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چکيده
نظر به اهمیت چرخش نظام تربیت رســمی و عمومی از کنتــرل بیرونی و ايجاد محدوديت به 
خويشــتن بانی)تقوا(، ارزش مداری عقالنی، مسئولیت پذيری و اهمیت مداخالت تربیتی، هدف 
پژوهش حاضر، شناسايی، بررســی منطق و رويکردهای برنامه درسی عملیاتی شده آموزش 
خويشتن بانی به مدد يك مطالعه پديدارنگاری است. برای دست يابی به اين هدف، از میان تجارب 
تربیتی موجود در فضای آموزش رسمی و غیررسمی در سنین 7 تا 14سال با روش نمونه گیری 
هدفمند، با اســتفاده از ابزار مصاحبه نیمه ســاختار يافته، تجارب تربیتی که برنامه درســی 
عملیاتی شده در حوزه خويشتن بانی مورد توجه قرار گرفت. داده هاي حاصل با استفاده از روش 
کیفي)استقرای تحلیلی( مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. يافته های حاصل از تحلیل محتوای 
کیفی داده های جمع آوری شده از معلمان دارای تجربه آموزش خويشتن بانی نشان می دهد در 
مقوله »منطق برنامه آموزش خويشتن بانی« دو زيرمقوله »آموزش براساس منطق درون دينی« 
و »آموزش براســاس منطق انسان نگرانه« قابل شناسايی است. هم چنین در زمینه رويکردهای 
آموزش خويشــتن بانی نیز مقوله »انــواع رويکردها در قبال حــدود آزادی و اطاعت پذيری 
يادگیرندگان« با ســه زيرمقوله »رويکرد آزادی حداکثری فارغ از سن يادگیرندگان«، »رويکرد 
اطاعت پذيری حداکثری فارغ از سن يادگیرندگان« و »رويکرد آزادی و اطاعت پذيری وابسته به 

سن و شرايط يادگیرندگان« شناسايی شد. 
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مقدمه 
در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران و از همان ابتدای انقالب اسالمی، بر 
اساس باورمندی نسبت به نظام تربیتی اسالم، تربیت دینی، هم به معنای چتری فراگیر که 
همه ساحت های تربیت را تحت تأثیر قرار می دهد و هم به معنای ساحتی ویژه از تربیت 
که مشخصاً تربیت بُعد اعتقادی، عبادی و اخالقی انسان را در دستور کار قرار می دهد، 
مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام آموزشی بوده و بر اولویت آن نیز تأکید 
گردیده است)شورای تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش، 1367: 9 و 52؛ صادق زاده، 

حسنی، کشاورز و احمدی،1390: 184 و 185(.
اما پژوهش های دور و نزدیک نشــان می دهد با گذشت بیش از سه دهه از استقرار 
نظام اســالمي و با وجود تالش هاي انجام شده جهت تربیت دیني و اخالقي کودکان و 
نوجوانان، کارکرد مدارس در این زمینه از جهات مختلف رضایت بخش نبوده و بر اساس 
برخی تحقیقات انجام شــده، این آموزش ها گاه با تأثیرات معکوس نیز همراه گردیده 
اســت. بنابر برخی تحلیل ها ناکارآمدي هاي مذکور تا حد زیادي در بحران آفریني ها و 
کاستي هاي مشاهده شده در رفتارهاي دیني نسل نوجوان و جوان ما سهم مؤثري داشته 
است)کشاورز،1387؛ باهنر، 1388(. در ترسیم وضع موجود تربیت دینی و با فراتحلیل 
پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، ســعیدی رضوانی)1386(، معتقد است نتیجه 
بســیاری از تحقیقات، نه تنها هیچ برتری و تفوقی را در فارغ التحصیالن نظام آموزش 
رسمی نسبت به گروه با تحصیالت پایین تر یا بی سواد در عملکرد دینی و اخالقی نشان 
نمی دهد بلکه در برخی از موارد، عملکرد پایین تری مشــاهده می شــود. به بیان دیگر، 
حداقل می توان پذیرفت که عملکرد نظام آموزشی در ساحت تربیت دینی و اخالقی نقطه 
قوت برجسته ای ندارد و شاید بتوان نتیجه گرفت که عملکرد آن ضعیف یا نسبتاً ضعیف 
اســت. هم چنین وی معتقد است می توان با اطمینان اذعان کرد که عملکرد دانش آموزان 
و فارغ التحصیالن نظام آموزش و پرورش در ابعاد عملکردی- رفتاری بسیار پایین تر از 
ابعاد شــناختی است. ناکارآمدی نظام تربیت دینی در پژوهش های اخیر نیز مورد تأکید 
قرار گفته است؛ پژوهش ماهروزاده)1392( و رحمان پور و میرشاه جعفری)1395( از آن 
جمله است. بنابراین می توان نتیجه گرفت به رغم تأکید فراوان بر تربیت دینی کودکان و 

نوجوانان، در این زمینه چندان موفق نبوده ایم. 
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ناکارآمدی برنامه درسی تربیت دینی، از جهات مختلف بررسی شده و پژوهشگران، 
دالیل متعددی از جمله عدم توانمندی معلمان، نامناســب بــودن روش های تدریس، 
کتاب های درسی ضعیف، عدم تناسب با اقتضائات عصری و ... را برای آن برشمرده اند 
اما به نظر می رســد در میان همه این دالیل، »رویکرد تقلیل گرای کنونی حاکم بر تربیت 
دینی« آسیبی بسیار جدی است که پیامدهای بعدی را نیز با خود به همراه داشته است. 
منظــور از رویکرد تقلیل گرا، تقلیل تربیت دینی بــه آموزش عقاید و احکام، آن هم در 
ســطح عمدتاً شناختی است؛ مســأله ای که آسیب شناسی های گوناگون نیز بر آن صحه 
می گذارند. ســعیدی رضوانی)1386(، ظاهرگرایی و نقل گرایی، تسلط صبغۀ احکامی و 
آدابی بر سایر وجوه در تربیت دینی، تأثیرپذیری تربیت دینی از این نوع فهم برنامه ریزان 
و عدم امکان تربیت دینی به این مفهوم سنتی در جهان امروز را از مهم ترین نقاط ضعف 
نظام برنامه درســی تربیت دینی برمی شمارد. شکیبافر)1389(، معتقد است نپرداختن به 
همه ابعاد وجود انسان در تربیت دینی کنونی و اکتفا کردن به انجام یک سری مناسک و 
ظواهر سبب تکراری شدن محتوا در تربیت دینی و محدود کردن آن به قلمرو اعتقادی 
و عبادی گردیده اســت. بدیهی اســت که اولین پیامد این رویکرد، تبدیل شدن تربیت 

اخالقی به برنامه درسی مغفول یا پوچ است.
رام)1394(، در گزارش تحلیلی اعتباربخشــی کتاب پیام های آسمانی پایه نهم و نیز 
حکیم زاده و موسوی)1387( در پژوهش بررسی وضعیت موجود آموزش ارزش ها در 
کتاب های درســی دینی دوره راهنمایی، به این خأل جدی اشاره کرده و معتقدند بخش 
اخالق به رغم اهمیت بي نظیر و بي رقیبش مورد کم لطفي واقع شــده اســت و اندک 
ظرفیت اختصاص یافته به آن نیز از بی  محوری رنج می برد. آسیبی که در متون تخصصی 
تربیت اخالقی، از آن تحت عنوان اتخاذ الگوی محتواگرا یا سبد ارزش ها یاد مي گردد؛ 
در این رویکرد فهرســتی از ارزش ها بدون منطق و پشتوانه الزم در دستور کار آموزش 
قــرار گرفته و تقدم و تأخر یا محوریت ارزش ها مورد توجه قرار نمی گیرد. حال آن که 
هــر برنامه تربیت اخالقی باید مفاهیم اخالقــی را در چهارچوبی نظم دهد و تصویب 
کند )حسنی و وجدانی، 1395(. اما پژوهش های حسنی و وجدانی)1395(، حسنی)1393(، 
حسنی)1395(، بحرانی)1382( و یونسیان)1376( نیز نشان می دهد برنامه درسی تربیت 
اخالقی در ایران از گذشته های دور، روال و نظم مشخصی در ارائه مفاهیم ارزشی نداشته 
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و از آشفتگی در این زمینه رنج می برد. 
 بــا این حال هنگامــی که به آموزه های دینــی در زمینه تربیت دینــی به طور عام
)یَا أَیَُّها النَّاُس اْعبُُدواْ َربَُّکُم الَِّذي َخَلَقُکْم َوالَِّذیَن مِن َقبْلُِکْم لََعَلُّکْم تَتَُّقوَن( )بقره، 21( و تربیت 
اخالقی به طور خاص)التّقی رئیس الخالق، نهج البالغه/حکمت 410( مراجعه می کنیم، 
محوریت مفهوم تقوا در تحقق دین داری و زندگی اخالقی، موضوعی انکارناپذیر است. 
مروری بر دیدگاه های مختلف تربیت اسالمی جایگاه مرکزی تقوا در تربیت اسالمی را 
نشــان می دهد. اندیشمندان بزرگ مسلمان نظیر امام خمینی)ره(، مکتب اسالم را مکتب 
تهذیب)خمینی، 1389، ج 6 : 278( و انسانیت انسان را به علم و تقوا می دانند)خمینی، 
1389، ج 6 : 464(. از این رو به زعم ایشان، بزرگترین چیزی که قرآن و حدیث بسیار 
بر آن پافشاری کرده اند تقوا و مواظبت از خویشتن است)خمینی،1389، ج 19 : 377(. 
لذا باید در کنار آموزش حوزه های مختلف علوم، آموزش تقوا، هم برای کودکان متناسب 

با فهم شان و هم برای بزرگساالن مدنظر باشد)خمینی،1389،ج 17:188(
به نظر می رســد برنامه ریزان تربیت دینی نیز از محوریت تقوا آگاهند و احتماالً بر 
همین اساس برنامه ریزی می کنند، پس چرا برنامه های تربیت دینی کنونی با آسیب ها و 
ناتوانی های ذکر شده روبروست. شــاید بتوان حل این مسأله را به تعریفی که بسیاری 
از دین داران و نه لزومــاً آموزه های دینی برای تقوا قائلند ارجاع داد. تعاریفی که در آن 
تقوا به شکلی کاماًل درون دینی با مفاهیمی نظیر ترس از خداوند، عبادت، انجام واجبات 
و تــرک محرمــات و یا ترک و پرهیز معادل می گردد، حال آنکه از منظر اندیشــمندان 
مســلمان تقوا در معنای جامع آن، از مختصات دین داری نیســت بلکه الزمه انسانیت 
اســت)مطهری، 1389(؛ تقوا شــرط توفیق در هر راهی اســت و مخصوص دین هم 
نیســت)خامنه ای، 1395: 127( و از سویی زمینه ســاز پذیرش دعوت پیامبران و ایمان 
به خداوند اســت)طباطبایی،1374 : 69 و70؛ خامنــه ای، 1395: 129(. لذا از این منظر، 
مرتبه ای از تقوا پیش از ایمان دینی و برای انسان از آن جهت که انسان است و نه لزومًا 
متدین، متصور است؛ در این نگاه تقوا پیش از آن که الزمه حیات دینی و توحیدی یک 
انسان موحد باشد الزمه حیات یک انسان است که می خواهد در شأن انسان و فراتر از 
مرزهای تشابهش با حیوانات زندگی نماید. نقطه آغاز دفاع از این نگاه ریشه لغوی تقوا 
اســت. در این منظر تقوا به معنای صیانت، حفظ و مراقبت و نگهداری شیء از چیزی 
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اســت که به آن ضرر می رســاند)راغب اصفهانی، 1412: 881(. به این ترتیب مشاهده 
مي شــود از جهت لغوی تقوا با محافظت گره خورده است؛ معنای محافظت دست کم 
متضمن ســه بعد است؛ محافظت از چیزی در مقابل چیزی و با دلیل و انگیزه اي؛ اینکه 
انســان از چه چیز وجود خود و در قبال چــه تهدیدات و خطرهایی و با چه انگیزه ای 
باید صیانت و نگهداری نماید بحث بسیار قابل توجهی است که می تواند دایره بحث را 
از بحثی صرفاً درون دینی به بحثی پیشــادینی و مبتنی بر انسان  شناسی و هستی شناسی 
گسترش دهد. بنابر این تحلیل به نظر می رسد غفلت از نگاه جامع به مفهوم تقوا و ابعاد 
انسان  نگرانه آن و پرداختن به آن از منظر صرفاً درون دینی یکی از مهم ترین دالیلی باشد 
که آســیب هایی اساســی مانند پرداختن نامتوازن و فارغ از اولویت ها به ابعاد اعتقادی، 

عبادی و اخالقی و آشفتگی و بی محوری تربیت اخالقی موجود را رقم زده است.
یافته های پژوهش رام، مهرمحمدی، صادق زاده و طالیی)1396(، نشان می دهد تبیین 
ماهیت تقوا از منظری انســان نگرانه تحت عنوان "خویشــتن بانی" و با تأکید بر آیات 
قرآن و دیدگاه اندیشــمندان مسلمان امکان پذیر است؛ خویشتن بانی مفهومی برآمده از 
بازشناســی و آشــنایی زدایی از مفهوم تقوا و مبتنی بر نگاهی انســان نگر به این مفهوم 
است. یافته های این پژوهش نشان مي دهد مولفه های انسان نگرانه و زیرساز فرآیند تقوا 
عبارتنــد از: »بروز گرایش های متعارض در انســان«، »حرکت، آزادی و قدرت انتخاب 
انسان« و »اختیار و گزینش گری مبتنی بر ارزش گذاری در انسان« و »انسان به مثابه حی 
متأله«. در این نگاه، در کشــاکش انتخاب بین دو دسته گرایش طبیعی و فطری است که 
مفهوم تقوا به معنی مراقبت از خویشــتن انســانی)فطری، عقلی و الهی( خود در مقابل 
غوطــه خوردن بی حد و مرز و فارغ از ضــرورت در گرایش های طبیعی)هوس رانی و 
شــهوت رانی(، به عنوان عامل مدیریت کننده گرایش ها، خود را نشان می دهد. از این رو 
در لحظه انتخاب، انسان باید بتواند بر اساس مالک ترجیح برگرفته از غایت و انگیزه ای 
واال، گزینه هــای پیش رو را مورد رصد قرار داده و گزینه ای را انتخاب کند که خیر در 
آن اســت؛ لذا فرآیند تقوا همان خویشتن بانی از طریق ارزش گذاری غایت  مدار و مبتنی 
بر مالک ترجیح فطری، عقلی و یا شرعی گزینه های پیش رو در لحظه انتخاب است که 
هر ســه فاز تشخیص، ترجیح و التزام عملی به گزینه مرجح را با خود دارد. با توجه به 
این تعریف از تقوا، استلزامات این فرآیند منطقاً عبارتند از: »شناخت تهدیدها و خطرات 
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مسیر حرکت و راه کارهای مقابله با آن ها«، »هوشیاری و توان مالحظه امکان های مختلف 
پیش رو«، »توان هزینه/فایده کردن)ارزش گذاری( هر یک از بدیل ها و تشخیص بهترین 
گزینه«، »توان ترجیح بهترین گزینه به لحاظ گرایشی ـ انگیزشی و ارادی«، »التزام عملی 
بــه گزینه مرجح و پایداری در آن«. این تعریف فرآیندمدار از تقوا، حاصلخیزی تربیتی 
داشــته و قابل تجزیه به خرده  مهارت هایی قابل پرورش می باشد و بر این اساس برنامه 
درســی آموزش خویشتن بانی بر آموزش پنج گروه شایستگی پایه در این زمینه متمرکز 
می گردد که بر استلزامات پنج گانه ای که بدان اشاره کردیم مبتنی است)رام، مهرمحمدی، 

صادق زاده و طالیی، در دست چاپ(.
بر این اساس کسب شایستگی تقوا در معنای جامع و ذومراتب آن یعنی خویشتن بانی 
نقشــی بی بدیل و بنیادین دارد که باید به طور محوری و صراحتاً و نه ضمنی در تربیت 
دینی، اعتقادی و اخالقی مورد توجه قرار بگیرد. پس از تدوین مبانی نظری سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اســالمی ایران و تأکید سند تحول بر این که یکی 
از مهم تریــن چرخش ها برای حرکت از وضع موجود بــه وضع مطلوب، چرخش از 
کنتــرل بیرونی و ایجاد محدودیت، بــه خویشــتن بانی)تقوا(، ارزش مداری عقالنی و 
مسئولیت پذیری است و همچنین بیان خویشتن بانی به مثابه یکی از شایستگی های پایه 
و اهــداف تفصیلی فرآیند تربیت که باید در جریان تربیت کســب گردد)صادق زاده و 
همکاران، 1390(، انتظار می رفت در راســتای آموزش تقــوا گام هایی جدی در برنامه 
درســی مالحظه گردد. اما متأسفانه باید اذعان نمود که با وجود این نقش محوری برای 
کسب توانایی خویشتن بانی)تقوا( در ساحت تربیت دینی و اخالقی، مستندات موجود 
در روند برنامه ریزی درسی این ساحت، توجه به محوریت کسب تقوا را نشان نمی دهد. 
به عنوان نمونه، پژوهشگر آخرین راهنماهای مصوب موجود برنامه درسی دینی تا سال 
1393، یعنی راهنماي برنامه  تعلیم و تربیت اســالمي دوره ابتدایي )شورایعالی آموزش 
و پرورش، 1385(، راهنماي برنامه  تعلیم وتربیت دینی دوره راهنمایی، متوسطه و پیش 
دانشگاهی)شورایعالی آموزش و پرورش، 1390( و نیز راهنمای جدید تدوین شده حوزه 
تربیت و یادگیری قرآن و معارف اسالمی)اعتصامی، دلبری، وکیل و اشکبوس،1394( که 
در مرحله اعتباربخشی به سر می برد، هم چنین طرح کرامت که یکي از طرح های حوزه 
تربیت ارزشــي)به ویژه اخالقی( بعد از انقالب است و در معاونت پرورشي و بعدها در 
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معاونت آموزش عمومي دنبال گردیده را از این جهت مورد بررسی قرار داد و مالحظه 
کرد به رغم اشاراتی گذرا به مفهوم اساسی تقوا، محوریتی برای آن لحاظ نشده به گونه ای 
که اهداف، رویکرد، روش ها و محتوای تربیت دینی و اخالقی بر اساس آن تنظیم گردد. 
به بیانی دیگر علي رغم پژوهش هاي گســترده اي کــه درباره مفهوم تقوا صورت گرفته 
است، اما اکثر این پژوهش ها در بازشناسی و ارائه مفهومی از تقوا که حاصلخیزی تربیتی 
داشــته باشد و بتوان از منظر تربیتی آن را پشتیبان آموزش تقوا قرار داد ناتوانند. لذا این 
مهم تاکنون در معنای جامع و ذومراتب خود مورد توجه پژوهشــگران و کارشناســان 
برنامه ریزی درسی در ساحت تربیت دینی و اخالقی واقع نشده است. به راحتي مي توان 
گفت که حجم اندک مطالعاتي که در این زمینه صورت گرفته اســت، متناســب با نیاز 
عرصه تربیت دینی براي تعیین نسبت با امري چنین مهم، نیست و هرگونه تصمیم گیري 
در مورد تهیه مواد و منابع آموزشی در این زمینه به طراحی الگو و راهنمای برنامه درسی 

برای آن موکول است.
از ســویی در طراحی الگوی برنامه درسی آموزش خویشتن بانی، توجه به تجارب 
تربیتی عملیاتی شــده در این حوزه واجد اهمیتی ویژه  اســت؛ زیرا از یک سو نشان از 
قابلیت عملیاتی کردن این موضوع مهم دارد و از سوی دیگر با مشخص شدن چالش ها 
و راه کارهای تجربه شــده در این حوزه می تواند برنامه درســی طراحی شــده را بیش 
از پیــش واقع بینانه نماید. به بیانی دیگر تئوری های مربوط به طرح برنامه درســی غالبًا 
به صورت خالص و دست  نخورده  در عمل به کار گرفته نمی شوند. واقعیت ها و امکانات 
آموزشی ایجاب می کند تا مدل های برنامه درسی با تغییر و یا سازش هایی)متناسب با این 
واقعیات و امکانات( به منصه ظهور کشانده شوند)کالین1 ،ترجمه مهرمحمدی، 1389(. 
با شناخت دنیای واقعی برنامه درسی، الگو بیش از پیش با واقعیت عملی مرتبط شده و 
امکان دیالکتیک نظر و عمل فراهم می گردد. بدین منظور یک روش پژوهش کیفی مانند 
پدیدارشناسی، پدیدارنگاری، نظریه زمینه ای و ... می تواند استفاده شود)گرو2 و شورت3، 
ترجمه عطاران، 1387(. برکویتز4)2011(، نیز یکی از منابع معتبر دانش در ارتباط با فهم 

1. Klein
2. Grove 
3. Short
4. Berkowitz
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رویه های اثربخش در آموزش ارزش ها را مطالعه اقدامات و مداخالت تربیتی انجام شده 
توسط مدارس می داند. 

از آن جــا که منطــق برنامه درســی به چرایــی یادگیری موضوع مــورد آموزش 
می پردازد)اکر1، فسولیو2 و مولدر3، 2010( و همه عناصر برنامه را تحت تأثیر قرار می دهد 
و از سویی در موضوع خویشتن بانی، منطق و چرایی آموزش به شدت متأثر از تعریف 
و برداشــت برنامه ریزان تربیتی از تقوا است لذا در مقاله حاضر از طریق پدیدارنگاری 
برخی تجربه های محدود موجود از آموزش خویشــتن بانی برای سنین هفت تا چهارده 
سال سعی گردیده یافته های تجربی این مطالعه مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد تا ما را 
در طراحی و تکمیل الگوی نظری برنامه درسی آموزش خویشتن بانی)به ویژه در حوزه 

منطق و رویکردها( کمک نماید. 

روش پژوهش 
در این بخش روش پدیدارنگاری4 و مراحل انجام آن در پژوهش حاضر شرح داده 
مي شود. در روش های پدیدارشناسی توصیفی5، پدیدارشناسی تفسیری6 و پدیدارنگاری 
سوال یکی اســت؛ اما این سه روش، پاسخ های متفاوتی به این سوال یکسان می دهند. 
مارتون7)1981( در این زمینه عقیده دارد پدیدارنگاری با پدیدارشناســی صرفاً تشــابه 
اسمی ندارد و شباهت های این دو روش پژوهش به وضوح زیاد است؛ اما به عنوان یک 
روش پژوهشــی، پدیدارنگاری با پدیدارشناسی تفاوت هایی نیز دارد؛ از جمله این که 
برای پدیدارنگاری، ذات یک پدیده به طورکلی)آنچه پدیدارشناســی توصیفی به دنبال 
آن است( و یا برداشت های افراد در یک بافت خاص از یک پدیده )آنچه پدیدارشناسی 
تفسیری به دنبال آن است( مهم نیست. پدیدارنگاری به دنبال این است تا از برداشت های 
مختلف افراد متفاوت از یک پدیده واحد به درک جامع تری از آن پدیده برسد)مارتون، 

1. Akker
2. Fasoglio
3. Mulder
4. Phenomenograghy 
5. Descriptive phenomenology
6. Interpretative phenomenology 
7. Marton 
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1994 به نقــل از دانایی فرد و کاظمی،1389؛ مارتون، 1981؛ جورجی1999،1(؛ زیرا در 
پدیدارنگاری فرض بر این اســت که ممکن اســت یک فرد، کل یک پدیده را تجربه 
نکند)مانند قصه فیل موالنا(؛ این پیش فرض با پدیدارشناسی تا حدی تقابل دارد زیرا در 
آنجا فرض بر این بود که افراد قادر به درک ذات واقعیت و همه ابعاد اصلی مختلف آن 

هستند )کاظمی، 1389(.
واحد اساســی توصیف در پدیدارنگاری، با اسامی گوناگونی چون شیوه های تجربه 
کردن، شیوه های دیدن، شیوه های درک کردن، شیوه های فهمیدن و غیره یاد می شود)مارتون 
و پونــگ، 2005 به نقل از هریس2، 2011(. براســاس پیش فرض هــای پدیدارنگاری، ما 
می توانیم پازلی از یک پدیدار داشــته باشیم که افراد مختلف قسمت های مختلف آن را با 
خود می آورند. کار ما شناختن و کنار هم قرار دادن این قطعات مختلف پازل برای رسیدن 
به برداشــتی بهتر از آن پدیده اســت که به آن فضای نتیجه می گوییم )کاظمی، 1389(. 

ابزار جمع آوري اطالعات
در پدیدارنگاری، مصاحبه های نیمه ســاختاریافته ابزار اصلی در گردآوری اطالعات 
است. هریس)2008(، معتقد اســت که در کل فرآیند جمع آوری داده، باید اجازه دهیم 
مشــارکت کنندگان پاسخ های مشــروح که عمق الزم را در جهت کشف مفاهیم اصلی 
پدیدار موردنظر دارند بیان کنند. در پژوهش حاضر، مصاحبه ها معموالً در یک جلســه 
1 تا 2 ســاعته و توسط پژوهشــگر اصلی و در محل مدرسه یا موسسه آموزشی انجام 
می گرفت. سؤال های مصاحبه در دو نوع سؤاالت اصلی و پیگیرانه مطرح شد. چارچوب 

موضوعات سؤال های اصلی، به شرح زیر بوده است:
ـ  اطالع از گذشته تحصیلی و حرفه ای فرد

ـ  پرســیدن از چیستی خرده مهارت مورد آموزش از خویشتن بانی و چرایی اهمیت 
آموزش آن

ـ  قرار دادن فرد در موقعیت آموزش خرده مهارت و درخواســت از او برای تشریح 
و توصیف روند آموزش

1. Giorgi
2. Harris
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ـ  جستجو در این که این روال تدریسی برای فرد چگونه حاصل شده است
ـ  درخواست شفاف سازی موضوعات، مضامین، محتوا و چگونگی تدریس 

ـ  پرسش از موضع در قبال آزادی و اطاعت یادگیرندگان و چالش های آن

همچنین ســؤال های پیگیرانه در مصاحبه، با عباراتی نظیر »لطفاً مثالی بزنید«، »یعنی 
منظورتان این اســت که ...«، »قباًل گفتید که ...حاال...«، »لطفا بیشتر توضیح بدهید«، »آیا 
چیز دیگری هســت که بخواهید در این زمینه بگویید« برای دریافت بیشــتر پژوهشگر 

مطرح شد.
از سویی از آن جا که یک مطالعه پدیدارنگارانه نیازمند جمع آوری و ترکیب داده های 
به دست آمده از افراد متعدد است تا بتواند درک بهتری از شیوه های متفاوت درک یک 
پدیده ارائه دهد)رز و همــکاران، 2005 به نقل از لگزیان، مرتضوی و کاظمی، 1390(، 
در پژوهش حاضر نیز ســعی شد حتی االمکان این موضوع لحاظ شود و تجارب تربیتی 
متنوعی در ایــن زمینه مدنظر قرار بگیرد. لذا به منظور پدیدارنگاری تجارب موجود از 
آموزش خویشتن بانی نیز کلیه تجارب تربیتی اعم از رسمی و غیررسمی به عنوان جامعه 

پژوهش مدنظر بوده است.
 منظور از تجارب تربیتی، تجربه های محدود موجود از برنامه های درسی عملیاتی 
شــده برای آموزش برخی خرده مهارت ها یا شایســتگی های پایه خویشتن بانی برای 
ســنین هفت تا چهارده ســال در قالب کلی آموزش مدرســه ای یا غیر رسمی است. 
البته در هر تجربه تربیتی ممکن است بیش از یک مشارکت کننده وجود داشته باشد. 
و چون این پژوهش یک پژوهش کیفی اســت از روش نمونه گیری هدفمند اســتفاده 
گردیده که در آن، هدف پژوهشــگر انتخاب موارد پژوهشی است که بتوانند بیشترین 
اطالعات را در اختیار وی قرار دهند. نمونه گیری تا آنجا ادامه می یابد که نمونۀ جدید، 
اطالعات جدیدی به پژوهش اضافه نکند و اشــباع نظری حاصل شود)گال1، بورگ2 
و گال، 2003، ترجمــه نصر و همکاران، 1386(. بــرای نمونه گیری هدفمند، مراجعه 
به ســایت مؤسســات و مدارس تا حدی کمک کننده بود اما شیوه نمونه گیری گلوله 
برفی که مســتلزم مشورت با افراد مطلع است)گال و همکاران، 2003، ترجمه نصر و 

1. Gall 
2. Borg 
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همکاران، 1386( راه گشــاتر بوده و از افراد مطلع خواســته شد تا متناسب با موضوع 
مدنظــر، تجارب عملیاتی مربوطه را معرفی نمایند. البته بیان این توضیح الزم اســت 
کــه برنامه ای که دقیقًا با عنوان آموزش خویشــتن بانی یا تقوا عملیاتی شــده و همه 
استلزامات آن را مدنظر قرار داده باشد یافت نشد. با این حال بر اساس بازتعریف تقوا 
و استلزامات آن که در بخش بیان مسأله بدان اشاره شد سعی گردید برنامه هایی که با 
این اســتلزامات هم پوشانی داشته و شایستگی های پایه و خرده مهارت های ذیل آن را 
در دستور کار دارند مورد توجه قرار بگیرند. از میان شایستگی های پایه خویشتن بانی 
و خرده مهارت های ذیل آن، آنچه در تجارب عملیاتی شــده بیشــتر مورد توجه قرار 
گرفتــه بود آموزش رفتار ضابطه منــد در قالب ادب آموزی، آمــوزش انتخابگری و 
آموزش مدیریت تمایالت در قالب مبارزه با دل بخواهی ها بود. تجارب تربیتی شماره 
1 و شــماره 6 عمدتًا بر ادب آموزی و آموزش رفتار ضابطه مند تأکید ویژه ای داشــته 
و کالس مجزایی به نام کالس آداب داشــته اند. تجارب تربیتی شــماره 2 و شــماره 
5 بر انتخاب گری تأکید می کنند و تجارب تربیتی شــماره 3 و شــماره 4 بر مدیریت 
تمایالت و مبارزه با دل بخواهی ها متمرکزند. در مورد رابطه تجارب عملیاتی شــده و 
مفهوم خویشــتن بانی این توضیح الزم است که همان طور که پیش تر هم اشاره گردید 
در خویشتن بانی، فرآیند ارزش گذاری و انتخابگری نقشی اساسی دارد. انتخابگری با 
ارزش گذاری و داشــتن مالک ترجیح گره خورده است و اگر امکان پرداختن به همه 
گزینه های پیش رو وجود داشــت انتخابگری معنایی نداشــت. لذا ضرورت وجود و 
تعییــن حدود، مالک، معیار، آداب و چارچوب و عدم انجام رفتار دل بخواه در مفهوم 

انتخابگری نهفته است. 
بر این اســاس در پدیدارنگاری حاضر، شش تجربه تربیتی مورد توجه قرار گرفت 
که یک مورد در فضای آموزش غیررســمی و 5 مورد دیگر در فضای آموزش رســمی 
مدرسه ای صورت گرفته بودند. در هر یک از این تجارب تربیتی، معلمان یا برنامه ریزان 
اتاق فکر که در تدوین و تبیین مبانی نظری پشتوانه برنامه های درسی مدرسه یا موسسه 
تربیتی نقشــی اساســی داشــته اند مورد مصاحبه قرار گرفتند که در مجموع با 11 نفر 
مصاحبه انجام شد. جدول شــماره یک مشخصات شرکت کنندگان پژوهش حاضر را 

نشان می دهد:
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جدول 1.  معرفي مشارکت کنندگان در پژوهش 

کد 
تجربه تربیتی

کد 
مشارکت کننده

مقطع 
نوع آموزشجنسیتسمتيا پايه تحصیلی

رسمی مونثمعلماول، دوم و سوم ابتدایی11

چهارم، پنجم 12
و ششم ابتدایی

رسمیمونثمعلم

رسمیمذکرمعلماول ابتدایی23

سوم،چهارم،پنجم34
 و ششم ابتدایی

رسمیمذکرمعلم

رسمیمذکرمشاور اتاق فکرمقطع ابتدایی45

معلم / مشاور مقطع ابتدایی46
اتاق فکر

رسمیمونث

مقطع ابتدایی57
 و متوسطه اول

معلم / مشاور 
اتاق فکر

غیر رسمیمونث

رسمی مونثمعلم/مشاورپایهسوم ابتدایی68

رسمی مونثمعلم/ مشاور پایهچهارم ابتدایی69

رسمی مونثمعلم/ مشاور پایهپنجم ابتدایی610

رسمی مونثمعلم/مشاور پایهششم ابتدایی611

تجزیه و تحلیل اطالعات در پژوهش حاضر، به روش اســتقرای تحلیلی و با کمک 
نرم افزار مکس کیودی ای 10 انجام شــد؛ اســتقرای تحلیلی فرایندی است که در آن، از 
داده هــای جزء و خاص، می توان به مقوله ها دســت یافت کــه ماهیت کلی تری دارند 
و تفســیر اطالعات را میســر می کنند)گال و همکاران، 2003، ترجمه نصر و همکاران، 

.)1386
 اعتباربخشــی یافته های پدیدارنگاری حاضر نیز براساس چهار معیار لینکلن و گوبا

)نقل از مارشال1 و راسمن1995،2، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1386( انجام شد.

1. Marshal 
2. Rossman 
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قابل اعتبار بودن1 به این امر اشــاره دارد که می توان اعتبار آنچه پژوهشگر حاصل 
کرده است را تضمین کرد. به منظور تضمین اعتبار یافته ها در پژوهش حاضر، پژوهشگر 
ســعی کرده است تا با بازنمایی دقیق و چگونگی نیل به مقوله ها این امر را نشان دهد. 
پیوســتگی بین مقوله ها، روابط بین آن ها و تفســیرهای حاصل شــده که در ادامه ارائه 

می شود، گویای این امر خواهد بود.

قابل انتقال بودن2 به این امر اشــاره دارد که پژوهشــگر دیگری می تواند مجموعه 
نتایــج را در مکان دیگر و یا با گروه دیگری به کار گیرد. در این زمینه اوالً پژوهشــگر 
سعی کرده اســت تا بر مبنای رویکرد پدیدارنگاری به نحوی که بیان شد، عمل نماید. 
همچنین با توجه به مبانی نظری موجــود، مقوله ها و ارتباط بین آن ها مورد بحث قرار 
گرفته است تا از طریق چارچوب روش شناختی و مبانی نظری، مبنایی برای قضاوت در 
مورد قابل انتقال بودن یافته ها پدید آید. به عالوه آن که با انتخاب شــش مکان و معلمان 
پایه های مختلف و از جنسیت های متفاوت و بعضاً دارای تجارب بسیار متنوع بر تمامیت 

زمینه ای نیز تأکید شده است. 

وابستگی داشتن3 یعنی آنکه پژوهشگر باید تضمین کند که اگر بار دیگر پژوهش در 
همان میدان پژوهش تکرار شود، نتایج تکرار خواهد شد. بدین منظور، پژوهشگر سعی 
کرد تا مدتی طوالنی با میدان پژوهش درگیر بوده و با افراد مورد مطالعه نیز گفتگوهای 
عمیق داشته باشد. همچنین سعی نمود تا با جمع آوری اطالعات با استفاده از ابزارهای 

مختلف)مثلث سازی داده ها(، اطمینان مخاطب به وابستگی داشتن را ارتقا دهد.

در نهایت، به منظور تضمین قابل تأييد بودن4 که در آن پژوهشگر باید نشان دهد که 
بدون ســوگیری و اغراض شخصی، پژوهش را انجام داده است، از روش های مختلفی 
استفاده شد؛ یعنی سعی شد داده ها چندین بار مورد کدگذاری و مقوله بندی قرار گرفته و 
کنترل های مستمر بر آن ها انجام شود. به عالوه، سعی بر آن بود تا موارد منفی و مخالف 

با یافته ها در میان داده ها جستجو شود. 

1. Credibility
2. Transferability
3. Dependability
4. Conformability
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یافته ها
پس از تجزیه و تحلیل داده های به دســت آمده، در دو مقوله »منطق برنامه آموزش 
خویشــتن بانی« و »انواع رویکردها در قبال حدود آزادی و اطاعت پذیری یادگیرندگان« 

زیرمقوله هایی شناسایی شد که در ادامه با تفصیل بیشتری بدان ها می پردازیم.

مقوله های شناسایي شده برای توصيف منطق برنامه آموزش خویشتن بانی
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد در پاسخ به این سوال که »چرا دانش آموزان 
باید این موضوع را یاد بگیرند؟«، در آموزش خویشتن بانی در عمل دو منطق درون دینی 
و انسان  نگرانه به موضوع مطرح است. به عبارت بهتر در موضوع خویشتن بانی این که با 
کدام تعریف از این مفهوم به آموزش آن پرداخته می شود می تواند دو منطق و در نتیجه، 

دو برنامه متفاوت را برای آموزش رقم بزند.

برنامه های آموزش خویشتن بانی با منطق درون دینی 
برخی تجربه های عملیاتی شــده با نگاهی صرفاً درون دینی این موضوع را در برنامه 
درسی مدرسه گنجانده بودند؛ در حقیقت باید گفت در این تجربه های تربیتی، براساس 
تعریفی از تقوا که صرفاً در چارچوب زندگی دینی معنا می یابد، تنها منطق برنامه و دلیل 

اصلی ضرورت چنین آموزش هایی برخاسته از نگاهی دینی است. 
تجربه های تربیتی 1 و 6 که از میان خرده مهارت های خویشــتن بانی، بر ادب آموزی 
و رعایت حدود مشخص تأکید ویژه اي دارند این خرده مهارت را عمدتاً از منظر درون 

دینی مورد تأکید قرار مي دهند؛ معلم تجربه تربیتی1 اشاره مي کند که:
 استفاده از تعبیر آداب به این دلیل است که ما نمی توانیم برای بچه های دبستان تعبیر 
»ســنت« را به کار ببریم و بگوییم این سنت پیامبر بوده. اما رفتار پیامبر در قالب داستان 

قابل بیان است. ادب در اینجا همان اخالق دینی است؛
معلم تجربه تربیتی6 نیز می گوید:

آداب مجموعه اي از رفتار، اخالق، امور دینی، سبک زندگی اسالمی را در بر می گیره. 
معلم دیگر از تجربه تربیتی 6، منطق کالس آداب را از جهاتی شبیه منطق درس هدیه های 

آسمانی می داند: 

گاهی موضوعات آداب با مباحث کالس قرآن و هدیه های آســمان تداخل می کنه. 
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ولی سعی می کنیم کاربرگ و اون آیه اي که به بچه می دیم متفاوت باشه! 
از سویی معلم دیگری از تجربه تربیتی1، ضمن تأکید بر مرکزیت »ضابطه مندکردن 
حرکت انسان« در تربیت دینی، این ضابطه مندی را نتیجه ترس از خدا دانسته و به نحوی 

مجدداً بر نگاه درون دینی بر این مقوله تأکید مي کند:
ویژگی خداترسی در تربیت دینی خیلی مهمه، در همه بازه های سنی. البته خداترسی 
در بچه های بزرگتر... دین یعنی روش درســت زندگی کردن در همه حوزه ها. به شرط 
آن که بدانی و عمل کنی. بایدها نبایدهایش را. می خواهم بگویم دین داری یعنی بدانی، 

ترمز کنی، حرکت کنی و دوباره همین روند، نه حرکت یله و رها.
در حقیقت باید گفت در این تجربه های تربیتی، منطق برنامه و دلیل اصلی ضرورت 

چنین آموزش هایی در برنامه درسی برخاسته از نگاهی درون دینی بوده است. 
با این حال یکی از آســیب های برآمده از اتخاذ چنین رویکردی، صوری و تکراری 
بودن موضوعات برای یادگیرندگان اســت که توسط معلم تجربه تربیتی6 بدین شکل 

گزارش شده است:
موضوعات کالس آداب ممکنه خیلی صوری باشــه یا خیلــی تکراری؛چون نگاه 

ریشه اي نداریم به آداب. بچه ها میگن دوباره قصه دوباره حدیث.
در گفتگو با معلم تجربه تربیتی 1 نیز عدم اثربخشی عمیق و مداوم اجرای برنامه با 

منطق صرفاً درون دینی قابل مشاهده است:
سؤال: به نظر می رسد هسته اصلی آداب، چارچوب داشتن و در قالب آن رفتار کردن 

است نه رفتار دل بخواه؛ این را چه قدر در بچه ها می بینید؟ 
پاسخ: کاماًل. 

سؤال: از دبستان کــه وارد متوسطه اول می شوند چطور؟ آیا این از دست نمي رود؟ 
از سن اطاعت که وارد سن چون و چرا کردن می شوند آیا این ضابطه مندی در رفتار باز 

هم ادامه می یابد؟
پاسخ: اما حفظ این رونـــد در مقطع بعدی پاســخ نه است؛ متأسفانه چون با بلوغ 
همراه می شــود؛ تازه خألهای عاطفی خودش را نشــان می دهد؛ لج کردن هایی که در 
نمازنخواندن یا کاهل نمازی خودش را نشــان می دهد. یا بعضاً شرکت در نماز جماعت 
جلوی بچه های هشــتم و نهم یک بی کالسی است. بهترین بچه بوده اما االن بی کالسی 
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می داند؛ به هم می گویند تو هم! انگار یک نماد عقب افتادگی است؛ این را نمی توان پای 
این گذاشت که آموزش های شما جوری بوده که بچه ها از نماز زده شدند! مدرسه هم در 
این شرایط دخیل است. در دوران متوسطه بحث الگوگیری و الگو بودن در بچه ها حرف 
اول را می زند اما وقتی شما آموزشت زیاد می شود الگو بودن معلم از دست می رود؛گروه 
همساالن هم در سن بلوغ نقش ویژه اي را ایفا می کند و برای خودش یک قدرت است 
در تربیت... از طرفی از اقتضائات ســن بلوغ این اســت که همه چیز بچه به هم می ریزد 
حتی اعتقاداتش؛ به هم می ریزد تا با پرسش و پاسخ بازسازی کند اگر در این شرایط بچه 
را همراهی کنیم و این مرحله توســط یک همراه خوب هدایت گری شــود در اول دوم 

دبیرستان دوباره بر می گردد روی ارزش های اخالقی. 
همان گونــه که مالحظه می شــود تحلیل این معلم از »ضعــف در تصمیم گیری و 
انتخاب درست« و »عدم ماندگاری رفتار ضابطه مند« با دالیلی چون اقتضائات رشدی 
نوجوانــی، عدم ارتباط عاطفی والدین و فرزنــدان و نهایتًا عدم وجود معلمان الگو و 
هدایت گر گره خورده است. در این زمینه باید گفت یافته های پژوهشی نشان می دهد 
دوره نوجوانی به دلیل اقتضائات ویژه خود و افزایش تکانه های هیجان خواهی می تواند 
با اســترس و کاهش خودکنترلی در ارائه رفتارهای ضابطه مند همراه گردد)داکورث1، 
کیم2 و ســوکایاما3، 2013(. اما همین اقتضائات رشدی اهمیت آموزش خویشتن بانی 
با رویکردی انســان نگر را بیش از پیش روشــن می نماید؛ توضیــح آن که هرچند در 
سنین یاد شده، اقتضائات خودپیروانه یادگیرندگان زمینه را برای تخریب نظام ارزشی 
آموخته شده و بازسازی آن فراهم می آورد اما اگر به ویژه در نیم دوره دوم بازه 7 تا 14 
ســالگی یعنی 10 تا 14 ســال که دوره گذار از دیگرپیروی به خودپیروی است مجال 
تفکــر و مداخله در قاعده گذاری و تصمیم گیری برای یادگیرندگان را فراهم آوریم و 
بدین ترتیب آن ها را از جهت شایستگی های الزم برای انتخاب درست مجهز نماییم، 
به احتمال بیشــتری این مرحله به سالمت طی خواهد شد و این البته مستلزم نگاهی 
انسان شــناختی به اقتضائات ادب آموزی و آموزش خویشــتن بانی در سنین 7 تا 14 
سالگی است. لذا تأکید معلم فوق الذکر بر ایفای نقش فعال معلمان در سنین 13 و 14 

1  Duckworth 
2  Kim 
3  Tsukayama
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سالگی در روند بازســازی نظام ارزشی و هدایتگری یادگیرندگان از طریق پرسش و 
پاسخ صحیح است زیرا این سنین اوج گذار از دیگرپیروی به خودپیروی است اما این 
بدان معنا نیســت که زمینه های الزم مربوط به آغاز این گذار که از حدود ده سالگی و 

در مقطع دبستان قرار دارد نادیده گرفته شود. 

برنامه های آموزش خویشتن بانی با منطق انسان  گرانه
در سوی دیگر، تجربه هایی تربیتی در این زمینه وجود داشت که چرایی آموزش هایشان 
را برآمده از اقتضائاتی انسان نگرانه توصیف می نمودند. به بیانی دیگر با توجه به مرتبه اي 
از تقوا که برای همه انسان ها و نه لزوماً دین داران متصور است، خویشتن بانی ضرورتی 
برآمده از طبیعت انســان و اقتضائات وجودی او در نظر گرفته شــده و منطق پشتیبان 
اجرای برنامه آموزش خویشــتن بانی نیز برآمده از اقتضائات وجودی انســان است. در 
منطق انســان نگرانه دلیل و ضرورت آموزش خویشتن بانی در درجه اول ناشی از انسان 
بودن یادگیرنده است نه متدین بودن وی. در این نگاه، انسان از آن جهت که انسان است 

نیازمند خویشتن بانی است نه از آن جهت که صرفاً متدین است. 
 تجــارب تربيتی2، 3، 4 و 5 که عمدتاً بــر انتخابگری و مدیریت تمایالت تأکید 
می کنند در پاسخ به این سوال که چرا این موضوعات را آموزش مي دهند این گونه پاسخ 

داده اند: 

تجربه تربيتی 5: برای آموزش باید اقتضائات کودک را شــناخت؛ غایت دوره رشد 
یا تکلیف رشــدی دوره و مسیر رسیدن به غایت را نیز باید بدانیم. دوره 7 تا 14 سال، 
غایتش خیرگزینی و فعال شــدن قوای اختیار است. چرا؟ زیرا قوای انتزاعی اینجا فعال 
می شود،توان تفکر به وجود می آید. قدرت انتخاب به وجود می آید. در این بازه کودک به 
دلیل به دست آوردن امکان تفکر به تدریج خودش می تواند درگیر تعیین حدود و پای بند 

شدن به آن ها گردد. مسیر در اینجا، فعال کردن تفکر و خیرگزینی است.
تجربه تربيتی3 : نیز معتقد است آنچه او را به سمت آموزش خویشتن بانی سوق داد 
عدم کفایت آموزش های موجود به ویژه در زمینه ضعف تصمیم گیری در یادگیرندگان 

بود: 
رویه مدرسه در دبســتان در یک فضای ایزوله و پادگانی سبب شد در سنین باالتر 
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بچه ها بروند دنبال انتخاب خودشــان. بچه ها مهارت هایی بیش از این چیزهایی که در 
موضوعات رسمی مدرسه می آموزند نیاز دارند. مهارت هایی مثل تصمیم گیری و انتخاب، 

صبر، مدیریت زمان و مبارزه با دل بخواهی ها و ...

تجربه تربيتی 2 :دو گوهر که انســان دارد و بقیه موجودات ندارند؛ عقل و اختیار 
اســت که شــاه کلید تربیت اند. اما ما در نظام تربیتی  مان همواره به جای متربیان فکر 
مي کنیــم و همواره به جای آن ها تصمیم مي گیریم. و این دو گوهر گرا ن بها را در آدم ها 
دفن مي کنیم. هنر یک روش تربیتی این اســت که یاد بدهد آدم ها چگونه فکر کنند و 

چگونه انتخاب کنند.

تجربه تربيتی 4 : نظام انسان شناســی اسالمی و آگاهی از انواع گرایشات و ترکیب 
و تأثر آن ها از هم مهم است. گرایشــات الیه الیه اند. در مرکز، گرایش های فطری اند و 
الیه های بیرونی تر گرایش های طبیعی مثل خوردن، آشامیدن/ الیه های میانی هم عالیقی 
مثل دوست پیدا کردن و... . گرایش هایی که در عمق بیشتری قرار دارند لذت عمیق تر و 
به جان نشین تری می دهند... نظام آموزش و پرورش ما و خانوده ها بچه ها را حداقلی بار 

می آوریم. نمازش را می خواند خوب است دیگه!

تجربه تربيتی 4: مبنای انسان شناختی را به عنوان منطق برنامه معرفی می کند: امیال 
ما قدرت بالمنازع در وجود ما هســتند، هیــچ رفتاری بدون اتکا به یک میل به منصه 
ظهور نمی رســد. به عبارت ساده تر پشت هر فعالیتی حتما اراد ه اي نهفته است و اراده 
چیزی نیست جز یک میل غالب: مهم ترین ویژگی امیال ما تعارض آن هاست. که این 
تعارض ضرورت داشــتن اختیار و انتخاب را ایجاب می کند. میل ســطحی و آشکار 
و بالفعــل، ظرفیت لذت کمتر و کوتاه مدت تــر در مقابل امیال عمیق و پنهان و بالقوه 
ظرفیت لذت بیشــتر و ماناتر؛ سطحی مثل خوردن، خودنمایی، عمیق مثل علم آموزی، 

سخاوت.

در اینجا، خود فرآیند مهم ترین محتوایی اســت که بایــد در اختیار یادگیرنده قرار 
بگیرد؛ در ســطح خودش، سواد و فهمش. آقای »ک« در مدرسه ابتدایی 15 سال سابقه 
دارند. 8 ســالی هست این مبحث را به دانش آموزان یاد می دهند: زندگی یعنی مدیریت 
گرایش ها. تنها راه رسیدن به این هدف، شکوفا کردن گرایش های بالقوه است. چگونه؟ 
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با پاســخ دادن و ارضا کردن آن ها. پس چرا این کار را نمی کنیم؛ چون امیال ســطحی و 
آشکار ظاهرترند و به آن ها مشغول می شویم. النفس مجبوله علی السوء االدب. این امیال 
رو و آشکار نمی گذارند. پس باید چه کار کنیم؟ باید به این امیال رو و آشکار گاهی نه 
بگوییم تا امیال پنهان جا برای رشد پیدا کنند. با دادن همین آگاهی به افراد عقل شان از 
این اگاهی می تواند کمک بگیرد برای غلبه بر آنی های دانی)یعني تمایالت فوري با لذت 
انــدک(. این مطلب را برای بچه های کالس ســومی گفته اند و آن ها قبول کرده اند. بچه 
شاید آخرت، یک سال بعد، یک ماه بعد را نفهمد اما فردا را که می فهمد. با همین فهم 

اندک باید رشدش بدهیم. 

رویکردهای آموزش خویشتن بانی
آموزش خویشــتن بانی فرصتی برای تمرین انتخاب درست و غایت مدار است. اما 
در انتخاب گــری غایت مدار و هدفمند از یک ســو، آزادی فرد فارغ از اجبار، اکراه و 
تهدید اهمیت دارد و از ســوی دیگر برای »درست بودن انتخاب«، پای بندی به حدود 
و ضوابطی برآمده از غایت و هدف ضروری است. هم چنین قابلیت تشخیص حدود 
و ضوابط از یک ســو به موضوع مورد تصمیم گیری بســتگی دارد و از سوی دیگر به 
رشد شــناختی فرد انتخاب کننده. به بیانی دیگر، این حدود و ضوابط یا توسط خود 
فرد قابل تشخیص و تعیین است و یا نیست که باید از بیرون مشخص شود. در برخی 
موضوعات اساســًا عقل بشــری در هر مرحله از رشد شــناختی هم که باشد قادر به 
تشــخیص نیست و در مورد برخی موضوعات دیگر نیز محدودیت زمانی انسان مانع 
از کســب تخصص در همه حوزه ها بوده لذا رجوع به متخصص، امری عقالنی است. 
از این رو در بعضی سنین و در برخی موضوعات، در اعمال خویشتن بانی ایفای نقش 
توســط دیگران و محیط اجتماعی در ارائــه قواعد و چارچوب ها و در نتیجه ظرفیت 
پذیرش این قواعد بیرونی و اطاعت از آن ها نقش مهمی دارد؛ اینجاســت که یکی از 
چالشهای آموزش خویشتن بانی بروز مي کند و آن این که آیا این قاعده گذاری بیرونی 
و توقع تبعیت از آن ها، با آزادی افراد در تضاد نیســت؟ باید گفت در آزادی انتخاب، 
لزومًا تشخیص توسط خود فرد مهم نیست بلکه این که خود فرد فارغ از زور و جبر 
بخواهد و اراده کند مهم است؛ لذا در نفی جبر بیرونی نباید ره افراط در پیش گرفت و 
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آموزش ادب و پیروی و تبعیت را نفی نمود. در اصل باید بگویم که آزادی و دخالت 
یادگیرندگان در تعیین ضوابط و نیــز اطاعت پذیری و تبعیت یادگیرندگان از ضوابط 
تعیین شده توســط دیگران از استلزامات خویشتن بانی است که هر دو در جای خود 

مهم اند.
به ویژه در ســنین 7 تا 14 سالگی، موضع گیری در قبال حدود آزادی یادگیرندگان 
و قاعده گذاری بیرونی برای آن ها با توانمندی های رشــد شناختی و قضاوت اخالقی 
یادگیرندگان در این دوران به شــدت گره خورده است و هرگونه تصمیم گیری برای 
این موضوع فارغ از اقتضائات رشــدی یادگیرنــدگان منجر به افراط و تفریط خواهد 

شد. 
یکی از یافته های مهم بخش پدیدارنگاری حاضر نیز موضع گیری متفاوت تجربه های 
مختلــف تربیتی در قبال آزادی و اطاعت پذیری یادگیرنــدگان بود؛ موضع گیری های 
شناســایی شــده در این زمینه را می توان در قالب طیفی از »تأکید بر آزادی حداکثری 
و نقــد اطاعت پذیری و قاعده گذاری بیرونی، فارغ از ســن یادگیرندگان« تا »تأکید بر 
اطاعت پذیری حداکثری و قاعده گذاری بیرونی و نقد آزادی حداکثری یادگیرندگان« 
برشــمرد. در میانه طیف رویکردهایی وجود دارد که آزادی و اطاعت پذیری وابسته به 
سن و شرایط یادگیرندگان را در دستور کار قرار داده و براساس آن برنامه ریزی نموده 

است. در ادامه هر یک از این رویکردها را معرفی خواهیم کرد.

رویکرد اول:
آزادی حـداکثری فـارغ از سـن یـادگيرندگـان و نقد اطاعت پذیری و 

قاعده گذاری بيرونی
در ایــن رویکرد بدون توجه به ســن یادگیرندگان و یا موضــوع انتخاب، هرگونه 
ارائه ضابطه از بیرون و توقع تبعیت یادگیرندگان از آن نقد مي شــود و بر آزادی کامل 

یادگیرندگان در انتخاب تأکید مي گردد:

تجربه تربيتی 2: یکی از اصول مورد منازعه روش ما و دیگر روش های سنتی اصل 
آزادی عمل حداکثری است. این اصل بسیار پرچالش است. طبق این اصل تاجایی که 
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می شود باید به بچه ها آزادی عمل داد. برای شکوفایی تعقل و اختیار نیاز به آزادی است. 
اگر آدم فضای آزادی نداشته باشد؛ چگونه تعقل کند. اگر حق انتخاب نداشته باشد پس 
انتخاب چه معنی می دهد؟ لذا از کوچک ترین چیزها به بچه ها حق انتخاب می دهیم؛ 
اصال می خواهی بیایی مدرسه بیا نمی خواهی نیا! آمدی مدرسه می خواهی سر کالس 
بیایی بیا نمی خواهی نیا! اگر رفتی سر کالس حق انتخاب های فراوان. البته قائل به آزادی 
بی حد و حصر نیستیم؛ آن چیزی که در دیدگاه انسان گرایی به آن معتقدند. اما اگر حجت 
شرعی یا عقلی در اعمال محدودیت نداشته باشیم محدودیتی اعمال نمی کنیم. در مدرسه 
ما بچه ها چارچوبشان را خودشان انتخاب می کنند. مناقشه اینجا در این اصل آموزش 
نیست بلکه در روش اجراست؛ با بچه های کالس اولی یک گونه عمل مي شود اما همین 
اصل رعایت می شود. اصل دأب ما براین است که بچه ها آزاد باشند و خودشان در آزادی 
به انتخاب برسند.اینجاست که اگر افسر پلیس هم نبود خالف نمی کنند چون خودشان 
به این نتیجه رسیده اند که قانون به خودی خود چیز خوبی است. نه این که از ترس 
این که آقای معلم داد بزنه سرمن یا کتک بخورم یا جایزه ای بگیرم کاری را انجام دهم.

رویکرد دوم:
اطاعت پذیـری حداکثـری و تأکيـد بـر قاعده گـذاری بيرونـی فـارغ از سـن 

یادگيرنـدگان و نقـد آزادی حداکثـری 
این موضع گیری درســت نقطه مقابل رویکرد اول بوده و بر قاعده گذاری بیرونی و 
اطاعت پذیری حداکثری در تمام دوره 7 تا 14 ســال تأکید می کند. به بیانی دیگر بدون 
توجه به ســن یادگیرندگان و یا موضوع انتخاب، هرگونه آزادی و دخالت یادگیرندگان 
در قاعده گــذاری و تعیین ضوابط را نقد و بر تبعیت کامل یادگیرندگان از قواعد تعیین 
شده توسط بزرگساالن تأکید مي کند؛ پیامد مهم این رویکرد عدم توانمندی یادگیرندگان 

در انتخاب گری و تصمیم گیری درست است.

تجربه تربيتی 3: هدف مدرســه پرورش حافظ قرآن بود. از پیش دبستان رویه مدرسه 
در دبستان در یک فضای ایزوله و پادگانی سبب شد در سنین باالتر بچه ها بروند دنبال 
انتخاب خودشان. بچه های حافظ 15، 20 جزء قرآن در کالس پنجم ابتدایی، که می بینم 
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اآلن اصأل در آن مسیر نیستند دیگر. اینجا بود که به خصوص ماحصل روش های مستقیم 
و با فشار را دیدم.

تجربه تربيتی 2: برخی افراد 7 سال دوم را به غلط از فرمایش پیامبر برداشت می کنند 
به عنوان 7 سال اطاعت لذا تا می توانند محدودیت ایجاد می کنند و اجازه نمی دهند بچه 
هیچ تعقل و تفکری داشــته باشــد لذا بچه های ما 7 سال دوم را بدون آزادی و فرصت 
تجربه سپری مي کنند. فراوانند بچه های از مدرسه خوب و خانواده خوب که در دانشگاه 
180 درجه تغییر می کنند؛ این به خاطر این است که تا پیش از آن مجبور به انجام چیزی 

بودند که تعقلی نسبت به آن نداشتند. 

تجربه تربيتی4: در سیســتم باید نباید این بازه رشدی نباید از سیستم عجله بهره برد 
و با اجبار، تنبیه، تشویق و به زور کودک را وادار به انتخاب درست کرد! برخی به جای 
این کــه عبودیت را در کودکان ایجاد کنند عبودیت را تزریق می کنند؛ که نتیجه آن گریز 

بچه هاست.

رویکرد سوم:
آزادی و اطاعت پذیری وابسته به سن و شرایط یادگيرندگان 

این موضع نه مانند رویکرد اول و نه مانند رویکرد دوم است که به دنبال آزادی یا اطاعت 
مطلق برای کل بازه سنی 7 تا 14 سالگی  باشد. بلکه بسته به سن و شرایط یادگیرندگان 

در قبال حدود آزادی و اطاعت پذیری آن ها تصمیم گیری می نماید.
دلیل در نظر گرفتن فضای آزاد برای یادگیرندگان از دید این منظر عبارت است از: 

شکوفایی تفکر و تعقل، انتخاب گری و ضابطه مندی در رفتار.

تجربه تربيتی2:  دو گوهر که انســان دارد و بقیه موجــودات ندارند؛ عقل و اختیار 
است که شاه کلید تربیت اند .هنر یک روش تربیتی این است که یاد بدهد آدم ها چگونه 
فکــر کنند و چگونه انتخاب کنند. معلم بایــد زمان و فضای کافی در اختیار دانش آموز 
بگذارد تا بتواند به نتیجه برســد. مربی نقشش در این سیستم ارزیابی قدم به قدم بچه ها 
و هدایت درســت آن هاست. اجازه دهد خودشان فکر کنند.خودشان انتخاب کنند. ولی 
در نحوه انتخاب و تفکر باید منطق و تفکر درست را یادشان بدهد.کار مربی این است 
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و کار بسیار سختی هم هست. ! مثاًل شما بگویید بچه ها کارگاه ریاضی از این ساعت تا 
این ساعت فعاله هرکی دوست داره بیاد. بچه به این برسه که من اگر بخوام فرصتم رو 
استفاده کنم باید درست کار کنم.کالس اول مقدار آزادی این قدر نیست اما کالس دوم 
می گوییم تا آخر مهرماه باید ریاضی رو تا فالن جا پیش رفته باشی... بچه ها برنامه ریزی 
یاد می گیرن. تو این مدل که خودش برنامه بریزه نظم رو بهتر می فهمه. اهمیت زمان رو 
بهتر درک می کنه. شما فرد رو رها نمی کنید بلکه بهش آزادی می دهید. این ها دو مقوله 
جداست. معلم تیزبینانه وظیفش همینه مثل عقاب بشینه رصد کنه و به اندازه ظرفیت فرد 
برایش فضای آزاد در نظر بگیره اگر تالی فاسد داشت )یعني داراي پیامد مضر و مخرب 

و ناخوشایند بود( باید وارد شود.

تجربه تربيتی6:   شاید کسایی که بیرون باشن تعجب کنن. بگن مگه بچه دبستان هم 
می تونه بحث کنه سوال کنه انتقاد کنه. اما اگر به بچه ها میدون داده بشه همه کنجکاو، 
اهل سوال، به چالش کشیدن و بعضا طرح چالش ها و سواالتی هستند که خود ما هم 

تعجب می کنیم.

نبودند.  بودم؛ محدود  داده  انتخاب  فرصت  بچه ها  به  سال ششم  تربيتی3:   تجربه 
بحث  اینجا  هرچی.  یا  فارسی  دارید  دوست  بخونید.  ریاضی  دارید  دوست  می گفتم 
عاقبت اندیشی و آینده نگری هم مهم بود دیگه. برخی فقط می رفتند دنبال فارسی. یا 
فقط دنبال تفکر و پژوهش. بعد می دیدن تو ریاضی ازهمه عقب مانده اند. بچه عبرت 
می گرفت و می رفت سراغ ریاضی و با سرعت بیشتر کار را پیش می برد و خودشو 
می رسوند. برای 9 ساله ها هم داشتیم. مثاًل انتخاب بین ریاضی و فوتبال. می گفتم هر 
کدوم رو دست دارید برید. چون بچه ها خیلی فوتبال دوست بودن. یه عده زیادی رفتن 
چندنفری موندن ولی به مرور زمان خودشون دیدن از درس عقب می افتن این کمتر شد. 

به تدریج  تفکر  امکان  به دست آوردن  دلیل  به  بازه کودک  این  تربيتی5: در  تجربه 
خودش می تواند درگیر تعیین حدود)ضوابط( و پای بند شدن به آن ها گردد .مسیر در 
اینجا، فعال کردن تفکر و خیرگزینی)انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های پیش رو( 

است. خود کودک باید به تدریج به انتخاب خیر برسد.
پیامدهــا و دالیل قاعده گذاری بیرونی منطبق با ســن برای یادگیرندگان از دید این 
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منظر عبارتند از: 

تجربه تربيتی 4:  آیین نامه کالس اولی ها را داریم، این که بچه کالس اول طبق چه 
قوانینی)ضوابطي( بیاید. چون سن اطاعت است دنبال آمر و ناهی هم می گردد. این کار 
ما پاسخ به این نیاز طبیعی است. ما می گوییم در سن پذیرش سرپرست آمر و ناهی باید 
چارچوب را تعیین کند ... اما در دوره گذار خودشون درگیر چارچوب گذاری می شوند 
... 12 ، 13، 14 در اینجا دوره گذار است و از ارائه آداب عقب نشینی می کنیم و اجازه 
بروز می دهیم. حتی به بچه ها می گفتم اگردر این سنین هرچه والدین گفتند دربست 
بپذیرید ناشی از ضعف شخصیت شما و اعتماد به نفس کم است و بچه ها خیلی کیف 

می کردند.

تجربه تربيتی1:  بر اساس تجربه21 ساله کار با این رده سنی)7 تا 9 ساله ها(، بخوبی 
این اطاعت پذیری در وجود بچه ها قابل مشاهده هست؛ نظم، چارچوب و قانون را 
خودشان می طلبند و انگار وقتی نیست گویی چیزی را گم کرده اند. این نیاز وجودی شان 

است.

بحث و نتيجه گيری
همان طور که مالحظه گردید براســاس تعریف مفروض هر یک از تجارب تربیتی 
از خرده مهارت مدنظر از خویشــتن بانی، منطــق و رویکردهای متفاوتی برای آموزش 
خویشتن بانی در برنامه های درسی عملیاتی شده این حوزه مشاهده می شود؛ که البته هر 
یک از این منطق ها و رویکردها پیامدهای خاص تربیتی نیز با خود به همراه دارد؛ اول این 
که یافته های این پژوهش نشان می دهد برنامه های عملیاتی شده با دو منطق درون دینی 
و انسان نگرانه سبب می گردد موضوعات متفاوتی در دستور کار آموزش قرار بگیرد. در 
منطق درون دینی دلیل آموزش خرده  مهارت ذیل خویشتن بانی متدین بودن یادگیرندگان 
است اما در منطق انسان نگرانه دلیل آموزش مهارت در درجه اول بر اقتضائات وجودی 
انسان مبتنی است و ضرورت آن ناشی از انسان بودن یادگیرنده است نه متدین بودن وی. 
لذا در منطق درون دینی موضوعات آموزش عمدتاً شامل آداب، اخالق و احکام اسالمی 
می گردد. اما در منطق انســان  نگرانه عمدتاً تمرکز بر موضوعاتی برآمده از اســتلزامات 
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انسان شناختی تقوا است. از سویی صوری و تکراری بودن موضوعات برای یادگیرندگان 
به دلیل عدم نگاه ریشه اي به آموزش ها و نیز عدم اثربخشی عمیق و مداوم اجرای برنامه 
با منطق صرفاً درون دینی از پیامدهای آموزش مبتنی بر این منطق اســت که مورد تأکید 
و اشــاره قرار گرفته بود. اساســاً غایت آموزش خویشــتن بانی در دوران پیش از بلوغ 
آمادگی فرد برای گذر ســالم از مرحله دیگرپیروی به خودپیــروی و تأمین زمینه ها و 
امکانات الزم شناختی، نگرشی و ارادی در این زمینه می باشد و بی توجهی به فرآیندهای 
انسان شــناختی زیرساز تقوا و صرف تأکید بر بعد درون دینی تقوا که مختص رفتارها و 
مناسک دینی است سبب غفلت از شایستگی های اصیلی می گردد که در صورت کسب 
آن ها یادگیرندگان می توانند با امید بیشــتری به ســالمت از مرتبه تقوای انسان شناختی 
به مرتبه تقوای دینی برســند. تقوایی که در آن فــرد در انتخاب های خود اوالً عالوه بر 
مالکهای فطری- عقلی، مالک های شرعی را هم لحاظ مي کند ثانیاً در همه انواع انتخاب، 

غایت و انگیزه الهی بودن انتخاب را مورد توجه قرار مي دهد.
به بیانی دیگر در آموزش تقوا اگر متأثر از نگاه اول عمل شود تقوا به عنوان مفهومی 
برگرفتــه از حیات دینی تقلیل یافته و آمــوزش تقوا نیز صرفاً به آموزش ترس از خدا، 
احــکام و عبادات و یا پرهیز و اجتناب محدود خواهد شــد امــا با گزینش مواجهه ای 
انسان شــناختی، تقوا ضرورتی برآمده از طبیعت انســان و اقتضائات وجودی او بوده و 
چرایــی آموزش تقوا در اقتضائات وجودی انســان و لزوم برخورد آگاهانه وی با آن ها 
نهفته خواهد بود و مأموریت برنامه درسی آموزش خویشتن بانی نیز آموزش در این زمینه 
است. برنامه ای که سعی خواهد کرد در حین یادگیری تقوا دانش آموزان با ابعاد وجودی 
خویش آشنا شــوند؛ تمایالت خود و تعارض میان آن ها را کشف کنند و مدیریت این 
تعارض به نفع اهداف بلندمدت را یاد بگیرند. اما غفلت از ابعاد و استلزامات برآمده از 
بنیان های انسان شناختی تقوا ســبب می گردد با دانستن تقوا به عنوان انجام واجبات و 

ترک محرمات، اقدامی حداقلی در این راستا صورت گیرد.
در ارتباط با رویکردهای اتخاذ شــده در قبال آزادی و اطاعت پذیری نیز همان طور 
که مشاهده شد دلیل اصلی موافقان آزادی حداکثری و فارغ از سن یادگیرندگان، فراهم 
ســاختن فضای الزم جهت تعقل و انتخابگری است تا یادگیرندگان بدون قاعده گذاری 
بیرونی، در مواجهه با مسائل و شرایط گوناگون به وضع چارچوب ها و قوانین و ضوابط 
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بپردازند. در این دیدگاه تبعیت از قواعد بیرونی به دلیل شوق و ترس از تشویق و تنبیه 
فاقد ارزش می باشد؛ اما در نقد این نگاه باید گفت از حدود سن 6 تا 10 سالگی کودکان 
به طور طبیعی در دوران دیگرپیروی و اوج سازگاری با چارچوب های خانواده، مربیان و 
بزرگ ساالن به سر می برند)منصور،1378؛ جهانگیرزاده، 1390(. در این سن قوانین وضع 
شــده از سوی بزرگترها به عنوان منبع قدرت، مقدس، مطلق و درست ارزیابی مي شود؛ 
لذا از دید کودکان این مرحله از رشــد، رفتار کودکی درســت است که از قوانین وضع 
شده از سوی بزرگترها تبعیت می کند نه از خواسته های خود )کریمي ، 1385: 62 تا 64، 
جهانگیرزاده، 1390(. امری که از منظر دینی نیز مورد تأیید است. تهرانی)1394(، بر پایه 
حدیث پیامبر گرامی اسالم)ص( که می فرمایند: »فرزند هفت سال سرَور، هفت سال عبد و 
فرمانبردار و هفت سال وزیر است« )مجلسی، 1403، ج 101: 95 ؛ شیخ حرعاملی، 1409، 
ج 21: 476؛ طبرســی،1370: 222(، تعبیر روایت از فرزند به عنوان عبد را نشان دهنده 
ضــرورت روش دادن و امر و نهی به او می داند. لذا به نظر می رســد در فقدان ضابطه 
جدی برای رفتار درســت، پیامد مهم رویکرد اول، نهادینه شدن رفتارهای خودمحورانه 
و تکانشــی به دلیــل عدم توانمندی در قاعده گذاری بیرونی و عدم رشــد عقالنیت در 
نیم دوره اول این بازه رشدی اســت. در این دوره، راهبرد تمهیدی آگاه کردن تدریجی 
یادگیرندگان نسبت به قدرت انتخابشان از طریق قرار دادن آن ها در موقعیت های انتخاب 
اما به شــکل ضابطه مند اســت نه نفی هر گونه ضابطه بیرونی. هم چنین تالزم در نظر 
گرفته شــده در این دیدگاه بین قاعده گذاری بیرونی و تشویق و تنبیه درست نمی باشد؛ 
زیــرا تبعیت مطرح در این دوره نه بــر پایه منطق ترس که بر منطق اعتماد بنا می گردد. 
تأکید امام سجاد)ع(، بر داللت و معونت فرزند در ادب آموزی نشان می دهد در این زمینه 
خشــونت جایی ندارد. در اینجا اطاعت عبارت است از طوع و پذیرش با میل و بدون 
اکراه، نیز خشــونت و دیکتاتوری را نافی آزادی طبیعی یادگیرندگان می داند، اما از دید 
ایشان نشان دادن راه و فراهم کردن زمینه های محیطی برای این که یادگیرندگان آزادانه 
در راه درست گام نهند باید با قوت انجام شود به گونه ای که زمینه های منفی از بین برود 
و زمینه انتخاب احسن فراهم شود )اخوت و چیت چیان، 1394: 88، شهیدبهشتی، 1380: 
161(. از دید پیاژه نیز محبت متقابل غیرالزامی ســبب می گردد کودک به خواسته های 
بزرگترهــای قابل اعتماد خود عمل کند )کریمی، 1385: 65(. گفتنی اســت اگر روش 
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قاعده گذاری بیرونی، با انواع تشویق و تنبیه های بیرونی و فوری و نیز خشونت و اجبار 
همراه گردد به جرأت می توان گفت روش به درستی اجرا نشده است و این با آموزش 

خویشتن بانی منافات دارد.
اما اواخر نیم دوره اول نقطه ظهور درجاتی از خودپیروی است. از حدود 11 سالگی 
دوران سازش یافتگی موقت به هم می خورد و ظهوراتی از خودپیروی مشاهده می  گردد 
که البته این نوع استدالل اخالقی، مقارن ظهور عملیات انتزاعی است؛ در این دوره کم کم 
بازســازی قواعد اخالقی رخ می دهد. این دوران همراه است با پذیرش آزادانه، آگاهانه 
و منتخبانه انضباط و سهیم شدن در پی ریزی آن)کریمی، 1385 :64 و 65(. لذا رویکرد 
قاعده گذاری بیرونی به تدریج و با فاصله گرفتن از اوایل نیم دوره اول و نزدیک شــدن 
به اوایل نیم دوره دوم باید جای خود را به مشــارکت دادن یادگیرندگان در تعیین قواعد 
بدهد. به عبارت بهتر به تدریج و به واسطه فعالیت های مشارکتی با دیگران فرد به سمت 
»خودپیروی«، پیش می رود. که این ضرورت مشارکت فکری با دیگران برای حرکت از 
دیگرپیروی به خودپیروی را روشن می سازد. تهرانی)1394( نیز معتقد است پیدا کردن 
قدرت تشــخیص و تمییز به صورت تدریجی، قابلیت تفهیم با استدالل را در این رده 

سنی فراهم مي آورد.
در پایان باید گفت با توجه به نتایج پژوهش های انجام شــده درخصوص وضعیت 
موجود تربیت دیني در مدارس از یک ســو و با نظر به آموزه هاي دیني و مفهوم تربیت 
دینی برآمده از این آموزه ها از سوی دیگر، یکی از مهمترین آسیب های تربیت دینی در 
نظام آموزش رســمي کشور عبارت اســت از تقلیل تربیت دینی به انتقال اطالعات در 
حوزه های عمدتاً اعتقادی و عبادی و عدم تخصیص سهم مکفی به تربیت اخالقی که به 
نظر می رســد این امر ناشی از غفلت از نگاه جامع به مفهوم تقوا به عنوان محور تربیت 
دینی-اخالقی اســت. لذا طراحی برنامه هایی مبتنی بر خویشتن بانی که مفهومی برآمده 
از آشــنایی زدایی و بازشناسی مفهوم تقوا است می تواند محور تحول برنامه های تربیت 
دینی قرار بگیرد و زمینه چرخش از برنامه های تربیت دینی مبتنی بر رویکرد درون دینی 
به تقوا به برنامه هایی با رویکرد انســان  نگرانه به تقــوا را در حوزه تربیت دینی فراهم 
کند. بر این مبنا، برنامه درســی آموزش ارزش خویشــتن بانی برای سنین 7 تا 14 سال، 
مبتنی بر بازتعریف هسته مرکزی تربیت اسالمی یعنی تقوا از طریق تکیه بر فرآیندهای 
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انســان نگرانه زیرساز آن، واکنش و پاسخی است به ناکارآمدی برنامه های درسی تربیت 
دینی موجود. بر این اســاس، برنامه درسی آموزش خویشتن بانی باید به عنوان بخشی 
از برنامه درســی تربیت دینی که تاکنون مغفول یا بسیار کم رنگ بوده مدنظر قرار بگیرد 
و این مســتلزم بازنگری اساسی راهنمای برنامه درســی حوزه تربیت دینی است. این 
بازنگری باید مبتنی بر این نگاه باشــد که تقوا، برای یک انســان از آن جهت که انسان 
است و نه صرفاً متدین یا مومن، موضوعیت مي یابد و حتی این مرتبه از تقوای پیشادینی 
و انســان نگر به عنوان مقدمه کســب ایمان، دریافت هدایت و قبول دعوت پیامبران و 
مبادی آداب شــدن به احکام شریعت مورد تأکید است. لذا اگر خواهان موفقیت تربیت 
دینی در ابعاد اعتقادی و عبادی نیز هستیم الزم است بستر آن، که تربیت دینی با رویکرد 
تقوای انسان  نگر اســت را در دستور کار قرار دهیم. بر این اساس با تأکید بر محوریت 
خویشــتن بانی باید متناســب با اهمیت و اولویت این موضوع سهمی مکفی از برنامه 
تربیت دینی به آموزش خویشتن بانی اختصاص یابد که این نیازمند متناسب سازی سهم 
اختصاص یافته کنونی به حوزه های عبادی و اعتقادی و اخالقی از یک سو و رها کردن 

حوزه تربیت اخالقی از رویکرد محتوا گرا یا سبد ارزش ها است.
برنامه درسی آموزش خویشتن بانی ســبب تحولی قابل توجه در این حوزه تربیتی 
خواهد شــد که از تحول در منطق برنامه آغاز می شود و تا تغییر در دیگر عناصر اصلی 
برنامه اعم از اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری، زمان، مکان، نقش معلم، مواد و منابع 

آموزش و ارزیابی ادامه می یابد.
در پایان الزم اســت یادآوری گردد که از محدودیت هــای جدی پژوهش حاضر، 
تعداد محدود تجربه های عملیاتی شــده از آموزش خویشتن بانی بود که پدیدارنگاری 
را با دشــواری هایی جدی مواجه ساخت و شناسایی نمونه های هدفمند در این زمینه را 

بسیار دشوار ساخت.
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