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1- مقدمه
یکی*از*اساسی*ترین*گام*ها*در*تربیت*دینی،*آشنایی*و*کسب*معرفت*نسبت*به*اصول*دین*می*باشد.*دوره*
ابتدایی،*یکی*از*مهمترین*دوره*های*تحصیلی*می*باشد*و*نقش*مهمی*در*آشنا*شدن*دانش*آموزان*با*عقاید*
از*نظر*شکل*گیری*شخصیت،*رشد*حواس*و*تخیل،*شکوفایی* این*دوره،* بویژه*اصول*دین*دارد.* دینی*و*
استعدادها*و*رغبت*های*فردی*دانش*آموزان،پرورش*فضایل*اخالقی*و*معنوی،*افزایش*تجارب*و*معلومات*
عمومی*برای*بهتر*زیستن*در*جامعه*و*رشد*تفکر*علمی*اهمیت*ویژه*ای*دارد)صافی،87:1388(*.*در*دوره*ابتدایی،*
کتاب*های*درسی*نقشی*اساسی*در*انتقال*مفاهیم*به*دانش*آموزان*به*عهده*دارند،*کتاب*های*درسی*همه*
روزه*به*وسیله*معلمان*و*دانش*آموزان*به*کار*می*رود*و*گاهی*به*عنوان*اصل*و*اساس*برنامه*درسی،*مورد*
تأکید*معلمان*واقع*می*شوند*)آل*تباچ1*،756:1391(.*کتاب*های*درسی*در*نظام*های*آموزشی*متمرکز*)از*جمله*
نظام*آموزشی*ایران(*اهمیت*ویژه*ای*دارد،*به*طوری*که*غالب*فعالیت*های*آموزشی*و*پرورشی*در*چارچوب*
کتاب*درسی*و*محتوای*آن*انجام*می*شود)یارمحمدیان،23:1390(.*از*این*نظر*محتوای*برنامه*درسی*به*جهت*
نقشی*که*در*تحقق*اهداف*ایفا*می*کند،*از*اهمیت*خاصی*برخوردار*است*و*تحلیل*و*بررسی*این*محتوا*برای*

برنامه*ریزی،*تدوین،*تغییر*و*روزآمد*کردن*نظام*آموزشی*اهمیتی*مضاعف*دارد)نیکلس2*،62:1381(.
*پژوهشگران*زیادی*کتاب*های*درسی*را*از*لحاظ*توجه*به*ارزش*های*دینی*و*مذهبی*مورد*بررسی*و*تحلیل*
کتاب*های* توجه* زمینه* در* تاکنون* ولی* *، متقی،1394(* هرندی،1391؛کلبعلی،1384؛* اند)جعفری* داده* قرار* محتوا*
تا* است* شده* سعی* حاضر* پژوهش* در* است.* نشده* انجام* پژوهشی* دین،* اصول* به* ابتدایی* دوره* درسی*

کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی*به*لحاظ*توجه*به*اصول*دین،*تحلیل*و*بررسی*شود.*

جدول1.اصول*پنج*گانه*دین*اسالم*و*شاخص*های*آن)به*نقل*از*شورای*عالی*انقالب*فرهنگی،1385:*8(
شاخص*ها****************اصول
-*اعتقاد*به*وحدانیت*خداوندتوحید

*-*اعتقاد*به*اینکه*همه*امور*در*دست*خداوند*است
-*پرستش*خداوند

*-*یاری*جستن*از*خداوند
-*اعتقاد*به*اصل*توکل*به*خدا
-*پرهیز*از*شرک*به*خداوند

-*عدم*اعتقاد*به*عرفان هاي*انحرافي*مادي*گرایانه
1 Altabach 
2Nikols
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-*اعتقاد*به*حضرت*محمد)ص(*به*عنوان*پیامبر*خدانبوت
-*اعتقاد*به*خاتمیت*پیامبر*اسالم)ص(

-*اعتقاد*به*عصمت*پیامبران
-*اعتقاد*به*قرآن*به*عنوان*معجزه*جاوید*و*تحریف*نشده

-*اعتقاد*به*وحي
-*اعتقاد*به*بازگشت*همه*انسان ها*بسوي*خداوندمعاد

-*اعتقاد*به*عالم*برزخ*و*قیامت
-*اعتقاد*به*نظارت*و*ارزیابي*عادالنه*در*آخرت*در*وراي*ناخرسندي*از*قضاوت*هاي*دنیوي

-*اعتقاد*به*حیات*پس*از*مرگ*و*روحیه*امیدواري*و*پرهیز*از*یأس
-*اعتقاد*به*معاد*جسماني*و*روحاني

-*اعتقاد*به*بهشت*و*دوزخ
-*اعتقاد*به*عدالت*خداوند*در*آفرینش*هستيعدل

-*اعتقاد*به*اینکه*خداوند*به*کسي*ظلم*نمي کند
-*اعتقاد*به*حضرت*علي)ع(و*یازده*فرزندان*پسر*او*به*عنوان*امامان*و*جانشینان*بر*حق*امامت

پیامبر*اسالم)ص(
-*اعتقاد*به*ظهور*امام*عصر*)عج(

-*اعتقاد*به*وجود*یک*انسان*کامل*در*هر*زمان*به*عنوان*امام*معصوم)ع(*اعتقاد*به*
بهره مندي*از*سنت*و*سیره*معصومین*در*زندگي

-*توسل*به*ائمه*هدي
-*منصب*امامت،*الهي*است

-*امامت*دنباله*نبوت*است*و*اگر*امامت*نبود،*دین*ناقص*مي ماند

2- پیشینه پژوهش
در*زمینه*تحلیل*محتوای*کتاب*های**درسی*در*خصوص*توجه*به*اصول*دین،*پژوهش*خاصی*صورت*نگرفته*
است.*با*این*وجود*پژوهش*هایی*که*تا*حدودی*مرتبط*با*موضوع*می*باشد*در*این*بخش*مورد*بررسی*قرار*

می*گیرد.
یافته*های*پژوهشی*ریبا1*)1971(*نشان*داد*که*دانش*آموزان*برخی*از*باورها،*نگرش*ها*و*رفتارهای*اساسی*
خود*را*در*دوران*تحصیل*کسب*می*کنند.*پژوهش*های*نیمی*و*جون2*)1993(*نشان*می*دهد*که*آموزش*

اصول*و*ارزش*های*دینی*از*طریق*درس*های*مختلف*بسیار*مؤثر*است.*
1 Ryba 
2Niemi & Junn
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یافته*هاي*تحقیقاتي*اریکر*و*لوگان1*)1995(نشان*مي*دهد*که*دانش*آموزان*دوره*ي*تحصیلي*ابتدایي،*توانایي*
و*آمادگي*شناخت*و*کسب*معرفت*درباره*ي*موضوعات*سیاسي*و*جهاني*را*در*چارچوب*مفهوم)عدالت(*دارند.
مطهری)1357(*در*کتابی*با*عنوان»عدل*الهی«،*بیان*نموده*است*که*ریشه*اصلی*طرح*های*علمی*و*عملی*
مسأله*عدل*را*باید*در*قرآن*جستجو*نماییم*.این*نویسنده*معتقد*است*که*قرآن،*بذر*اندیشه*عدل*را*در*دل*ها*
کاشت*و*دغدغه*آن*را*هم*از*نظر*فکری*و*فلسفی*و*هم*از*نظر*عملی*و*اجتهادی*در*قلوب*مردم*ایجاد*نمود.*
زاهد*زاهدانی*)1367(*در*مقاله*ای*با*عنوان"نگرش*اجتماعی*به*اصول*دین*در*اسالم"،*با*کمک*گرفتن*از*

مفاهیم*جامعه*شناسی،*بر*لزوم*اعتقاد*و*تبعیت*از*اصول*دین*استدالل*نموده*است.
محمدی)1373(*در*مقاله*ای*با*عنوان"اصول*دین:بررسی*تعریف*و*مصادیق*آن*از*دیدگاه*متکلمان"،*عقاید*
تعدادی*از*متکلمان*شیعه*و*سنی*را*در*باب*اصول*دین*نقل*نموده*و*سپس*مالک*اصلی*مسائل*و*روش*های*

اثبات*اصول*دین*را*از*نظر*آنان*معرفی*نموده*است.
زروانی)1384(*در*مقاله*ای*با*عنوان*"نبوت*در*دین*های*یهود*و*مسیحیت"*پدیدارشناسی*مفهوم*وحی*و*

نبوت،*انواع*و*مراتب*آن،*هدف*از*نبوت*انبیاء*و*مسأله*مرجعیت*نبی*را*بررسی*نموده*است.*
علمی)1387(*در*مقاله*ای*با*عنوان*"محوریت*اصل*عدل*در*کالم*شیعه*امامیه"*،*اصل*عدل*را*از*نظر*شیعه*
بررسی*نموده*و*برای*آن*جایگاه*محوری*قائل*شده*است.*این*پژوهشگر*بر*این*باور*است*که*می*توان*با*

استناد*بر*عقل*و*شواهد*نقلی*مستند*تعالیم*شیعه،*اصول*دیگر*را*بر*اساس*آن*تبیین*کرد.
وحید*خراسانی*)1390(*در*کتابی*با*عنوان»آشنایی*با*اصول*دین«،*ضمن*بیان*اصول*پنج*گانه*دین*اسالم،*

بر*کسب*معرفت*نسبت*به*این*اصول،*تأکید*نموده*است.
ری*شهری)1390(،*در*کتابی*با*عنوان*»عدل*در*جهان*بینی*توحیدی«،*بر*اصول*پنج*گانه*دین*اسالم*تأکید*
نموده*است.*این*نویسنده*در*کتاب*خود،*دو*اصل*عدل*و*امامت*را*به*عنوان*دو*اصل*حساس*و*بنیادین*دین*

اسالم*برشمرده*است.
هنرمند)1391(*در*مقاله*ای*با*عنوان"عدل*الهی*و*کارآمدی*نظام*تربیت*اسالمی"،*کارآمدی*نظام*تربیت*
اسالمی*را*منوط*به*داشتن*اعتقاد*راسخ*به*عدل*الهی*می*داند.*نویسنده*در*این*مقاله،*دستیابی*به*تقوا،*شکر،*

صبر،*توکل،*مواظبت*بر*بندگی،*قناعت*و*امید*را*از*نتایج*اعتقاد*به*عدل*الهی*می*داند.
توران*و*شیخی*زازانی)1393(*در*مقاله*ای*با*عنوان*"*معیار*شناسی*اصل*بودن*امامت*در*واکاوی*معیاری*
اصول*دین"،*اصول*عقاید،*علم*کالم،*اصول*اعتقادی*-*عملی*و*منابع*معرفت*دین*را*به*عنوان*کاربردهای*
اصول*دین*معرفی*نموده*است.این*پژوهشگران*بر*این*مسأله*که*امامت*در*اندیشه*شیعی*یک*اصل*دینی،*

1Erricker & logan
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معرفتی،*عقلی،*نقلی،*کالمی*و*فقهی*است.
محمدی)1394(*در*مقاله*ای*با*عنوان*"تأثیر*دو*باور*اعتقادی*توحید*و*معاد*بر*اخالق*در*نهج*البالغه"*،*باور*

به*دو*اصل*مبدأ*و*معاد*را*در*دلبستگی*به*ملکات*و*سجایای*اخالقی*مهم*برشمرده*است.
رنج*دوست)1398(*در*پژوهشی*با*عنوان»تبارشناسی*کتاب*های*هدیه*های*آسمانی*از*حیث*انعکاس*مفاهیم*
اصول*دین«،*نشان*داد*که*در*کتاب*های*هدیه*های*آسمانی*دوره*ابتدایی*توجه*متعادلی*به*اصول*دین*نشده*

است.
تا*کنون* اندک*است*و* پیشینه*پژوهش*نشان*می*دهد*که*پژوهش*ها*در*زمینه*آموزش*اصول*دین*بسیار*
محتوای*کتاب*های*درسی*در*این*زمینه*تحلیل*و*بررسی*نشده*است.*در*این*پژوهش،*سؤال*های*تحقیق*

به*شرح*زیر*است.
1-در*کتاب*های*درسی*پایه*های*اول*تا*ششم*ابتدایی*به*چه*میزان*به*آموزش*اصول*دین*توجه*شده*است؟

2-در*کتاب*های*درسی*مقطع*ابتدایی)در*مجموع(*به*چه*میزان*به*آموزش*اصول*دین*توجه*شده*است؟

3( روش پژوهش
در*این*پژوهش،*محتواي*کتاب*هاي*درسی*دوره*ابتدایي*از*لحاظ*توجه*به*اصول*پنجگانه*دین*اسالم،*با*
استفاده*از*فهرست*وارسي،*مورد*بررسي*و*تحلیل*محتوا*قرار*گرفته*است.کرلینجر1*تحلیل*محتوا*را*روشی*

پژوهشی*برای*توصیف*عینی،*منظم*و*کمی*متغیرها*دانسته*است)بیابانگرد،390:1384(.

3-1-*جامعۀ*آماري،*نمونه*و*روش*نمونه*گیري
جامعۀ*آماري*پژوهش،*کلیه*کتاب*هاي*درسي*دورۀ*ابتدایي*در*سال*تحصیلي96-95*است*نمونه*پژوهش*
شامل*کتاب*های*درسی*»هدیه*های*آسمانی«،»آموزش*قرآن«*،»تعلیمات*اجتماعی«*و»*فارسی«*است.*این*
کتاب*ها*با*توجه*به*ماهیت*موضوع*انتخاب*شده*است*و*لذا*نمونه*گیری*به*شیوه*هدفمند*انجام*شده*است.

3-2-*ابزار*اندازه*گیري
در*این*پژوهش،*براي*بررسي*و*تحلیل*محتواي*کتاب*هاي*دوره*ابتدایی،*از*فهرست*وارسي*تحلیل*محتوا،*

استفاده*شده*است.*مؤلفه*ها*و*شاخص*های*اصلی*این*فهرست*در*جدول*شماره1*قابل*مشاهده*است.

1Kerlnger
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3-3-*روایي*ابزار*اندازه*گیري
براي*تعیین*روایي*فهرست*وارسي*تحلیل*محتوا،*از*روش*روایي*صوري،*محتوایي*و*نظر*متخصصان*استفاده*
شده*است.*به*این*ترتیب*که*فرم*اولیه*تحلیل*محتواي*کتاب*هاي*دوره*ابتدایي*از*لحاظ*توجه*به*مؤلفه*های*
مورد*بحث*در*اختیار*پنج*نفر*از*صاحبنظران*این*حوزه)*اساتید*رشته*هاي*الهیات،*علوم*قرآنی*و*علوم*تربیتی(*

براي*تغییر*و*اصالح*قرار*گرفت*.

3-4-*پایایي*ابزار*انداز*ه*گیري
بدین*صورت*که* استفاده*گردید.* اسکات1*)1995(* ویلیام* از*فرمول* اندازه*گیري* ابزار* پایایي* تأمین* براي*
فرم*تحلیل*محتوا*در*اختیار*پنج*نفر*از*صاحبنظران*این*حوزه*)*اساتید*رشته*هاي*الهیات،*علوم*قرآنی،*علوم*

تربیتی(*قرار*گرفت*و*ضریب*توافق*آنها*83درصد*به*دست*آمد.

3-5-*تعیین*واحدهاي*تحلیل
براي*تحلیل*محتواي*کتاب*هاي*دورۀ*ابتدایي،*در*این*پژوهش*واحد*تحلیل،*مضمون*در*نظر*گرفته*شده*

است*.

4-یافته های تحقیق
در*این*بخش*،نتایج*بررسی*سؤال*های*پژوهش*به*تفکیک*در*شش*بخش*تشریح*شده*است.

الف:میزان*توجه*به*مفاهیم*مرتبط*با*اصول*دین*در*کتاب*های*درسی*ششم*ابتدایی
جدول2.*نتایج*تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*ششم*ابتدایی*از*لحاظ*توجه*به*اصول*دین

اصول

کتاب

**مجموععدلامامتمعادنبوتتوحید

98104652260493*هدیه
6710117095*فارسی
19033-68*مطالعات

121422720192آموزش*قرآن
292164932640813*مجموع

1Wiliam Sccot
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100*درصد35/9120/1711/4432/470*درصد
بر*اساس*جدول*شماره*2،*مجموع*فراوانی*مؤلفه*های*تحلیل*شده*در*کتاب*های*درسی*ششم*ابتدایی)هدیه*های*
آسمانی،*تعلیمات*اجتماعی*و*فارسی(*،در*مجموع*813*مورد*بوده*است،*که*به*ترتیب*بیشترین*فراوانی*مربوط*
به*اصول،*توحید*با35/91*درصد*موارد،*امامت*با32/47*درصد*موارد،*نبوت20/17*درصد*موارد*و*معاد*با44/*

11*درصد*موارد*بوده*است*و*به*اصل*عدل،*هیچ*اشاره*ای*نشده*است.*
ب:میزان*توجه*به*مفاهیم*مرتبط*با*اصول*دین*در*کتاب*های*درسی*پنجم*ابتدایی

جدول3.*نتایج*تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*پنجم*ابتدایی*از*لحاظ*توجه*به*اصول*دین
اصول

کتاب

مجموععدلامامتمعادنبوتتوحید

51125431850404هدیه*
3072-7*62فارسی*
640119-847اجتماعی*
75661461162آموزش*قرآن
196245572581757مجموع
100درصد25/932/367/5334/10/13درصد

بر*اساس*جدول*شماره*3،*مجموع*فراوانی*مؤلفه*های*تحلیل*شده*در*کتاب*های*درسی*پنجم*ابتدایی،*در*
مجموع*757*مورد*بوده*است،*که*به*ترتیب*بیشترین*فراوانی*مربوط*به*اصول*امامت*با*34/1*موارد،*نبوت*

با32/36*درصد*موارد،*توحید*با*25/9*درصد*موارد،*معاد*با*7/53*درصد*موارد*و*عدل*0/13*درصد*است.
ج:*میزان*توجه*به*مفاهیم*مرتبط*با*اصول*دین*در*کتاب*های*درسی*چهارم*ابتدایی

جدول4.*نتایج*تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*چهارم*ابتدایی*از*لحاظ*توجه*به*اصول*دین
اصول

کتاب

مجموع*عدلامامتمعادنبوتتوحید

47120271020296هدیه*

181111-8210فارسی*
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09--63تعلیمات*اجتماعی*

113861090218آموزش*قرآن
248219371291634مجموع
100درصد39/1234/545/8420/350/16درصد

بر*اساس*جدول*شماره*4،*مجموع*فراوانی*مؤلفه*های*تحلیل*شده*در*کتاب*های*درسی*چهارم*ابتدایی،*در*
مجموع*634*مورد*بوده*است،*که*به*ترتیب*بیشترین*فراوانی*مربوط*به*اصول*توحید*با*39/12*درصد*موارد،*

نبوت*با*4/54،*امامت*با*35/*،*معاد*با*5/84*و*عدل*با*0/16*درصد*موارد*می*باشد.

د:*میزان*توجه*به*مفاهیم*مرتبط*با*اصول*دین*در*کتاب*های*درسی*سوم*ابتدایی
جدول5.*نتایج*تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*سوم*ابتدایی*از*لحاظ*توجه*به*اصول*دین

اصول

کتاب

مجموع*عدلامامتمعادنبوتتوحید

89119481280384هدیه*آسمانی*
2017016053فارسی*

610007تعلیمات*اجتماعی*

78654190166آموزش*قرآن
193202521630610مجموع*
100درصد31/6433/118/5226/720درصد

ابتدایی،* در*کتاب*های*درسی*سوم* تحلیل*شده* مؤلفه*های* فراوانی* اساس*جدول*شماره*5،*مجموع* بر*
با33/11درصد* نبوت* اصول* به* مربوط* فراوانی* بیشترین* ترتیب* به* که* است،* بوده* مورد* در*مجموع*610*
موارد،توحید*با*31/64*درصد*موارد،*امامت*با*26/72*درصد*موارد،*معاد*با*8/52*درصد*موارد*بوده*و*به*اصل*

عدل،*هیچ*اشاره*ای*نشده*است.
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و:*میزان*توجه*به*مفاهیم*مرتبط*با*اصول*دین*در*کتاب*های*درسی*دوم*ابتدایی

جدول6.*نتایج*تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*دوم*ابتدایی*از*لحاظ*توجه*به*اصول*دین
اصول

کتاب

مجموععدلامامتمعادنبوتتوحید

107880720267هدیه*
379011057فارسی*

293202063آموزش*قرآن
1731290850387مجموع
100درصد44/733/33021/960درصد

ابتدایی،*در* بر*اساس*جدول*شماره*6،*مجموع*فراوانی*مؤلفه*های*تحلیل*شده*در*کتاب*های*درسی*دوم*
مجموع*387*بار*بوده*است*که*به*ترتیب*بیشترین*فراوانی*مربوط*به*اصول*توحید*با*44/7*درصد*موارد،*نبوت*
با*33/33*درصد*موارد،*امامت*با*21/96*درصد*موارد*می*باشد*و*به*اصول*معاد*و*عدل*اشاره*ای*نشده*است.

ه:*میزان*توجه*به*مفاهیم*مرتبط*با*اصول*دین*در*کتاب*های*درسی*اول*ابتدایی
جدول7.*نتایج*تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*اول*ابتدایی*از*لحاظ*توجه*به*اصول*دین

اصول

کتاب

مجموععدلامامتمعادنبوتتوحید

263202060فارسی*)بخوانیم(
511102064آموزش*قرآن
124*7743040مجموع
100درصد62/0934/6703/230درصد

*بر*اساس*جدول*شماره*7،*مجموع*فراوانی*مؤلفه*های*تحلیل*شده*در*کتاب*های*درسی*اول*ابتدایی،*در*
مجموع*124*مورد*بوده*است*که*62/09*درصد*آن*مربوط*به*اصل*توحید*و*34/67*درصد*آن*مربوط*به*اصل*

نبوت*بوده*است*و*به*اصول*معاد*و*عدل*اشاره*ای*نشده*است.
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ز:*میزان*توجه*به*مفاهیم*مرتبط*با*اصول*دین*در*کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی

جدول8.*نتایج*تحلیل*محتوای*کتاب*فارسی*اول*ابتدایی*از*لحاظ*توجه*به*اصول*دین
اصول

کتاب

مجموععدلامامتمعادنبوتتوحید

98104652260493هدیه*ششم
6710117095فارسی*ششم
19033-68مطالعات*ششم

121422720192آموزش*قرآن*ششم
51125431850404هدیه*پنجم*
703072*62فارسی*پنجم

8470640119تعلیمات*اجتماعی*پنجم
75661461162آموزش*قرآن*پنجم

47120271020296هدیه*چهارم
82100181111فارسی*چهارم

مطالعات*اجتماعی*
چهارم

630-09

113861090218آموزش*قرآن*چهارم
89119481280384هدیه*آسمانی*سوم

2017016053فارسی*سوم
610007تعلیمات*اجتماعی*سوم
78654190166آموزش*قرآن*سوم

107880720267هدیه*دوم
379011057فارسی*دوم

293202063آموزش*قرآن*دوم
263202060فارسی*اول)بخوانیم(
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511102064آموزش*قرآن*اول
1179100223990323325مجموع
35/4630/137/1827/160/06100درصد

بر*اساس*جدول*شماره*8،*مجموع*فراوانی*مؤلفه*های*تحلیل*شده*در*کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی،*در*
مجموع*2460*مورد*بوده*است*که*به*ترتیب*بیشترین*فراوانی*مربوط*به*اصول*امامت*با*35/08*درصد*موارد،*
توحید*با*94/*28*درصد*موارد،*نبوت*با*28/46*درصد*موارد،*معاد*با*7/48*درصد*موارد*و*عدل*با*04/درصد*
با*20/04* آسمانی*ششم* هدیه*های* کتاب*های* نیز* درسی* کتاب*های* بین* در* می*باشد.* تحلیل*شده* موارد*
درصد*موارد،*هدیه*های*آسمانی*پنجم*با*16/42*درصد*موارد،کتاب*هدیه*های*آسمانی*سوم*با*15/61درصد*
موارد،کتاب*هدیه*های*آسمانی*چهارم*با*12/03*دصد*موارد*و*کتاب*هدیه*های*آسمانی*دوم*با*10/85*درصد*
موارد*بیشترین*توجه*به*اصول*دین*را*داشته*اند*و*کتاب*های*تعلیمات*اجتماعی*سوم*با*28/*درصد،*تعلیمات*
اجتماعی*چهارم*با*37/*درصد*و*تعلیمات*اجتماعی*ششم*با*1/34*درصد*کمترین*توجه*را*به*آموزش*اصول*

دین*داشته*اند.

5- نتیجه گیری
عنوان* به* کتاب*هاي*درسی* متمرکز،* آموزشی* ویژه*ساختارهاي* به* پرورش،* و* آموزش* نظام*هاي* در*همه*
به* نظر* مورد* ارزش*هاي* و* معانی* مفاهیم،* انتقال* جهت* آموزشی* رسانه* و* ابزار* اصلی*ترین* و* مهم*ترین*
دانش*آموزان*مورد*استفاده*قرار*می*گیرند.*در*واقع،*محتواي*کتب*درسی*به*عنوان*یک*عنصر*مهم*برنامه*
درسی*مد*نظر*بوده*و*وسیله*اي*جهت*تحقق*اهداف*آن*به*شمار*می*رود*)ملکی،*382*،*ص*82(*و*در*بیشتر*
ابتدایی*و*متوسطه،*مطالب*و*موضوعات*کتاب*درسی،*محور*آموزش* مراکز*آموزشی*به*ویژه*در*آموزش*
و*یادگیري*رسمی*و*مدرسه*اي*را*تشکیل*می*دهند)میرزابیگی،1380(.*با*توجه*به*این*نقش*مهم*و*برجسته*
است*که*همواره*در*ادبیات*برنامه*ریزی*درسی*تأکید*می*شود*که*محتوا*و*تجارب*یادگیری*باید*با*ارزش*های*

اجتماعی،*استعدادهای*فراگیران*و*قانونمندی*های*برنامه*درسی*منطبق*باشد)فتحی*واجارگاه،1386(.
توسط* اعتقادی،* اهداف* ابتدایی،* دوره* برای* است.* اسالمی* تربیت* ارکان* از* یکی* دین* اصول* یادگیری*
سیاستگزاران*آموزشی)وزارت*آموزش*و*پرورش،1385(*تصویب*شده*است*و*در*اولین*هدف*اعتقادی،*بر*یادگیری*
از*بهترین*مقاطع*برای*آموزش* ابتدایی* اصول*دین*و*اعتقاد*به*آنها*تأکید*شده*است.عالوه*بر*این،*دوره*

مفاهیم*دینی*است*و*آموزش*در*این*سنین،*پایه*و*اساس*آموزش*های*بعدی*می*شود.



82◄◄فصلنامه*ی*رهیافت*فرهنگ*دینی*ـ*سال*دوم*ـ*شماره*پنجم*ـ*بهار*1398

دوره* درسی* کتاب*های* در* اسالم* دین* گانه* پنج* اصول* به* توجه* میزان* بررسی* هدف* با* حاضر* پژوهش*
ابتدایی)کتاب*های*هدیه*های*آسمانی،*تعلیمات*اجتماعی،*آموزش*قرآن*و*فارسی(*انجام*گردید.*یافته*های*
پژوهشی*نشان*می*دهد*که*در*کتاب*های*درسی*پایه*اول،*دوم،*سوم*و*ششم*ابتدایی*به*اصل*عدل*هیچ*
اشاره*ای*نشده*است*و*در*کتاب*های*درسی*پایه*چهارم*و*پنجم*ابتدایی*در*مجموع*2*بار*به*اصل*عدل*اشاره*
شده*است.*در*کتاب*های*درسی*پایه*اول*و*دوم*ابتدایی*نیز*به*اصل*معاد*اشاره*ای*نشده*است.*در*مجموع*
در*کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی،*2460*بار*به*اصول*دین*اشاره*شده*است*که*به*ترتیب*بیشترین*فراوانی*
مربوط*به*اصول*امامت*با*35/08*درصد*موارد،*توحید*با*94/*28*درصد*موارد،*نبوت*با*28/46*درصد*موارد،*
معاد*با*7/48*درصد*موارد*و*عدل*با*04/درصد*موارد*تحلیل*شده*می*باشد.*یافته*های*این*پژوهش*بیانگر*
پنج*گانه*دین*اسالم*توجه* به*اصول* به*گونه*ای*متوازن* ابتدایی* این*است*که*در*کتاب*های*درسی*دوره*
نشده*است.*در*واقع*در*کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی،*آموزش*اصل*عدل،*مغفول*واقع*شده*است.*نتایج*
این*پژوهش*با*نتایج*پژوهش*رنج*دوست)1398(*همسو*می*باشد.*رنج*دوست*در*پژوهش*خود*نشان*داد*که*
در*کتاب*های*هدیه*های*آسمانی*دوره*ابتدایی*توجه*متعادلی*به*اصول*پنجگانه*دین*اسالم*نشده*است*و*به*

اصل*عدل*توجه*کمی*شده*است.
قرآن*کریم*به*صراحت*بیان*نموده*است*که*نظام*هستی*و*آفرینش*بر*اساس*عدل*و*توازن*و*بر*اساس*
استحقاق*ها*و*قابلیت*ها*است)مطهری،1357*:36(.*از*آنجا*که*عقیده*به*عدالت*خدا،*زیربنای*عدالت*اجتماعی*
است،*اصل*عدل*به*عنوان*یکی*از*اصول*بنیادی*و*حساس*اسالم*مطرح*است)ری*شهری،1390*:25(.*همچنین*
عدل،*به*عنوان*یکی*از*صفات*الهی،*رابطه*تنگاتنگی*با*نظام*تربیتی*اسالم*در*ابعاد*مختلف*دارد)هنرمند،*1391*
:139(.*اعتقاد*به*عدل*الهی،*نظام*تربیتی*را*کارآمد*می*کند*)هنرمند،*1391*:152(.*از*این*رو*ضرورت*دارد*در*
تدوین*برنامه*درسی*دوره*ابتدایی*به*گونه*ای*متوازن*و*هماهنگ*به*اصول*پنج*گانه*دین*اسالم*توجه*شود.*

بر*این*اساس*پیشنهادهای*زیر*ارائه*می*گردد.*

پیشنهادات کاربردی :
-کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی*بر*اساس*توجه*معقوالنه*به*اصل*عدل*بازنگری*شود.

-به*اصل*معاد*در*کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی*توجه*بیشتری*شود.
-اصول*پنج*گانه*دین*اسالم*در*کتاب*های*درسی*فارسی*و*تعلیمات*اجتماعی،*حضور*و*بروز*بیشتری*داشته*

باشند.
در* آن* محوری* نقش* و* عدل* اصل* آموزش* به* *، ابتدایی* دوره* آموزگاران* خدمت* ضمن* برنامه*های* -در*



تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*دوره*ابتدایی*به*لحاظ*توجه*به*اصول*پنج*گانه*دین*اسالم**►► 83

کارآمدی*نظام*تربیتی*اسالم*توجه*شود.
-روحانیون*و*نخبه*های*حوزوی*نقش*پررنگ*تری*در*تبیین*اصل*عدل*در*بین*دانش*آموزان*داشته*باشند.

پیشنهادات پژوهشی:
-تحلیل*محتوای*کتاب*های*درسی*مقاطع*متوسطه*اول*و*دوم*در*راستای*توجه*به*آموزش*منسجم*اصول*

دین*انجام*شود.
-میزان*آشنایی*دانش*آموزان*دوره*ابتدایی*و*متوسطه*نسبت*به*اصول*دین*بررسی*شود.

-نقش*انجمن*ها*و*کانون*های*دینی*در*بینش*افزایی*دانش*آموزان*نسبت*به*اصول*دین*بررسی*شود.
-روش*های*مناسب*برای*آموزش*اصل*عدل*و*معاد*در*دوره*ابتدایی*بررسی*شود.

-نقش*آموزش*های*غیر*رسمی*در*آموزش*اصول*دین*بررسی*شود.
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