی
در دانشگاهها 0 ،ـ کاربردی کردن پژوهشهای علوم انسانی،
 9ـ به روز کردن آموزشهای علوم انسانی 3 ،ـ استفاده از
استادان مجرب حوزه برای برخی از دروس علوم انسانی در
دانشگاهها و بالعکس 1 ،ـ رشد روحيه خالقيت ،ابتکار و
نوآوری به همراه پرهيز از خودباختگی علمی در برابر
تئوریهای غربی 6 ،ـ آزمایش گزارههای علمی علوم انسانی
در بسترفرهنگی ملی و جرح و تعدیل آنها 6 ،ـ ایجاد نهادی
دردانشگاهها برای نقد نظریههای وارداتی در حوزه علوم
انسانی 3 ،ـ رفع تبعيضات قائل شده در دانشگاهها ميان
شاخههای مختلف علوم .مستقيمی و نادری نژاد ()0931

طی پژوهشی تحت عنوان «آسيب شناسی در حوزه علوم
انسانی از منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادایمها»
مینویسد که رویکرد آسيب شناسانه به مبانی علوم انسانی
از منظر شناخت هندسه معرفتی پارادایمها و سلولهای
بنيادین تفکر دینی نشان میدهد که بی توجهی به اصالت و
اهميت پارادایمها در  3حوزه مبانی ،ادبيات،روشها و
تالشهای علمی سبب بروز آفات و استيالی آسيبهایی در
این حوزه شده است .سلسبيلی ( )0961در پژوهشی با
عنوان «ارائه الگوی راهنما برای کاربرد دیدگاههای برنامه
درسی در نظام برنامه ریزی درسی کشور ( دوره نظام جدید
متوسطه)» ،پس از بررسی و توصيف نظریههای گوناگون
برنامه درسی ،الگویی برای برنامه درسی ارائه میدهد که
شامل الگوی تلفيقی است که هدف آن حرکت از انسان
کارآمد ،انسان متفکر به سوی انسان کامل است .بر اساس
الگوی پيشنهادی ،انسان کامل دارای کارکردهایی به این
قرار است :معتقد به خودشکوفایی و گدشتن از مراحل پایين
نفسانی و رسيد ن به انسان کامل ،معتقد به اصالح جامعه و
اعتالی فرهنگ جامعه ،عالقمند به حل مسائل از طریق
روشهای عقالیی و شهودی ،اعتقاد عميق به وصول به حق،
توجه به شهود و وحی الهی
از این رو ،سؤال کلی پژوهش حاضر این است که ابعاد
و مؤلفههای اصلی پداگوژی نظام برنامه درسی اسالمی
کدامند و چه مدلی را میتوان برای اسالمی کردن نظام
برنامههای درسی ـ دانشگاهی ارائه کرد؟
اهداف اصلی پژوهش
ـ تعيين ابعاد و مؤلفههای اصلی پداگوژی اسالمی
کردن برنامههای درسی
ـ ارائه مدلی برای اسالمی کردن نظام برنامههای درسی
ـ تعيين ميزان تناسب مدل پيشنهادی از دیدگاه
استادان و متخصصان علوم دینی و رشته برنامه ریزی درسی
سؤال کلی پژوهش
مؤلفههای مدل پداگوژی اسالمی کردن برنامههای
درسی چيست؟
سؤاالت اصلی پژوهش
ـ ابعاد و مؤلفههای اصلی پداگوژی اسالمی کردن
برنامههای درسی کدامند؟

 /43پژوهش در برنامهریزی درسي ،دوره دوم ،شماره ( 01پیاپي  ،)43سال دهم ،تابستان 0412

ـ چه مدلی را میتوان برای اسالمی کردن نظام
برنامههای درسی ـ دانشگاهی ارائه کرد؟
ـ ميزان تناسب مدل پيشنهادی از دیدگاه استادان و
متخصصان علوم دینی و رشته برنامه ریزی درسی چگونه
است؟
روش پژوهش
روش پژوهش توصيفی از نوع پيمایشی است و از
مطالعه کتابخانهای (چاپی و الکترونيکی) جهت جمعآوری
اطالعات استفاده شده است .این پژوهش برای جمعآوری
اطالعات مورد نياز از یك پرسشنامه محقق ساخته بهره
گرفته است .در واقع ،مؤلفهها و گویههای پرسشنامه با مرور
سوابق تحقيقاتی و همچنين نظریات موجود پيرامون
اسالمی کردن برنامههای درسی دانشگاهی ،استخراج
میشوند .این مدل دارای اجزایی بدین قرار است :فلسفه و
اهداف مدل ،مبانی نظری ،چارچوب ادراکی ،مراحل اجرایی
و نظام ارزشيابی از مدل
برای تأمين روایی مدل از روایی صوری (استفاده از
نظرات تعدادی از متخصصان برای اظهار نظر پيرامون شکل
ظاهری پرسشنامه) ،روایی محتوایی (استفاده از نظرات
متخصصان برای اظهار نظر در مورد انطباق پرسشنامه با
اهداف تحقيق) ،و روایی سازه (برای تعيين ميزان انطباق
پرسشنامه با سازههای تبيينی نظریههای مورد استفاده)،
استفاده شده است .از این رو تحليل عوامل برای ميزان
تناسب گویههای پرسشنامه به کار رفته است.
جامعه آماری این پژوهش را کليه استادان حوزه و
اساتيد دانشگاههای اصفهان در حوزه علوم تربيتی و برنامه
ریزی درسی در سال تحصيلی  0931ـ 0933تشکيل
دادهاند .تعداد  011نفر از استادان حوزه به روش تصادفی
برای پژوهش انتخاب شدهاند .همچنين به دليل محدودیت
جامعه آماری ،کليه اساتيد رشتههای علوم تربيتی و رشته
برنامهریزی درسی ،به عنوان نمونه تحقيق ،انتخاب میشوند.
در کل ،تعداد  061نفر برای تحقيق انتخاب شدند .برای
تجزیه و تحليل دادهها از شاخصهای آمار توصيفی و
استنباطی استفاده شد.
آزمون تحليل عامل جهت استخراج عوامل موجود
مؤلفههای اصلی پرسشنامه ارزیابی مدل پيشنهادی به کار

میرود .از آزمونهای دیگری چون آزمون

تك نمونهای

برای هر کدام از زیر مؤلفههای مدل پيشنهادی ،آزمون
گروههای مستقل برای مقایسه پاسخگویان بر حسب
جنسيت ،استاد حوزه یا دانشگاه بودن ،استفاده به عمل
میآید.
متغير اصلی پژوهش عبارت است از :ابعاد پداگوژی
اسالمی برنامههای درسی
یافتههای پژوهش
سؤال اول :ابعاد و مؤلفههای اصلی پداگوژی اسالمی
کردن برنامههای درسی کدامند؟
با مطالعه نظریات ،تئوریها و نيز تحقيقات انجام شده
پيرامون اسالمی کردن برنامههای درسی زیر مؤلفه پداگوژی
استخراج شد .از  63مؤلفه و ریز مؤلفه پداگوژیك مستخرج
از ادبيات تحقيق (چارچوب ادراکی) ،بعد از نظر خواهی
صاحب نظران و متخصصان حوزه و دانشگاه در حوزه علوم
تربيتی و برنامه ریزی درسی ،تعداد  19مورد تأیيد و بقيه به
دالیلی از جمله همپوشی مؤلفهها و در نتيجه ادغام آنها در
یکدیگر و عدم ارتباط آنها با ابعاد پداگوژیك اسالمی کردن
برنامههای درسی حذف شدند 19 .مورد تأیيد شده از
دیدگاه صاحب نظران و استادان که در  6بعد (مؤلفه) اصلی
طبقه بندی شدند ،چارچوب ادراکی مدل پيشنهادی اوليه را
تشکيل دادند :اصول پداگوژی اسالمی کردن برنامههای
درسی ،اکولوژی پداگوژی اسالمی کردن برنامههای درسی،
رویکردهای اسالمی کردن برنامههای درسی ،روشهای
اسالمی کردن برنامههای درسی ،نقشها و صالحيتهای
معلمان (استادان) پيرامون اسالمی کردن برنامههای درسی،
ارزشيابی از نحوه اسالمی کردن برنامههای درسی
همانگونه که در جدول شماره  0مشخص است،
زیرمؤلفههای اول ( ،)1/309دوم ( ،)1/361سوم (،)1/193
چهارم ( ،)1/333پنجم ( ،)1/116ششم ( ،)1/366هفتم
( ،)1/196بيشترین اشتراک را در مورد فلسفه و اهداف مدل
پيشنهادی داشتهاند.
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جدول  0ـ تحليل عوامل فلسفه و اهداف مدل
زیرمؤلفه

ردیف

اندازه

آزمون

مقدار

KMO

قابلیت

اشتراک

بازاندیشی پیرامون مؤلفههاي برنامههاي درسی

1

اسالمی
دسترسی به یك مدل پداگوژیكی پیرامون

2

اسالمی سازي برنامههاي درسی
تعیین ابعاد برنامههاي درسی جهت انطباق

4

سازي آنها با مكانیزمهاي تربیت دینی
شناسایی الزامات پداگوژیكی برنامههاي درسی

3

اسالمی
بهبود هر چه بیشتر برنامههاي درسی بر

7

اساس معیارهاي تربیت دینی ـ اسالمی

4

0/544

254/834

توجه به آموزههاي عملی تربیت دینی
ارائه چارچوبی هر چند جامع جهت اسالمی

5

سازي برنامههاي درسی

بارعاملی

0/324

0/785

0/357

0/787

0/748

0/403

0/383

0/484

0/705

0/512

0/354

0/454

0/745

0/523

مقدار ویژه

3/835

درصد واریانس
تبیین شده

32/783

جدول  0ـ اشتراکات زیرمؤلفههای مبانی نظری مدل پيشنهادی در تحليل عوامل
اندازه

آزمون

مقدار

بار

مقدار

KMO

بارتلت

اشتراک

عاملی

ویژه

0/444

0/474

0/717

0/437

4

رویكرد موضوع مداري اسالمی ـ دینی

0/321

0/744

3

تقویت عملی ارزشهاي اخالقی

0/383

0/795

7

رویكرد عقل مداري در برنامههاي درسی

0/341

0/429

4

رویكرد انتقال میراث فرهنگی

0/354

0/438

0/745

0/415

0/738

0/442

ردیف
1
2

5
8

زیر مؤلفهها
رویكرد متافیزیكی به برنامههاي درسی
رویكرد انسان گرایانه با تكیه بر ارزشهاي اسالمی
ـ دینی

پرورش شهروندان آگاه مطابق با ارزشهاي
اسالمی ـ دینی
متبلور شدن همه ارزشهاي واالي قرآنی در
رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان

0/544

238/834

3/435

درصد
واریانس
تببین شده

32/783
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راکات زیرمؤلفههایی که در جدول شماره  0آمده است،
توان دوم بار عاملی هر زیر مؤلفه در عامل مشترک (مبانی
نظری مدل پيشنهادی) است.
برای محاسبه اشتراک هر زیر مؤلفه مجذور بارهای
عاملی هر زیر مؤلفه بر روی عامل استخراج شده (مبانی
نظری مدل پيشنهادی) به صورت ردیفی با یکدیگر جمع
میشوند .این حاصل جمع نسبتی از واریانس مربوط به هر
زیرمؤلفه است که به وسيله عوامل استخراج تبيين میشود.
همان طور که در این جدول مشاهده میشود ،اشتراکات زیر
مؤلفههای هشتگانه مبانی نظری مدل پيشنهادی بين
رویکرد موضوع مداری اسالمی ـ دینی ( )1/300و متبلور
شدن همه ارزشهای واالی قرآنی در فتارهای فردی و
اجتماعی انسان ( )1/133در نوسان است.
سؤال دوم :چه مدلی را میتوان برای اسالمی کردن
نظام برنامههای درسی ـ دانشگاهی ارائه کرد؟
با مطالعه نظریات ،تئوریها و نيز تحقيقات انجام شده
پيرامون اسالمی کردن برنامههای درسی زیر مؤلفه پداگوژی
استخراج شد .از  63مؤلفه و زیر مؤلفه پداگوژیك مستخرج
از ادبيات تحقيق (چارچوب ادراکی) ،پس از نظر خواهی
صاحب نظران و متخصصان حوزه و دانشگاه در حوزه علوم
تربيتی و برنامه ریزی درسی ،تعداد  19مورد تأیيد و بقيه به
دالیلی از جمله همپوشی مؤلفهها و در نتيجه ادغام آنها در
یکدیگر و عدم ارتباط آنها با ابعاد پداگوژیك اسالمی کردن
برنامههای درسی حذف شدند.
اشتراکات زیر مؤلفههای جدول شماره  ،9بيانگر
مجذور(توان دوم) بار عاملی هر زیر مؤلفه در عامل مشترک
(یعنی چار چوب ادراکی مدل پيشنهادی) است .برای
محاسبه اشتراک هر زیر مؤلفه مجذور بارهای عاملی هر زیر
مؤلفه بر روی عوامل استخراج شده به صورت ردیفی با
یکدیگر جمع میشوند .این حاصل جمع نسبتی از واریانس
هر زیر مؤلفه است که به وسيله عوامل استخراج شده تبيين
میشود .بنابراین هر چه ميزان اشتراک یك زیر مؤلفه باالتر
باشد ،مجموعه عاملهای خاصی که واریانس زیر مؤلفه را
تبيين میکنند ،بيشتر خواهد بود .بر اساس جدول ،زیر
مؤلفههای دوم ( ،)1/600هفتم ( ،)1/300هشتم (،)1/301
دهم ( ،)1/630یازدهم ( ،)1/303بيستم ( ،)1/331سی و

چهارم ( ،)1/663چهل و پنجم ( ،)1/661چهل و هفتم
( ،)1/303پنجاه و سوم ( )1/633بيشترین مقدار اشتراک را
دارند و زیر مؤلفههای بيست و پنجم ( ،)1/133بيست و
هفتم ( ،)1/161بيست و نهم ( ،)1/106سی ام (،)1/169
چهل و دوم ( ،)1/130چهل و سوم ( ،)1/163دارای
کمترین مقدار اشتراک با عامل مشترک چارچوب ادراکی
مدل پيشنهادی هستند.
 19مورد تأیيد شده از دیدگاه صاحب نظران و استادان
که در  6بعد (مؤلفه) اصلی طبقه بندی شدند ،چار چوب
ادراکی مدل پيشنهادی اوليه را تشکيل دادند :اصول
پداگوژی اسالمی کردن برنامههای درسی ،اکولوژی
پداگوژی اسالمی کردن برنامههای درسی ،رویکردهای
اسالمی کردن برنامههای درسی ،روشهای اسالمی کردن
برنامههای درسی ،نقشها و صالحيتهای معلمان (استادان)
پيرامون اسالمی کردن برنامههای درسی ،ارزشيابی از نحوه
اسالمی کردن برنامههای درسی .مدل پيشنهادی اوليه
پژوهش در شکل شماره  0آمده است.
سؤال سوم :ميزان تناسب مدل پيشنهادی از دیدگاه
استادان و متخصصان علوم دینی و رشته برنامه ریزی درسی
چگونه است؟
پس از آزمون مدل اوليه پيشنهادی پژوهش ،در نهایت ،در
بخش ادراکی ،مؤلفهها بر حسب زیرمؤلفهها چنين نام
گذاری شدند :ارزشهای یادگيری در نظام دینی ـ اسالمی،
پژوهش محوری بر اساس منابع اسالمی ،نهادینه سازی
عادات و رفتارهای انسان گرایانه ،بومی سازی تئوریهای
برنامههای درسی بر اساس منابع اسالمی ،رویکرد صالحيت
مداری ،ایجاد وحدت بر اساس تعاليم اسالمی ،تقویت روح
معنوی ،تقویت قوه تفکر و تعقل فراگيران ،توسعه مسؤوليت
پذیری فراگيران .چنان که در جدول شماره  3آمده است،
به طور کلی مدل نهایی پژوهش در سطح مطلوبی برای
اسالمی کردن برنامههای درسی ،متناسب است.
بر اساس جدول شماره  ،3ميانگين همه مؤلفههای مورد
ارزیابی مدل پيشنهادی پژوهش از ميانگين نظرات (عدد )9
بيشتر و در سطح  >1/110معنادار است .از این رو
میتوان نتيجه گرفت که تناسب هر یك از مؤلفهها برای
مدل باالتر از سطح متوسط بوده است.
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جدول  9ـ اشتراکات زیرمؤلفههای چارچوب ادراکی مدل پيشنهادی در تحليل عوامل مرتبه اول

ردیف

شرح زیر مؤلفه

اشتراک

1

تأكید براخالق و رشد آن در فرایند یاددهی ـ یادگیري

0/451

2

استفاده از قوانین الهی در جریانات یاددهی ـ یادگیري

0/512

4

شناخت دین و به دست آوردن معرفت نسبت به تعالیم دینی

0/418

3

توجه به عادات مذهبی ـ دینی

0/799

7

وضوح یافتن اهداف نظام برنامه ریزي درسی منطبق با ارزشهاي دینی ـ مذهبی

0/404

4

وضوح یافتن مفاهیم پداگوژي اسالمی

0/549

5

معادل سازي تئوريها و نظریات و اصطالحات علمی غربی بر اساس نظریات دانشمندان اسالمی

0/811

8

تلفیق محتواي علمی با ارزشهاي مذهبی

0/582

9

توسعه هوش الهی و معنوي در انسان

0/810

10

عبادت بیشتر خداوند

0/591

11

مهرورزي به آنچه كه در آیات الهی سفارش به آن شده است

0/813

12

صداقت

0/482

14

شجاعت

0/414

13

احترام به حقوق دیگران

0/493

17

مسؤولیت پذیري

0/424

14

آخرت گرایی

0/443

15

افزایش ایمان انسان به خدا

0/484

18

افزایش خوف و رجا در انسان نسبت به خدا

0/495

19

به فالح رسیدن انسان (نهایت رشد و كمال انسانی)

0/814

20

دست یافتن و تقرب به حق تعالی

0/837

21

متبلور شدن همه ارزشهاي واالي قرآنی در فتارهاي فردي و اجتماعی انسان

0/874

22

تقویت عملی ارزشهاي اخالقی

0/585

24

ایجاد وحدت بر اساس تعالیم اسالمی

0/472

23

پرورش شهروندان آگاه مطابق با ارزشهاي اسالمی ـ دینی

0/544

27

پرورش استعدادهاي فراگیران به عنوان شهروند مسلمان

0/789

24

برقراي روابط استاد و دانشجو بر اساس ارزشهاي دینی ـ اسالمی

0/794

25

دوري از مالحظات خطی ،جناحی و گروهی و ایجاد وحدت بر اساس ارزشهاي اسالمی

0/747

28

تقویت روح استقالل علمی بر اساس ارزشهاي اسالمی

0/411

29

جهت دهی تحقیقات علمی به سوي مسائل ،معضالت و نیازهاي جامعه خودي (اسالمی)

0/725
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40

تقویت تفكر انتقادي فراگیران بر اساس روح دینی

0/754

41

رویكرد متافیزیكی به برنامههاي درسی

0/412

42

رویكرد تلفیقی با جهت گیري اجتماعی

0/449

44

رویكرد انسان گرایانه با تكیه بر ارزشهاي اسالمی ـ دینی

0/502

43

رویكرد معنویت گرایی

0/543

47

رویكرد انتقال میراث فرهنگی

0/438

44

رویكرد موضوع مداري اسالمی ـ دینی

0/424

45

رویكرد صالحیت مداري

0/788

48

رویكرد اخالق مداري برنامه درسی

0/415

49

رویكرد عقل مداري در برنامههاي درسی

0/438

30

روشهاي استفاده از عطوفت و مهربانی در فرایند یاددهی ـ یادگیري

0/487

31

روشهاي استفاده از مطالعات بنیادي و میدانی در مبانی و فلسفه اسالمی

0/428

32

روشهاي افزایش قوه درک و تجزیه و تحلیل فراگیران

0/792

34

روشهاي دوري از شیوههاي تحمیلی و تنبیهی

0/758

33

روشهاي استفاده از شور و نشاط علمی ـ اسالمی

0/542

37

روشهاي تقویت روح استقالل علمی

0/557

34

روشهاي تقویت روحیه كاوشگري

0/483

35

روشهاي استخراج آراي اسالمی از قرآن

0/813

38

روشهاي به كارگیري پرسش و پاسخ در فرایند یاددهی ـ یادگیري

0/548

39

ارزشیابی از نحوه شكلگیري شخصیت فراگیران بر اساس ارزشها و باورداشتهاي دینی ـ اسالمی

0/538

70

ارزیابی هدفهاي ارزشی ـ دینی به لحاظ یاددهی ـ یادگیري

0/501

71

ارزیابی آموزههاي علمی به لحاظ یاددهی ـ یادگیري بر اساس ارزشهاي دینی ـ اسالمی

0/489

72

ارزیابی فرصتها و امكانات موجود براي اسالمی كردن برنامههاي درسی

0/448

74

ارزیابی فرایندهاي یاددهی ـ یادگیري مؤثر پیرامون اسالمی كردن برنامههاي درسی

0/593
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شکل  0ـ مدل پيشنهادی اوليه
پژوهش

دسترسی به ی مدل پداگو
اربرد در و اسالمی
ردن برنامهها درسی

تو ه به اب اد پداگو
برنامهها درسی اسالمی

م به ت یه و تدوی رحی
اسالمی ردن برنامهها
درسی

م ر ی م فهها هر ی از اب اد
پداگو برنامهها درسی اسالمی

ش اسایی تربی دی ی

تدوی برنامهها درسی با
روی رد و آموزهها دی ی

آزمای گ اره ها علمی علوم
انسانی در بستر ره گی ملی و
ر و ت دی آن ا

ن ریه پرداز با نگر
اسالمی

ره گی ـ

چارچو

ا وو

پداگو

برنامه درسی اسالمی

به ارگیر و استفاده از م اب
اسالمی در و ت یه
برنامهها درسی

در ي مد پي

ن ام ارزشیابی

روی ردها یاددهی– یادگیر

روش ا یاددهی -یادگیر

ر يي مد

مر
پي
ی در
تش ی گروه ت
و بح پیرامون اب اد
پداگو ی اسالمی ردن
برنامه ها درسی

پی ر ها برنامه درسی تربی
دی ی پیشرو ام د در ع ر انی
شدن:م ایی ن ر برا ن ام
آموز و پرور عمومی ایران

ادي

ن ش ا و صالحی
ها م لمان

اصول پداگو برنامه
درسی اسالمی

تو ید علم بومی در علوم انسانی و
ا تماعی

ت یه م فه ها پداگو ی
اسالمی ردن برنامه ها درسی(
ت یه گویه ها پرسش امه مورد
ن ر برا توزی بی پاس گویان

ادي
ا را پرسش امه اسالمی ردن
برنامه ها درسی ب ورت
م دماتی و اعت اریابی آن

ان ام
اصالحات
مت ی

ا را
پرسش ام
ه ن ایی

ت یه و
تحلی
ا العات
م آور
شده
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شکل  0ـ مدل ارزیابی شده نهایی
پژوهش

م به ت یه و تدوی رحی
اسالمی ردن برنامهها درسی

دسترسی به ی مدل پداگو اربرد
در و اسالمی ردن برنامهها
درسی

تو ه به اب اد پداگو برنامهها
درسی اسالمی

م ر ی م فهها هر ی از اب اد پداگو
برنامهها درسی اسالمی

ش اسایی تربی دی ی

آزمايش گزارههاي علمي علوم
انساني در بستر فرهنگي ملي و جرح

تدوين برنامههاي درسي با

تولید علم بومی در علوم

رويكرد و آموزههاي ديني

انسانی و اجتماعی

و تعديل آنها
نظريه پردازي با نگرش فرهنگي ـ اسالمي

به كارگيري و استفاده از منابع اسالمي در

پيش فرضهاي برنامه درسي تربيت ديني

خصوص تهيه برنامههاي درسي

پيشرو فضامند در عصر جهاني شدن:مبنايي
نظري براي نظام آموزش و پرورش عمومي
ايران

چارچو

ارز ها یادگیر در ن ام
دی ی -اسالمی

روی رد صالحی مدار

پژوه

ای اد وحدت بر اساس ت ا یم
اسالمی

در ي مد پي

محور بر اساس م اب
اسالمی

ادي

بومی ساز تئور ها برنامهها
درسی بر اساس م اب اسالمی

ت وی رو م و

ت وی قوه تف ر و ت

ن ادی ه ساز عادات و
ر تارها انسان گرایانه
راگیران

توس ه مس و ی پذیر
راگیران

حل ج ی
ی در و
تش ی گروه ت
بح پیرامون اب اد پداگو ی اسالمی
ردن برنامهها درسی

ت یه م فهها پداگو ی اسالمی
ردن برنامهها درسی(ت یه گویهها
پرسش امه مورد ن ر برا توزی بی
پاسخگویان

ا را پرسش امه اسالمی ردن
برنامهها درسی به صورت م دماتی
و اعت اریابی آن

ان ام
اصالحات
مت ی

ا را
پرسش امه
ن ایی

ت یه و
تحلی
ا العات
م آور
شده
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جدول  3ـ نتایج آزمون

تك متغيره برای ارزیابی مؤلفههای مدل پيشنهادی پيرامون اسالمی کردن برنامههای درسی

مقدار t

درجه آزادي

معناداري

تفاوت میانگین

فلسفه و اهداف مدل پیشنهادي

13/744

143

0/000

0/374

مبانی نظري مدل پیشنهادي

42/434

143

0/000

0/584

ارزشهاي یادگیري در نظام دینی ـ اسالمی

28/124

143

0/000

1/438

پژوهش محوري بر اساس منابع اسالمی

27/932

143

0/000

1/453

چارچوب بومی سازي تئوريهاي برنامههاي درسی بر اساس منابع اسالمی

12/491

143

0/000

0/794

نهادینه سازي عادات و رفتارهاي انسان گرایانه

22/475

143

0/000

1/012

رویكرد صالحیت مداري

15/832

143

0/000

0/421

پیشنهادي

ایجاد وحدت بر اساس تعالیم اسالمی

41/532

143

0/000

1/758

پژوهش

تقویت روح معنوي

29/748

143

0/000

1/234

تقویت قوه تفكر و تعقل فراگیران

19/434

143

0/000

1/248

توسعه مسؤولیت پذیري فراگیران

24/457

143

0/000

0/748

مراحل اجرایی مدل پیشنهادي

18/543

143

0/000

1/573

نظام ارزشیابی از مدل پیشنهادي

25/455

143

0/000

1/243

شماي كلی مدل

20/534

143

0/000

1/944

مؤلفهها

ادراكی
مدل

شاخصهاي توصیفی

بحث و نتیجهگیری
با مطالعات نظریات مختلف ابعاد کلی مدل پداگوژی اسالمی
کردن برنامههای درسی مشتمل بر فلسفه و اهداف مدل،
مبانی نظری مدل ،چارچوب ادراکی مدل ،مراحل اجرایی
مدل و سرانجام نظام ارزشيابی مدل مورد بررسی قرار
گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ،این مؤلفهها
چارچوب ادراکی مدل پيشنهادی اوليه را تشکيل دادند:
اصول پداگوژی اسالمی کردن برنامههای درسی ،اکولوژی
پداگوژی اسالمی کردن برنامههای درسی ،رویکردهای
اسالمی کردن برنامههای درسی ،روشهای اسالمی کردن
برنامههای درسی ،نقشها و شایستگیهای معلمان
(استادان) پيرامون اسالمی کردن برنامههای درسی،
ارزشيابی از نحوه اسالمی کردن برنامههای درسی .پس از
آزمون مدل و تجزیه و تحليل آنها 01 ،مؤلفه چارچوب
ادراکی مدل پژوهش را تشکيل دادند که بدین قرارند:

ارزشهای یادگيری در نظام دینی ـ اسالمی ،پژوهش
محوری بر اساس منابع اسالمی ،نهادینه سازی عادات و
رفتارهای انسان گرایانه ،بومی سازی تئوریهای برنامههای
درسی بر اساس منابع اسالمی ،نهادینه سازی عادات و
رفتارهای انسان گرایانه ،رویکرد صالحيت مداری ،ایجاد
وحدت بر اساس تعاليم اسالمی ،تقویت روح معنوی،
تقویت قوه تفکر و تعقل فراگيران ،توسعه مسؤوليت پذیری
فراگيران .دادههای به دست آمده از پژوهش نشان داد که
با توجه به این که ميانگين نمره نظرات پاسخگویان در
خصوص هر یك از مؤلفههای مورد مطالعه از مقدار متوسط
(عدد  )9بيشتر است ،لذا مدل پيشنهادی پژوهش از تناسب
مطلوبی برخودار است .نتایج پژوهش مستقيمی و نادری
نژاد ( )0931نمایان ساخت که بی توجهی به اصالت و
اهميت پارادایمها در  3حوزه مبانی ،ادبيات،روشها و
تالشهای علمی سبب بروز آفات و استيالی آسيبهایی در
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این حوزه شده است و در صورتی که به آنها توجه شود،
الگوی متناسبتری از برنامههای درسی را میتوان به دست
مؤلفههای حاصل در بخش چارچوب ادراکی حاکی از
این است که در راستای اسالمی کردن برنامههای درسی در
حوزه علوم انسانی باید به ارزشهای انسانی ،اخالقی ،و
معنوی توجه کرده ،در فرایند یاددهی ـ یادگيری ،فراگيران
را به منابع دینی ـ اسالمی ارجاع داد .بی تردید ،آشنایی
فراگيران با منابع اسالمی و دینی ـ به ویژه قرآن ـ
محکمترین و مهترین منبع پژوهشی ،روح معنوی و الهی را
در آنها به گونهای تقویت میکند که بتوانند در راستای
مراتب اولوهيت و معنویت رشد و تعالی یابند که قطعاً رشد
واقعی انسانها حرکت به سوی اویی( خدایی) است .رشدی
که انسان را به کمال میرساند و سرچشمه خير و برکت
برای خود فرد و برای جامعه است .در چنين حالتی ،دیگر
رشتههای تحصيلی و برنامههای درسی مبتنی بر معيارهای
دنيوی و اقتصادی صرف ،سنجش نشده ،ارزشهای واقعی
برنامههای درسی که همان متعالی کردن انسانهاست،
جستجو میشود .نتایج مطالعات حسينی .)0931( ،شریف
زاده ( )0931و هاشمی مقدم ( )0931نشان داد که به رغم
نقش و اهميت و کاربرد رشتههای مختلف علمی در قلمرو
وسيع علوم انسانی ،نحوه سازماندهی و شيوههای عرضه مواد
و محتوای درسی در رشتههای مزبور با مقتضيات نظام
ارزشی ـ دینی منطبق نيست ،لذا باید در برنامههای درسی
و محتوای آنها بر اساس معيارهای فرهنگ غنی اسالم و
ارزشهایی که بر آن مترتب است ،تجدید نظر کرد.
توصيه کاربردی
از آنجایی که یافتههای هر پژوهشی میتواند مبنایی
برای تفکر بيشتر قرار گيرد و پژوهشگران تحقيق حاضر
هيچ ادعایی مبنی بر کامل بودن مدل پيشنهادی ندارند ،لذا
مطالعه مدل پيشنهادی پژوهش جهت تأمل و تفکر و نيز
تحقيق بيشتر برای اسالمی کردن برنامههای درسی به همه
پژوهشگران ،استادان و دانشجویان توصيه میشود .اميد
است که با پژوهشهای گسترده پيرامون اسالمی کردن
برنامههای درسی ،زمينهای فراهم گردد تا گامهای مؤثری
در این راستا برداشته شود.

منابع

افروز ،غالمعلی ( .)0931علوم انسانی در بستر
نگرشهای فرهنگی ایستایی و پویایی ،اولين کنگره ملی
علوم انسانی ،تهران.
امانيان ،حسين (.)0931نقش نهادهای کشور در ارتقاء
علوم انسانی دانشگاهها و حوزهها ،اولين کنگره ملی علوم
انسانی ،تهران.
باقری ،اشرف السادات ( .)0931ماهيت علوم انسانی و
روش شناسی آن ،اولين کنگره ملی علوم انسانی ،تهران.
جمشيدی ،محمد حسين ( .)0931علوم انسانی و

رسالت انسان (علوم انسانی و تحول فرهنگی و معنوی
جامعه معاصر) ،اولين کنگره ملی علوم انسانی ،تهران.
سلسبيلی ،نادر ( .)0961ارائه الگوی راهنما برای کاربرد
دیدگاههای برنامه درسی در نظام برنامه ریزی درسی کشور
(دوره نظام جدید متوسطه) ،رساله دکتری ،دانشگاه تربيت
معلم تهران.
شریف زاده ،حکيمه السادات ( .)0931بررسی منزلت
علمی علوم انسانی در ميان سایر رشتههای علمی ،اولين
کنگره ملی علوم انسانی ،تهران.
شمشيری،بابك ( .)0939بررسی مبانی معرفت شناسی
عرفان اسالمی و اثرات آن بر آموزش و پرورش ،رساله
دکتری دانشگاه تربيت مدرس.
شکاری ،عباس ( .)0931آسيب شناسی نوستالوژیك
علوم انسانی :رویکردهای سخت افزاری و نرم افزاری ،اولين
کنگره ملی علوم انسانی ،تهران.
صادق زاده قمصری ،عليرضا ( .)0931گامی به سوی

تحول در الگوی توليد علوم تربيتی :بررسی انتقادی الگوی
تباین معرفتی با تعاليم دینی ،اولين کنگره ملی علوم
انسانی ،تهران.
قریب ،حسين ( ،)0931ضرورتهای بنيادی و

استراتژیك بومی سازی علوم انسانی در جمهوری اسالمی
ایران ،اولين کنگره ملی علوم انسانی ،تهران.
مستقيمی ،مهدیه السادات ،نادری نژاد ،زهره (.)0931

آسيب شناسی در حوزه علوم انسانی از منظر عدم تطابق
محتوا و ساختار با پارادایمها ،اولين کنگره ملی علوم انسانی،
تهران.
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مسعود چلبی ( .)0961جامعهشناسی نظم ،تهران ،نشر
نی ص .16
مقدس فرد ،حميد ( .)0931آسيب شناسی علوم

انسانی و رشتههای آن ،اصالح ساختار کالس با نظریه رشته
علوم اجتماعی ،اولين کنگره ملی علوم انسانی ،تهران.
ميرفردی ،اصغر ( .)0931آسيب شناسی و واکاوی نقش
علوم انسانی در توسعه همه جانبه کشور ،اولين کنگره ملی
علوم انسانی ،تهران.
هاشمی مقدم ،سيد شمس الدین ( .)0931رشتههای
علوم انسانی با تأکيد بر علوم تربيتی در نظام آموزش عالی،
اولين کنگره ملی علوم انسانی ،تهران.

