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 با مطابق ابتدائی آموزان دانش تعلیم ةمقایس

 اسالمی جمهوری کشورهای در اسالمی های ارزش

 آذربایجان جمهوری و ایران

 *فرهاد شوره کندی
 استادیار دانشگاه فرهنگیان عالمه امینی تبریز

 عسگری مجید علی
 دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

 

 چکیده

 ابتیدایی  انآمیوز  دانی   تعلیی   یا سهیمقاهدف تحقیق حاضر بررسی 
 و ایران اسالمی جمهوری کشورهای در اسالمی های ارزش با مطابق

و  تحلیل محتواتحقیق حاضر یک تحقیق . استآذربایجان  جمهوری
پاییه   4درسی دو کشور در دوره  یها کتابکه در آن  است یا سهیمقا

 444از  یا نمونییههمچنییی  . انیید قرارگرفتییهابتییدایی مییورد بررسییی 
جمهیوری  جمهوری آذربایجان و  دو کشور در معل  084 و آموز دان 

مورد انتخاب و  یا خوشهتصادفی  گیری نمونهبه روش ایران اسالمی 
کار گرفته شده برای مقایسه معلمیان و   هابزار ب. اند گرفته سه قراریمقا

ان پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و عمل به احکام دینیی  آموز دان 
 هیای  ارزشمربیو  بیه    تعداد مواردنتایج تحقیق نشان داد که . است

کشیور  میورد و در کتیب درسیی     072اسالمی در کتب درسی اییران  
نشیان داد  تحلیل وارییان   همچنی  نتایج . استمورد  44آذربایجان 

بیی   معنیوی   هیای  ارزشمفاهی  دینی و  از نظر آگاهی و عمل به که
ایی  نتیجیه در   . ردوجیود دا  داری معنیی و کشور تفاوت دان آموز دان 

 تأکیدنتایج تحقیق باال بودن . قرار گرفت دییتأمورد معلمان نیز مورد 
اسالمی در محتوای درسی و همچنی  آگیاهی و عمیل    های ارزشبر 

در مقایسییه بییا کشییور  ان ایییرانآمییوز دانیی بییه آن را در معلمییان و 
 است.آذربایجان 

، انآموز دان  ،درسی یامحتو، اسالمی های ارزش :یکلیدهای  واژه
 معلمان
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Abstract 
The general purpose of this research is to compare 

education of primary students based on Islamic 

values in countries of both Iran and Azerbaijan. 

This research is a comparative and content 

analysis in which the textbooks of these countries 

in the 4 grades have been studied. Besides 400 

students and 280 teachers in the case of sample in 

these two countries have been chosen and 

compared in the way of clustered random 

sampling. The tool that has been used to compare 

teachers and students is questionnaire of 

researcher made that is acting and awareness of 

religious precepts. The results of the research 

show that the number of cases in related to Islamic 

values in Iranian textbooks is 271 and in text 

books of Azerbaijan are 34. The results of 

variance analysis also show that there are 

significant differences between these students of 

two countries from the point of awareness and 

acting to the religious concepts. This result has 

also been confirmed about teachers. The research 

results confirmed not only Islamic values in 

Textbooks’ Content but also in acting it and 

awareness of teachers and students in comparison 

to Azerbaijan country. 

Key words: Islamic values, Textbooks’ Content 

teachers and student. 
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 مقدمه

 تیه و ترب  یتعله  در یریارناپهذ کان سهم   مدارس دیترد یب
 ان عالوهکم نیا چرا که در دارند آن ندهیآ و جامعه امروز

 مورد یها ممارت، یاخالق و ینید، یدرس مطالب  یتعل بر

 آموخته انآموز دانش به زین یاجتماع و یفرد یزندگ ازین

 نشهان  هها  پهووهش  یبرخ جینتا( Ansari، 2001) شود یم

 و یسهط   اریبسه  نیه د از شناخت جوانهان  هک است داده
 بهودن  ناموفق علل ییشناسا در ها پووهشو  است ییابتدا

و  یسط  یها روش ؛ینید تیترب در وپرورش آموزش نظام
 تنمها  نه هک اند کرده مطرح را ها روشارآمدی ابزار و کریغ

 ینه ید مها  انآمهوز  دانهش  و اسهت  مطلوب نداشهته  جهینت
 وسکمع جهینت و شده شتریب ها فاصله یه گاهکبل، اند نشده

 نظهر  از. ( etc, 2001&Hosseini ) اسهت  آورده بهار  بهه 

فرزنهدان آن   یا جامعهه  ههر  یواقعه  یهها  هیسرما یاجتماع
 ندهیآ یمش و سازند یمرا  جامعه ندهیآ هک جامعه هستند

 از یا جامعهه در ههر  بنهابراین  ، کننهد  یمه   یترس را جامعه
 همهههان دوران کهههودکی در تربیهههت فرزنهههدان خهههویش 

در دوران کههودکی و  بههاصخ  کنههد یمهه گههذاری سههرمایه
که در تکوین شخصیت افراد نقش بسهیار مممهی    نوجوانی

 .(Najafi، 1994) دارد
 انآمهوز  دانش ینید و سال  تیترب یبرا گذاری سرمایه

 در جامعهه  ییربنها یز گهذاری  سهرمایه  واقع در جامعه یک

 و فرهنه   یاصهل  حاصل هک است نسل نیهم رایز ؛است
 یهک  گوناگون یها جنبه در شرفتیپ و بوده جامعه تمدن

از طهر   . (Negaresh, 2009) است آنان به وابسته جامعه
 بهه  از جوامع بشهری و کشهورها   هرکدام نگرش دیگر نوع

 او دارد یته یترب یهها  دگاهید بر ییبسزا ریتأث انسان تیماه
(Salehi, 2008) از کشورهای اسالمی بر  هرکدام بنابراین؛

اقهدام بهه    ،خهود  یهها  دگاهیه دکالن و  یها استیساساس 
درسی بهرای تربیهت فرزنهدان م هدوده      یها کتابتدوین 

تهالش شهده   ، نموده است در کشور ایران جغرافیایی کشور
مشهروع روحهی و    یهها  خواسهته ان با نیازها و آموز دانشتا 

تربیت دینهی در   یضلع ششجسمی منطبق شود و منشور 
، تربیهت عهاط ی و احساسهی   ، تربیهت جسهمی   یهها  جنبه

تربیت عقالنهی و تربیهت   ، تربیت اخالقی، تربیت اجتماعی
 .(Farhadian، 2003) کار گرفته شوده اعتقادی ب
وسیله انتقال م اهی  دینی  نیتر مم درسی  یها کتاب

و  ییعهدم آشهنا  ، ن راستایدر ا معنوی هستند های ارزشو 
 ههای  ارزشآمهوزش    جوانهان نسهبت بهه مسه له     کتوجه 
 کهار  نیه ا یرا بهرا  یشترینه بیزم یام اسالمکو احمعنوی 

ز که مرا یتهوجم  که  شهتر از  ین منبهع ب یسازد و ا یه  مافر
 لیه قباز  یتهوان بهه مهوارد    یه مکشود  یم یناش یآموزش

آمههوزش م ههاهی  و  یههها روشح نداشههتن از یصهه  کدر
 یان بهرا یه اء و مربیه ش قائل نشدن اولارز ،دینی های ارزش

 یهها  ضهع  مربوط به آموزش تعلیمات دینی و  یها السک
ل اشهاره  یه ن قبیه از ا یو موارددرسی  یها کتابمربوط به 

ن هههر  500ه از کههه یقهههیت ق. (Akrami، 2007) ردکههه
گرفتهه نشهان داده    تمهران انجهام   15آموزان منطقه  دانش

اند بدون غله    آموزان توانسته دانش درصد 4/19است تنما 
 الزم بودنهد  ییفاقهد توانها   %6/00ننهد و  کقرآن را قرائهت  

(1999 ،Tavakkoli). 
هنوز ه  در گوشه و کنار ایهن کهره خهاکی شهاهد آن     
هستی  کهه بعیهی از مت کهران بشهری باورههای دینهی و       

، و اوج جنهون الکلیسه    داننهد  یمه اخالقی را کمنهه شهده   
ههه  از ، فسههاد و تبههاهی دامههن بشههر را گرفتههه  ، سههک 
 سهت یز  یم ه اتمهی حیهات انسهان و زمهین و      یها سالح

دارد و ه  سهالمت انسهان و    اجتماعی در خطر جدی قرار
دینی و اخالقهی او در حهال    های ارزشاصالت خانوادگی و 

در همین رابطهه اسهدی   . ( ,Hassani 2010) نابودی است
در پووهشهی نتیجهه    (Asadi & etc، 2012و دیگران ) پور

الگوههای ترکیبهی تهدری  در کسهب      یریکارگ بهگرفتند 
دارد و نسبت به الگوهای سهنتی   ریتأثپرورشی  یها ممارت
 .است تر اثربخش

( نیهههز در Mehrmohammadi،2012ممرم مهههدی )
رابطه با اجزای اساسی تربیتی که زیربنای تعلی  و تربیهت  

بعد عقالنی یا خردورزی )بلوغ فکری(، بعهد  به  پایداراست:
اخالقی شامل احساس مس ولیت و بعد فرهنگی اجتمهاعی  

به  به معنای ارج یت روحیه کنش جمعی بر کنش فردی
 سه نکته اشاره دارد.
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 ,Mirza Mohammadi) یم مههد میههرزا همچنهین 

در عمهل  ، باورهای دینهی ت قیقی نشان داد که  در (2011

ت قیهق   یاصهل  مسه له و  سؤال. است مؤثربه احکام دینی 

بها   (KhaleghKhah & etc, 2010) و مسعودیخالق خواه 

عقهل   مؤل هه بها توجهه بهه دو     ینه یت دیرد تربیکرو عنوان

به ایهن نتیجهه رسهیده    است: این  یمان م وریو ا یم ور

انهواع  ، مهان م هور  یعقهل م هور و ا   یکردهها یرواست که 

ل قههرار گرفتههه و یههمههورد ت ل یمههان م ههوریت و ایههعقالن

از  ینه یت دیه مناسب جمهت ترب  یمان م وریت و ایعقالن

ت مههورد توجههه و ب هه  قههرار یهه  و تربیق نظههام تعلههیههطر

 ردیگ یم

 ,Beheshti&etc) ییویکه نو  یبمشهت  ت قیقی کهه در 

در چمهار   ینیت دیکردها به فلس ه تربیمجموعه رو( 2010

« االعه   یبالمعن ینیت دیفلس ه ترب: »ردیگ یی مطبقه جا

فلسه ه  » اع  از حق و باطهل اسهت؛  ، انیکه شامل همه اد

 یدیان حقه توحیکه شامل اد« العام یبالمعن ینیت دیترب

  یبهه تعهال  « الخها   یبهالمعن  ینیت دیفلس ه ترب»است؛ 

 یبهالمعن  ینه یت دیفلس ه ترب»؛ و شود یمم دود  یاسالم

 یو عمله  یاخالق، یت اعتقادیکه به سه حوزه ترب« االخ 

  و یتعله  یها حوزهگر یاسالم اختصا  دارد و از ورود به د

ت یه فلسه ه ترب  م ققهان ن یه ا. زدیه پره یم یت اسالمیترب

 یاز علهوم فلسه    یکه ی»دگاه اسالم را به مثابهه  یاز د ینید

ل ین و ت لییبه تب یاستناد -یکه با روش استدالل یاسالم

دگاه قرآن و سهنت  یاز د ینیت دیترب یها گزارهو  ها م موم

آقهازاده  . انهد  نمهوده   یو تعر یتلق« پردازد یم (ع)معصومان

( در ت قیق خود که به بررسی کتب درسهی علهوم   1991)

ابتدایی پرداخته بود به این نتیجه دست یافت کهه امکهان   

درسی  یها برنامهبا دیگر  علوم  یدرس ة برنامدر ه  تنیدن 

. دینهی وجهود دارد   ههای  ارزشو آموزشی از جمله آموزش 

(2012،Ostadhasanlou). 2009) باخیشهوا  کهه  یطهور  به، 

Bakhishova )    ت صههیل و تربیههت کودکههان مطههابق بهها

اسهالمی در زمینهه ملهی و در زنهدگی عمهومی       های ارزش

ت صیل و  که دارد یمبیان  ؛ وداند یمبشریت خیلی واجب 

معنهوی نسهل    تربیت در زمینه ملی و بروز شهدن سهالمت  

ملی و تربیت آنما دقت زیادی را  های ارزشجوان بر اساس 

در عصر حاضهر ماهیهت ت صهیل و تربیهت      دینما یمطلب 

امروزه در خصو  . استملی بر اساس مدنیت ملی ممکن 

اسهالمی فقه  بهه شهرح مسهائل       ههای  ارزشدین اسالم و 

بهرای آمهوزش کودکهان در    . اکت ها نمهود   تهوان  ینمنظری 

نیاز مبهرم بهه آمهوزش مطهابق بها      ، و ممدها ها کودکستان

در این ت قیق اهمیهت  . استمعنوی و اسالمی  های ارزش

 یدبسهتان  شیپه اسالمی برای کودکان  های ارزشو ماهیت 

 روشدرس و  71مههورد ت قیههق و ت  هه  قههرار گرفتههه و 

معنهوی و اسهالمی ارائهه     های ارزشبرای آموزش و انتقال 

 .گردیده است

در ( Ghasimova، 2003) قاسهههیموادر روشهههی کهههه 

خصو  چگونگی تکمیل شدن تاریخ مهردم آرربایجهان و   

 اسهالمی بهه یهک عقیهده و مهرام      ههای  ارزشتبدیل شدن 

و بها پهرداختن بهه ارزش و     کنهد  یم تأکید م ک  و استوار

ارزش ، مهدیریت ، اهمیت وطن و آموزش آنما به ح ه  آن 

، بودنبا لیاقت ، اخالق بودن با، انسانیت، گذاشتن به کارها

 گذشههت و جههوان، جسههارت و مردانگهی ، شهدن  کههالم کیه 

 تهر  بهزر  احترام به ، ها احترام به پیرمردها و پیرزن، مردی

، و فرزنهد پهروری   ینواز مممان، ها خان از خود و احترام به 

ملههی مههردم آرربایجههان  هههای ارزشاز ... در دیههن اسههالم و

ملهی   های ارزشو  ها یوگیوبرشمرده و سعی در شناساندن 

 .ان نموده استآموز دانشبه 

( در Imani & Mozaffar, 2014)مظ ههر  و یمههانیا

 یهها  هیه هدو کتاب  ینیمات دیکتاب تعل ییل م توایت ل

ب یردریافتند کهه ضه   ییه دوم ابتدایآسمان و کتاب کار پا

مهات  یر در کتهاب تعل یان با متن و تصاوآموز دانش یریدرگ

ن اسهت و  ییآسمان و کتاب کار پا یها هیهدو کتاب  ینید

، امها  شهود  ینمه ر یان و تصهاو آمهوز  دانش یریمنجر به درگ

ن امر است که کتاب یانگر ایب ها پرسشدر  یریب درگیضر

ان آمهوز  دانهش شهتر  یب یریه آسمان موجهب درگ  یها هیهد

.   اسهت ینهه ضهع  ین زمیدر ا یکتاب قبل که یدرحالشده، 

کتهاب   یان با م تواآموز دانش یریب درگی، ضریطورکل به

آسمان و کتهاب   یها هیهدو با کتاب  41/0 ینیمات دیتعل
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 یریه د موجهب درگ ینکه کتاب جدیجه اینت. است 7/1کار 

ب یضهر  یان با م توا شهده و کتهاب قبله   آموز دانششتر یب

 ست.داشته ا ینییپا یریدرگ

جدیههدی  هههای بههه دسههت آمههده از پههووهش   یافتههه

داللت بر  (Jadidi Mahmoodabadi, 2015) یم مودآباد

های اجتماعی و فارسهی بخهوانی  بهه     آن دارد که در کتاب

ملی، مشاهیر  -برخی نمادها مثل جغرافیا و مکان طبیعی 

. ایرانی و فرهن  در حد نسبتاً مناسب توجهه شهده اسهت   

برخی نمادهها مثهل پهرچ ، سهرود ملهی، تقهوی  رسهمی،        

قومیت، ادبیات ملی، اساطیر ایرانی، مکان تاریخی و ملی و 

شده است و به برخی نمادها مثل دین  توجه ک هنر ایرانی 

ووهش اصالً توجه نشده است؛ بنابراین طبق نتهایج ایهن په   

ههای اجتمهاعی و فارسهی     م توای )متن و تصهویر( کتهاب  

متعهادل و متهوازن بهه موضهوع نمادههای       طهور  بهبخوانی  

 .هویت ملی نپرداخته است

( Hosseini Mehr, 2014) نتایج ت قیق حسینی ممهر 

حاکی از این است که در بخش دروس کتاب کار و فناوری 

یهی و  خردگرا هیچ مطالب و م مهوم مهرتب  بها نمادههای    

آمهوزش قهرآن،    یهها  کتهاب عقالنیت وجود ندارد ولهی در  

 آسهمانی، فارسهی، فارسهی بخهوانی ، مطالعهات      یهها  هیهد

اجتمهاعی و کتههاب کهار و ت کههر در حههد که  و انههدک بههه    

قالهب  . نمادهای خردگرایی و عقالنیت توجه گردیده اسهت 

این پایه، تأسهی   یها کتاب شتریب در ینید یها آموزهارائه 

 .تبوده اس ییگو داستانحسنه و  یها اسوهاز 

معنهوی   ههای  ارزشتعیین میزان پرداختن به بنابراین 

ایهران و   ممهوری اسهالمی  درسی دو کشور ج یها کتابدر 

و  انآمهوز  دانهش تعیین میزان آگاهی ، آرربایجان مموریج

و تعیهین   معنهوی  ههای  ارزشمعلمان از م هاهی  دینهی و   

ان و معلمهان  آموز دانشمیزان عمل به احکام دینی در بین 

دسهتیابی   منظهور  بههدفی است که این پووهش دو کشور 

 ادشهده یبها توجهه بهه مطالهب     . به آن صورت گرفته اسهت 

ان آمهوز  دانشدرسی  یها کتاب پووهش حاضر در نظر دارد

ان بهه  آمهوز  دانش اسالمی به های ارزشدر انتقال م اهی  و 

؟ آیا وضهعیت کتهب درسهی در    باشند یمچه میزان سمی  

اسهالمی بها    ههای  ارزشایران از نظر پرداخت به م هاهی  و  

 کتب درسی ج. آرربایجان مت اوت است؟

 پژوهش روش

 ت قیهق آمیختهه اکتشهافی    ههای  طهرح از  در این پهووهش 

، پووهشهگر درصهدد   هها  طهرح نهوع از   است اده شد، در این

. بهرای ایهن   اسهت  "موقعیهت نهامعین  "دربهاره   یابی زمینه

. انجهام  پهردازد  میکی ی  های دادهمنظور ابتدا به گردآوری 

از پدیهده   شهماری  بی های جنبهاین مرحله او را به توصی  

. با است اده از این شناسهایی اولیهه، امکهان    کند می هدایت

درباره پدیده مورد مطالعهه فهراه     هایی سؤال بندی صورت

از  توانهد  مهی ، در مرحله بعدی، پووهشگر ازآن پ . شود می

 ؛را مورد آزمون قرار دهد هایی سؤالکمی،  های دادهطریق 

حاصل  های بافتهبنابراین در این روش پووهشگر بر مبنای 

کمهی را   ههای  دادهکی ی، سعی بر آن دارد که  های دادهاز 

 را میسهر سهازد   هها  یافتهه  پهذیری  تعمهی  کند تا  گردآوری

(Bazargan, 2008.) 

حاضهر   قیه ت ق یآمهار  جامعهدر بخش ت قیق کی ی 

درسهی دوره ابتهدایی دو کشههور    یههها کتهاب  ةیه کلشهامل  

و در بخهش  جمموری اسالمی ایران و جمموری آرربایجان 

دوره ابتدایی دو کشور و معلمان  انآموز دانش ت قیق کمی

در بخهش بررسهی   . بهوده اسهت   91-97در سال ت صیلی 

 یهها  کتهاب نمونه آماری پهووهش حاضهر شهامل     ها کتاب

 یهها  هیه هد ،تعلیمهات اجتمهاعی  ، بخهوانی  ، آموزش قهرآن 

و بنویسهی  در  ( کتهاب کهار  ) آسهمانی  یها هیهدآسمانی و 

ابتههدایی کتههب درسهی کشههور جممههوری   یهها  هیههپاکلیهه  

(، زبههان مههادری) آنههادیلی یههها کتههاباسههالمی ایههران و 

حیهات  (، بخهوان ) اوخو(، زبان آرربایجانی) آرربایجان دیلی

ابتهدایی   یها هیپادر کلیه ( زندگی یها یدانستن) بیلگیسی

از جامعهه  . اسهت  کتب درسی کشور جممهوری آرربایجهان  

و  آمهوز  دانهش  700ان ههر کشهور تعهداد    آموز دانشآماری 

انتخهاب و   یا خوشهه تصهادفی   صهورت  بهمعل   140تعداد 

دو گهروه   یسهاز  همگهن بهرای  . مورد مطالعه قرار گرفتنهد 

غهرب کشهور انتخهاب     معلمان ایران نیز از قسهمت شهمال  

 .شدند
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پهووهش حاضهر از نهوع ت لیهل     بخشهی از   که ییازآنجا

ارزشهیابی  از بنهابراین بهرای انجهام ت لیهل     ؛ استم توی 

بررسهی کلمهات و    شهامل درسهی   یهها  کتابتصویر ، متن

و  ههها داسههتانبررسههی مشهاغل و بررسههی متهون   ، جمهالت 

 یهها  کتهاب و تصهاویر منهدرج در    هها  عک کلیه ، ها تیروا

درسی دوره ابتدایی دو کشور جممهوری اسهالمی ایهران و    

 .است اده شده است جمموری آرربایجان

در مقایسهههه معلمهههان و ابهههزار گهههردآوری اطالعهههات 

است کهه توسه     یا ساختهان پرسشنامه م قق آموز دانش

پرسشهنامه شهامل    این. اخته و بکار گرفته شدسپووهشگر 

 سهؤال  16هر فهرم شهامل   . است آموز دانشدو فرم معل  و 

اول میههزان آگههاهی از م ههاهی  دینههی و   سههؤال 0. اسههت

بعدی میزان عمل بهه احکهام    سؤال 0معنوی و  های ارزش

  یههبهر اسههاس ط  ههها سهؤال پاسههخ . سهنجند  یمههدینهی را  

،  که  یلیخ صورت بهو  شده یزیر طرح لیکرت یا درجه پنج

بهه  . ه اسهت دیه   گردیاد تنظه یه ز یلیخ، ادیز، متوس ،  ک

. شهود  یمه داده  5تا  1از  یازیامت ها اسیمقن یدام از اکهر

صورت گرفهت و در   متخصصانطراحی پرسشنامه با کمک 

در  یهی روا یبررسه  یشده بهرا  یپایان نیز پرسشنامه طراح

االت کقهرار گرفهت تها اشه     نظهر  صهاحب  متخصصانار یاخت

پرسشنامه موجود په  از اخهذ نظهر    . موجود اصالح گردد

دوبهههاره در اختیهههار ، متخصصهههان و انجهههام اصهههالحات 

قهرار گرفهت و در نمایهت روایهی صهوری و       نظهران  صاحب

برای تعیین میزان . د قرار گرفتییمورد تأ، م توایی آزمون

ن ههر از  30شههامل  یا نمونهههپایههایی پرسشههنامه از یههک  

 یهها  روشاده از ن ر از معلمان و با است  75ان و آموز دانش

آمهده بهرای    به دستآل ای کرونباخ است اده شد که آل ای 

آگاهی از م اهی  دینی و  یها مؤل هان در آموز دانشنسخه 

و در نسهخه   11/0و  07/0 بیه ترتبه  عمل به احکام دینی

بهه  نتهایج  . آمهد  به دسهت  04/0و  00/0معلمان به ترتیب 

آمهده بها اسهت اده از روش ت لیهل واریهان  مهورد        دست

 .بررسی قرار گرفت

 پژوهش يها افتهی

معنوی در کتب  های ارزشپرداخت به  نتایج بررسی میزان

اسههالمی ایههران و جممههوری  جممههوریدرسههی دو کشههور 

 یهها  کتهاب در . شهده اسهت   ارائهه  1آرربایجان در جهدول  

 34آرربایجهان فقه     ممهوری درسی دوره ابتدایی کشور ج

اسالمی پرداختهه شهده حهال آنکهه در      های ارزشمورد به 

 ههای  ارزشمهورد بهه    711درسی کشور ایهران   یها کتاب

اسالمی پرداخته شده است و این بهدان معنهی اسهت کهه     

ان کشور جمموری اسالمی ایران در جریان دوره آموز دانش

ان ان کشهور آرربایجه  آمهوز  دانهش برابهر   0ابتدایی بیش از 

درسهی خهود    یهها  کتهاب معنوی و دینی را در  های ارزش

 .رندیگ یفرام

 
 اسالمي ایران و جمهوري آذربایجان معنوي در کتب درسي دو کشور جمهوري هاي ارزشمیزان پرداخت به  :6جدول 

 جمهوری

اسالمی 

 ایران

آموزش  کتاب

 قرآن
 بخوانیم

تعلیمات 

 اجتماعی

 یها هیهد

 آسمانی
 بنویسیم

 جمع

 197 17 79 79 97 05 فراوانی

 755 91/77 61/19 19/6 70/17 90/71 درصد فراوانی

جمهوری 

 آذربایجان

زبان ) آنادیلی کتاب

 (مادری

آذربایجان 

 دیلی
 بخوان، اوخو

 حیات

 بیلگیسی
 

 جمع -

 19 - 1 1 77 71 فراوانی

 755 - 01/11 11/1 10/11 17/10 درصد فراوانی

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-1520-fa.html


 6532 تابستان چهاردهم، سال ،(35 پیاپي) 62 شماره دوم، دوره درسي، ریزي برنامه در پژوهش/  36

 

آگاهی نتایج توصی ی مربوط به میزان  7جدول شماره 

 هههای ارزشان و معلمههان از م ههاهی  دینههی و آمههوز دانههش

معنوی و میزان عمل به احکام دینهی در دو کشهور مهورد    

 گههردد یمههچنانکههه مشههاهده . دهههد یمههمطالعههه را نشههان 

ان کشهور ابهران در ههر دو    آمهوز  دانهش میانگین معلمان و 

معنوی و  های ارزشآگاهی از م اهی  دینی و میزان  مؤل ه

میههزان عمههل بههه احکههام دینههی از میههانگین معلمههان و    

 .ان کشور آرربایجان باالتر استآموز دانش

آگهاهی  نتایج ت لیل واریان  را بهرای   3جدول شماره 

معنهوی و میهزان عمهل بهه      ههای  ارزشاز م اهی  دینی و 

و معلمهان دو کشهور مهورد     انآمهوز  دانهش احکام دینی در 

 .دهد یممطالعه را نشان 

 
ان آموز دانشمعنوي و میزان عمل به احکام دیني در  هاي ارزشآگاهي از مفاهیم دیني و نتایج توصیفي مربوط به میزان  :6جدول 

 دو کشور مورد مطالعهو معلمان 

 آگاهی از مفاهیم دینی عمل به احکام دینی

 گروه

 کشور

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

 ایران انآموز دانش 15/11 09/1 70/10 67/1

 معلمان 69/11 96/0 97/11 91/7

 آذربایجان انآموز دانش 10/15 07/1 77/76 60/1

 معلمان 11/16 61/6 75/17 69/7

 
ان و آموز دانشمعنوي و میزان عمل به احکام دیني در  هاي ارزشآگاهي از مفاهیم دیني و نتایج تحلیل واریانس براي  :5جدول 

 معلمان دو کشور

 اثر گروه
مجموع  مؤلفه

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

 گروه انآموز دانش
 557/5 69/711 10/6761 7 10/6761 آگاهی

 557/5 19/659 76/1511 7 76/1511 عمل

 گروه معلمان
557/5 11/710 09/1195 7 51/0970 آگاهی  

557/5 71/15 76/1990 7 91/6157 عمل  

 

آگهاهی  نتایج ت لیل واریان  را بهرای   4جدول شماره 

معنوی و میهزان   های ارزشان از م اهی  دینی و آموز دانش

عمل به احکام دینی در دو کشهور مهورد مطالعهه را نشهان     

ان آمهوز  دانهش در گهروه   گردد یمچنانکه مشاهده  .دهد یم

 های ارزشان از م اهی  دینی و موزآ دانش در متغیر آگاهی

 از تهر  کوچهک  در سطح( 64/973) مشاهده شده Fمعنوی 

گ هت کهه بهین     تهوان  یمه بنابراین ؛ است دار یمعن 001/0

معنهوی   ههای  ارزشان از م اهی  دینی و آموز دانشآگاهی 

همچنههین در . وجههود دارد دار یمعنههدر دو کشههور ت ههاوت 

( 71/601) شهده  مشاهده Fعمل به احکام دینی نیز  مؤل ه

بنهابراین  ؛ اسهت  دار یمعنه  001/0 از تهر  کوچهک  در سطح

گ ت که بین میزان عمل به احکام دینی در بهین   توان یم

در . وجهود دارد  داری معنهی ان دو کشور ت هاوت  آموز دانش

آگههاهی از م ههاهی  دینههی و    مؤل هههگههروه معلمههان در  

 در سهطح ( 03/105) مشهاهده شهده   Fمعنوی  های ارزش

گ ت توان یمابراین هبن؛ است دار یمعن 001/0 از تر کوچک
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 ههای  ارزشکهه بهین آگهاهی معلمهان از م هاهی  دینهی و       

همچنهین  . وجود دارد دار معنیمعنوی در دو کشور ت اوت 

 مشههاهده شههده Fدر متغیههر عمههل بههه احکههام دینههی نیههز 

؛ اسهت  دار معنهی  001/0 از تهر  کوچهک  در سطح( 17/00)

گ ت که بین میزان عمل به احکام دینهی   توان یم بنابراین

 .وجود دارد داری معنیدر بین معلمان دو کشور ت اوت 

 يریگ جهینتبحث و 

ان ابتدایی آموز دانشمقایسه تعلی   منظور بهپووهش حاضر 

اسالمی کشور جمموری اسالمی ایران  های ارزشمطابق با 

به این منظور از دو روش آماری  که و آرربایجان انجام شد

نتایج ت قیق ت لیل م توا و ت لیل واریان  است اده شد. 

معنهوی در   های ارزشنشان داد که بین میزان پرداخت به 

 داری معنیکتب درسی دو کشور ایران و آرربایجان ت اوت 

ان از م هاهی   آمهوز  دانهش بین آگهاهی   عالوه به، وجود دارد

میزان عمل بهه احکهام دینهی     و معنوی های ارزشدینی و 

وجهود   داری معنهی ان در دو کشور ت اوت آموز دانشتوس  

بهین میهزان آگهاهی معلمهان از م هاهی        همچنین، داشت

معنوی و میزان عمل به احکام دینی در  های ارزشدینی و 

که با  داشت وجود داری معنیبین معلمان دو کشور ت اوت 

اکرمی، تهوکلی، بمشهتی و نیکهویی همخهوانی      یها قیت ق

 دارد.

که ت اوت بین کتب درسهی دو کشهور    ازآنجاهمچنین 

از نظر تعداد موارد است اده از میامین و م اهی  مذهبی و 

 امها از  ،دینی مت اوت بوده است یک امهر معمهولی هسهت   

اینکه تعدد و فراوانی م اهی  و میامین بر میزان آگاهی و 

آگاهی بر میزان عمل بهه احکهام دینهی اثهر     به تبع میزان 

ایمانی، مظ هر و   ،یم مودآباد یها قیت قکه با  گذارد می

روانشناسی  یها هینظر از طریق که حسینی همخوانی دارد

 نظریههه، نظریههه تزریقههی ،رسههانه یههها هیههنظراجتمههاعی و 

 یسهاز  برجسهته  نظریه ،یریپذ جامعه و اجتماعی یادگیری

 .قابل تبیین است

مهتن و م تهوای کتهب جهزء رسهانه       این اساس کهبر 

بهه   تهوان  یمه بر اساس نظریهه تزریقهی    شوند یمم سوب 

 نظریهه تزریقهی مصهداق   . تبیین ایهن اثرگهذاری پرداخهت   

 رفتهار  و نگهرش  بهر  ای رسهانه  م تهوای  مطلق تأثیر الگوی

گ هت کهه    تهوان  یمه  نظریهه  است بر اساس این مخاطبان

 همهه  بهه  یکنواخهت  و یکسهان  طهور  بهه  ای رسانه های پیام

 برجهای  فهوری  و مسهتقی   تهأثیری  و رسهد  مهی  مخاطبان

 نظریهه  از گرفتهه  نشأت تزریقی که نظریه ازآنجا .گذارد می

 اسهت  شناسی روان در پاسخ - م رک الگوی یا رفتارگرایی

 تأثیرگهذاری  قهدرت  هها  رسانه دارد که تأکیدو بر این اصل 

و بر ( Mahdizadeh Taleshi, 2010) بر افراد دارند باالیی

ان آمهوز  دانشاین اساس م توای کتب درسی اثر باالیی بر 

 و اجتمهاعی  یهادگیری  همچنهین بهر اسهاس نظریهه     .دارند

، شهمروندان  روزانهه  زندگی در ها رسانه تأثیر، یریپذ جامعه

 بلکهه ، نیست رفتارها و ها نگرش تغییر یا تقویت به م دود

 الگوههای  و هها  نگهرش  و هها  ارزش کسب به منجر تواند یم

 تعبیهر  هها  رسهانه  اجتمهاعی  آثهار  به آن از که شود رفتاری

 .  کنند می

، هها  رسهانه  اجتمهاعی  آثار به مربوط های نظریه از یکی

 طهور  بهه  کهه  است باندورا آلبرت اجتماعی یادگیری نظریه

، نظریهه  ایهن  بهر اسهاس   ،اسهت  ارتبهاط  بها رسهانه در   ویوه

 در عمهل  و راهنمهایی  بهرای  کهه را  چهه آن بیشهتر  ها انسان

 یهاد  مسهتقی   مشهاهده  و تجربه از صرفاً ،دارند نیاز زندگی

 از وهیو به و  یرمستقیغ طور به ها آن عمده بلکه، گیرند نمی

 چمهار  (Kwayle, 2006) شهود  می آموخته ها رسانه طریق

 عبارتنهد  بانهدورا  الگوی در اجتماعی یادگیری اصلی فرایند

. انگیهزش  و{ عملهی } تولیهد ، یهادآوری  و ح ه  ، توجه: از

 یها  مسهتقی   مشهاهده ، رویهداد  یهک  یادگیری شروع نقطه

 تهوان  یمبر اساس این نظریه چنین  ؛ کهاست  یرمستقیغ

 منبهع یهک رسهانه    عنهوان  بهه متون درسی  کهتبیین نمود 

 ان اسههت وآمههوز دانههشبههرای  اجتمههاعی یههادگیری اصههلی

ان ضمن کسب آگاهی و یادگیری رهنی مطالب آموز دانش

بهر همهین   . پردازنهد  یمه در عمل نیز به بازتولید آن ، دینی

و ح ه  کهردن    نخوانهد ، گ ت کهه دیهدن   توان یماساس 

ان عامهل  آمهوز  دانهش م اهی  دینی در کتب درسی توس  

 هها  یادگیری و به تبع آن بازتولید و عمل به این یادگرفتهه 

بها   ؛ کهه ان اسهت آمهوز  دانهش در م ی  اجتمهاعی توسه    

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-1520-fa.html


 6532 تابستان چهاردهم، سال ،(35 پیاپي) 62 شماره دوم، دوره درسي، ریزي برنامه در پژوهش/  38

 

خهواه، بمشهتی و نیکهویی     میرزام مدی، خالق یها قیت ق

 همخوانی دارد.

گ هت   تهوان  یم یساز برجسته نظریه بر اساس عالوه به

 و هها  موضهوع  از بعیهی  سهاختن  برجسهته  بها  ها که رسانه

. گذارنهد  مهی  تهأثیر  مهردم  اطالعهات  و آگاهی بر، رویدادها

 «چگونهه » مهردم  کهه  کننهد  تعیین توانند نمی که یطور به

 «چهه  دربهاره » کهه  کننهد  تعیهین  توانند می اما، ندیشندابی

 تواننهد  یمه یهک رسهانه    عنوان بهدر واقع کتب . ندیشندابی

ان را بهه سهمت معنهی ههدایت     آمهوز  دانهش  رهن و عمهل 

و بر اساس این نظریه کتب درسی در ایهران رههن    نمایند؛

آگاهانه و هدفمند به مباحه  دینهی و    طور بهان آموز دانش

سهازی   ارزشی سوق داده شده و از این طریق سبب درونهی 

ان شههده اسههت آمههوز دانههشدینههی در رهههن  هههای ارزش

 ,Mousapour) ت قیهق  یهها  افتهه ی بر اسهاس  که یطور به

، انآمهوز  دانهش اولویهت فرهنگهی بهرای     نیتهر  مم ( 2011

در اولویهت دوم   یدوست وطنبوده است و  یدار نیداولویت 

اولویت بهر والهدین همهین     نیتر مم  که یدرحالبوده است 

بهوده   یدار نیه دو اولویهت دوم   یدوسهت  وطنان آموز دانش

است و این نتیجه ناشی از آن بهوده کهه در کتهب درسهی     

ان بیشتر از کتب درسی زمهان اولیهای آنمها بهه     آموز دانش

به نتایج با توجه  نیبنابرا؛ مطالب دینی پرداخته شده است

مختل هی از   یهها  جنبهه به دست آمده م ققان بایستی اثر 

تل یقی در کشورهای دیگر و بها   صورت بهتعلی  و تربیت را 

بهها توجههه بههه ابعههاد مختلهه  و  تههر بههزر جامعههه آمههاری 

آن بر رهن فراگیران، والدین و معلمهان مهورد    یرگذاریتأث

 بررسی و ت لیل قرار دهند.
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