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چکیده
مطالعة حاضر ،با هد شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی بر آمـوزههـای
دینی برای مقطع عمومی حوزههای علیمة خواهران انجام گرفت .روش پژوهش حاضـر ،تحلیـل محتـوای
کیفی -مضمون محور (تماتیک) است .روش انتخاب نمونه یا واحـد تحلیـل در ایـن مطالعـه نمونـهگیـری
دستآمـده ،عـالوه بـر تحلیـل محتـوای رونوشـت مصـاحبههـا ،از مکتوبـات و
نظری بود .در یافتههای به 
مستندات مربوط نیز استفاده شد؛ بدینصورت که در جریان تحلیل ،با کدگذاری مقولههـای اصـلی بعـد
از اشباع نظری 9 ،مقولة اصلی و  46مقولة فرعی از دادههای کیفی استخراج شد و در نهایت ،اعتباریابی
درونی یافتههای پژوهش حاضر انجام گردید .نتایج نشان میدهد توجه به اصل آیهبینی تنظـیم محتـوا،
اصل تعادل محتوا ،اصل انسجام درونی و بیرونی محتوا ،اصل نگارش محتوا ،اصل ایجاد عالقـه ،اصـل
فعـالســازی و عملـی کــردن محتــوا ،اصـل عینــیسـازی محتــوا و اصــل پشـتیبانی محتــوا ،از جملــه
مواردیاند که متخصصان حوزوی در بخش طراحی اشـاره کـردهانـد .نظـام آموزشـی حـوزههـای
علمیه خواهران قابلیت کاربرد در موقعیتهای مختلف بهویژه نشر کتب دانشگاهی را نیز دارد.

کلید واژهها

اصول و معیارهای طراحی کتـب درسـی ،معیارهـای طراحـی آموزشـی ،حـوزههـای علمیـة
خواهران ،آموزههای دینی.
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مقدمه
امروزه ،کیفیت آموزش و تربیت به محیط یادگیری و متغیرهـای آن بسـتگی دارد .یکـی از
این متغیرهای مهم ،بهخصوص در نظامهای آموزشی متمرکز ،کتاب درسی اسـت (مشـایخ،
 .)1393کتاب درسی با این هد نوشته میشود که بتوان با آن اهدا آموزشی خاصـی را
پوشش داد (ریاضی)12 :1385 ،؛ از این رو ،این کتاب بـه دلیـل تأبیرگـذاری در یـادگیری
باید ویژگیهایی داشته باشد که قابلیت یادگیری آن را ارتقا دهد .کتابهای درسی موفق و
مطلوب معموالً آنهایی هستند که از کیفیت و نحوة ارائة محتوای خوب برخوردار باشـند و
بتوانند یادگیرنده را برای یادگیری مطالب جدید و انتقال آموختـههـا در شـرایط مختلـف و
یادگیریهای بعدی یاری کنند (ملکی .)1392 ،دستیابی به این نوع کتابهای درسـی یکـی
از مهمترین فعالیتهای تکنولوژیستهای آموزشی به عنوان طراحان آموزشـی کتـابهـای
درسی محسوب میشود .امروزه ،طراحی آموزشی جایگاه خـود را در فراینـد تهیـه و تولیـد
کتب درسی حوزه های علمیه بهخوبی یافته است (حبیبی و حقشناس .)1397 ،به دلیل تـأبیر
کتـاب درسـی (بـهخصــوص در نظـام آمـوزشهــای متمرکـز) بـه عنــوان اصـلیتـرین ابــزار
آموزشی ،الزم است کتابهای درسی مطابق با اصول و معیارهای خاصـی تـألیف و تـدوین
شود .به همین دلیل طراحی کتاب درسی مستلزم در نظرگرفتن معیارها و داشتن فعالیت هـا و
مهارتهای خاصی است (فرمهینی فراهانی.)115 :1378 ،
اما یافتههای ارزشیابی کتب درسی حوزة علمیة خـواهران (فانیـدپور )1392 ،حـاکی
از نگرش منفی بیشتر طالّب و استادان نسبت به طراحی و تدوین کتـب درسـی اسـت .بـرای
نمونه ،به باور برخی طالّب استادان فقط در همان ساعات آموزشی به مباح و متن خـوانی
کتاب درسی می پردازند و فرصتی برای تعمیق و بحـ و گفـتوگـوی کـالس اختصـاص
نمیدهند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که استادان بـا طـالّب در خـارج از کـالس و
غیرزمان تدریس با هم تعاملی ندارنـد و بـه دلیـل تـراکم و کثـرت برنامـههـا و حجـم زیـاد
محتوای کتب درسی ،زمان کافی برای پرداختن به مباح تربیتی و نیز فعالیتهای علمی به
صورت گروهی را ندارند .در حقیقت ،ناکارآمدی نظام آمـوزش حـوزه تاحـدوی ناشـی از
ناآشنایی حوزویان با اصول و آموزههای روانشناختی طراحی آموزشـی در سـطت کـالن و
خرد آن ،تدریس ،تحقیق و پژوهش اسـت .بـرای اسـتخراج و بـومی کـردن ایـن معیارهـا و
اصول باید به خاستگاه و زمینه و بافت تعلیم و تربیت مختص آن توجه داشت.
در فلسفة تعلیم و تربیت اسالمی ،پرداختن به مبـانی انسـانشناسـی و معرفـتشناسـی
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امری اجتنابناپذیر مینماید .این مبانی که بر بنیانهای عقلی استوارند ،گاه بـا شـواهد تجربـی
نیز تأیید میگردند؛ چنانکه در آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم نیـز نکـاتی مهـم
در این باره آمده است .بنابراین ،نمیتوان به این توضیت بـیاعتنـا مانـد و از بـومیسـازی علـم
طراحـی آموزشــی سـخن گفــت .آنچـه امــروزه در بــین صـاحبنظــران مطـرح اســت و یــک
ضرورت برای طراحی آموزشی مبتنی بر آموزههای اسالمی در حـوزههـای علمیـه نیـز مطـرح
میگردد ،تولید علم با رویکرد بومی است .برای تحقق ایـن خواسـتة مهـم بایـد مبـانی فکـری
اسالمی را با اعتماد بهنفس ولـی بـا روش علمـی بررسـی کـرد و داللـتهـای مشـخص بـرای
نظریهپردازی در حوزة علوم انسانی و تربیتـی را اسـتنباط نمـود .معرفـتشناسـی کـه بنیادهـای
معرفت را تعریف میکند و بـا مفـاهیم کلـی و بنیـادین شـناخت سـروکار دارد ،بـا روشهـای
تدریس و یادگیری هم رابطة نزدیکی دارد (گوتک .)1389 ،انسـان مطلـوب (اسـالمی و غیـر
اسالمی) از فلسفه و قرآن و سنت به دست مـیآیـد؛ شـناخت آن از دیـدگاه اسـالم ،شـناختی
تبیینی یا تفسیری نیست ،بلکـه شـناختی حکمـی و اجتهـادی اسـت .روششناسـی اسـتداللی و
روششناسی اجتهادی متعار در حوزههای علمیه به ما کمک میکند تا انسانشناسـی عـام و
خاص اسالمی را استخراج کنیم.پذیرفتن طراحی تعلیم و تربیت مبتنی بـر نظریـة انسـان عامـل
(باقری ) 1389 ،رویکرد فلسـفی نـوینی بـه آمـوزش و پـرورش اسـت .در ایـن پـژوهش ،ایـن
رویکرد فلسفی نوین را «رویکرد انسان عامل» مینامیم که دیدگاهی خاص به انسـان ،ارزش و
شناخت دارد و میتواند مبنای نظریهپردازی در شاخههای مختلف علوم تربیتی باشد.
اصول معرفتشناسی رویکرد انسان عامل شامل )1 :ارتباط بـا امـر مـورد مطالعـه)2 ،
تکیــه بــر شــواهد )3 ،جــامعنگــری در علــم )4 ،تکیــه بــر حقــایق )5 ،کثــرتگرایــی و
وحــدتگرایــی در آمــوزش علــوم )6 ،فرضــیهپــروری )7 ،ارتبــاط بــا نیازهــا و مســائل)8 ،
جامعنگری نسبت به نیازها و هدایت آنها؛  )9نقد مداوم آموختهها و  )11ابداع تقسیمهـای
جدید در علم است (باقری 1389 ،و ملکی .)1396 ،عالمه طباطبـایی در رویکـرد رئالیسـتی
خود ،معرفت حقیقی را علم و یقین مطابق با واقـع مـیدانـد .از نظـر ایشـان معرفـت حقیقـی
دارای سه رکن یقین ،مطابقت با واقع ،و ببات است (رشـیدی و همکـاران .)1396 ،مبـانی و
اصول انسانشناختی و معرفتشناختی اسالمی مذکور ،اسـاس و تکیـهگـاه الگـوی طراحـی
آموزشی در این پژوهش است .با توجه به مبانی و اصول تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزههـای
دینی ،به دیدگاه واقعگرایـی سـازهگرایانـه 1نزدیـک مـیشـویم کـه براسـاس آن مـیتـوان
1. constructiverealist
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جهتگیری و رویکرد طراحی آموزشی ،اصول و ویژگی مؤلفههای آن را تبیین کرد .طبـق
این دیدگاه ،در زمینة معرفت موجودات جهان ،ترکیبـی از واقـعگرایـی و سـازهگرایـی ر
میدهد ،زیرا میتوان با نظر به معلوم (واقعگرایی) و با نظر به عالم (سازهگرایـی) ،از معرفـت
سخن به میان آورد ،بدون آنکه این دو جنبه در تعـارض بـا یکـدیگر باشـند .از منظـر دیـدگاه
واقعگرایی ،سازهگرایانة دانش ما نه چندان وابسته به تجربه است که بتوان آن را بـه کارآمـدی
در مسائل کنونی فروکاست و نه کار آن درواقع نمـایی ،بـه چنـان فرجـامی رسـیده اسـت کـه
بتوان آن را بابت انگاشت و از تغییر در آن سخن نگفت (باقری .)1389 ،از این رو ،با توجه بـه
این دو بُعد معرفت (نقش عالم و نقش معلوم) در موضع دیدگاه مذکور ،به پیشنهاد «یـادگیری
انتقادی» خواهیم رسید (باقری.)128 :1389 ،
بنابراین در معرفتشناسیهـای متفـاوت ،چـارچوبهـای روانشـناختی متفـاوتی بـه
چشم میخورد؛ این تفاوتها ،الزامات متفاوتی بـرای طراحـی آموزشـی بـه همـراه دارد .بـا
توجه به این نکته ،معرفتشناسی ،روانشناسی و فعالیتهـای طراحـی بایـد بـدون توجـه بـه
عقاید خاص خود دارای پیونـدهای ناگسسـتنی بـا هـم باشـند ،امـا عمومـاً ایـن طـور نیسـت
( .)Hanafain & Land, 1997بــه همــان انــدازه کــه عقایــد معرفــتشــناختی و نظریــههــای
روانشناختی و پژوهشی ،فعالیتهای طراحی را شکل میدهند ،نیز بـه تمـایز میـان طراحـان
حرفهای از یکدیگر میانجامند .در طراحی ،مواد و روشهای آموزشی باید انعکـاسدهنـدة
عقاید و شواهدی دربارة ماهیت یادگیری و شناخت و با مبـانی اصـلی و پـیشفـرضهـا نیـز
مرتبط باشند (ریزر و دمپسی.)111 :1392 ،
پس از بررسی دی دگاه اسـالمی ،تصـویری متفـاوت بـرای یـادگیری آدمـی پیشـنهاد
میشود .در این تصویر ،یادگیری شکلپذیری آدمی نیست که معلول تأبیر علتی بیرونـی در
جریان مکانیسمی باشد ،بلکه تالشی در جهت ظهور عاملیـت آدمـی در شـکل مطلـوب آن
اســت (بــاقری .)112 :1389 ،یادگیرنــده بــه عنــوان انســان ،وجــودی یکپارچــه دارد .ایــن
یکپارچگی بهحدی است که هی یک از اجزاءِ آن به صورت مجزا فهمیدنی و توجیهشدنی
نیست .در تحلیل عقالنی ،جنبـههـای عقالنـی ،عـاطفی ،اجتمـاعی و غیـره (جداگانـه بحـ
خواهیم کرد) هی یک بدون ارتباط و حمایت دیگری قابـل فهـم و پـرورش نیسـت و ایـن
ویژگی بایـد در محتـوا و فعالیـتهـای آموزشـی تجلـی یابـد .مفـاهیم ،اصـول ،فعالیـتهـا،
روشها ،ارزشها و نگرشها و سایر عناصر محتوا به صورت یکپارچه وضعی بسیار مناسـب
برای تغذیة فطرت چندبعدی یادگیرنده به وجود میآورند (ملکی.)1396 ،
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از اینرو ،براساس آنچه آمـد ،محتـوای کتـب درسـی بایـد طـوری طراحـی و ارائـه
گردد که ذهن و عمل یادگیرنده را به سوی پیشرفت و کمال سوق دهد و چگـونگی بهبـود
فرایند تغییر دانشی و ارزشی را به او بیاموزد .همچنین طراحی محتوای کتاب درسی بایـد بـه
گونهای باشد که در فرد عطش یادگیری را بـه وجـود آورد (حبیبـی و حـقشـناس.)1397 ،
نکتة مهم در ایجاد تمرکز ،بهره گیـری از عناصـر اصـلی و فرعـی در ایجـاد جـذابیت اسـت
(حبیبی و حقشناس .)1397 ،عبارتها و واژههای بسیاری وجود دارند که به طـور معمـول،
رغبت خوانندگان را برمیانگیزند .عبارت های احساسی و انگیزشی ،فرا خواندن به تفکر بـه
همراه مؤلف ،نقل قول مستقیم ،عبارتهای طنـز و خطـاب مسـتقیم بـه خواننـده ،اسـتفاده از
حکایتها و داستانها از این جملهاند (میک .)289 :1394 ،انبوهی از آیـات قـرآن کـریم و
روایات با زبان داستان وجود دارند ،ولی حتی در دروس تفسیر قرآن نیـز از ایـن امکـان ،بـه
شکل هنرمندانه استفاده نمیشود (حبیبی و حقشناس.)1397 ،
بنابراین ،چگونگی طراحی محتوای کتب درسـی عامـل مهمـی در تعیـین چگـونگی
یادگیری است .تحقیقات هریسون ( )Harrison, 2001نشان مـیدهـد کـه بهتـرین اطالعـات
گزینش شده ،به دلیل نامناسب بودن طراحی محتوای درسـی و عـدم تناسـب آن بـا توانـایی
درک و فهم یادگیرندگان و عالیق و نیازهای آنان ،فرایند یادگیری را مختل میکند و مانع
فعالیت های آزادانه و ابتکاری مـدرس در هنگـام تـدریس مـیگـردد .بنـابراین ،در طراحـی
کتــاب درســی مــؤبر و ابــربخش ،عناصــر آموزشــی ،فعالیــتهــا و تجــارب یــادگیری بایــد
به گونه ای طراحی شوند که یکدیگر را تقویت کنند تا بتوانند الگوی رفتـاری مـورد نظـر را
در یادگیرنده شکل دهند.
پژوهشی که با عنوان ارزیابی کتابهای درسی حوزههای علمیة خـواهران (فانیـدپور و
همکاران )1392-1391 ،انجام شد نشان می دهـد کـه هـر مـؤلفی شـیوة خاصـی در طراحـی و
سازماندهی کتاب درسی خود دارد و استادان و طالّب نیز از شـیوة ارائـه و برخـی محتواهـای
درسی کـاربردی نبـودن آن ناراضـیانـد و ایـن مـیتوانـد بـه سـبب فقـدان الگـو و معیارهـای
مخصوص در این زمینه باشد .بنابراین ،باید با توجه به آمـوزههـای دینـی ،اصـول و معیارهـایی
برای تدوین و طراحی کتب درسی صورت گیرد .از ایـنرو ،مسـئلة اصـلی پـژوهش حاضـر ،
پاسخ دادن به این سؤال است که اصول و معیارهای طراحی کتاب درسی مبتنی بر آمـوزههـای
دینی برای مقطع عمومی حـوزههـای علمیـه کـدام اسـت؟ از آنجـا کـه موضـوعات درسـی و
فعالیتهای یادگیری در حوزههای علمیة خواهران ،طیفی از محتواها و فعالیتهای سـاختارمند
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تا بیساختار را در برمیگیرد ،هرکدام از فنون ،روشهـا و رسـانههـای آموزشـی مـیتوانـد بـه
اقتضای موقعیت و نوع ساختار درس متفـاوت باشـد (پـاکپور و همکـاران .)1396 ،دانشـمندان
مختلف که در پیشینة پژوهشی ایـن مقالـه بـه ارائـة نظـرات آنهـا پرداختـه مـیشـود ،تنهـا بـه
شناسایی معیارها و عوامل مؤبر در طراحی کتاب با کیفیـت پرداختـهانـد .امـا دانسـتن اصـول و
معیارهایی که از سوی متخصصان حوزوی (منطبق بـا آمـوزههـای دینـی) مطـرح شـده باشـد،
میتواند میزان تأبیرگذاری و جایگاه این عوامل را در کتابهای درسی بهتر نشان دهد.
از این رو در پژوهش حاضر ،مؤلفهها و معیارهای طراحی کتب درسی حوزة علمیه،
از فحوای آبار و صحبت های متخصصان برجستة دینی حوزة علمیـه برگرفتـه شـده اسـت و
البته محقق از مطالعات مروری در جهت تکمیل خألهـای احتمـالی پاسـخهـای متخصصـان
بهرهمند خواهد شد.
پیشینة پژوهش

به منظور بررسی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع پژوهش ،جست وجو در دو محـور
پــژوهشهــای داخلــی و خــارجی صــورت گرفــت .البتــه پژوهشــی کــه معیارهــای طراحــی
کتابهای درسی را مبتنی بر آموزههای دینی احصا کرده باشد ،یافت نشد؛ با وجود ایـن بـه
چند مورد از پژوهشهای انجام شده در این زمینه اشاره میشود:
 .1قندیلی ( )1389در پژوهش خود با عنـوان «بررسـی الگـوی سـازماندهـی برنامـة
درسی جاری سطت یک حوزة علمیه و ارائه ویژگی های مطلـوب آن بـا توجـه بـه رویکـرد
تلفیقی مضمون محور» به بررسی وضعیت سازماندهی محتـوای درسـی سـطت یـک حـوزة
علمیه و ارائة ویژگیهای مطلوب آن براساس رویکرد تلفیقی مضمون محور پرداخته است.
وی ،پس از مطالعة مبانی نظری و مصاحبة اولیه با تعدادی از استادان حوزوی ،ویژگـیهـای
مربوط به سازماندهـی محتـوای درسـی حـوزه را شناسـایی کـرد .براسـاس یافتـه هـای ایـن
پژوهش ،بارزترین مشخصههای سازمان دهی محتـوای درسـی جـاری عبـارت انـد از :تنظـیم
محتوا با عنوانهای مستقل درسی ،رعایـت تقـدم و تـأخر عنـاوین و محتـوای دروس تعیـین
شده در مرکز برنامهریزی از سـوی اسـتادان و طـالب ،و انبعـاث نظـم موجـود در محتـوای
دروس صــرفاً از ســاختار رشــتههــای علمــی مربــوط .ایــن مــوارد ،ویژگــیهــای الگــوی
دانشمحوری اند و انتظار میرود سازماندهی محتوا در شرایط مطلوب دارای این ویژگیها
باشد :مطالعات و مباحثات طالب حول مسائل و مضامین مربوط به واقعیـات زنـدگی تنظـیم
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شوند؛ رشتههای مختلف (ادبیات ،فقه ،اصول و )..در جهت حل مسائل و موضوعات واقعـی
با یکدیگر مرتبط و هماهنگ شوند؛ مضامین و موضوعات جـامع و کلـی ،مقـدم بـر مـوارد
جزئی باشند؛ و ارتباط محتوای دروس به گونهای باشد کـه طـالب قـادر شـوند تجربیـات و
یادگیریهای گذشتة خود را با یادگیریهای حال و آینده مربوط سازند.
 .2اشرفی و آخوندی ( )1391در پژوهشی با عنوان «آسـیبشناسـی آمـوزش دینـی در
دانشگاهها از دیدگاه اساتید» بـه بررسـی آسـیبهـای آمـوزشهـای دینـی از دیـدگاه اسـتادان
دانشگاهها پرداختهاند.مهمتـرین آسـیبهـا در ایـن تحقیـق عبـارت بودنـد از :تناسـب نداشـتن
محتوای کتاب های درسی با نیازهای دورة جوانی و عصر حاضر دانشجویان ،کـاربردی نبـودن
محتوا ،نبود تناسب بین روش تدریس و محتوا و استفاده نکردن استادان از روشهای نوین.
 .3بختیار نصرآبادی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی بـا عنـوان «پـیشبینـی و تبیـین
رابطة بین عوامل دینداری با راهبردهای نوین یاددهی ،یادگیری» به ارتبـاط عوامـل دینـی بـا
روشهــای نــوین یــاددهی -یــادگیری و میــزان ابرگــذاری ایــن روشهــا بــر عوامــل ت ـدّین
پرداختهاند .یافتههای آنـان نشـان داد کـه پـیش بینـی عوامـل از طریـق راهبردهـای یـاددهی
امکانپذیر است ،به این صورت که راهبردهای اجتماعی برای عامل اعتقادی و راهبردهـای
فردی و پردازشی در الزام درونی و اجرای رفتـار دینـی بهتـر عمـل مـیکننـد و سـه راهبـرد
فردی ،اجتماعی و پردازشی به طور هماهنگ در الزام عملی مؤبرترند.
 .4ملکی ( )1396در کتاب خود با نام هویت دینی برنامة درسی (جستاری در نظریـة
اسالمی برنامة درسی) که آن را حاصل تجربیات چندین سـاله و مطالعـات فـراوان در زمینـة
برنامة درسی و مجموعه مقاالت و سمینارهای بیشمار در این زمینه میداند ،الگـوی برنامـة
درسی فطرتگرا را معرفی و آن را تبیین نموده و به توصیف و تبیین ویژگـیهـای محتـوای
برنامة درسی -از منظر هویت دین اسالم ،بر محور فطرت انسانی -پرداخته است.
 .5نصــر و همکــاران ( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان «تبیــین معیارهــای نگارشــی و
ساختاری تألیف و تدوین کتابهای درسی دانشگاهی رشـتههـای علـوم تربیتـی ،مشـاوره و
روانشناسی» به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه -با روش مقولـهبنـدی -و
نیز پرسشنامه -برای آمار توصیفی و استنباطی -استفاده کردهاند .نتـایج پـژوهشهـای آنـان
نشان داد در حیطة نگارشی بر توجه به زبـان و ادبیـات فارسـی و اصـول نگارشـی توجـه بـه
سطت دشواری فهم مطلب ،تعریف واژههـای تخصصـی ،سـاختار مـنظم در ارائـة مطالـب و
توجه مصاحبه شوندگان به زمان آموزش تأکید شده است.
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 .6کارآمد ( )1391در کتاب خود بـا عنـوان در جسـتوجـوی راهکارهـای تـدوین
متون درسی که در مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی به چاپ رسـیده ،بـه معیارهـایی
برای تألیف و تدوین متون درسی پرداخته است .وی در این کتاب درصدد بود تا با اسـتفاده
از مباح مطرح در نشستها ،کارگاههـای آموزشـی و منـابع موجـود در زمینـه برنامـهریـزی
درسی ،آییننامهای برای نویسندگان کتابهای درسی در سطت آموزش عـالی (دانشـگاههـا و
حوزههای علمیه) تنظیم کند .در فصل اول این کتاب به ماهیت کتاب درسـی ،انگیـزش ،نظـام
یــادگیری و جغرافیــای مفهــومی؛ در فصــل دوم ،بــه مراحــل تــدوین کتــاب درســی ،طراحــی
چارچوب کلی کتاب درسی ،سازماندهی ساختار؛ در فصل سوم ،به آییننامـة تـدوین کتـاب
درسی اشاره و در فصل چهارم آن الگوی عملی تولید و طراحی کتاب را معرفی کرده است.
 .7در پژوهشهایی که بارتلت و مورگان ( )Bartlett & Morgan, 1991در دانشـکدة
برنایو 1انجام دادند ،برای تعیین معیارهای کتاب درسی خوب و تهیة چـک لیسـت ارزشـیابی
کتاب درسی ،مصاحبهای با  15دانشجو و  33عضو هیئت علمـی انجـام شـد .اسـتادان اظهـار
داشتند زمانی که دو کتاب همعرض وجود دارد ،کتـابی را انتخـاب مـیکننـد کـه بـا مـواد
تکمیلی همراه باشد .آنان همچنین اظهار داشتند از کتابهایی کـه هـم در مفـاهیم و هـم در
جواب سؤال ها اشتباهات زیادی دارند ،بیزارند .همچنین مؤلفان باید جامعة مخاطب خـود و
سطت خاص دانشجویان را در نظر بگیرند .دانشجویان اظهار کردند کتابی را می پسندند کـه
به زبان ساده و کاربردی (قابل تعمیم به زندگی واقعی) نوشـته شـده باشـد .بـه عقیـدة آنـان،
مواد درسی باید به خوبی سازماندهی ،فشرده ،مختصر 2و واضت و نیـز بـه بخـشهـای قابـل
مالحظهای 3تقسیم شده باشند .اغلـب دانشـجویان ،ارائـة یـک مقدمـه و خالصـة خـوب در
ابتدای هر فصل را الزم می دانند و انتظار دارنـد در موضـوعاتی کـه بـه تمـرین مفـاهیم نیـاز
دارد ،پس از هر مفهوم جدید ،تمریناتی هم لحا شده باشـند .دانشـجویان همچنـین اظهـار
داشتند از تصاویر ،نمودارها ،جدولها و نقشهها ،مطالـب زیـادی فـرا مـیگیرنـد و معتقدنـد
لغتهای مرتبط با درس که برای اولین بار در کتاب به کار میروند ،بایـد تعریـف شـوند و
نیز کتاب دارای یک واژهنامة مناسب باشد .آنان همچنین بر کتابهایی ارزش قائـلانـد کـه
لغتهای جدید را در اولین صـفحة کتـاب (پـانویس) ،جـایی کـه بـرای اولـین بـار بـه کـار
میرود ،ارزش قائلاند.
1. Barnau
2. concise
3. sizable chunks
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 . 8از دیدگاه لشین و دیگران ( )1389در طراحی کتـابهـای درسـی بایـد بـه شـش
عنصر همسانی ،شکل ،سازماندهی ،عالقه ،اندازة حرو و اسـتفاده از فضـای سـفید توجـه
داشت .برخی دیگر از پژوهشگران نیز اغلب بـر مـتن کتـاب تأکیـد دارنـد و عـواملی ماننـد
سادگی متن ،انسجام و توالی ارائة مطالب ،تنظـیم سـؤالهـا ،جداسـازی واحـدهای مجـزای
یادگیری و پیشبینی فرصتهای جدیـد یـادگیری را از جملـه معیارهـای اساسـی در تنظـیم
محتوا در نظر گرفتهاند (.)Hey et al., 2008
 .9در تحقیق هارتلی و ترومن( )1985( 1آرمند ،)1384 ،پنج بررسی دربارة اسـتفاده
از متنهای آموزشی صورت گرفت که خالصة مطالب در ابتدا و انتهـای آنهـا قـرار داشـته
است .نتایج این تحقیق نشان داد که آوردن خالصة مطالب به یادآوری متن کمک میکند.

روش پژوهش

2

پژوهش حاضر در دستة تحقیقات کمّی و کیفی و کاربردی قـرار مـیگیـرد .پژوهشـگر در
تحقیقات کیفی به دنبال تعمیم نتایج به جوامع دیگر نیست ،بلکه در پی کشـف و شناسـایی،
و توصیف پدیدهها و عوامل و ویژگیهاست .این پژوهش نیز از نـوع روش کیفـی اسـت و
پژوهشــگران آن بــرای گــردآوری دادههــا ،ســه روش تحلیــل مــروری ،اســنادی و تحلیــل
رونوشت مصاحبهها را به کار بستهاند؛ همچنین ،برای اعتباریابی پژوهش ،از روش کمّـی بـه
صورت پیمایشی استفاده کردهاند.
3
در این پژوهش از روش تحلیل مضمون محور استفاده شده است .این روش هم بـه
صورت تحلیل استقرایی و هم تحلیل قیاسـی قابـل انجـام اسـت کـه در پـژوهش حاضـر بـه
صورت رفت و برگشـتی از هـر دو روش بهـره گرفتـه شـده اسـت .تحلیـل مضـمون محـور
عبارت است از تحلیلی قیاسی یا استقرایی که طـی آن محقـق از طریـق طبقـه بنـدی دادههـا،
الگویابی درون دادهای و برون دادهای به یک سنخشناسی تحلیلی دست مییابد .بـه عبـارت
دیگر ،تحلیل مضمون محور عبارت است از کدگذاری و تحلیل داده هـا بـا ایـن هـد کـه
عبارتها چه میگویند .این نوع تحلیل به دنبال الگویابی در دادههاست (محمـدپور1388 ،؛
.)Thomas & Harden, 2008

1. Hartley & Truman
2. qualitative
3. thematic analysis
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جامعه و نمونة آماری

جامعة آمـاری پـژوهش حاضـر را کلیـة اسـناد باالدسـتی و مسـتندات علمـی مرکـز مـدیریت
حوزههای علمیة خواهران مربوط به موضوع پژوهش حاضر و کلیة اعضای گـروههـای علمـی
تعلیم و تربیت و گروه علمی تدوین آموزشی کتب درسی حوزههای علمیة خـواهران تشـکیل
مــیدهــد .روش انتخــاب نمونــه یــا واحــد تحلیــل در ایــن مطالعــه نمونــهگیــری نظــری 1بــود.
نمونه گیری نظری به این معناست که پژوهشگر باید در نمونه گیری با گشاده نظری و منعطـف
2
برخورد کند .در مراحل اولیة نمونهگیری ،تحلیل دادهها بایـد بـاز و نسـبتاً نامحـدود /غیرمقیـد
باشد .در این مرحله ،پژوهشگر باید منابعی را انتخاب کند که اطالعات مـرتبطتـری در اختیـار
او قرار میدهند .همچنان که دادههای تحلیل میشوند ،پژوهشگر بایـد از یافتـههـای بـه دسـت
آمده در جهت انتخاب منابع بعدی استفاده کند ( Golding, 2002به نقل از  .)Nori, 2011اصـل
اساسی در نمونهگیری نظری انتخاب موارد یا گروهها براساس محتواسـت و اصـل گسـتردگی
تحقیق یا تمرکز بر دامنة تحقیق میتواند به عنوان یکی از اهـدا تحقیـق مـورد بررسـی قـرار
گیرد؛ بدینمعنا که در تحقیق تمام گزینهها و مطالب را در سیطرة دید خود قرار میدهیم یا بـه
انتخاب حجمی از آنها بسنده میکنیم (.)Boswell & Cannon, 2012
بر این اساس در پژوهش حاضر ،برای دستیابی به اشباع نظری 12 ،نفر از متخصصان
حوزوی مورد مصاحبه قرار گرفتنـد .در ایـن مصـاحبه هـا کـه بـه صـورت نیمـه سـاختارمند
طراحی شـده بودنـد ،سـؤالهـای اولیـة مصـاحبه بـا مطالعـة اکتشـافی در اسـناد باالدسـتی و
مستندات موجود به دست آمد و در فرایند مصـاحبه سـؤاالت دقیـقتـر و جزئـیتـر شـد .در
یافتههای به دسـت آمـده عـالوه بـر تحلیـل محتـوای رونوشـت مصـاحبههـا ،از مکتوبـات و
مستندات مربوط استفاده شد .در جریان مصاحبه و تحلیل داده ها ،برای اتقان کـار پژوهشـی
به مستندات و مکتوبات مذکور مراجعه میشد .جمع آوری و تحلیل این اطالعات تا رسیدن
به اشباع نظری ادامه یافت .سپس با تحلیـل مجمـوع محتـوای مصـاحبههـا و مسـتندات ،بعـد از
اتمام فرایند کدگذاری ،این کدها براساس شباهت یا قرابتی که با یکدیگر داشتند مقولـه بنـدی
شدند و درنهایت ،مقولههـای طراحـی کتـب درسـی بـه عنـوان اصـول و معیارهـایی تـدوین و
تکمیل گردید .به این صورت که  9مقولة اصلی و  46مقولة فرعی از دادههای کیفی اسـتخراج
شد و سرانجام ،اعتباریابی درونی بر مبنای یافتههای پژوهش حاضر صورت گرفت.
1. theoretical sampling
2. unfocused
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اعتباریابی دادهها

در اعتباریابی درونی دادهها از نمونهگیری هدفمند (معیـاری) و غیـر احتمـالی اسـتفاده شـد؛
بدینشکل که ابتدا از  8نفر از متخصصان حوزوی (اعضای گروه علمی برنامهریزی تعلیم و
تربیت و کارشناسان مرکز مدیریت حوزه های علمیة خواهران) مصاحبه (نیمه ساختارمند) به
عمل آمد .در این مرحله ،دربارة مقوله های اصلی و فرعی سؤاالتی مطرح و سپس بـا توجـه
به نقد و بررسی متخصصان حوزوی ،اصالحات الزم اعمال شد .سرانجام ،پیشنویس نهایی
آن ،در قالب فرم الکترونیکـی (کـه دارای پاسـخ هـای چندگزینـهای بـود) بـرای  31نفـر از
استادان و فارغالتحصیالن دکتری تکنولوژی آموزشی ارسـال گردیـد .در مجمـوع ،نظـرات
 24نفر از استادان دریافـت ،جمـع آوری و تحلیـل شـد .نتـایج نشـان داد کـه مناسـبت کلـی
مقوله های احصا شده  S-CVIبرابر با  1/86است .لذا از آنجا که ایـن عـدد بـاالتر از حـداقل
مناسبت مطلوب ( )%81به دست آمده است ،مـیتـوان نتیجـه گرفـت کـه متخصصـان ،ایـن
مقوله های اصلی و فرعی را به عنـوان اصـول و معیارهـای طراحـی کتـاب درسـی مبتنـی بـر
آموزههای دینی مقطع عمومی حوزههای علمیة خواهران ،مناسب ارزیابی نمودهاند.

یافتهها و نتایج پژوهش
در این پژوهش با توجه به موضوع مقاله ،مهمتـرین دادههـای گـردآوری شـده ،بـا اسـتفاده از
روش تحلیل مضمونمحور ،دستهبندی ،سازمانبندی ،و مقولهبندی شده و نتایج آن در جدول
 1آمده است که در ادامة آن ،به اجمال ،هر یک از مقولههای اصلی و فرعی بررسی میشود.
جدول  1مقولههای استخراجشده برای طراحی کتب درسی مبتنی بر آموزههای دینی حوزههای علمیة
1

مقولهها
اصل آیهبینی تنظیم
محتوا

معیارهای اجرایی (شناسایی شده)
ارائــة ســؤالهــای خداباورانــه ،ارائــة مطالعــات آزاد خداباورانــه ،ارائــة
نمونههای قرآنی و حدیثی متنوع و متناسب در محتوای درس.

1

شرح و بسط مناسب محتوا ،مناسب بودن تراکم مفاهیم ،نسبت اطالعات
بااهمیت به اطالعات کماهمیت ،توازن در انتقال اطالعات و فرصتهای
یادگیری.
مرتبط بودن محتوا با اهـدا درس ،عنـوان گـذاری مناسـب ،پیوسـتگی
مطالب ،پرهیز از محتوای کاذب ،برجسـتهنمـایی و تأکیـد ،جداسـازی و
تفکیک ،ارائة خالصه و جمعبندی.

2

اصل تعادل محتوا

3

اصل انسجام درونی
محتوا

1. coherence of content
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ادامة جدول 1
4

5
6

7
8
9

معیارهای اجرایی (شناسایی شده)
مقولهها
اصل انسجام بیرونی درسبنــدی مناســب کتــاب بــه بخــش و فصــل ،ارتبــاط طــولی کتــاب بــا
کتابهای پایة قبلـی و بعـدی خـود ،ارتبـاط عرضـی هـر کتـاب بـا سـایر
محتوا
کتابها در همان پایه ،بیان روشـن هـد هـای کلـی ،جایگـاه و سـاختار
کتاب.
اصل نگارش محتوا روانی ،شیوایی و عدم تعقید محتوا ،میزان پیچیدگی بافت محتـوا ،تسلسـل
و ترتیب محتوا.
اصل ایجاد عالقه طــرح بنــدی و صــفحهآرایــی مناســب ،تصویرســازی مــتن ،ارائــة ســؤال
چالشبرانگیز ،شعر و حدی برانگیزاننـده ،ارائـة موقعیـت رُجعـی و فایـدة
درس ،روایت و حکایتهای شـیرین ،آیـات و تفاسـیر قرآنـی ،عنـاوین و
عبارات برانگیزاننده.
اصل فعالسازی و بازنمایی مثال ،سؤال ،تمرین ،ارائة منابع مطالعـاتی ،ایجـاد فضـای سـفید و
عملی بودن محتوا خالی.
اصل عینیسازی محتوا ارائة مثال ،غیرمثالی ،تمثیل ،نقشة مفهومی یا روندی ،توضیحات پـاورقی،
جدول تطبیقی.
اصل پشتیبانی محتوا کتاب کمک درسی ،کتاب راهنمای تدریس ،طراحی و تولید کتابهای
همعرض.

 .1اصل آیهبینی تنظیم محتوا .معیارهای شناسایی شده در این اصل (ارائة سـؤالهـای
خداباورانه ،ارائة مطالعات آزاد خداباورانه و ارائة تنوعی از نمونههـای قرآنـی و حـدیثی در
بطن محتوای درس) به طور متناسب هستند .طبق این اصل ،در هر یک از محتواهای دروس
حوزههای علمیه ،جلوهای از هستی مطالعه میشود و همگی در «آیه بودن» مشترکاند .اگـر
همة آنها به عنوان جلوهای از آیات الهی مورد آموزش قـرار گیرنـد ،در مجمـوع از طریـق
محتواهای گوناگون ضمن یادگیری مفاهیم ،اصول و مهارتهای ویژة یک نگرش عمـومی
«خدا محور» نیز در یادگیرنده پرورش مییابد (ملکی.)1396 ،
 .2اصل تعادل محتوا .پس از تحلیل محتوای مستندات علمی و محتوای مصاحبههای
متخصصان حوزوی ،اصل تعادل شناسایی شد .در زمینـة چگـونگی تعـادل محتـوای کتـاب
درسی ،معیارهایی در این اصول شناسایی شدند )1 :شرح و بسـط مناسـب محتـوا (از لحـا
کمّی ،اندازة شرح و بسط هر بخش از موضوعات در ارتباط با کل آن مهم است و از لحا
کیفی نیز ،مواردی چون همگرایی بین انـواع گونـاگون موضـوعات و ارتبـاط بـین نظریـه و
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نمونههـا (مثـالهـا) اهمیـت دارد .متخصصـان طـوالنیبـودن شـرح و بسـط را ،بـه ویـژه بـرای
موضوعات فرعی ،عامل قطع ارتباط خود با مفاهیم اصلی میداننـد) )2 .مناسـب بـودن تـراکم
مفاهیم (که از عوامل مؤبر در یادگیری تراکم مفاهیم متن است و اصوالً مدت خوانـدن نـه بـه
تعداد کلمات که به تعداد مفاهیم مطرح مربوط است؛ هرچه مـتن فشـرده باشـد زمـان بیشـتری
برای خواندن آن باید گذاشت که ممکـن اسـت یـادگیری عمیـق صـورت نگیـرد) )3 .نسـبت
اطالعات بااهمیت به اطالعات کم اهمیت (نسبت تعداد مفاهیم اصلی به حواشـی بـر یـادگیری
تــأبیر مــیگــذارد و هرچــه مفــاهیم فرعــی و حاشــیهای کمتــر باشــد و نیــز اطالعــات واضــت و
مشخصتر باشند یادگیری بهتر صورت میگیرد) )4 .توازن در انتقال اطالعات و فرصـتهـای
یادگیری (با توجه به فرصتهای یادگیری و تربیتی در مدرسـه و خـارج از آن و درک اینکـه
یادگیری برخی مفاهیم با روشهای خارج از کالسی کارایی بیشتری دارند ،با برقراری تـوازن
بین ارائة میزانی از فرصتهای یادگیری و انتقال مفاهیم و اطالعات آموزشی در کتاب درسـی
و پیوند این دو با یکدیگر ،کارایی آموزشی و تربیت را افزایش داد).
 .9اصل انسجا درونوی و انسوجا بیرونوی .بـه اعتقـاد متخصصـان حـوزوی ،انسـجام
درونی محتوا عبارت است از :وجود نوعی دوستی و ارتباط میان مفـاهیم و مضـامین کتـاب
که خالی از تناقض باشد و انسجام بیرونی محتوا نیز عبارت اسـت از :وجـود نـوعی تـوالی و
داشتن ارتباط طولی و سیر منطقی ارائة مفاهیم و مضامین محتوا در هر کتاب با کتـاب قبلـی
و بعدی خود و ارتباط میان هر کتاب با کتابهای همان پایه (ترم) در موضـوعات مختلـف.
میتوان با در نظر گرفتن مالحظات انسجام درونـی و بیرونـی در کتـاب درسـی (معیارهـای
شناسایی شده) از ارائة بارشناختی زیاد ،غیر منطقی و بیجا به یادگیرندگان ممانعت کرد.
 .5اصل نگارش محتوا .طبق تحلیل رونوشت مصاحبهها ،معیارهای روانی ،شـیوایی و
عدم تعقید محتوا ،میزان پیچیدگی بافت محتوا ،تسلسل و ترتیب محتـوا ذیـل اصـل نگـارش
محتــوا ،ایــن گونــه شناســایی شــد :الــف) در روانــی ،شــیوایی و عــدم تعقیــد محتــوا ،غالــب
متخصصان حوزوی که در این مصاحبه شرکت کردهاند معتقدند تأکید بر روان بـودن مـتن،
به معنای مبتذل و عامیانه و سطحی بودن عبارتپردازی و خارج کردن نوع نوشته از ادبیـات
علمی رایج آن دانش نیست ،بلکه منظـور از آن ،بـهکـار نبـردن انـواع تعبیرهـایی اسـت کـه
تفسیرهای گوناگون دارد یا بهرهگیـری زیـاد از کلمـات مـبهم بـه اصـطالح ادبـی (از قبیـل
ضمایر ،اسمای اشاره و موصوالت بـدون مشـاراالیه یـا موصـوالت) دارای صـله هـای نـاقص
است؛ که الزم است بـه تـدریج ،توانـایی درک متـون پیچیـده ،بـه عنـوان یکـی از اهـدا
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آموزشی ،در عرض سایر اهدا آموزشی مورد توجه قرار گیـرد .ب) همچنـین ،منظـور از
بافت محتوا و پیچیدگی آن بهزعم غالب متخصصان ،سبک نگارش یا دستور زبـان اسـتفاده
شده در متن درسی نیست؛ هرچند در تعیین بافت محتوا به طور کامل مؤبرند ،امـا منظـور از
آن ،همة عناصر محتوایی اند که می توانند به نوعی خود محتوا را پیچیده یا ساده جلوه دهند؛
اعم از آنکه محتوا قلمخورده و به اصـطالح تـدوین شـده یـا نشـده باشـد .از ایـنرو ،بـرای
دروس تحلیلی و کاربردی ،میزانی از پیچیدگی مناسب و مطلوب است و بـه جـوالن ذهنـی
یادگیرنده نیز کمک میکنـد .ج) در تسلسـل و ترتیـب محتـوا ،باتوجـه بـه اینکـه مفـاهیم و
گزارههای موجود در هر دانشی از سیر و ترتیب خاصـی برخوردارنـد و برخـی از گـزارههـا
مقدمة تصدیقی گزاره های بعـدی ،و برخـی مفـاهیم ،مبـادی تصـوری مفـاهیم بعـد از خـود
بهشمار میروند ،در چینش این مفاهیم و گزارهها ،این سیر و ترتیـب بایـد بـه عنـوان اصـلی
اساسی رعایت شود.
 .5اصل ایجاد عالقه .طرحبندی و صفحهآرایی مناسب ،تصویرسازی متن ،استفاده از
سؤال چالشبرانگیز ،استفاده از شعر و حـدی برانگیزاننـده ،ارائـة موقعیـت رُجعـی و فایـدة
درس (ترسیم آیندهای مطلوب و واقعی از آن درس برای یادگیرنده) ،اسـتفاده از روایـت و
حکایتهای شیرین ،آیات و تفاسیر قرآنی ،و عنـاوین و عبـارات برانگیزاننـده از معیارهـای
شناسایی شدة این اصلاند .به اعتقاد متخصصان حوزوی ،ایجـاد رغبـت و عالقـه در فراگیـر
می تواند هم به عنوان اصلی مؤبر در انتخاب محتوای درسی ،و هم به عنوان اصل اساسـی در
سازماندهی محتوا و طراحی کتاب درسی مورد توجه باشد .بهزعم اکثـر آنـان ،محتـوا بایـد
بهگونهای باشد که فراگیر آن را متناسب با نیاز خـود ببینـد کـه در ایـن صـورت ،نسـبت بـه
محتوا انگیزه مییابد.
 .4اصل فعالسازی و علمی بودن محتوا .به اعتقاد متخصصان ،متنی فعال و کـاربردی
است که امکان و شرایط الزم را برای فعالیت و بازنمایی ذهنـی و عملـی یادگیرنـده فـراهم
میسازد .برای اینکه متن کتاب درسی از حالت یک سویه و منفعل خارج شود ،متخصصـان
حوزوی پیشنهاد کردند که از بازنمایی مثال و سؤال های چالشبرانگیز پـیش از مـتن اصـلی
برای تحریک ذهن و برانگیختن اشتیاق یادگیرنده به منظـور ورود بـه مـتن اصـلی و جـذب
حداکثری اطالعات آن استفاده شود و در ضمن با ارائة پرسشهای میانمتنی ،فضـای بحـ
گروهی در کالس و فرصتی برای تأمل یادگیرنده ایجـاد کـرد و در پایـان هـر درس نیـز از
سؤاالت خودآزمایی (برای آگاهی یادگیرنده نسـبت بـه میـزان اشـرا خـود بـه اطالعـات
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موجود در آن درس) و همچنین نمونـهای از سـؤاالت امتحـانی اسـتفاده شـود .همچنـین در
پایان دروس مهارتی نیز تمریناتی از ساده به مشـکل و متنـوع ارائـه شـود تـا زمینـة تسـلط و
تثبیت در یادگیری آن درس فراهم شود .همچنین بعد از تمـرینهـا هـر درس ،خصوصـاً در
دروسی که جزءِ دروس اصلی و تحلیلی هستند بهتر است به منابعی برای مطالعة بیشتر اشـاره
شود تا در صورت نیاز یادگیرنده به یادگیری عمیق تر ،به منابع مرتبط تر رجـوع دهـد .بـرای
ایجاد روحیة پژوهشگری در طالب در دروسـی کـه بایـد تحلیـل بیشـتری صـورت گیـرد و
سطت هد آموزشی آن نیز ،باالتر از سـطت درک و فهـم تعیـین شـده اسـت ،ارائـة بیشـتر
سؤاالت پژوهشی بعد از منابع مطالعاتی ضروری است .این سؤاالت باید طوری طرح شـوند
که انگیزه و تلنگر الزم را در ذهن یادگیرنده در جهت تحقیق در آن موضـوع ایجـاد کننـد.
برخی متخصصان نیز معتقدند با ایجاد فضای سـفید (خـالی و بـدون نوشـته و طـرح) کتـاب
درسی جلوة بیشتری مییابد و از خستگی چشم مـیکاهـد .ایـن فضـای سـفید مـیتوانـد در
اطرا عنوان ،حاشیهها ،انتهای سطرها ،بین پـاراگرا هـا معنـا یابـد و نیـز یادگیرنـده را بـه
حاشیهنویسی ترغیب کند.
 .6اصل عینی سازی محتوا .در تحلیل مستندات مکتوب و تحلیـل مصـاحبههـا ،اصـل
عینیسازی محتوا شناسایی شد و در آن شـش عنصـر (ارائـة مثـال ،غیرمثـالی ،تمثیـل ،نقشـة
مفهومی یا روندی ،توضیحات پاورقی ،و جدول تطبیقی) شناسایی شدند .غالب متخصصـان
معتقدند برای عینی کردن محتواهای انتزاعی میتوان مثالهای سادة مبتنی بر موضوع درسی
متناسب با جنسیت طالب خواهر ارائه کرد و سپس ،در صورت وجود غیـر نمونـهای ،مثـالی
نیز ارائة شود تا یادگیرنده در آینده نسبت به موارد مشابه ولی شاذ ،به اشتباه نیفتـد .همچنـین
به منظور روشن ساختن چارچوب موضـوع درسـی ،بـه ترسـیم نقشـة مفهـومی و رونـدی ،و
برای بیان واضت تشابهات و افتراقات یک موضوع درسی بـه ترسـیم جـدول تطبیقـی تأکیـد
شده است .ارائة توضیحات در پاورقی ،ارائة تمثیل ،شعر یا داستان نیـز بـه عنـوان راهکـاری
مطلوب معرفی شدهاند .در صورتی که مـتن درسـی دارای واژگـان علمـی جدیـد و دشـوار
باشد نباید از ارائة آن صر نظر کرد ،بلکه بهتر است طالب را به تدریج با زبـان تخصصـی
علوم حوزوی آشنا ساخت که برای این منظور ،بایـد در پـاورقی یـا در آخـر هـر درس ،بـه
تعاریف و مصادیق آن اشاره گردد.
 .7اصل پشتیبانی محتوا .در تحلیـل مسـتندات مکتـوب و تحلیـل مصـاحبههـا ،اصـل
پشتیبانی محتوا شناسایی شد .متخصصان معتقدند بـا توجـه بـه شـرایط و نیازهـای بـومی هـر
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منطقه و استان ،و همچنین وضعیت علمی متفـاوت طـالب و اسـتادان مـیتـوان کتـاب هـای
درسی موازی برای واحدهای درسی طراحی ،تولید کرد تا استاد کتاب را با توجه بـه عالقـة
خود ،و سطت توانمندی و سطت علمی طالب انتخاب نماید.

بحث و نتیجهگیری
براساس تبیین چارچوب نظری طراحی آموزشی ،اصول و معیارهای مبتنی بر آموزههای دینـی
به نظریة انسان عامل و دیدگاه واقعگرای سازندهگرایـی قرابـت بیشـتری دارد و ایـن موضـوع
حاکی از آن است کـه رویکـردی اقتضـایی و ارگانیسـمی (عاملیـت یادگیرنـده بـا محوریـت
استاد) بر این الگو حاکم است و این نوع رویکرد باید در اصول و معیارهای طراحـی محتـوای
درسی تجلی داشته باشد و مفاهیم ،اصول ،فعالیتهـا ،روشهـا ،ارزشهـا و نگـرشهـا و سـایر
عناصر محتوا به صورت یکپارچه برای تغذیة فطرت چند بعدی یادگیرنده تدوین شوند.
با توجه به چارچوب و هـد پـژوهش حاضـر کـه شناسـایی و اعتباریـابی اصـول و
معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی بر آموزه های دینی در مقطع عمومی حوزههـای علمیـة
خواهران بود 9 ،مقولة اصلی و  46مقولة فرعی از دادههای کیفی اسـتخراج شـد .بـرای ایـن
منظور ،روش تحلیل محتوای کیفی -مضمون محور (تماتیک) بـه کـار رفـت .بعـد از اتمـام
فرایند کدگذاری ،این کدها براساس شباهت یا قرابتی که بـا یکـدیگر داشـتند مقولـهبنـدی
شدند .مقولههای اصلی عبارت بودند از :اصل آیهبینـی تنظـیم محتـوا ،اصـل تعـادل محتـوا،
اصــل انســجام درونــی و بیرونــی محتــوا ،اصــل نگــارش محتــوا ،اصــل ایجــاد عالقــه ،اصــل
فعالسازی و عملی بودن محتوا ،اصل عینیسازی محتوا و اصل پشتیبانی محتوا.
بعد از احصای این مقولههـا و معیارهـا ،متخصصـان حـوزوی و دانشـگاهی آنهـا را
مورد اعتباریابی قرار دادند .نتایج آن نشان داد که تمام موارد ،بـاالتر از عـدد سـه را کسـب
کردهاند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مقولههای به دست آمده از دیـدگاه متخصصـان
نیز مورد تأیید است.
اصل آیهبینی تنظیم محتوا ،به عنوان اولین اصل احیا شده در این پژوهش ،بـا تحقیقـات
ملکی ( )1396و نصرآبادی و همکاران ( )1392همسو است .طبق این اصل ،مقولة خـداباوری
باید با کل فرایند محتوای دروس تلفیق شود .بـه عبـارتی دقیـقتـر ،ایـن مقولـه هـم در دروس
مرتبط با موضوع دروسی همچون اخالق ،عرفان واحکام و هم در دروسی کم مربـوط بـا ایـن
موضوع ،همچون منطق ،فلسفه ،تاریخ و ادبیات عرب ،به صورت مستقیم یا ضمنی ارائـه شـود.
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طبق اصل تعادل محتوا ،به عنوان دومین اصل احصاشده ،با نتایج تحقیقات آرمنـد ()49 :1384
همسو است .طبق این اصل ،درک پاراگرا ها و جمالت طـوالنی نسـبت بـه پـاراگرا هـا و
جمالت کوتاه مشکل است .در پژوهش حاضر ،به محتوا از لحا کمیّت و هم کیفیـت توجـه
شده است .اصل انسجام درونی نیز ،به عنوان سومین اصل احصاشده ،با تعریف مـایر ( Mayer,
 )2009و با یافتههای پژوهشی بارتلت و مورگان ( )Bartltt & Morgan, 1991همسـو اسـت .بـه
عقیدة مایر مطالب زمانی که به صورت یکپارچه و منسـجم ارائـة شـوند و کلمـات ،تصـاویر و
صوت نامرتبط در کتابهای درسی گنجانده نشوند ،یادگیری بهتر اتفـاق مـیافتـد .یعنـی هـم
مطالب و محتوای اضافی در متن گنجانـده نشـود و هـم محتـوا بـه صـورت تقطیـع مناسـب بـا
پاراگرا ها و جمالت سازماندهی شود .طبق نظـر شـناختی یـادگیری از طریـق اصـل تقطیـع
میتوان گنجایش حافظة کوتاهمـدت را افـزایش داد (سـیف .)1388 ،محتـوای کتـاب درسـی
عالوه بر انسجام درونی ،به انسجام بیرونی نیز نیاز دارد تا جایگاه مطالب و ارتباط آن با مفـاهیم
کتاب قبلی و بعدی حفظ شود و سـاخت شـناختی یادگیرنـده بـه آسـانی و بـدون ابهـام شـکل
گیرد .این اصل ،به عنوان چهارمین اصل احصاشـده ،بـا تحقیقـات و نظریـة آزوبـل 1در زمینـة
یـادگیری معنـیدار همسـو است(ســیف .)166-165 :1388 ،یکـی از اصـولی کـه متخصصــان
حوزوی در طراحی کتب درسی بدان تأکید زیادی داشتند ،توجه به اصل عالقه اسـت .منظـور
از ایجاد عالقه بهعنوان یک اصل طراحی محتوا ،بهـرهگیـری ابـزاری از موضـوعات و عناصـر
مورد عالقة فراگیر ،با هد پردازش متن و تدوین آن از طریق بهرهگیری از عناصر جـذاب و
برانگیزانندة متون درسی اسـت (شـکاری و مزدایـی1388 ،؛ دهقـانی و امـین خنـدقی.)1391 ،
صفحهآرایی و طرحبندی و عناوین نقش اساسی در موفقیت کتابها دارند ،زیـرا خواننـدگان
قبل از خواندن محتوای کتاب ابتدا ظاهر آن را میبینند و سپس در موردش قضاوت مـیکننـد
( .)Wilson et al., 2003همچنین انسان اساسـاً موجـودی زیباپسـند اسـت و بـه ذات خـویش از
چیزهایی که خوب طراحی شده باشد لذت میبرد .پرداختن به این اصل بـه ویـژه بـا توجـه بـه
مؤلفههایی چون سن فراگیر و سطت دانش و نوع دانش ،قابل اجراست؛ بـهخصـوص در مقطـع
عمومی و در کتابهای درسی طالب ورودی «سیکل» ،باید به این مسئله تأکید بیشـتری شـود
(حبیبـی و حــقشـناس .)1397 ،اصــل عالقــه بـا دیــدگاه لشــین و دیگـران ( ،)1389یافتــههــای
پژوهشـی آرمنــد و همکــاران ( )1376و فانیــدپور و همکــاران ( )1391کــه آبارشــان از ســوی
سازمان «سمت» منتشر شده ،همسو است .مطالعات مربوط به «این اصـل نشـان داد کـه فراگیـر
1. Azubel
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فقط زمانی بیشتر از یادگیریهای خود بهره میبرد که انگیـزة یـادگیریاش برانگیختـه شـود و
این زمانی مؤبر است که بین موقعیتها و فعالیتهای آموزشی ارائه شده در محتـوای درسـی،
با موقعیتهایی که در زندگی یا آیندة کاری با آن روبهرو میشود ،تشابه وجـود داشـته باشـد
(فانیــدپور .)1391 ،البتــه ،موریســون 1و همکــارانش ( ،)1387رعایــت دو اصــل اســتفاده از
راهبردهای پیشآموزشی و عالمتدهـی را در طراحـی پیـامهـای آموزشـی بـرای بـرانگیختن
عالقة یادگیری یادگیرنده الزم دانستهاند .اصل عینـیسـازی محتـوا ،بـه عنـوان ششـمین اصـل
احصاشده با تحقیقات موریس و همکاران ( )1387در زمینة طراحی مواد آموزشی انجام شـده
و با یافتههای پژوهشی آرمند و همکارانش ( )1376همسو است .طبق ایـن اصـل ،اگـر مـتن از
توان ذهنی خواننده انتزاعی و سنگینتر باشد ،قابلیتش از بین مـیرود و اگـر از سـطت درک و
تجربة او پایینتر باشد موجب بیانگیزگیاش میشود .بنابراین ،باید از گامهـای مناسـب بـرای
کاهش سطت دشواری مطالب کتاب درسی استفاده کرد .البته «به طـور کلـی ،تحقیقـات نشـان
داده است که مطلّع ساختن شاگردان از وجود سـاختاری در اطالعـات ارائـه شـده بـه خالصـه
کردن آن اطالعات کمک می کنـد (کـه درنتیجـه موجـب یـادآوری و کاربسـت مـؤبرتر آن
میشود)» (مرازنو 2و همکاران ،2111 ،به نقـل از فـردانش .)214 :1391 ،اصـل فعـالسـازی و
عملی کردن محتوا به عنوان هفتمین اصل احصاشده ،با یافتههای قندیلی ( )1389همسو اسـت.
طبق یافتههای وی اگر مطالعات و مباحثات طالب حول مسائل و مضامین مربـوط بـه واقعیـات
زندگی تنظیم شوند؛ طالّب قادر میگردند کـه تجربیـات و یـادگیریهـای گذشـتهشـان را بـا
یادگیریهای حال و آینده مربوط سازند .در آموزش مسائل دینی ،بُعد عملـی از بـدیهی تـرین
جنبه هاست؛ زیرا خداوند متعال در آموزش ،تنها به بیان کلیات عقلی و قـوانین عمـومی بسـنده
نکرده ،بلکه آنان را از آغاز به پذیرفتن عملی اسالم واداشته اسـت؛ زیـرا هـر مسـلمانی کـه در
فراگرفتن معار دینی موفق باشد ،قهرمان عمل به آنها هـم مـیشـود (طباطبـایی ،1363 ،بـه
نقل از صالحی و یاراحمدی .)1387 ،بر این اساس ،در محتوای درسی که عالوه بـر توجـه بـه
نیاز جامعه و نیز آن علم ،برای برطر شدن نیاز و ترجیحـات یادگیرنـدگان آن رشـته تـدوین
می شود ،باید مدونین و طراحان به ارزش عملی آن توجه کننـد تـا فـرد بـا مطالعـه و تسـلط بـر
محتوای آن(از طریق مثالهای کاربردی ،تمرینها و ارجاعات مـؤبر) بتوانـد در زنـدگی خـود
تعمیم دهد .همچنین این اصل در پـژوهش حاضـر بـا یافتـههـای پژوهشـی آرمنـد و همکـاران
1. Morrison
2. Marzano
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( )1376و اشرفی و آخوندی ( )1391و فرضیة پـردازش فعـال همسـو اسـت .براسـاس فرضـیة
پردازش فعال ،انسانها در پردازششناختی برای ایجاد یک بازنمایی ذهنی منسجم و قابل فهـم
از تجارب خود ،به صورت فعـال درگیـر مـیشـوند .از ایـن رو ،طراحـان آموزشـی بـه هنگـام
طراحی مواد آموزشی باید متوجه ارتباط میان حافظة کوتـاهمـدت و بلندمـدت در مغـز انسـان
باشند ( .)Mayer, 2009اصل نگارش محتوا ،به عنوان نهمین اصل شناسایی شـده ،بـا یافتـههـای
پژوهشی نصر و همکاران ( ) 1391همسو اسـت .شـیوة ارائـة محتـوا بـه انـدازة خـود محتـوا در
ترغیب یادگیرنده مـؤبر اسـت .تأمـل در نـوع نگـارش قـرآن در انتخـاب محتـوا بـه مـا یـاری
میرساند .زیبایی کالمی ،صوری و فنون قرآن که برای تربیت انسان نـازل شـده اسـت ،نمونـة
بارز ضرورت زیباسازی طراحی پیام آموزشی است .اصل پشتیبانی محتوا با یافتههای پژوهشـی
بارتلت و مورگان ( )Bartllt & Morgan, 1991همسو اسـت؛ طبـق ایـن اصـل ،بعـد از طراحـی
کتب درسی مورد نظر ،به بستههایی آموزشی نیازمندیم که یـاددهی و یـادگیری کتـاب مـورد
نظر را برای استادان و طالّب تسهیل مینماید و تفاوتهـای فـردی بـین یادگیرنـدگان و حتـی
استادان را کاهش میدهد.
در این پژوهش ،طبق بررسی نظرات و زمینههای علمی متخصصان برجستة حـوزوی
و مستندات و مکتوبات معتبر موجود ،اصـول و معیارهـای کـاربردی طراحـی کتـب درسـی
برای حوزههای علمیة خواهران در سطت آمـوزش عـالی شناسـایی شـد؛ بـا ایـن حـال ،ایـن
معیارها صرفاً به نظام آموزش حوزههای علمیه وابسته نیسـت و قابلیـت تعمـیم و کـاربرد در
موقعیتهای گوناگون (به ویژه در نشر کتب دانشگاهی) را دارد.
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