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  چکیده

ها و باورهاي دینی در ضـمیر افـراد از جملـه مهمتـرین     نشر فرهنگ اسالمی و نهادینه سازي ارزش

وظایف نظام تعلیم و تربیت ایران است. براي انجام این امر خطیر نظام آموزشی کشـور بـیش از هـر چیـز     

هاي درسی دین و زندگی است. زیرا هاي درسی، خصوصاً کتابنیازمند توجه دقیق و علمی به محتواي کتاب

هاي اخالقی و رفتاري از جمله اموري هستند که معلول ساختار و محتواي نظام باورها و عقاید دینی و ارزش

هـا و هنجارهـاي    دهنـده ارزش  و انتقال  اند. محتواي کتب درسی در هر نظام آموزشی تعیین کننده آموزش

هـاي   هاي درسی در هر کدام از دورهاجتماعی، فرهنگی و اعتقادي هستند. به همین دلیل نیز محتواي کتاب

هـاي  تحول نیاز به تحلیل و بررسی علمی دارند، تا بر اساس اهداف آموزش و پرورش و نیز متناسب با شیوه

-آموزان تدوین و تألیف گردند. در این پـژوهش کتـاب  دانشنوین تدریس به منظور ارتقاي رشد همه جانبه 

هـاي بیسـت و   گانه مفاهیم اساسـی و مؤلفـه   هاي هفتي متوسطه بر اساس مقولههاي دین و زندگی دوره

،  ي سازمان تدوین کتب درسی مشـخص گردیـده   ها که به وسیلهچهارگانه اهداف در قلمرو باورها و گرایش

هـاي دیـن و   اند. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتواي کتاب گرفتهمورد تجزیه و تحلیل قرار 

هاي اندیشه و آموزان با محتواي متن و قسمتي متوسطه به منظور تعیین ضریب درگیري دانشزندگی دوره

هـا بـه   هـا و مؤلفـه  . بدین منظور، پس از مشخص نمودن مقولهباشد می یاد شدههاي) کتب تحقیق (پرسش

هاي هر درس به عنوان واحدهاي تحلیـل، بـا اسـتفاده از    هاي تحلیل و در نظر گرفتن پاراگرافعنوان مالك

هاي پیشگفته اقـدام گردیـد.    هاي اندیشه و تحقیق کتابروش ویلیام رمی به تحلیل محتواي متن و قسمت

هـاي بیسـت و   و مؤلفـه  گانـه)  هاي مفاهیم اساسی (هفـت نتایج حاکی از آن است که میزان توجه به مقوله
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هاي اول و سوم بیشتر است و مقایسه نتایج حاصـل از  چهارگانه در کتاب دین و زندگی دوم نسبت به کتاب

دهـد کـه    می هاي انجام شده با دبیران درس دین و زندگی نیز نشاننتایج مصاحبهبا  (ISI)ضرایب درگیري

ي مبانی و اصول دین بوده است تا دیگر طوف مقولهها بیشتر معن در تدوین محتواي کتابامیزان توجه مؤلف

ي محتـواي  ي متوسطه نیاز به تجدیـد نظـر در زمینـه    هاي دین و زندگی دورهها. با این اوصاف کتابمقوله

     تدوین شده از سوي سازمان تدوین کتب درسی دارند.

  

 یـن و د ،آمـوزان  ضریب درگیـري دانـش   ،ي جهت داده شده یا مفهومیتحلیل محتوا :هاکلید واژه

  ها.باورها و گرایش، زندگی

  

  مقدمه

هایی با ایمان و عامل به ریزي براي پرورش انسانترین وظایف نظام اسالمی، برنامهیکی از مهم

کند تا آحـاد جامعـه وظـایفی کـه توسـط      تعالیم اسالمی است. انجام این رسالت، فرصتی فراهم می

انقـالب  ده و بـه سـوي فـالح و رسـتگاري گـام بردارنـد.       خداوند تعیین گردیـده اسـت، را انجـام دا   

شکوهمند اسالمی این درس بزرگ، که حیات و بالندگی جامعه اسالمی بستگی بسیاري بـه پویـایی   

معنوي و اخالقی نسل جوان و غناي فرهنگ مذهبی آنان دارد، را بـه مـا آموختـه اسـت. همچنـین      

  شود.تداوم و تکامل انقالب اسالمی میپرورش نسلی مهذب و منزه اخالقی و ایمانی باعث 

انجام این رسالت درکشور ما به عنوان یک جامعه اسالمی، تا حدود زیادي بـه نهـاد آمـوزش و    

هاي درسی به عنوان یک ساز وکـار مـؤثر مطـرح    ده است. در درون این نهاد، کتابش پرورش واگذار

-هدایت و پرورش دینی و اسـالمی دانـش  توانند نقش مؤثري در ها میباشند. محتواي این کتابمی

نقش کتاب در فرایند تعلیم و تربیت فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب براي « .آموزان ایفا کنند

: 1382(ایمـانی و مظفـر،   » آموزان از طریـق آمـوزش اسـت   ایجاد تغییرات مطلوب رفتاري در دانش

116.(  

ی از جایگاه خاصی برخوردار هسـتند. ایـن   هاي درسی قرآن و دیندر این زمینه محتواي کتاب

هـا و  ند که در امر تعلیم و پرورش باورها، بیـنش هستهاي درسی ترین کتابي مهمها از جملهکتاب

، ها توانند نقش مهمی ایفا کنند. در نتیجه توجه به محتواي گنجانده شده در آنهاي دینی میارزش

ریزي و تدوین کتـب درسـی نظـام آمـوزش و پـرورش      هاز ضرورت واالیی برخوردار است. دفتر برنام

هاي قـرآن و دینـی تـالش نمـود و حاصـل ایـن       کشور از اوایل دهه هشتاد در تلفیق محتواي کتاب
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هم اکنون در نظام تعلیماتی کشور مـورد اسـتفاده    "دین و زندگی"تالش کتابی گردید که با عنوان 

-استفاده از آیات قـرآن در بطـن درس  «این تلفیق آموزان و معلمان قرار گرفته است. هدف از دانش

هـا و  کریم و تقویت توانایی درك معناي عبارتمندي به قرائت قرآنهاي دینی با هدف تقویت عالقه

  ).  26: 1385(اعتصامی، » باشدآموزان میکریم توسط دانشتدبر در آیات قرآن

روس دبیرستانی و نیز با توجه به با توجه به جایگاه و اهمیت کتاب دین وزندگی در مجموعه د

اهداف تعیین شده براي این دروس در مقطع متوسطه و ضرورت ارزشیابی و بازنگري محتواي کتاب 

 ،انـد تحلیلی مورد بررسی قـرار نگرفتـه  ي  تاکنون که به شیوه ها مورد نظر، به ویژه از زمان انتشار آن

ر بپـردازد.  ورد نظـ بررسی و مطالعـه کتـب مـ    تحلیل محتوا بهروش پژوهش حاضر در نظر دارد تا با 

گانـه مفـاهیم    هـاي هفـت  هاي مورد استناد جهت تحلیل محتواي کتب دین و زندگی، مقولـه مقوله

ي گانـه هاي بیست و چهـار دو و مؤلفه يتعیین شده درکتاب معلّم (راهنماي تدریس) شماره اساسی

است که در آن تحلیل محتواي  1غالب -البغباشند. طرح تحقیق این پژوهش کممی ها متعلق به آن

در  حاصل از مصاحبه عمیق به عنوان روش کـم غالـب   هاي کمی به عنوان روش غالب و تحلیل داده

  نظر گرفته شده است.

شـیه و   ،2ده شـده داجهـت  تحلیل محتـواي  این پژوهش،نوع تحلیل محتواي استفاده شده در 

و  )و همکـاران  کوئیستبه نقل از پالم ،1385 ي (مزید، 3مفهومیتحلیل محتواي ) یا 2005( شانون

  باشد.  می) 2000( 4یا تحلیل محتواي قیاسی میرینگ

 هـاي  و یا نظریه از قبل تعیین شده هاي در این نوع از تحلیل محتوا، محقق با استفاده از مقوله

و یـا   یادشـده ي  موجود، به تعیین بسامد واحدهاي تحلیل در متن به منظور تعیـین جایگـاه نظریـه   

 پردازد.   می از قبل تهیه شده هاي تشخیص واحدهاي تحلیل مشمول و یا غیرمشمول مقوله

  

  هلبیان مسأ

ي تعلیم و تربیت است. تعلـیم و تربیـت نیـز داراي    لهمسأیکی از مسائل اساسی زندگی انسان، 

ترین انواع تربیت، تربیـت دینـی اسـت، کـه بخشـی از آن      باشد. یکی از مهماي میي گستردهدامنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dominant-Less Dominant 
2. Directed Content Analysis, Shieh & Shannon 
3. Conceptual Content Analysis, Palmquist, et.al 
4. Deductive Content Analysis, Mayring 
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هدف از  که هاي درسی است. البته الزم به ذکر استآموزش معارف دینی در مدارس، در قالب کتاب

آموزش معارف دینی در درس دینی، صرفاً انتقال دانـش نیسـت بلکـه درکنـار ایـن مسـأله (انتقـال        

  دارد:مراد است. همانگونه که رهبري نژاد اذعان میآموزان هم دانش) رشد باور و اعتقاد دانش

امر تعلیم و تربیت انسان کاري پر منزلت، مقدس و در عین حال پیچیده و مشکل اسـت و در   

این میان تعلیم و تربیت دینی از ظرافت و حساسیت خاصـی برخـوردار اسـت و مهـارت و بصـیرت      

ینی، بر خالف تعلیمات دیگر، که به تربیـت بعـد   نماید. زیرا که تعلیم و تربیت دبیشتري را طلب می

و زنـدگی انسـان سـروکار     خاصی از ابعاد وجودي انسان توجه دارند، با کلّیت و تمامی ابعاد وجودي

ها، عالئـق و عـادات و در یـک کـالم     ها، نگرشدارد. و هدف نهایی آن ایجاد تغییر و تحول در بینش

  ).1: 1373نژاد، سازندگی شخصیت دانش آموزان است (رهبري

اي بـر  در هـر جامعـه   و تربیت دینی به طور اخص طور اعمه توان گفت که تعلیم و تربیت بمی

بینی حاکم بر آن جامعه استوار است. بعد از پیروزي انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهـوري  جهان

اي در نظام جایگاه ویژه هاي اعتقادي و اسالمیاسالمی در ایران، اهمیت تربیت دینی و اشاعه ارزش

هاي رسمی کشور عمل به آن مـورد عنایـت و تـوجهی    کشور پیدا نمود و در آموزشتعلیم و تربیت 

  خاص قرار گرفت. 

ي هاي درسی قرآن و تعلیمات دینـی دوره همانگونه که اشاره شد، بعد از تغییراتی که درکتاب

ي کـریم از برنامـه  نـام آمـوزش قـرآن    کتاب مستقلی بـا داده شد،  1380 متوسطه در سال تحصیلی

آموزان حذف و در مقابل آن کتاب جدیـدي بـا عنـوان دیـن و زنـدگی، کـه تلفیقـی از        درسی دانش

کتـاب   آموزان قرار گرفت. محتواي اصـلی هاي قرآن و بینش اسالمی قدیم بود، دراختیار دانشکتاب

 زنـدگی متناسـب بـا طراحـی درس     دین و زندگی بر اساس تعالیم قرآن و سنت است. عنوان دین و

آیات قرآنی  قرار گرفتن .آموزان براي رسیدن به سعادت و خوشبختی استشیوه زندگی دانش مبین

 ترجمـه  را نهـایی از آ قسـمت  ،آموزان ضمن قرائت آیاتکه دانش ، با این هدفدر ابتداي هر درس

اخالقـی و اجتمـاعی و ... کـه     در متن درس هم در مورد مباحث اعتقادي، نمایند، آورده شده است.

   شده است. گنجاندهتوضیحاتی همراه با ، باشد می متن آیات ترجمه اي از

اصلی پژوهش حاضر، پاسخ بـه ایـن سـؤال اساسـی     ي  د، مسألهبیان ش با استناد به مواردي که

، بـر اسـاس اهـداف در    )1387، دوره متوسطه (چـاپ  هاي دین و زندگیاست که آیا محتواي کتاب

کـه   شایان یاد است اند؟هاي ذکر شده در کتاب راهنماي تدریس تدوین یافتهقلمرو باورها و گرایش
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هـاي آمـوزش قـرآن و    ، که آیا با حذف کتـاب اندبوده ین سؤال نیزبه ا در صدد یافتن پاسخ انمحقق

نظـام  هاي تعلیمات دینی و عدم تخصیص زمان خاصی، براي آمـوزش قـرآن در   با کتاب ها تلفیق آن

آموزان از فراگیري قرآن، اعم از قرائت و درك همزمـان مفـاهیم   متوسطه، جامعه هدف، یعنی دانش

هاي درسی به مطالعه و بررسی کتابي  الزم به ذکر است که در زمینه قرآنی فاصله نخواهند گرفت؟

حلیل محتواي ي تها و مقاالت چندي نگاشته شده است، اما در زمینهروش تحلیل محتوا، پایان نامه

هاي تازه نگاشته شده دین و زندگی پژوهشی در حد یک تا دو مورد بیشتر انجام نشده است و کتاب

 "اي تحـت عنـوان  مقالـه از جمله  اندتعدادي مقاله که به صورت موضوعی در این رابطه نگاشته شده

هاي پـژوهش مـذکور   یافته ."نقد و ارزیابی محتواي کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان

هـاي ذکـر شـده در    هاي مـورد نظـر (مؤلفـه   تناسب محتواي کتاب مورد مطالعه با بسیاري از مؤلفه

  ).87: 1386،میرعارفینجداول کتاب معلّم (راهنماي تدریس) را مثبت تلقی نموده است (

  

  اهداف تحقیق

(چـاپ   ههـاي دیـن و زنـدگی دوره متوسـط    هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل محتواي کتـاب 

ي) منـدرج در کتـاب راهنمـاي تـدریس     گانـه  هاي مفـاهیم اساسـی (هفـت   بر اساس مقوله )1387

برگرفتـه شـده از اهـداف در قلمـرو باورهـا و       يهـاي بیسـت و چهارگانـه   ) و مؤلفه1385(اعتصامی،

  ها است.  گرایش

  اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

 هاي بیست و چهارگانـه اهـداف در قلمـرو   لفهي مؤتعیین بسامد واحدهاي تحلیل در زمینه -1

  ها.باورها و گرایش

ي واحـدهاي  ها بر اساس محاسبهبا محتواي کتاب )ISI( 1ـ تعیین ضرایب درگیري فراگیران2

هـا و  ي) اهـداف در قلمـرو باورهـا و گـرایش    گانـه  هـاي مفـاهیم اساسـی (هفـت    واجد مقولهتحلیل 

  واحدهاي تحلیل غیر واجد شرایط فوق.

کارگیري تکنیک ویلیام ه حاصل از ب (ISI)مقایسه نتایج نظرات دبیران با ضرائب درگیري  -3

ي) گانـه  هاي مفاهیم اساسی (هفـت ها از مقولهدر رابطه با میزان برخورداري کتاب) Romey( رمی

  مورد استناد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Index of Students Involvement 
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و زنـدگی  هاي دیـن  ها در مورد این که کتابي کتابدریافت نظرات دبیران تدریس کننده -4

  هاي درس حفظ کند.جدید با تلفیق قرآن و دینی توانسته است، سهم آموزش قرآن را درکالس

هـاي دیـن و زنـدگی    هاي مفاهیم اساسـی و کتـاب  ي آماري بین مقولهبررسی وجود رابطه -5

  ي متوسطه.دوره

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق

هاي آموزشی پرورش، به ویژه در نظاماز عناصر مهم آموزش و  درسی و محتواي آنها هاي باکت

ي عنوان وسیلهه هاي درسی بمتمرکز، که کشور ما نیز در آن رده جاي دارد، قرار گرفته است. کتاب

ها، محتواها باید ضمن کتاب ساز تحقق اهداف کلی و آموزشی هستند. در اینآموزشی فراگیر، زمینه

: 1371نژاد، اراي دقت و اعتبار باالیی باشند (شعاريتوجه به اهداف کلی آموزشی، از نظر علمی نیز د

هاي اساسی نظام آموزشی ایران از دیر باز چگونگی ذکـر مفـاهیم اساسـی دیـن      ). یکی از دغدغه36

هـا  که با ملکه شدن این باورها و گرایش باشد. به طوريآموزان میمبین اسالم و انتقال آنها به دانش

را بـه معنـاي واقعـی مسـلمان      ها آموزان بتوانند آنینی در روح دانشیا به تعبیري دیگر اعتقادات د

  تربیت کنند.

شـوند صـرفاً پـاره اي عالمـت و      می ي باورهاي دینی بر شمردهباورها و اعتقادات که به منزله 

توانند حقیقتی را در ما زنده کننـد. اگـر ایـن حقیقـت اصـیل و      هایی که میاند، عالئم و نشانهنشانه

نمایـد  اصالت خویش را از آن حقیقت اصیل اخذ می ،گاه باورها و اعتقاداتدر ما زنده شود. آنیگانه 

مشتی کلمـات فسـرده و بـی     ها زنده نشود، آن ها و اگر حضور این حقیقت اصیل در ما به واسطه آن

 ).198: 1382گر حقیقتی باشند (عبـدالکریمی، آنکه حکایتشوند، بیها جاري میروحند که بر زبان

بنابراین در شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز، تعلیم و تربیت دینی در حال گذار از چالشی سـخت و  

  سـرعت منتقـل  هـا بـه  ي معاصـر کـه فرهنـگ   هم پیوستهمعبري با پرتگاه فراوان است. در دنیاي به

قـرار   هـا در معـرض التقـاط و انحـالل    شوند و آداب و رسوم زندگی جمعی و فردي اقوام و ملـت می

دارند، تدوین و تعیین هدف، راهبردها و راهکارهاي تعلیم و تربیت دینـی بـه تفکـر و تحقیـق همـه      

 انقـ ها دارند، محقّهاي دینی در زندگی انسانبنا به اهمیتی که باورها و گرایشجانبه نیازمند است. 

هایی کـه  ان کتاببه عنو ي متوسطه،هاي دین و زندگی دورهبه تحلیل محتواي کتاب تا شدندن آبر

ي) گانـه هاي مفاهیم اساسـی (هفـت  اند، بر اساس مقولهآموزشی ما به مسائل دینی پرداخته نظامدر 
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هدف کلی هم فهم این مطلـب بـود    .دنها بپردازذکر شده در جدول اهداف در قلمرو باورها و گرایش

مـتن  تدوین در  ،کتاب راهنماذکر شده در  هاي یاد شده به چه میزان از مقولههاي  که مؤلّفان کتاب

  د:نگردشامل موارد زیر میهفت گانه . مفاهیم اساسی استفاده نموده انددروس 

  ها)گرایشو (اهداف در قلمرو باورها  مبانی و اصول دین: -1

 ;ـ تقویت ایمان به خدا و معاد و توجه به آثار آن در زندگی1

 ;تدبیر خداوند در جهانباوري و احساس حضور و ي غیبـ تقویت روحیه2

ي انسـان در جهـان   مندي به زندگی معنوي با توجـه بـه غایتمنـدي جهـان و آینـده     ـ عالقه3

  ;آخرت

  ;مندي به بهره گرفتن از هدایت الهی از طریق پیامبران و امامان (ع)ـ عالقه4

  .مت اسالمی و برقراري قسط و عدل در جامعهوـ احساس تعهد و مسئولیت در قبال حک5

  کریمقرآن -2

  ;کریم و تدبر در آنـ شوق و رغبت به قرآن6

  .گویی به موضوعات مختلف دینیکریم در پاسخمندي از قرآنـ احساس نیاز و عالقه به بهره7

  سنت و سیره -3

  ;ي اطهار(ع)ي زهرا (س) و ائمهـ تقویت حب به رسول خدا (ص)، حضرت فاطمه8

  ;مان(ع) و پیروي از آنان در عقاید و اعمالـ تقویت عالقه به اسوه قراردادن معصو9

  .ـ تقویت عالقه به کسب معرفت بیشتر به امام عصر(عج) و شوق براي ظهور ایشان10

  انسان در اسالم -4

   ;ـ تلقی مثبت نسبت به منزلت انسان در اسالم11

  ;ـ گرایش به اهداف و غایات انسان از دیدگاه اسالم12

  .یک انسان مؤمنـ عالقه به داشتن خصوصیات 13

  ي اسالمیجامعه -5

  ;ي اسالمیمندي به ایفاي نقش مثبت و سازنده در جامعهـ عالقه14

  ;ي اسالمی به عنوان زن یا مرد مسلمانـ احساس خرسندي و رضایت از عضویت در جامعه15

   ;ـ تقویت احساس تعهد نسبت به سرنوشت مسلمان در جوامع اسالمی16

  .م زندگی خانوادگی مطابق معیارهاي اسالمیمندي به تنظیـ عالقه17
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  راه زندگی (اخالق، اعمال و آداب) -6

    ;مندي به انجام دادن وظایف خود نسبت به خداي متعالـ عالقه18

  ;ـ احساس تعهد نسبت به جامعه و طبیعت پیرامون خود19

  ;هاي زندگی بر معیار هدایت الهیـ تمایل به تنظیم برنامه20

  .رغبت به سازندگی فردي و تعالی معنوي خودـ شوق و 21

  دین در دنیاي جدید -7

  ;ـ احساس رضایت از مسلمان بودن خود در دنیاي امروز22

  ;ي امروزي توانایی دین اسالم در هدایت جامعهـ تلقی مثبت درباره23

ـ احساس تعهد نسبت به حفـظ معیارهـاي اسـالمی در زنـدگی دنیـاي امـروز (اعتصـامی،        24

1385: 62-63.(  

ي اهداف نظام آمـوزش و پـرورش هـر کشـوري، معطـوف بـه ایجـاد و        با توجه به اینکه عمده

ي انتقال این اهـداف نیـز، صـرفاً بـه واسـطه      ;پرورش عقاید و باورهاي مطلوب در افراد جامعه است

اهدافی که در  .)240: 1386پذیر است (ملکی و حاتمی،هاي درسی امکانآموزش و پرورش و برنامه

. به عنوان متصدیان هاي دینی قرار دارندي باورها و گرایشفوق ذکر شده است جزو اهداف درحیطه

ایـی عمـل   به گونـه  یادگیري خود-یاد دهی هاي و شیوه آموزشی هاي روشاگر بتوانیم در امر تربیت 

 مـان مـوزان آنـش داي  درونـی شـده   را از سطح صوري و انتزاعـی بـه سـطح   کنیم که باورهاي دینی 

تـوان ادعـا نمـود کـه امـر       می است که گاه، آن انتقال داده و آنها را نهادینه سازیم )1385(مزیدي، 

گردیـده  آموز ما مصداق عملـی باورهـاي دینـی    و هر دانش تربیت به معناي واقعی خود تحقق یافته

   .است

سـال از   بـیش از ده  گذشـت انجام این تحقیق، بـه ویـژه پـس از    د، آمبا توجه به آنچه در باال 

هاي دین و زندگی در مقطع دبیرستان از اهمیت و ضـرورت بـاالیی برخـوردار اسـت.     آموزش کتاب

ریزان و سیاستگزاران آموزشی، دبیـران  رود که نتایج این پژوهش بتواند مورد استفاده برنامهامید می

  ستان قرار گیرد.آموزان مقطع دبیرو در نهایت دانشمورد نظر  هاي ابن کتاو مدرس

  

  بررسی نظرات اندیشمندان خارجی

و متفکران به طور  هاي گذشته تا کنون مهم بودهیکی از مواردي که در تعلیم و تربیت از زمان
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بحـث در مـورد مـذهب و     ;انـد هایشان به آن پرداختـه مستقیم و یا غیرمستقیم در سخنان و نوشته

نظـران و   در این بخش ابتدا به ارائه نظرات تنی چند از اندیشمندان، صـاحب عقاید دینی بوده است. 

متکلمانی که در رابطه با موضوع مورد بررسی در این مطالعه بـه بحـث پرداختـه و نظراتـی مطـرح      

که از لحاظ موضـوع یـا روش شناسـی بـا      ،برخی از تحقیقات پیشینبه  از آن و پساقدام اند،  نموده

هـاي  . بدیهی اسـت کـه دیـدگاه   اشاره نموده ایماند، نیز سب مطلوبی قرار داشتهتحقیق حاضر در تنا

و  نبـوده  مـد نظـر  عنوان مبانی نظري تحقیق ه کدام ب نظران مورد بررسی در این بخش هیچ صاحب

صرفاً به منظور تبیین هر چه بیشتر موضوع و قلمـرو نظـري آن و نیـز برجسـته نمـودن       ها ارائه آن

موضوع مورد مطالعه، یعنی باورهاي مذهبی و اعتقـادات دینـی، در حـوزه تعلـیم و     جایگاه و اهمیت 

  است.بوده تربیت 

   

  1اشمیت

  :ادننشان ددارعهده  بي دین و مذهاز نظر اشمیت فلسفه

 ;شان استاي محکم از باورهاي دینیـ وظیفه اصلی افراد مذهبی ارائه1

مذهبی بتوانند از عقاید و باورهاي دینی خـود  ـ انجام این رسالت مستلزم این است، که افراد 2

  ;در مقابل کسانی که باورهاي دیگري دارند، دفاع کنند

  ـ این رسالت بدون کنترل معیارهاي سکوالر و بیرونی هم انجام پذیر است.3

هر فرد مذهبی در یک جامعه ائتالفی (چند حزبی) وظیفـه دارد تـا از اعتقـاداتش بـر مبنـاي      

قانونی دفاع کند. این فرد با وجـود اینکـه حـق او در هـدایت موجودیـت منسـجم       مواضع سیاسی و 

مذهبی، حفظ باورهاي مستدل و انتقاد به فرهنگ سکوالر را به چالش کشیده، نباید ترس بـه خـود   

رسد انجام این وظیفه آگهی بخشی به افراد مذهبی اسـت، و انجـام ایـن    راه دهد. بنابراین به نظرمی

  .)1987، 2ري نظام تعلیم وتربیت است (کارتهاي آموزشی و بر عهدهکارها از رسالت

    3ویتگنشتاین

باور دینی یک تعهـد محکـم و سسـتی ناپـذیر اسـت کـه        کهویتگنشتاین بر این عقیده است  

کند و براساس توجیه و مدرك نیست، این باور از این جهـت بـا   تمامی زندگی یک نفر را هدایت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schmidt 
2. Carter 
3. Wittgenstein 
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کننـد اگـر   اعتقادان یکدیگر را رد نمیمتناقض است، که اظهارات معتقدان و بی افکار منکران از خدا

-ي او نظام تعلیم و تربیت مـی دلیل هم نیستند، به عقیدهچه که باورهاي دینی مستدل نیستند، بی

  ).2001، 1تواند در محکم کردن این باورها کمک کند (مارتین

  

  بررسی نظرات اندیشمندان داخلی

  شهید مطهري

  ها و باورهاي مذهبی معتقد است که:در رابطه با گرایش ایشان 

هـاي  رغـم گـرایش  هـایی علـی  هاي ایمانی مذهبی موجب آن است که انسان تالشگرایش

طبیعی فردي انجام دهد و احیاناً هستی و حیثیت خود را در راه ایمان خـویش فـدا سـازد    

قدس پیدا کند و حاکمیت مطلـق بـر   ي تي انسان جنبهاین در صورتی میسر است که ایده

ها تقدس ببخشد و حکم وجود انسان بیابد. تنها نیروهاي مذهبی است که قادر است به ایده

را در کمال قدرت بر انسان جاري سازد. ایمان مذهبی پیوندي اسـت دوسـتانه میـان     ها آن

هاي کلی جهان است انسان و جهان، و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی میان انسان و آرمان

  ).39:  1378(مطهري، 

ایمان مذهبی آثار نیک فراوان دارد چه از نظر تولید «کند که: در ادامه شهید مطهري بیان می

هـاي  بهجت و انبساط، و چه از نظر نیکو ساختن روابط اجتماعی، و چه از نظر کاهش و رفع ناراحتی

  .ن)هما» (ي ساختمان این جهان استالزمه ضروري که

  کنند که:   می در جایی دیگر در رابطه با ایمان مذهبی اینطور اظهار وي

تنها ایمان مذهبی قـادر اسـت کـه انسـان را بـه صـورت یـک مـؤمن واقعـی در آورد. هـم           

خودخواهی و خودپرستی را تحت الشعاع ایمان و عقیده و مسلک قـرار دهـد و هـم نـوعی     

اي کـه مکتـب    نسان در کـوچکترین مسـأله  تعبد و تسلیم در فرد ایجاد کند به طوري که ا

 دارد به خود تردید راه ندهد، و هم آنرا به صورت یک شیء عزیز، محبوب و گـران  می عرضه

بها در آورد در حدي که زندگی بدون آن برایش هیچ و پوچ و بی معنـی باشـد و بـا نـوعی     

تقـدس   ها ایدهتنها نیروي مذهبی است که قادر است به  غیرت و تعصب از آن حمایت کند.

  ).31-30:  1365را در کمال قدرت بر انسان جاري سازد (مطهري،  ها ببخشد و حکم آن

ها و باورهاي مذهبی ایـن  به طور کلی نظر استاد شهید مطهري در رابطه با اعتقادات، گرایش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Martin  
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  ها را به کمال برسانند.توانند، انساناست که این نیروها می

  

  اهللا سبحانیآیت 

معتقد است که اصوالً ایمان و اعتقاد به یک چیز، آن چنان در انسان نسبت به آن حـب   ایشان

ورزد. ایشـان در ادامـه بـه ایـن      مـی  اختیار به آن عشـق کند که گاهی بیو عشق شدیدي ایجاد می

-آورد، میوجود میه در درون انسان ب» احساس«کنند که قدرت و تحرکی که این مطلب اشاره می

   ).128: 1384هاي انسان را نیز تحت تأثیر قرار دهد (سبحانی، شتواند گرای

  

  تحقیقات پیشین

تعـدادي از   بـه  قسـمت،   در این است، که تعلیم وتربیت دینی داراي اهمیت بسزایی جایی از آن

  شود. در این رابطه، اشاره می شده در سایر کشورها تحقیقات انجام

-این مطلب که چگونه یادگیري و آموزش فعالیت در رابطه با 1در تحقیقی که توسط رگنروس

-ریزي درسی افـراد جـوان یـاري مـی    هاي مربوط به تعلیم و تربیت دینی به دستیابی اهداف برنامه

آمده است بنا به اهمیتی که تعلیم و تربیـت دینـی دارد سـؤاالت زیـادي را در مـورد هـدف        ،رساند

انگیزد و آگاهی و نادرست و مفهوم انسان بر می زندگی، اعتقاد به خدا، خود و طبیعت وجود، درست

هـایی را بـراي رشـد روح    دهد و فرصتآموزان را از مسیحیت و دیگر ادیان افزایش میو درك دانش

هاي ادیان گوناگون تشویق ها و سنتآموزان را به فراگیري ادیان، عقاید، ارزشآورد. دانشفراهم می

لیل، تفسیر و ارزشیابی مفاهیم حقیقت، عقیده، ایمان و اخـالق وا  را به بررسی و تح ها کنند و آنمی

  دارد.می

-هایی بـراي دانـش  ي درسی باید فرصتاند که برنامهاین تحقیق به این نتایج رسیده ،در پایان

  آموزان فراهم نماید که بتوانند به موارد زیر بپردازند:

 ها؛بازدید از پرستشگاه  -

 و فلسفی؛ بحث در مورد مباحث اخالقی  -

 هاي گوناگونی دارند؛ها و فلسفهمواجهه شدن با افرادي که ادیان، فرهنگ  -

 هاي خود؛ارزیابی مفاهیم، تمرینات و توجه به عقاید و پاسخ  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Regnerus 
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 هاي مطالعه اصول یک یا چند دین؛فراهم کردن فرصت  -

 و مطالب منسجم. ها ارزش ،حاضر کردن عقاید، اخالقیات -

واحد دین را بـه برنامـه درسـی اضـافه      ،با عنوان آیا مدارس دولتی 1در تحقیقی که توسط زاپر

داشـتند،   کـه مـدارس دولتـی مـذاهب گونـاگونی      کردند؟ انجام گرفته اینطور آمده است، در زمانی

آمـوزان اینگونـه   آموزان مذاهب دنیا را مطالعه کنند، زیـرا کـه دانـش   دریافتند که الزم نیست دانش

د مذاهب دیگر را درك کنند و بـه آنهـا احتـرام بگذارننـد همچنـین قبـول       اند که عقایپرورش یافته

-هاي اخالقی یکسانی را باور دارند. زاپر در ادامه توضیح داد، دانشادیان گوناگون ارزشکه اند کرده

کردند یک دین مشخص صحیح است و دین دیگر نادرست است درعقیـده خـود   آموزانی که فکر می

گرایی را تـرویج  افراد مذهبی نگران بودند، ممکن است این واحد درسی نسبیتتردید پیدا نکردند و 

آموزانی که به دین عقیده داشتند و آنهـایی کـه نداشـتند، بعـد از ایـن واحـد       دهد ولی درصد دانش

  پیدا نشد. ها درسی تغییري در عقاید آن

مطالعـات   رابطـه بـا   در 3به تحقیقات خـانم ریـچ   هنگاشته شد 2اي که توسط رایزینگردر مقاله

  ده، به این صورت اشاره شده است که:داایشان انجام  مذهبی که

  ساله یک درس از مطالعات دینی را در هر هفته بیاموزند؛ 9تا 7آموزان  دانش -

  باشد؛اصول مذاهب مطالعه شده مسیحیت، اسالم و یهودیت می -

آموزند به همین دلیـل  مذهب نیز می آموزند، بلکه ازآموزان در مورد مذهب مینه تنها دانش -

  خورد؛گره می ها مفاهیم دینی با افکار شخصی و تجارب شخصی آن

ي درسی باید فکرکردن در مورد خدا و اخالقیات و بحـث در مـورد وجـود    در محتواي برنامه -

  یا عدم وجود خدا، نیز گنجانده شود.

بوده، جایگاه مهمـی در نظـام آموزشـی    اي برخوردار هاي درسی از اهمیت ویژهدر ایران کتاب 

در نظام آموزشی ایران رکن آموزشی و پرورشـی یعنـی   «نویسد: دارند. فرنودیان در همین زمینه می

ي درسی، محدود به کتاب درسی است که به صورت مرکزي تهیه شده، در اختیـار مدرسـه و    برنامه

ي کار آموز و همچنین برنامهتحصیلی دانش گیرد. از آنجا که ارزشیابی از عملکردآموز قرار میدانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zapor 
2. Risinger 
3. Ridge 
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کتاب درسی یکی از مهمترین ». معلم و مدرسه بر مبناي آن است، از اهمیت بسزایی برخوردار است

شـود. بـه   آموزان در نظام کنونی آموزش و پرورش کشور محسوب میدانش منابع و مراجع یادگیري

، گیـرد آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت مـی هاي عبارت دیگر در کشور ایران بیشتر فعالیت

  از آن جمله: 

هـاي کلـی و   هاي یادگیري جهت تحقـق بخشـیدن بـه هـدف    اي از فرصتـ تدارك مجموعه1

  جزئی آموزش و پرورش از طریق محتواي کتاب امکان پذیر است. 

ف و ي تحصـیلی یـک کتـاب درسـی تـألی     درسی در هر پایه يـ در تمام کشور براي هر ماده2

  گردد.  توزیع می

  سازند.هاي درسی متمرکز میهاي خود را بر محور کتابـ معلمان فعالیت3

  شود. آموز ملزم به خواندن و فهمیدن کتابی است که از برنامه، معرفی میـ هر دانش4

هـاي درسـی اسـت (فرنودیـان،     ـ امتحان و ارزشیابی محدود بـه مطالـب و محتـواي کتـاب      5

1368.(    

-هاي درسی مقاطع مختلف تحصیلی مطالعات زیادي به وسیلهه تحلیل محتواي کتابدر زمین

هـاي  ي مطالعات در رابطه بـا تحلیـل محتـواي کتـاب    ي پژوهشگران انجام پذیرفته است ولی عمده

کـه در روش و یـا    هـا  جـا بـه ذکـر تعـدادي از آن     باشد. در ایندرسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی می

    پردازیم:باشند، میپژوهش حاضر میموضوع نزدیک به 

بررسـی میـزان   "بـه   ، بـه راهنمـایی مزیـدي،   خـود   نامـه ارشـد  ) در پایـان 1385محمودي ( 

به ایـن نتـایج    و پرداخته "هاي خالقیتهاي فارسی و علوم اول راهنمایی از مؤلفهبرخورداري کتاب

-ز هم محتواي آموزشی و کتابمتأسفانه هنو ،رسیده که با وجود اهمیت خالقیت و یادگیري خالق

آموزان ي آموزشی ما هستند، ارتباط کمی با مسائل زندگی مورد نظر دانشها که محور اصلی برنامه

ي درسـی مـا   هاي برنامـه اصل قطعیت از ویژگیو دارد، لذا امکان یادگیري خودانگیخته از بین رفته

هاي درسی خالقیت درکتاب هاي مؤلفهبه  چندانی در کل توجهگیرد که  می وي نیجه. گردیده است

 ده است.گردین

هـاي  تحلیل محتواي کتـاب  " به ، به راهنمایی مزیدي،ي ارشد خود) در رساله1387اسدپور (

بـه ایـن   وي پرداختـه اسـت.    "هاي دموکراسـی ي راهنمایی بر اساس مؤلفهتعلیمات اجتماعی دوره

هـاي  پرسش هاي دموکراسی در متن واز مؤلفهنتایج رسیده است که به طور کلی میزان برخورداري 
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-توان مؤلفـه کتاب اول و دوم راهنمایی اصالً رضایت بخش نیست و فقط درکتاب سوم راهنمایی می

  هایی از دموکراسی مردم ساالري دینی را مشاهده کرد.

نقد و ارزیابی محتواي کتاب درسی دین و زنـدگی  "کیفی با عنوان  ی به روشهمچنین تحقیق

بـه   یاد شده،هاي پژوهش ده است. یافتهگردی) انجام 1383توسط (میرعارفین، "سوم دبیرستان سال

هاي مورد تناسب محتواي کتاب را با بسیاري از مؤلفه ،کیفی یتحقیق آن، یعنیغم روش شناختی ر

  است.  دهنمو مثبت تلقی هاي ذکر شده در جداول کتاب راهنماي تدریس)(مؤلفهنظر 

-تبیین هویت دینی دانـش  "ي کارشناسی ارشد خود با عنوان ) در پایان نامه1385(باریکانی 

هـاي خـود حـول محـور دو     در بررسـی  "آموزان و بررسی ارتباط آن با محتواي کتب دین و زندگی

 ،هاي دین و زنـدگی مطالب و محتواي کتاب سؤال پژوهشی به این نتیجه دست یافته که در مجموعِ

هاي انسان و طبیعت، بدن و قواي زیستی، مؤلفه خانواده و اخـالق  ی یعنی مؤلفهي اساسچهار مقوله

  ي مکفی و مورد نیاز مورد بحث و توجه قرار نگرفته است.فردي به اندازه

بررسی تطبیقی کتاب تعلیمات دینی پیش از انقالب  "اي با عنوان) در مقاله1386شمشیري (

ي ایـن دو کتـاب پرداختـه و بـه ایـن نتـایج       به مقایسـه  "با کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان

آید که رسیده است که با توجه به شرایط و مقتضیات دوران جدید و به ویژه آینده نگري، به نظر می

ي تري را بـراي برنامـه  مناسب الگوي ،درکل، کتاب تعلیمات دینی پیش از انقالب به لحاظ محتوائی

تواند با در نظر گـرفتن  آورد. البته این الگو می می یرستان فراهمدرسی آموزش دینی در سال اول دب

هـاي دیگـري کـه در خـالل     نقاط قوت (به ویژه به لحاظ روشی) کتاب دین و زندگی و احیاناً کتاب

   اند، مورد بازنگري و اصالح قرارگیرد.هاي گذشته تدوین و تألیف شدهسال

هایی که در این بخش مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد،     نامهها و پایاندر یک نگاه کلی به پژوهش

از لحاظ روش تحقیق مشابه با روشی است کـه در ایـن    ها چنین نتیجه گرفت که بیشتر آن توانمی

د روش تحقیق کمی، روش غالـب در  ش . همانگونه که مالحظهستامطالعه مورد استفاده قرار گرفته

هایی کـه در همـین   نامهپایان اند و یاسی پرداختههایی که به تحلیل محتواي کتب درانجام پژوهش

راستا به مطالعه پرداخته، بوده است. هر چند که مطالعات یاد شده هیچکـدام حـول محـور تحقیـق     

ینـد  آاند، معذلک فري متوسطه صورت نگرفتهحاضر، یعنی تحلیل محتواي کتاب دین و زندگی دوره

در تناسب نزدیکی بـا اهـداف و روش تحقیـق در ایـن      ها و اهداف تعیین شده براي آن انجام تحقیق

اي باشند. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده غالباً بیانگر وجود رابطه یا عدم وجود رابطهمطالعه می



 ... هايمقولهمتوسطه بر مبناي ي  ههاي دین و زندگی دور تحلیل محتواي کتاب             

  

 

81

  .استمعنادار بین محتواي کتب و اهداف تعیین شده 

  

  هاي تحقیقسؤال

  هاي اصلی:سؤال

هـاي بیسـت و   ي متوسطه از مؤلفـه زندگی دورههاي درسی دین و میزان برخورداري کتاب. 1

  باشد؟ها به چه صورت میچهارگانه اهداف در قلمرو باورها و گرایش

هـاي مفـاهیم   از مقولـه  هـا  ها از لحاظ میـزان برخـورداري آن  میزان ضریب درگیري کتاب -2

  باشد؟صورت میها به چه ي) ذکر شده در جدول اهداف در قلمرو باورها و گرایشاساسی (هفتگانه

  هاي فرعی:سؤال

هـا از نظـر   نظرات دبیران درس دین و زندگی تا چه حد با ضرایب درگیري محتواي کتـاب  -1

  ها مطابقت دارند؟هاي اهداف در قلمرو باورها و گرایشمیزان برخورداري از مؤلفه

دینی نقصی  هاي دین وزندگی با تلفیق قرآن و آیا از نظر دبیران درس دین و زندگی کتاب -2

  وجود نیاورده است؟ه در اهداف آموزش قرآن ب

بـا  ي متوسـطه  هاي دیـن و زنـدگی اول، دوم و سـوم دوره   ي معناداري بین کتابآیا رابطه -3

  هاي مفاهیم اساسی وجود دارد؟ مقوله توجه به

  

  تعریف مفاهیم کلیدي

  هاي درسیمحتواي کتاب 

-ي متوسـطه مـی  هاي درسـی دوره موجود در کتابمنظور مجموعه اطالعات، متن و مفاهیم  

  گردد.می گیرد و به آنان در قالب تدریس ارائهآموزان قرار میباشد که مورد استفاده دانش

  آموزش متوسطه

یت نظام آمـوزش و پـرورش جمهـوري    لّسومین مقطع رسمی آموزش در ایران است و طبق کُ

  .)1384اسالمی شامل یک دوره سه ساله است (صافی، 

  محتوا

هاي آموزشـی  شود تا ورود آنان را به فعالیتاصول و مفاهیمی است که به شاگردان ارائه می« 

  ).211: 1372(شعبانی،» میسر و رسیدن آنان را به اهداف اجرایی امکان پذیر سازد
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  تحلیل محتواي کمی

می گویند مند و کمی محتواي آشکار را تحلیل محتواي کفن تحقیق براي توصیف عینی، نظام

    ).364: 1375به نقل از لوتان کوي،  1952، 1(برلسون

  تحلیل محتواي کیفی

در این رابطه کوي معتقد است که تحلیل محتوا عمدتا ً در مورد ارتباطاتی کـه معنـاي لغـوي    

رود و نه در مورد ارتباطاتی که داراي معنـاي تلـویحی هسـتند.    نسبتاً مشخص است به کار می ها آن

شود؛ معناي تلـویحی بـه   شناسی به پیام معنایی یا بعبارتی به معنا مربوط می لغوي، در زبانمعناي 

افزاید. امروزه تحلیل شود که صفاتی را به پیام میپیام زیبا شناختی، هیجانی یا احساسی مربوط می

نی هـاي منـزوي و معـا   خواهـد محتـواي پنهـان، ارزش نشـانه    محتوا عملی بلند پروازانه است و مـی 

به نقـل   1952فراموش شده را آشکار سازد، انجام این کار را تحلیل محتواي کیفی گویند (برلسون، 

     ).365-364: 1375از لوتان کوي، 

  

  روش تحقیق

تالش جهت شناخت مسائل و مشکالت آموزشی و فراهم کردن اطالعات مناسـب و روا جهـت   

را  هـا  توان آنهایی که در مجموع میروشطلبد. هاي مختلفی را میهاي منطقی، روشتصمیمگیري

تحلیـل محتـواي    انقـ بندي کرد. در تحقیق حاضر قصد محقّبا عناوین کمی، کیفی و ترکیبی طبقه

چرا که برداشتن نقاب از محور پوشیده و افکار جهـت   بود.ي متوسطه هاي دین و زندگی دورهکتاب

ـ  دهنده کتاب روش 32: 1375، کـوي محتـوا اسـت (  هـاي تحلیـل   ات روشهاي درسی یکـی از نی .(

-غالـب مـی   غالـب ـ  کـم  تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا و نوع طرح تحقیق نیز 

صورت غالـب و از  ه استفاده از یک انگاره (پارادایم) مثالً انگاره کمی ب 2غالب-غالبباشد، در طرح کم

د. در این پـژوهش از روش تحلیـل   شواستفاده میتري ینیانگاره دیگر یعنی انگاره کیفی در سطح پا

محتواي کمی به عنوان روش غالب و از روش مصاحبه عمیق بـا تعـدادي از افـراد مطلـع در قلمـرو      

غالب استفاده گردیده اسـت. گروهـی از دبیـران    تحقیق جهت گردآوري اطالعات به عنوان روش کم

به تدریس درس دین و زنـدگی   92-93ی مجرب درس دین و زندگی و با سابقه که در سال تحصیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Berelson 
2. Dominant- less Dominant  
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ي هدفمند انتخاب و نظرات آنها پیرامون میـزان  اند، به عنوان نمونهي متوسطه مشغول بودهدر دوره

) مندرج درکتاب معلّـم  گانه هاي مفاهیم اساسی (هفتهاي دین و زندگی از مقولهبرخورداري کتاب

ده شـ هـا حاصـل   به روش مقایسه مستمر داده (راهنماي تدریس) استخراج گردید. نتایج حاصل که

هـا تـا   با نتایج حاصـل از ضـرائب درگیـري کتـاب     ها است را ابتدا توصیف و سپس ضمن مقایسه آن

  ایم.  نمودهي تحلیل و تفسیر موارد مشاهده شده حدودي وارد مرحله

  یابیروش اطالع

-از بین چهار روشی که مارشال و راسمن بـراي جمـع   ،دراین پژوهش ها داده آوريروش جمع

  د:ش ي عمیق استفادهاز دو روش اسنادي و مصاحبه ،اندآوري نام برده

دانند زیرا این شیوه صاحب نظران روش اسنادي را بهترین روش جامع می .1شیوه اسنادي -1

  ).119: 1381، 2سمنتر است (مارشال و راها عینینوعی استراتژي تحلیلی است و از سایر روش

ي هـا آوري دادهاي است که بـه هنگـام جمـع   هاي شناخته شدهاز روش .3ي عمیقمصاحبه -2

در ایـن   ).111: 1381گیـرد (مارشـال و راسـمن،    اي مورد استفاده قرار میبه صورت فزاینده کیفی

و  4داکثر تنـوع اولیـه پرداختـه شـد. قواعـد حـ      هاي دادهمطالعه با استفاده از این روش به گردآوري 

، در رابطه با انتخاب اسناد مورد مطالعـه و نیـز انتخـاب افـراد مـورد      5رسیدن به نقطه اشباع شدگی

و اسـنادي   هـاي تحقیـق از افـراد   در راستاي اهـداف و سـؤال  مصاحبه، رعایت گردید. بدین ترتیب، 

 ،)1994مورهـاوس،  ، بـه نقـل از میکـات و    1985، 6بـه اسـتناد لیـنکن و گیوبـا     ،کهاستفاده گردید 

  ند.هبه ما ارائه درا ترین اطالعات در قلمرو موضوع تحقیق و دقیق بیشترینتوانستند  می

  

  تحلیل محتوا

بـراي تحلیـل    8یا تحلیل محتـواي مفهـومی   7داراز روش تحلیل محتواي جهت در این مطالعه

یـه و  بنـا بـه نظـر شـی     ،داراستفاده شد. تحلیل محتواي جهـت هر درس  هاي محتواي متن و سؤال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Documentary 
2. Marshal l & Rossman 
3. Indepth Interview 
4. maximum variation sampling 
5. saturation points 
4. Lincoln & Guba 
7. Directed Content Analysis  
8. Conceptual Content Analysis 
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ي موجـود یـا تحقیقـات     نظریـه  هرگـاه  کـه  هاي تحلیل محتوا اسـت نوعی از روش ،)2005شانون (

، مـورد  یا ناقص هستند و یا توصیف بیشتر آنها سودمند خواهـد بـود   ،پیشین در رابطه با یک پدیده

 هـاي  واحـد امد در روش تحلیل محتواي مفهومی نیـز محقـق بـه تعیـین بسـ     . گیرد می استفاده قرار

-می و یا حتی تصاویر، که مبتنی بر یک نظریه پیشینی است، اقدام ها ، سؤالموجود در متن تحلیل

-را تعیـین مـی  مـورد نظـر  کند و درصدهاي حاصل از شمارش وجود یا عدم وجود واحدهاي تحلیل 

پـردازد  متن مـی نماید. در واقع با این روش به تعیین فراوانی و یا اکتساب کمیت مفاهیم موجود در 

هاي از بر اساس مؤلفه ها). در این پژوهش متن کتاب1997، کوئیستبه نقل از پالم 1385(مزیدي، 

دار یا به عبارتی از روش تحلیل پیش تعیین شده مورد تحلیل قرار گرفت و از تحلیل محتواي جهت

بـه منظـور تعیـین     ،ابتـدا  )ISI( یب درگیـري اگردیـد. بـراي تعیـین ضـر    محتواي مفهومی استفاده 

هـاي هـر درس پرداختـه و سـپس بـا      مـتن و پرسـش  ي  به تجزیه متن،واحدهاي تحلیل مندرج در 

) بسامدهاي مربوط بـه هرکـدام از   1385) (اعتصامی،گانههاي مفاهیم اساسی (هفتاستناد به مقوله

) يهاق (پرسشهاي اندیشه و تحقیرا تعیین نمودیم. بدین ترتیب متن و قسمت یاد شدههاي مقوله

  مورد تحلیل قرارگرفتند. متوسطه ي  دورههاي دین و زندگی کلیه کتاب

  

  پایایی تحقیق

هاي مورد استفاده نیز از اهـداف در قلمـرو   ومقوله بود "پاراگراف"واحد تحلیل در این پژوهش 

مطالعـه از  د. در ایـن  نگرفتـه شـد  برهاي ذکر شده درکتاب معلّم (راهنماي تـدریس)  باورها وگرایش

جهت تحلیل محتواي متن و تشخیص واحدهاي تحلیل مرتبط ) 1385(مزیدي، می تکنیک ویلیام ر

هایی از مـتن موجـود   . براي سنجش پایایی تحقیق قسمتشدو غیرمرتبط با اهداف مذکور استفاده 

تبط مـر  اناز نظر محققـ  ،که یي متوسطه به عنوان واحدهاي تحلیلهاي دین و زندگی دورهدرکتاب

 داناتند، انتخاب و به عنوان نمونه در اختیار تنی چند از اسشدیا غیرمرتبط با اهداف تشخیص داده 

 شـد. شناسی و معارف اسالمی دانشگاه شـیراز قـرا داده   هاي علوم تربیتی و روانهاي دانشکدهبخش

عنوان مرتبط  با انتخاب عدد یک به ،سپس از آنها خواسته شد، تا نظرات تشخیصی خود را در فرمی

تحلیل اعالم دارند. با مقایسه و تطبیق  هايواحد کدام ازدر مقابل هر ،و عدد دو به عنوان غیرمرتبط

باالیی حاصل گردید کـه نشـان ازهمسـوئی نظـرات و در      توافقضریب  ان،نتایج حاصل با نظر محقق

  نتیجه پایایی مطلوب روش تحقیق بود.
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  هاتجزیه و تحلیل داده روش

، یعنـی سـنجش نسـبت    ضرائب درگیريي  به محاسبه مشخص شدن واحدهاي تحلیل،بعد از 

و نتایج حاصـل از   اقدام هفت گانه و واحدهاي تحلیل غیر مشمول هاي بین واحدهاي مشمول مقوله

بحـث و  مقایسـه و  مورد  ،دار یا مفهومیبه روش تحلیل محتواي جهتاستناد با  ،ضرائب درگیري را

ي عمیق بـا تعـدادي از   انجام مصاحبه ضمن ان،اما در بخش کیفی تحقیق، محققبررسی قرار دادیم. 

بـه دادهـاي گـردآوري شـده و      1ا نگاه سـریع یـا اجمـالی   ب ، نشادبیران منتخب و جویا شدن نظرات

یم. با پرداخت ها به تجزیه و تحلیل آن 3هاي مستمر دادهمقایسه و با استفاده از روش ها آن 2سازواري

دست یافته و با انجام کد گذاري  6جانبی هاي به مقوله 5و ساخت مفاهیم اولیه 4ي بازتخصیص کدها

نظـرات   مرکـزي کـه حاصـل    هـاي  پرداختیم. آنگاه مقولـه  8مرکزي هاي به استخراج مقوله 7محوري

روش  ، بـا اسـتفاده از  با نتایج حاصـل از ضـرائب درگیـري    جمعی شرکت کنندگان در تحقیق بود را

 9اسـتروس و کـربین  توضیح این کـه   و بحث و بررسی قرار دادیم. مقایسهمورد  ،توصیفی ـ تفسیري 

) 1994: 122 ،10ساند (مایکوت و مورهاو سه رویکرد را در تجزیه و تحلیل اطالعات کیفی ارائه داده

) رویکرد ، ج12توصیفی ـ تفسیري  ب) رویکرد 11که این سه رویکرد عبارتند از: الف) رویکرد توصیفی

که در بخش مربوط به مصاحبه ابتدا به توصیف نظـرات و سـپس بـه تفسـیر      13.تفسیري ـ تجریدي 

  .ایمنتایج حاصل از مقوالت مستخرج پرداخته

آمادگی در اندیشه و قلب،  -1زندگی هر سه پایه از سه مرحله تحت عناوین:  هاي دین وکتاب

شـود. در ایـن    مـی  قدم در راه تشکیل شده اند. هر مرحله شامل چندین درس -3و  آهنگ سفر -2

به عنـوان   به طور کامل هاي اندشه و تحقیق راقسمتنیز  هاي هردرس وپاراگراف ان،محقق ،تحقیق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Glance looking 
2. Unitizing of data 
3. constant comparative method 
4. Open coding 
5. Concept making 
6. Subsidiary categories 
7. Axial coding 
8. Focal categories 
9. Straus & Corbin 
10. Maykat & Morhouse 
11. Descriptive 
12. Descriptive interpretive 
13. interpretive abstract 
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بـه   با توجه ها مربوط به تحلیل کتابهایی از جداول در ادامه نمونه ند.واحدهاي تحلیل در نظر گرفت

  آورده شده است:فت گانه ه هاي مقوله

  

ي مبانی و اصول تحلیل محتواي متن کتاب دین و زندگی اول متوسطه بر اساس مقوله: 1جدول 
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1  -  -  -  -  -  -  1  1  

2  -  2  1  -  -  3  8  11  

3  -  -  -  -  -  -  8  8  

4  2  -  -  1  -  3  9  12  

5  8  -  1  -  -  9  -  9  

6  -  1  -  -  -  1  -  1  

7  3  -  -  -  -  3  3  6  

8  2  -  -  -  -  2  10  12  

9  1  1  -  -  -  2  8  10  

10  1  -  -  -  -  1  10  11  

11  2  -  1  -  -  3  7  10  

12  1  -  2  -  -  3  10  13  

13  2  -  -  -  -  2  21  23  

14  -  -  -  -  -  -  3  3  

15  1  -  -  -  -  1  -  1  
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16  1  -  1  -  -  2  8  10  

17  -  -  -  -  -  -  17  17  

18  -  -  -  -  -  -  11  11  

  169  134  35    1  6  4  24  جمع

  

دین و زنـدگی اول متوسـطه بـر    هاي اندیشه وتحقیق کتاب تحلیل محتواي قسمت

  ي مبانی و اصول دینمقوله اساس

  

کتاب دین و  مختلف هاي بیست و چهارگانه در بخش هاي مقایسه تعداد تکرار مؤلفه: 2جدول 

  متوسطه بر اساس زندگی اول

  مبانی و اصول دین -1
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1  -  -  -  -  -  -  -  -  

2  -  -  3  -  -  3  2  5  

3  -  -  -  -  -  -  3  3  

4  1  -  -  -  -  1  3  4  

5  -  -  -  -  -  -  2  2  

6  -  -  -  -  -  -  -  -  

7  3  -  -  -  -  3  -  3  

8  1  -  -  -  -  1  1  2  

9  3  -  -  -  -  3  2  5  

10  -  -  -  -  -  -  5  5  
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11  -  -  -  -  -  -  3  3  

12  -  -  -  -  -  -  6  6  

13  -  -  -  -  -  -  3  3  

14  -  -  -  -  -  -  2  2  

15  -  -  -  -  -  -  -  -  

16  -  -  -  -  -  -  5  5  

17  -  -  -  -  -  -  1  1  

18  -  -  -  -  -  -  1  1  

  50  39  11  -  -  3  -  8  جمع

  

  ي مبانی و اصول دینمقوله: 3ي  شماره جدول

  مبانی و اصول دین -1
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  50  11  -  -  3  -  8  پرسش

  -  22  -  -  6  -  16  درصد پرسش

  169  35  -  1  6  4  24  متن

  -  59/20  -  /.59  5/3  3/2  20/14  درصد متن

  219  46  -  1  9  4  32  مجموع

  -  21  -  17/2  56/19  69/8  56/69  درصد
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کتاب دین و  مختلف هاي بیست و چهارگانه در بخش هاي مقایسه تعداد تکرار مؤلفه: 4جدول 

  و اصول دین ي مبانیمتوسطه بر اساس مقوله زندگی اول

  

  پایه

مفاهیم  هاي دارايدرصد مجموع واحد

هاي بیست و چهارگانه در اساسی و مؤلفه

  متن

مفاهیم  هاي دارايدرصد مجموع واحد

هاي بیست و چهارگانه در اساسی و مؤلفه

  پرسش

  22  59/20  اول متوسطه

  33/33  05/39  دوم متوسطه

  05/21  74/24  سوم متوسطه

  

ي متوسطه بر هاي دین و زندگی دورهآموزان با محتواي کتابدرگیري دانشضریب : 5جدول 

  کریم و سنت و سیره هاي قرآناساس مقوله

  پایه
  ضریب درگیري با

  متن

ضریب درگیري با 

  اندیشه و تحقیق
  میانگین  مجموع

  34/0  68/0  31/0  37/0  اول متوسطه

  20/0  40/0  25/0  15/0  دوم متوسطه

  44/0  88/0  46/0  42/0  سوم متوسطه

 

میانگین ضریب درگیري متن و بخش اندیشه و تحقیق در کتاب دین و زندگی سوم متوسـطه  

  و در کتاب اول بیشتر از دوم است. اول و دوم هاي بیشتر از کتاب

  

هاي دین و زندگی اول، دوم و سوم هاي مفاهیم اساسی کتابمجذور خی کل مقوله: 6جدول 

  ي متوسطهدوره

  سطح معنی داري  درجه آزادي  هاکتاب

 14  دین و زندگی اول، دوم و سوم متوسطه

  

001/0 

  

P<./oo1 

  

تحلیـل مشـمول مقولـه     هاي مورد مطالعه از لحاظ واحد هاي رابطه آماري معناداري بین کتاب

 مفاهیم اساسی مالحظه شده است.
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هاي دیـن و  پاسخ به سؤاالت تحقیق و توصیف نتایج حاصل از تحلیل محتواي کتاب 

  ي متوسطهزندگی دوره

اهـداف   هاي بیست و چهارگانهي متوسطه از مؤلفههاي درسی دین و زندگی دورهآیا کتاب -1

  باشند؟ می ها برخورداردر قلمرو باورها و گرایش

 فوق هاياز مؤلفه اول متوسطهزندگی  در پاسخ به این سؤال میزان برخورداري کتاب دین و 

  :بودبه این صورت 

 46ي مبـانی و اصـول دیـن    هاي مربـوط بـه مقولـه   بسامد واحدهاي تحلیل در رابطه با مؤلفه 

  ؛مورد

ي انسـان در اسـالم و جامعـه    هـا مقولـه  ؛مورد 58کریم و سنت و سیره برابربا ي قرآنهامقوله 

ق، اعمـال  ي راه زنـدگی (اخـال  هـا هاي مربوط به مقولهمؤلفهو در خصوص مورد  31اسالمی برابر با 

  .به دست آمده است مورد 29وآداب) و دین در دنیاي جدید 

بـه  نیـز   هاي بیست و چهارگانهاز مؤلفه دوم متوسطهمیزان برخورداري کتاب دین و زندگی  

  د:بو این صورت

 112ي مبـانی و اصـول دیـن    هاي مربوط به مقولـه بسامد واحدهاي تحلیل در رابطه با مؤلفه 

ي انسان در اسـالم و جامعـه اسـالمی    هامقوله ;مورد 43کریم و سنت و سیره آني قرهامقوله؛ مورد

 18(اخـالق، اعمـال وآداب) و دیـن در دنیـاي جدیـد       هاي راه زندگیلهقومو در ارتباط با  مورد 41

  است. مشخص شده مورد

چهارگانه به ایـن   هاي بیست واز مؤلفه سوم متوسطهمیزان برخورداري کتاب دین و زندگی 

  د:گزارش شصورت 

-ي قـرآن هـا مقولـه  ;مورد 75ي مبانی و اصول دین بسامد واحدهاي تحلیل در رابطه با مقوله

و در  مـورد  32 ي انسـان در اسـالم و جامعـه اسـالمی    هـا مقولـه  ;مـورد  102کریم و سنت و سیره 

نشان داده مورد  9 تنها جدید ي راه زندگی (اخالق، اعمال وآداب) و دین در دنیايهامقولهخصوص 

  .شده اند

-هاي مفـاهیم اساسـی (هفـت   ي متوسطه از مقولههاي درسی دین و زندگی دورهآیا کتاب -2

  باشند؟ها برخوردار میگانه) ذکر شده در جدول اهداف در قلمرو باورها و گرایش
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تحلیل محتواي متن کتـاب درسـی دیـن و    حاصل از 1میزان ضرایب درگیري اینکه هبا توجه ب

ي هـا )، مقولـه =25/0ISIي مبانی و اصـول دیـن برابـر بـا (    در رابطه با مقوله اول متوسطهزندگی 

هاي انسان در اسالم و جامعه اسالمی مسـاوي  )، مقوله=37/0ISIکریم و سنت و سیره معادل (قرآن

)16/0ISI=20/0داب) برابر بـا ( هاي راه زندگی (اخالق، اعمال و آ) و مقولهISI=   تعیـین گردیـده (

بـا محتـواي فعلـی    مـورد مطالعـه   توان نتیجه گرفت که کتاب دین و زندگی اول متوسطه است، می

محتـواي کتـاب یـاد    هاي مفاهیم اساسی آشنا کند. به عبارت دیگرآموزان را با مقولهتواند دانشنمی

  است. تدوین گردیدهضعیف  ت گانه بسیارمفاهیم اساسی هف هاي توجه به مقولهدر زمینه  شده

کتاب دیـن و   اندیشه و تحقیقهاي قسمتمربوط به نتایج حاصل از میزان ضرایب درگیري 

-ي قـرآن هـا )، مقوله=38/0ISIبرابر (ن ي مبانی و اصول دیدر رابطه با مقوله ،زندگی اول متوسطه

  اسـالم و جامعـه اسـالمی برابـر بـا      هـاي انسـان در   ) مقوله=31/0ISIکریم و سنت و سیره معادل (

)16/0 ISI= (در قسمت اندیشه و تحقیق . در ضمن هیچ یک از واحدهاي تحلیلگزارش شده است 

ند. نتایج به دسـت آمـده بیـانگر ایـن     بودراه زندگی (اخالق، اعمال و آداب) برخوردار ن هاي از مقوله

 ، بـا محتـواي فعلـی،   اول متوسطههاي اندیشه و تحقیق کتاب دین و زندگی قسمت که است مطلب

هاي مفاهیم اساسی آشنا کند و کتاب در ایـن  دانش آموزان را در حد قابل قبولی با مقو له تواند نمی

  ده است.نموزمینه هم ضعیف عمل 

هـاي  در مـورد مقولـه   دوم متوسطههاي دین و زندگی در رابطه با تحلیل محتواي متن کتاب

  ي مبـانی و اصـول دیـن برابـر بـا      ري به دست آمده اسـت: مقولـه  این ضرایب درگی ،مفاهیم اساسی

)64/0 ISI=15/0کریم و سنت و سیره معادل (ي قرآنها)، مقولهISI=هاي انسان در اسالم )، مقوله

هاي راه زنـدگی (اخـالق، اعمـال و آداب) مسـاوي بـا      ) و مقوله=14/0ISIو جامعه اسالمی برابر با (

)06/0ISI=.(  

ي دهند که مطالب کتاب دین و زندگی دوم متوسطه در رابطه با مقولـه را نشان مینتایج این  

مبانی و اصول دین نسبتاً خوب عمل کرده است و کتاب توانسته است تا حدودي آنچـه را کـه نیـاز    

ي آموزان را به خوبی با بقیـه دانش فوق آموزان در این زمینه بوده است، را بیان کند. اما کتابدانش

  ها ضعیف عمل شده است. که در سایر مقوله چنین عنوان کردتوان می ، بنابراینها آشنا نکردههمقول

 اندیشه و تحقیـق هاي نتایج حاصل از تعیین میزان ضرایب درگیري دانش آموزان با قسمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Index of Students Involvement 
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ي مبـانی و اصـول دیـن    هاي مفاهیم اساسی به این صورت است: در رابطه با مقولهدر رابطه با مقوله

هـاي انسـان   ، مقولـه )=25/0ISIکریم و سنت و سیره معادل (ي قرآنهامقوله )،=44/0ISIرابر با (ب

هاي راه زندگی (اخالق، اعمـال و آداب) و  ) و مقوله=25/0ISIدر اسالم و جامعه اسالمی مساوي با (

  ).=05/0ISIدین در دنیاي جدید برابر با (

ـ   گرفتتوان نتیجه می بنابراین ت نگـارش  که کتاب دین و زندگی دوم متوسطه با وجـود کیفی

هاي مفاهیم اساسـی  مقوله آموزان را باتواند دانشهاي اندیشه و تحقیق نمیفعلی در رابطه با قسمت

  آشنا کند و در این زمینه نیز ضعیف عمل کرده است. 

سـوم متوسـطه    نتایج حاصل از تعیین میزان ضرایب درگیري با مـتن کتـاب دیـن و زنـدگی     

ي مبانی و اصول باشد: در رابطه با مقوله می هاي مفاهیم اساسی به این صورت) با مقوله1387چاپ(

هـاي  ) مقولـه =42/0ISIکـریم و سـنت و سـیره معـادل (    ي قرآنها) مقوله=32/0ISIدین برابر با (

گی (اخـالق، اعمـال و   هـاي راه زنـد  ) و مقولـه =11/0ISIانسان در اسالم و جامعه اسالمی برابر بـا ( 

). با توجه به نتایج به دست آمده کتـاب دیـن و   =02/0ISIآداب) و دین در دنیاي جدید مساوي با (

  ها ضعیف عمل کرده است.زندگی سوم متوسطه نیز در رابطه با این مقوله

هاي اندیشـه و تحقیـق در   آموزان با قسمتنتایج حاصل از تعیین میزان ضرایب درگیري دانش

ي مبانی و اصول دین برابـر  هاي مفاهیم اساسی به این صورت است: در رابطه با مقولهه با مقولهرابط

هـاي انسـان در   ) مقولـه =46/0ISIکریم و سنت و سـیره معـادل (  ي قرآنها) مقوله=ISI 26/0با (

) و دیـن  هاي راه زندگی (اخالق، اعمـال و آداب ) و مقوله=11/0ISIاسالم و جامعه اسالمی برابر با (

  ).=06/0ISIدر دنیاي جدید مساوي با (

بـا   مورد مطالعهتوان نتیجه گرفت که کتاب دین و زندگی سوم متوسطه میاز نتایج یاد شده  

کـارآیی الزم بـراي آشـنا کـردن     ، هـاي اندیشـه و تحقیـق   قسمتدر  ،ی و محتوایی فعلیکمساخت 

  در این زمینه نیز کتاب ضعیف عمل کرده است.هاي مفاهیم اساسی را ندارد و آموزان با مقولهدانش

ها از نظـر  آیا نظرات دبیران درس دین و زندگی با ضرایب درگیري محتواي کتاب -3

ها مطابقت هاي مفاهیم اساسی اهداف در قلمرو باورها و گرایشمیزان برخورداري از مقوله

  دارند؟

ي متوسـطه  دیـن و زنـدگی دوره  هـاي  هاي به دست آمده از کل کتابدرگیريمجموع ضریب 

ي مبانی و اصول دین ها در رابطه با مقولهبیانگر این نتایج است که تقریباً پنجاه درصد مطالب کتاب
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هاي انجام شده با دبیران نیز به ایـن نتیجـه رسـیدیم، کـه تقریبـاً شصـت درصـد        مصاحبه است. در

  باشد.  ها کامل میکتاب البي مسائل اعتقادي مطدر زمینهکه دبیران هم معتقد بودند 

هاي آنها نتایج حاصل از ضرایب درگیري کریم و سنت و سیره و مؤلفههاي قرآندر مورد مقوله

آمـوزان  به خوبی بـه دانـش  فوق را ي  هامقوله مرتبط بااند مطالب ها نتوانستهکتابکه  دهدمی نشان

شده نیز نشان دهنـده همـین مطلـب اسـت.     هاي دبیران در مصاحبه انجام ارائه دهند. بررسی پاسخ

-ها در رابطه با سنت وسیره ارائه شده است، مطالـب مفیـد و مـورد نیـاز دانـش     مطالبی که درکتاب

در به گونه اي تدوین شوند کـه  ها کتابشایسته است که محتواي باشد، اما کافی نیست. آموزان می

  دهند. ار قردانش آموزان  در اختیاراین زمینه اطالعات بیشتري 

هاي راه زندگی (اخالق، اعمال و آداب) و دین در از ضرایب درگیري مقوله نتایج به دست آمده

انـد و مطالـب   طور ضعیفی عمل کردهه ها بها در این زمینهکتاب که دهددنیاي جدید نیز نشان می

در مصـاحبه   هـاي دبیـران  نشده است. بررسی پاسـخ  در متن دروس گنجانده آموزانمورد نیاز دانش

 ،ي اخالقیـات در زمینه ،که دبودن بر این باورانجام شده نیز نشان دهنده همین مطلب است. دبیران 

عمده و اساسی  . در حالیکه نیازهايندست، ناچیز و غیر مؤثّر هها بسیارکمدر کتابمطالب ارایه شده 

کـه در   اسـت مسائل اخالقی و یا مسـائل مـذهبی جدیـدي     دانش آموزان ما در حال حاضر پیرامون

  ها به این موضوعات پرداخته نشده است.و متأسفانه در کتاب ندسته روه روب ها جامعه با آن

هاي انسان در اسالم و جامعه اسالمی ضعیف ضرایب درگیري به دست آمده در رابطه با مقوله 

دبیـران   نیـز،  هاي انجام شدهدر مصاحبه .باشد می مینهها در این زمطالب کتاب کمبودو بیانگر  بوده

   ند.به میان نیاوردها صحبتی این مقولهمنتخب ییرامون 

زندگی با تلفیق قـرآن و   و هاي دینآیا از نظر دبیران درس دین و زندگی، کتاب -4 

  نیاورده است؟ دینی نقصی در اهداف آموزش قرآن به وجود

 هـا ن کتابافمؤلّ ،ي متوسطه آمده استهاي دین و زندگی دورهي کتابهمانطور که در مقدمه

آموزان آموزش دهند. بـا توجـه   سعی کرده اند، تا معارف اسالمی را با استناد به آیات قرآنی به دانش

هـاي انجـام   د. در مصاحبهشدنکریم با کتاب بینش اسالمی تلفیق به این موضوع کتاب آموزش قرآن

آموزان آیـات قرآنـی   که دانش زمانی زیرا، ،دو کتاب راضی بودند ان از تلفیقنآدبیران، بیشتر  باشده 

کنند. در نتیجه تلفیق ایـن دو  ر درك میو بهت بیشتر را مفهوم آیات کنندخوانند و ترجمه میرا می

  کریم به وجود نیاورده است.کتاب نقصی در آموزش قرآن
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ي زنـدگی اول، دوم و سـوم دوره  هـاي دیـن و   ي معناداري بین کتـاب آیا رابطه -5 

  هاي مفاهیم اساسی وجود دارد؟ مقوله با توجه بهمتوسطه 

هاي مفاهیم کل مقوله )، در رابطه با6ي  (جدول شماره ه نتایج آزمون مجذور خیک همان طور

داري بـین کـل   ا ي معنـ رابطـه دهـد،   مـی  نشان ي متوسطهاساسی در سه کتاب دین و زندگی دوره

هـاي دیـن و زنـدگی اول، دوم و سـوم     کتاب درهاي مفاهیم اساسی مقوله مشمولواحدهاي تحلیل 

مفـاهیم اساسـی در    هاي به عبارت دیگر، میانگین واحدهاي تحلیل واجد مقوله متوسطه وجود دارد.

اب اول گـزارش  کتاب دین و زندگی سوم متوسطه بیشتر از اول و دوم و در کتاب دوم بیشتر از کتـ 

    شده است.

  

  نتیجه گیري

هـا  چـالش  رو است. یکـی از ایـن  ه هاي رو به تزاید روبي امروز در تربیت دینی با چالشجامعه

تربیـت دینـی خـود را     هـا  ي ساخت زدایی است، ساختارهاي مفهومی که ما اکنـون بـا آن  خصیصه

توان به ساختار دور و می در این مورد است،دهیم در برابرموج ساخت زدایی متزلزل شده سامان می

هـاي نـامطلوب   در ساختار دور که در گذشته رایج بود، دور داشتن افراد از محیط .نزدیک اشاره کرد

توانسـت خـود را حفـظ    جهت تربیت امکان پذیر بود و فرد با ماندن در محیط تربیتی مطلـوب مـی  

سـأله از بـین رفتـه اسـت و محـیط مطلـوب و       ي ارتباطات این منماید ولیکن امروز به دلیل گستره

اسـت کـه تربیـت دینـی      به وضوح مشخص بنابراین،نامطلوب در یک جا کنار هم فراهم شده است. 

در گرو فهـم صـحیح دیـن     ها هایی قرار دارد که رویارویی با این چالش نسل جوان ما در برابر چالش

ي آن فهم صـحیحی از  توان به وسیلهه میی کهای ). از جمله راه136: 1386است (بختیار نصرآبادي،

هاي ذکر شـده در  هاي دینی با توجه به مؤلفهوجود آورد، تدوین کتابه آموزان بدین در ذهن دانش

ایـن   .باشدها که در کتاب معلم (راهنماي تدریس) آمده، میجدول اهداف در قلمرو باورها و گرایش

ها به ایـن صـورت اسـت کـه در     ر گرفتن این مؤلفهجدول داراي بیست و چهار مؤلفه است. سیر قرا

هاي مبانی و اصول دین و سپس قـرآن کـریم، سـنت و سـیره، انسـان در      آموزان با مؤلفهابتدا دانش

ي دین در دنیاي جدیـد  اسالم، جامعه اسالمی، راه زندگی (اخالق، اعمال و آداب) و در آخر با مؤلفه

توانـد از نظـر محتـوا تـا     ها مـی ي دینی با توجه با این مؤلفههاشوند. لذا تدوین دقیق کتاب می آشنا

  به وجود آورد. ها آموزان را به فهم صحیح دین نزدیک کند و الزام عملی را در آناندازه اي دانش
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ها، بیـنش  توانند شناختهاي دینی در اصل به عنوان ابزارها و محتواهایی هستند که میکتاب

آمـوزان را بـه درك مفـاهیم، حقـایق و     آموزان ایجاد نمایند تـا دانـش  نشهاي الزم را در داو مهارت

تـا بـا    نـد سـعی نمود  اندر این مطالعـه محققـ   ،هاي زندگی مادي و اخروي برسانند. بنابراینتعمیم

بـه تعیـین    ،بر اسـاس روش ویلیـام رمـی    ،ي متوسطههاي دین و زندگی دورهتحلیل محتواي کتاب

هـاي بیسـت و چهارگانـه    هاي مفاهیم اساسـی و مؤلفـه  مقوله مذکور از هايمیزان برخورداري کتاب

، سـعی  هـا باد. درکنار تحلیل محتواي کتن) بپرداز1386ها (اعتصامی،اهداف در قلمرو باورها و گرایش

 یاد شده هاها در کتابرا در مورد کاربرد این مقوله ها شد تا با انجام مصاحبه با دبیران دینی نظر آن

  .میجویا شو

هـاي  ي متوسـطه و ضـعف  هاي دین و زندگی دورهبا نگاه کلی به نتایج حاصل از تحلیل کتاب

آمـوزان بـا   موجود در محتواي آنها از لحاظ اهداف مورد نظر از یکطرف و با توجـه بـه اینکـه دانـش    

ر اي دو به طـور گسـترده  ه هاي دینی، اعتقادي و فکري گوناگونی مواجهه بود چالش شرایط فعلی با

هـاي  ضروري است تا محتواي کتـاب  ،هاي اجتماعی و دینی قرار دارندها، ارزشمعرض سایر فرهنگ

بـه فراگیـران نشـان    را هاي اجتماعی و دینـی  ها، ارزشرو شدن با فرهنگه دین و زندگی روش روب

اشـاره  ها به این مـوارد  دهد. آنچه مورد توجه است اینکه در جدول اهداف در قلمرو باورها و گرایش

پرداخته نشـده اسـت. امیـد     ها ها به طور دقیق به آنتابي کین محتوادوتو هنگام تألیف  ،اام ،شده

اصالح براي  هر چند کوچکراه کاري است که نتایج حاصل از این مطالعه و مطالعات مشابه بتوانند 

  .ارایه دهندن محترم افي مؤلّي متوسطه به وسیلهدین و زندگی دوره هاي باو اعتالي محتواي کت

  

  ي کاربرديپیشنهادها

گردد که سازمان تدوین کتب درسی، در تجدید نظر نسبت به اصالح و یـا تغییـر   پیشنهاد می 

گذرد، اقدام نماید و در این رابطـه   می هاي دین و زندگی که چند سالی از تدوین آنهامحتواي کتاب

  :ریمدا می موارد زیر معطوفریزان درسی را به نظران و برنامهتوجه صاحب

قابل فهم نمودن مطالب از لحاظ عینیت بخشی به مطالب و امکـان عملـی شـدن آنهـا در      -1 

 آموزان؛دانش رفتار

ي جهانی شدن در عصر حاضر و اشاره به پیامدهاي این پدیـده و تـأثیراتی   توجه به پدیده -2 

 گذارد؛ می آموزانکه در نگرش دینی دانش
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هاي ادبیـات، تـاریخ و جامعـه شناسـی     ارتباط افقی و عمودي مطالب کتاب با کتابایجاد  -3 

 ها؛براي هر چه بیشتر کاربردي کردن مطالب کتاب

ها به نحوي که نوجوانان بتواننـد آنهـا را   کاربردي شدن موضوعات، مسائل و مطالب کتاب -4 

 درك و هضم نمایند؛  

هـاي  هر درس متناظر به اهداف مورد نظر و مؤلفـه در ها) محتوا و اندیشه تحقیق (پرسش -5 

  د؛وشتدوین مرتبط با آنها 

تدریس نوین که داراي بینش وسـیع در امـور    هاي مند و آشنا به روشجذب معلمان عالقه -6

 د؛نمذهبی بوده و از توان و قدرت جاذبه باالئی برخوردار باش

ـ  ،آمـوزان ایـن مقطـع تحصـیلی    براي دانش ،اخالق اسالمی عنوانبا  یهایتدوین کتاب -7 ه ب

  با موضوعات اخالقی فراموش شده. ها هر چه بیشتر مأنوس کردن آن منظور

  

  وهشیژپیشنهادهاي پ

دین و زندگی از منظـر اهـداف اخالقـی و اجتمـاعی در      هاي انجام تحلیل محتواي کتاب -1

 ;نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران

ران، مدرسین و کارشناسان حوزه اخـالق بـه منظـور ارایـه راه     بررسی دیدگاه صاحب نظ -2

 ;اخالق عملی باشد هاي دین و زندگی که مشمول مؤلفه هاي کارهایی براي تدوین کتاب

انجام تحقیقاتی به صورت کیفی به منظور فهم ادراك واقعـی دانـش آمـوزان از مفـاهیم      -3

  در زندگی فردي و اجتماعی اشان. ها و میزان اثربخشی آن ها اخالقی مندرج در کتاب

  

  هاي تحقیقمحدودیت

  ;تحقیقات خارجی بخشهاي اعتقادي در کمبود پیشینه تحقیق در زمینه باورها و گرایش -1 

ها توسط محقق به منظور انجـام مصـاحبه و کسـب    ن کتابافعدم امکان دسترسی به مؤلّ -2 

  ;نظرات آنها

ایران به منظور مقابله و مقایسه نتایج حاصـل از ایـن   کاستی منابع و تحقیقات مشابه در  -4

 ;مطالعه با نتایج مطالعات قبلی

اهداف در قلمـرو باورهـا و    هاي تحلیل مشمول مقوله هاي احتمال عدم تشخیص دقیق واحد-5
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  . چاپ اول. تهران: انتشارات سمت. درآمدي بر روانشناسی ).1371(. اکبرشعاري نژاد، علی .8

). چـاپ  هاي آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تـدریس ). مهارت1372(. شعبانی، حسن .9

  اول. تهران: انتشارات سمت.

ت دینی پیش از انقالب با کتـاب دیـن   بررسی تطبیقی کتاب تعلیما). 1386(.شمشیري، بابک  .10

  و زندگی



98 1395اول، بهار و تابستان ي  شمارهي ششم،  دوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش

. تهـران: انتشـارات   خالصه مجموعه مقاالت همایش شهید بهشتی و آموزش و پـرورش  .11

  مدرسه. 

 . تهران:آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه ).1384(. صافی، احمد .12

  انتشارات سمت.

مبانی نظـري تعلـیم و تربیـت دینـی در      اي ازآسیب شناسی پاره). 1382(. عبدالکریمی، بیژن .13

. چـاپ  مجموعه مقاالت همایش آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پـرورش . ایران

  اول. تهران: الهادي.  

شرکت . 2کتاب معلم راهنماي تریس قرآن و تعلیمات دینی ). 1368فرنودیان، فرج اهللا .( .14

  درسی ایران. تهران  هاي چاپ و نشر کتاب

 ترجمۀ علی پارسائیان و .روش تحقیق کیفی). 1377(. ب، گرچن ،راسمن ن وکاتریمارشال،  .15

  هاي فرهنگی.محمد اعرابی. چاپ دوم. تهران: دفتر پژوهش

 .ي محمـد یمینـی دوزي سـرخابی   ترجمه .آموزش و پرورش تطبیقی ).1375(. کوي، لوتان .16

  تهران: انتشارات سمت.

 .ي محمد یمینـی دوزي سـرخابی  ترجمه .آموزش و پرورش تطبیقی ).1375(. ــــــــــــ .17

  تهران: انتشارات سمت.

هاي فارسی و علـوم اول راهنمـایی از   بررسی میزان برخورداري کتاب ).1385(.محمودي، رضا  .18

. استاد راهنما: دکتـر محمـد مزیـدي. دانشـگاه     نامه کارشناسی ارشد. پایانهاي خالقیتمؤلفه

  شیراز.

. هـا هاي تحقیق کیفی و تحلیل کیفـی داده بر روشاي مقدمه). 1385(.مزیدي، محمد  .19

  .رازیدانشگاه ش ،یو روان شناس یتیانتشارات دانشکده علوم ترب ،یجزوه درس

جـزوه درسـی،   مقدمه اي بر جامعه شناسی آموزش و پـرورش.  ). 1386مزیدي، محمـد .(  .20

  انتشارات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز. 

چـاپ   ). (انسـان و ایمـان   ایی برجهان بینی اسـالمی مقدمه). 1378(.مطهري، مرتضی  .21

  هفدهم. تهران: انتشارات صدرا.

چـاپ تهـران:    ایی برجهان بینی اسالمی (انسـان و ایمـان ).  مقدمه). 1365(.ـــــــــــ .22
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    انتشارات صدرا.

هـاي  بررسی تطبیقی سیماي پیامبراعظم(ص) در کتـاب ). 1386(.ملکی، حسن، حاتمی، جواد  .23

سـیماي پیـامبر    مجموعه مقاالت نخستین همایش بین المللـی  .درسی کشورهاي اسالمی

  . چاپ اول. تهران: انتشارات مدرسه.هاي درسیاعظم (ص) و برنامه

نقد و ارزیابی محتواي کتاب درسی دیـن و زنـدگی سـال    ). 1386(.میرعارفین، فاطمه سادات  .24

، 2و1، شماره هاي نوین تربیتینامه اندیشهفصل .سوم دبیرستان (کتاب تأکید بر برنامه درسی

  .1-87، صص3دوره

  انگلیسیب. 
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