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 چکیده
های تربیتی در برنامه درسی ملی در کتب پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل میزان توجه به شاخص

ی متوسطه دوم اجرا شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پژوهش کیفی و دوره 9و  0زندگی درسی دین و 

ی متوسطه در سال تحصیلی های دین و زندگی دورهرویکرد پژوهش کاربردی بود. جامعه پژوهش، کتاب

 عنوان نمونه در نظری متوسطه بهدوره 9و  0های دین و زندگی صورت هدفمند کتاببود که به 31-39

ها تدریس صورت کتاب درسی در دبیرستانگرفته شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، اسنادی بودند که به

های پژوهش نشان داد شوند. برای استخراج اطالعات، از روش تحلیل محتوای توصیفی استفاده شد. یافتهمی

ها شناخت و معرفت، گرایش تم کلی؛ 9ی متوسطه دوم، بر اساس دوره 9و  0کتاب دین و زندگی  -5که؛ 

های مفهومی تعداد کل مؤلفه -0و عمل و رفتار، منطبق با برنامه درسی ملی نگاشته شده است.  و تمایالت

های که بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه فراوانی بود 099و  959های دین و زندگی به ترتیب دارای کتاب

های از یافتهها و تمایالت بود. های محور گرایشط به مؤلفهمحور شناخت و معرفت و کمترین فراوانی مربو

ی مؤلفان کتاب دین و زندگی، افزایش شناخت افراد نسبت به توان نتیجه گرفت که اهتمام ویژهپژوهش می

 .ها و تمایالت و عمل به فرامین، توجه چندانی نشده استاصول اساسی و فروع دین است و به بحث گرایش

 های تربیتی، برنامه درسی ملیتحلیل محتوا، کتاب دین و زندگی، شاخص :کلمات کلیدی
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 411/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

 بیان مسئله مقدمه و

بینی اسالمی که بر مبنای جهانبر اساس برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایرآن

های فرهنگی و تربیتی و سازوار با مبتنی بر ارزش»استوار است؛ محتوای آموزشی باید 

ها و تجربیات یادگیری ای منسجم و هماهنگ از فرصتی، مجموعههای دینی و قرآنآموزه

ها را باشد که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه

گذاری عناصر و (. در هدف50: 5935)برنامه درسی ملی، « صورت پیوسته فراهم آوردبه

مختلف حیات طیبه، جامعیت،  های آموزشی، شکوفایی فطرت و دستیابی به شئونعرصه

( 51های تعلیم و تربیت مبنا قرارگرفته است )همان: یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت

 شود.هایی معین میکه با شاخص

ها در هر یک از مکاتب تربیتی با توجه به دیدگاه آن مکتب نسبت به انسان این شاخص

بررسی رفتار  ،ر مکتب رفتارگرایی، هدفد»مثال عنوانشود. بهو اهداف تربیتی تدوین می

دانند. لذا آشکار موجودات زنده است و انسان را نیز همچون دیگر موجودات زنده می

)سیف، « دانندرفتارگرایان هدف از تعلیم و تربیت را کسب یا تغییر رفتارهای مختلف می

های ذهنی گرایان توجه خود را معطوف به فرایند(. از طرف دیگر شناخت021 :5930

در این دیدگاه . »حاصل فرایندهای ذهنی است ،رفتارها آناند. از دیدگاه کرده

شناسان توجه به وجه تمایز انسان از سایر حیوانات یعنی عقل، تفکر و سایر فرایندهای روان

 (.021 همان:) «اندذهنی کرده

لهی از طریق تحقق رساندن انسان به مقام قرب ا ،تربیتاز هدف  در نظام تربیتی اسالم»

آوردن انسان است که بتواند متخلق به ر بخشیدن به استعدادهای بالقوه و متوازن و متعادل با

هدف کلی از تربیت  ،بنابراین (؛93 :5939زاده، )ابراهیم «اخالق الهی و انبیاء و اولیاء شود

متعال ای است که انسان محبوب و مرضی خداوند و رسیدن به مرحله« خداگونه شدن»

جویی را های فطری و حقیقتپیامبران ابتدا گرایش ،شود. جهت رسیدن به این هدف کالن

ها زمینه عمل آگاهانه سپس با دادن شناخت و معرفت به انسان و کردندها بیدار میدر انسان

ها و )مقوله( گرایش محورسه های قرآنی، بر اساس آموزهدند؛ یعنی نمورا فراهم می
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 ناخت و معرفت )فرایندهای ذهنی( و رفتار ازنظر اسالم دارای اهمیت استتمایالت، ش

شناخت و (، 5930الدین و بازارگادی )ی تاجبه گفته. (3-51: 5935)برنامه درسی ملی، 

د منجر به نتوانتنهایی نیز میها بهند، اگرچه که گرایشهست تمایالت هر دو مقدمه رفتار

 .فقط با شناخت و بصیرت ممکن است رفتار عالمانه ید ولنرفتار شو

هدف تعلیم و تربیت »به نظر رفتارگرایان در ارزیابی مکاتب ذکرشده، باید گفت که 

شناختی ازجمله احساس، ادراک، های دیگر روانکسب رفتارهای مختلف است و پدیده

. به ردگیآشکار موردبحث و بررسی قرار می در پرتو رفتار ،اندیشه و سایر فرایندهای ذهنی

 :5930)سیف،  «کنندشناسان یادگیری را تغییر در رفتار تعریف میهمین جهت این روان

توجهی به ذهن و فرایندهای »محدودیت این دیدگاه آن است که ی افروز، . به گفته(021

در مورد  ،ندارد و تنها بر اساس رفتارهای شخص افرادعالئق و انگیزه در  آن و تمایالت،

ازجمله محاسن این دیدگاه آن ». (30: 5939)افروز، « کنداو قضاوت میذهن یا نگرش 

توان رفتار راحتی میها و مشاهده بهمشاهده و عینی است، با آزموناست که چون رفتار قابل

 (.021: 5930)سیف، « گیری کردهفرد را انداز

های تاج پدیدهصورت وسیله یا سرنخی برای استنباط و استنگرایان، رفتار را بهشناخت

برخالف رفتارگرایان . دهندگذرد موردتوجه قرار میشناختی یا آنچه در ذهن انسان می

ها بیشتر معطوف به بلکه عالقه آن .گرایان رفتار آشکار فرد موردتوجه نیستبرای شناخت

، الدین و بازارگادی)تاج ستا هافرایندهای ذهنی است که به اعتقاد آنان رفتار ناشی از آن

گرایان تغییرات حاصل در فرایندهای هدف تعلیم و تربیت برای شناخت»رو . ازاین(5930

 .(021همان: ) «درونی و ذهنی شخص است نه ایجاد تغییر در رفتارهای آشکار او

گیری رفتار شناسان اگرچه به فرایندهای ذهنی که یکی از مبانی اصلی شکلاین روان

اند. از طرفی فرایندهای ذهنی الت و عالئق غافل شدهولی از تمای ،توجه دارند ،است

گیری نیستند. مکتب اسالم از جهتی مشابه رفتارگرایان و راحتی قابل سنجش و اندازهبه

هم به و  عینیبه رفتارهای هم گرایان و از جهتی با آنان متفاوت است. چون اسالم شناخت

)باقری،  کندآمیخته می ها نیزت و انگیزهتوجه داشته و این دو را با تمایال فرایندهای ذهنی

5933). 



 417/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

تواند بعد شناختی دین )اعم از شناخت خداوند، استدالل عقلی و اقامه برهان اگرچه می

را  انسانتنهایی جهان، انسان و معاد و ...( را بهبود بخشد و به استحکام آن کمک کند اما به

کند؛ بنابراین آنچه ه بایدهای دین ملزم نمیجام دادن عمل و تکالیف دینی و التزام بنبه ا

 ،ها و فرایندهای ذهنی فرد که ناشی از علم و دانش اوستدهد تنها الیهرفتار را شکل می

رفتار فرد را  ،بلکه هم معرفت و شناخت و هم عالقه، انگیزه و تمایل به انجام کار .نیست

های روانی، دیگر مجموع فعالیتعبارت. به(5930الدین و بازارگادی، )تاج دهدشکل می

که رفتار و کردار هر فرد نمودار و ترجمان آن هستند  احساسات، افکار )ذهنی( و عواطف

 .(5933)باقری،  ستا هافعالیت

مثلثی است که سه ضلع آن رفتار،  ،توان گفت تربیت مبتنی بر اسالمدرمجموع می 

هاست. هرسه ضلع این مثلث گیزهفرایندهای ذهنی )معرفت و شناخت( و تمایالت و ان

ها هم به سمت توحید و یگانگی جهت تربیت الزم و مکمل یکدیگر بوده و جهت آن

گذاران برنامه درسی ملی، نظران و سیاستبه اعتقاد صاحب. (5939)احمدی،  خداوند است

باشد و های محورهای یادشده، برگرفته از آیات قرآن و سخنان ائمه )ع( میشاخص

های: علم و دانش، شامل شاخص )معرفت و شناخت( فرایندهای ذهنی محور» اند از:تعبار

های: رفتار شامل شاخصعمل و  محورتفکر و تعقل، معرفت و بصیرت، نقد و ارزیابی، 

 و محورعبادت  گرایی،عمل شناسی اجتماعی، عفت و پاکدامنی،تعهد و مسئولیت

)برنامه درسی ملی، « پذیریوالیتو لهی حب ا هایتمایالت شامل شاخصها و گرایش

بندی شدند ولی بشدت با دسته محورها تحت سه . اگرچه این شاخص(00-51: 5935

 شوند:اختصار توضیح داده میکه در ذیل بههمدیگر مرتبط هستند 

حضور شیء یا »طور خالصه علم را چنین تعریف نمود: توان بهمی :علم و دانش -5

در علم حضوری است و حضور صورتش در علم  شئیحضور خود  .صورت آن نزد عالم

 (.953 :5930، سرشت، حسینی و ایرانی، اعرافی، پاک)کاردان «حصولی

علم نقطه مقابل جهل و به معنای وضوح و ثبوت چیزی آمده » ،بنا بر تعریف دیگر

امبر اکرم به پی« و قل رب زدنی علما» 559در سوره طه آیه «  .(19 :5931)مطهری،  «است

شود که از درگاه الهی افزایش علم خود را طلب کند و درآیات دیگر قرآن )ص( امر می
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و ... همواره کسانی که اهل علم  51و عنکبوت آیه  31، نحل آیه 032کریم مانند بقره آیه 

های دیگر شوند و همین کاستی علت بسیاری از کاستیو آگاهی نیستند، سرزنش می

 (.19-11همان: ) «شودشمرده می

سوی معلوم و تفکر را کوشش اهل نظر فکر را قوه کوبنده علم به» :تفکر و تعقل -0

 بشر انگیزترین اعمال ذهنیانسانی و شگفت تاین قوه برحسب نظر عقل، زیربنای حیا

به معنای رسیدن به مجهول و حل آن از طریق معلومات متناسب در  تفکر .اندمعرفی کرده

تفکر انسان » به فرموده امام علی )ع(. (31 :5931)مطهری،  «ارزشمندی دارد پایگاه ،اسالم

کند تا آنجا که ساعتی تفکر برتر از عبادت یک سال را به سمت نیکویی و عمل دعوت می

اساس پذیرش دین تعقل، تفکر و انتخاب آگاهانه است و بر همین مبنا  .برشمرده شده است

در قرآن تفکر و تعقل هدف فهم (. 93: 5939از سجادی، )به نقل « اصول دین تعبدی نیست

ها عنوان یک شاخص زیربنایی اگر به آن توجه نشود، ریشهآیات الهی است. این شاخص به

افال یتدبرون القرآن ام علی قلوب »و بنیه اصلی تدین دچار فرو کاهی و سستی خواهد شد. 

هایشان قفل نهاده شده کنند یا بر دلنمیها در قرآن تدبر ( آیا آن09)محمد، آیه « اغفالها

خواند و کسانی را که مل درآیات الهی فرامیأاست. قرآن کریم مردمان را حتی به تدبر و ت

 دهدکنند مورد سرزنش قرار میاندیشی با آیات خدا برخورد میبدون تعقل و ژرف

 (.5933)باقری، 

ر مسیر هدایت انسان و کارگیری عقل دبصیرت، نوعی به»معرفت و بصیرت:  -9

ها با نور عقل، استفاده از روشنگری آن است. قرآن کریم با ترغیب به بینا کردن دل

کند. خداوند کنند، کوران واقعی معرفی میرا که از این نیرو استفاده نمی ییهاآن

هایی گردند که بدان تعقل کنند و کنند تا صاحب دلفرماید: آیا در زمین سیر نمیمی

ها هایی که در سینهشوند، بلکه دلها کور نمیهایی که بدان بشنوند؟ پس همانا چشمگوش

درواقع بصیرت و بینش، نوری درونی است که . (91 :شوند. )حججای دارند، کور می

که قرآن کریم فرموده: و جعلنا له کند؛ چنانشخص با آن نور، در میان مردم، زندگی می

راهه و حقیقت را از ( انسان به سیر بصیرت، راه را از بی500 :)انعامنوراً یمشی به فی الناس. 

کند و نیز ها، درست گزینی میشناسد و نیز درگرفتن اطالعات و دادهامر غیرحقیقی، بازمی



 416/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

که بصیرت و بینش )ع(، آن کند و به فرموده امام علیگویی می، درستیدر ارائه نظر و رأ

 (.99: 5939)سجادی، « ارزش استت و بیاو، نادرس ینداشته باشد، رأ

نقد به معنی جدا کردن خوب از بد و ظاهر ساختن عیوب یا محاسن »نقد و ارزیابی:  -9

شده با آنچه ارزیابی عبارت است از مقایسه آنچه انجام»(. 5513: 5919)عمید،  «کالم است

ملکی بیرجندی و  ،)اعرافی «هاباید انجام گیرد، جهت شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه

با اشاره به  (،532سوره بقره )آیه قرآن کریم در . (031 :5932، صادق زاده قمصری

کنند، میاستدالل مشرکان که پیروی روش پدرانشان را برای رد دعوت پیامبران مطرح 

خواند که اگر روش تلویحاً آنان را به بازنگری و ارزیابی روش و مسلک گذشتگان فرامی

( 09)آیه  عبس سورهدر  .بود آن را بپذیرند و اال نه یارهای فطری و عقلی سازگارآنان با مع

ترین کارهای حیاتی انسان را گوشزد کرده و نسبت به تبعیت هم دقت و نگاه نقادانه در مهم

 .(5939)به نقل از سجادی،  دهدو تقلید کورکورانه و محض دیگران هشدار می

ه ولی به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر والیت از ماد»پذیری: والیت -1

ای در کار نباشد، یعنی اگر دو چیز آنان چنان به هم متصل باشند که که فاصلهنحویاست به

در (. 91 :5933مطهری، ) «شودکاربرده میولی به ،ها نباشدای در میان آنهیچ فاصله

است و ازنظر اسالم دو نوع والیت اختیاری تعریف دیگر والیت به معنی تصدی و صاحب

والیت و  که اجتناب از همدلی با کفار و منافقان و طاغوت است ؛والیت منفی: وجود دارد

یا أیها »فرماید: از سوره نساء می 13آیه  .(90 همان:مثبت که در راستای والیت الهی است )

بیانگر آن است که یکی  هین آیا« الذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و اولی أالمر منکم

از خصوصیات تربیتی فرد مسلمان، پذیرفتن والیت خداوند متعال، رسول اکرم )ص( و 

خصوصیات اعتقادی و علمی و رفتاری در  ها ومعصومین و کسانی است که در ویژگی

ی به پذیرتیوال. « (5930الدین و بازارگادی، )به نقل از تاج مسیر آن بزرگواران قرار دارند

کنندگان نیست، قیدوشرط در برابر نظام حکومتی و حکومتمعنی زور پذیری و تسلیم بی

ساالری و بلکه به معنای قبول حاکمیت علم و عدالت و مشارکت برای تحقق شایسته

 .(12 :5939)ذو علم،  «صالح بر زمام امور جامعه استشراف نخبگان ذیاِ
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غزالی حب و بغض را « حیاء علوم الدینا»حب الهی: مطهری به نقل از کتاب  -1

میل طبع به شیء که در ادراکش لذت است و  به معنیحب »کند: گونه تعریف میاین

)مطهری، « نفرت طبع به شیئی که در ادراکش درد، تعب و سختی نهفته باشد به معنیبغض 

طریقی برای و شکلی و همسانی و محبت سوی هممحبت راهی است به» .(31 :5933

. ؛ بنابراین دوست داشتن نیازی اصیل برای آدمی استاست دستیابی به کمال مطلوب

دلیلی است بر وجود محبت در ذات اقدس الهی؛ زیرا  ،آمیختگی فطرت انسان بامحبت

توان پذیرفت که محبت بدون آنکه در خداوند سبحان باشد آن را در آدمی به ودیعت نمی

 در کند،ای از رحمت بیکران خود لطف مید به بندهدیگر وقتی خداونعبارتبگذارد. به

ترین شاخص برای یک فرد مسلمان، مهم. حقیقت او را مورد محبت خویش قرار داده است

های خود رشد و تعالی اخالقی و تربیتی این است که محبوب خدا باشد و با رفتار و ویژگی

 .(33)همان: « حب الهی را به دست آورده باشد

های تربیت اسالمی، احساس ترین شاخصاز مهم» :شناسی اجتماعیمسئولیتتعهد و  -3

و المؤمنون و المؤمنات »ولیت اجتماعی است. ئوظیفه در برابر جامعه و توجه به تعهد و مس

معروف و ( امربه35)توبه، آیه « بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

بطه برادری اسالمی و والیت متقابل اعضای جامعه است و نهی از منکر که برخاسته از را

ضرورت حفظ و حراست از حدود الهی در جامعه که درآیات فراوانی از قرآن کریم 

تنها فرد را اسالم نه». (5933)کشاورز، « دهدذکرشده است، اهمیت این شاخص را نشان می

ه فرد را ازنظر اجتماع هم مسئول داند، بلکبرای خود و در مقابل خداوند مسئول و متعهد می

انسان تو تنها ازنظر شخصی  یامعروف و نهی از منکر همین است کهداند. امربهو متعهد می

مقابل اجتماع خویش هم مسئولیت و  در و فردی در برابر ذات پروردگار مسئول نیستی تو

 .(11 :5915)مطهری،  «تعهد داری

خالقی و شرعی توسط زنان و مردان نامحرم در رعایت موازین ا» :عفت و پاکدامنی -3

های متقابل و پاکدامنی و عفت در رفتار، ها و حرمتتوجه به حریم برخورد با یکدیگر،

ت. های تربیت دینی استرین شاخص( از مهم95و  92نگاه، پوشش و ... )نور، آیات 

از خودنمایی،  نساء اجتناب 91مائده و  19سوره لقمان،  53و  53طبق آیات  ،همچنین
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بینی و برخورداری از تواضع و فروتنی در برابر پدر، طلبی و خودبزرگفخرفروشی، برتری

در نظام  ژهیو( که به13: 5939)ذوعلم، «های مهم تربیت دینی استمادر و معلم از شاخص

 .وپرورش توجه بدان ضروری استتربیتی آموزش

یی و برخورداری از روحیه تالش و گراتربیت اسالمی مستلزم عمل گرایی:عمل -3

إنما المؤمنون الذین »حجرات  51کریم درآیات  فعالیت و مجاهدت درراه خداست. قرآن

آمنو باهلل و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبیل اهلل اولئک هم 

« لمع المحسنینوالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و إن اهلل » تعنکبو 13و « الصادقون

دهد و کسانی را بخش بودن قطعی مجاهدت درراه خدا را مورد تأکید قرار مینتیجه

مایه ایمان و معرفت به جهاد و تالش داند که با پشتوانه و دستراستی مسلمان میبه

پردازند. البته نگاه اسالم به عمل تنها جنبه کمی و فیزیکی آن نیست بلکه برخورداری از می

 (.5933)کشاورز،  شودو صداقت، روح عمل و عامل ارزش یافتن آن تلقی می اخالص

بنابراین روح « انجام کاری به انگیزه و قصد تقرب الی اهلل»عبادت یعنی » :عبادت -52

سرشت، حسینی و ، اعرافی، پاک)کاردان «عبادت و انگیزه اصلی آن قرب الهی است

عبادت خاص و عبادت عام. نوع »نوع است:  عبادت در اصطالح دو .(153 :5930، ایرانی

و شود اطالق می و حج و جهاد و ... بر اعمال شرعی خاصی نظیر نماز و روزه صرفاً ؛اول

و مراد در « گیردهرگونه عملی است که به انگیزه قرب الهی انجام می»منظور از عبادت عام 

. با توجه به (102 همان:) «دگیراینجا همان معنای عام است که معنی اول را نیز در برمی

جن و انس را فقط برای اینکه « و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»قرآن کریم:  آیات

و حقیقت عبادت هم  ، هدف از آفرینش، عبادت(11مرا بپرستند آفریدم )ذاریات، آیه 

لی که در برنامه درسی ماست « قرب إلی اهلل»است. درنتیجه تنها هدف آفرینش  «تقرب»

وپرورش، به آن تأکید فراوان شده ترین هدف در نظام آموزشعنوان اصلی(، به02: 5935)

عنوان یک نظام آموزشی وپرورش ایران بهکه در سطح جهانی، آموزشطوریاست، به

طور های متعدد در این زمینه است. بهشده است. شاهد این مدعا، پژوهشدینی شناخته
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های درسی ایران، محتوا و ( با عنوان کتاب0223) SAIC5نمونه؛ در گزارش پژوهشی 

طور مستقیم و غیرمستقیم به ارائه تعالیم ها بهشده است که در تمام کتابزمینه، گزارش

ی جایگاه صلح ای درباره( با مطالعه0221) 0مذهب شیعه اقدام شده است. جرویس و توبیین

های درسی که تأکید بر اسالم در تمام کتاب های درسی ایران به این یافته رسیدنددر کتاب

(، میدگلی 0223) 9(، تانیا0259) 9های دیگر مانند هیلر و هیلرایران وجود دارد. در پژوهش

ها از طریق محتوای ( اهمیت انتقال مفاهیم و ارزش5333) 1( و ریبا0229) 1و اندرمان

 ها( بسیار مهم توصیف شده است.دروس )کتاب

سو و تناسب اهداف آموزشی با محتوای برنامه ها از یکمفاهیم و ارزشاهمیت انتقال 

هایی که به بررسی و تحلیل محتوا بر اساس اهداف درسی از سوی دیگر، ضرورت پژوهش

کند. چراکه عدم تناسب بین تعیین شده در برنامه درسی ملی بپردازند را صدچندان می

لم و متعلم را در مسیر نادرست و ناهموار اهداف تعیین شده و محتوای برنامه درسی، مع

 سازد.های نظام آموزشی را غیرممکن مییابی به آرماندهد و دستقرار می

های تربیت دینی مندرج در برنامه درسی ملی، به ازآنجاکه توجه به اهداف و شاخص

این سازی است، در لحاظ تربیتی حائز اهمیت و دارای آثار و پیامدهای تربیتی و انسان

ی متوسطه دوم، بر اساس میزان توجه به این های درسی دین و زندگی دورهپژوهش، کتاب

های مربوط گیری مفاهیم، مضامین و پیامشود و تالش شده ازنظر جهتمقوله بررسی می

به اصل تربیت دینی، مورد تحلیل قرار گیرد. گفتنی است دوره متوسطه دوم از این نظر 

اند و زمینه یافتهفراد در آن به سطوح باالیی از تفکر انتزاعی دستواجد اهمیت است که ا

بنابراین ؛ برای تربیت دینی مبتنی بر عقالنیت و خردورزی آنان بیشتر فراهم گردیده است

ی ی متوسطههدف موردنظر در این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دوره

                                                                                                                                        
. Science Applications International Corporation1 

2. Groiss, Thoobian 
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های زیر پاسخ رسی ملی بوده است تا به پرسشهای تربیتی در برنامه ددوم بر اساس شاخص

 داده شود:

ی متوسطه به دوره 9و  0های درسی دین و زندگی به چه میزان در محتوای کتاب -5

 ی درسی ملی، توجه شده است؟های تربیتی مندرج در برنامهمباحث مرتبط با شاخص

ی درسی دین و هاهای تربیتی در محتوای کتابهای شاخصمیزان توزیع مؤلفه -0

 ی متوسطه چگونه است؟دوره 9و  0زندگی 

ی متوسطه به دوره 9و  0های درسی دین و زندگی به چه میزان در محتوای کتاب -9

 ی درسی ملی توجه شده است؟های تربیتی مندرج در برنامهمحورهای مفهومی شاخص

 روش پژوهش

تحلیل »شده است. ی انجاماین پژوهش با رویکرد کیفی و شیوه تحلیل محتوای توصیف

دار و کمی محتوای رسانه عنوان یک فن پژوهش برای توصیف عینی، نظاممحتوا به

: 5939تا(، ترجمه نصر و همکاران، )گال، بورگ و گال )بی« ارتباطی تعریف شده است

تواند رابطه متغیرها و شبکه ارتباطات را نه در سطح، بلکه در عمق مشاهده و ( که می590

دار از (. تحلیل محتوا شامل یک تحلیل نظام5939زاده، رسی کند )منادی، عابدی و طالببر

متن بوده و کدگذاری در آن بر اساس مفاهیم و معانی موردنظر و عملیاتی نمودن متغیرها 

 (؛599: 5939تا(، ترجمه نصر و همکاران، گیرد )گال، بورگ و گال )بیصورت می

پردازد و ارتباط موجود میان مفاهیم را به دست مفاهیم می بنابراین، محقق به پاالیش

بندی مفاهیم موردنظر، به عملیاتی کردن بررسی آورد و از طریق کدگذاری یا طبقهمی

مضمون واحدهای »یابد. واحد تحلیل در این پژوهش، مضمون است. محتوا دست می

مضمون، »(. به بیان دیگر، 599: 5939)سرمد، بازرگان و حجازی، « معنادار یک متن هستند

 (؛921: 5933)ساروخانی، « ی پیام موردتوجه استپیام خاصی است که از جانب فرستنده

ی اهداف تربیت دینی مندرج در برنامه بنابراین، در این پژوهش، تمام مضامینی که درباره

های دهعنوان دابرداری شدند و بهدرسی ملی، در کتاب دین و زندگی وجود داشته، فیش

 ی کدگذاری و شمارش آماده گردیدند.پژوهش برای مرحله
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ی متوسطه دوم بودند های دین و زندگی دورهجامعه مورد مطالعه این پژوهش، کتاب

 مورد استفاده قرار گرفتند. 9و  0طور هدفمند کتاب دین و زندگی که به

ر مبنای های درسی بها، چک لیست تحلیل محتوای کتابابزار گردآوری داده

به  5935های تربیتی مندرج در برنامه درسی ملی بود که سند مکتوب آن در سال شاخص

تصویب شورای انقالب فرهنگی رسیده است. با توجه به نتایح بررسی و تحلیل، در این 

فرم، سه مؤلفه )یا محور( اصلی در ارتباط با مفاهیم مرتبط با مقوله تربیت دینی تعیین شده 

 د از:انکه عبارت

 الف( دانش، معرفت و شناخت نسبت به خود، خدا و هستی

 ها و تمایالتب( گرایش

 ج( عمل و رفتار

های فرعی دیگری نیز تعیین گردیده که برای هرکدام از این سه مؤلفه )یا محور(، مؤلفه

 اند از:عبارت

شناسی، شناسی، امام. دانش، معرفت و شناخت: خداشناسی، خودشناسی، نبوت5

ادشناسی، حکومت اسالمی، شناسایی هدف خلقت، چرایی و لزوم هدایت، انواع مع

 هدایت، فرجام هستی، قدرت تمییز حق و باطل، آشنایی با احکام

ها و تمایالت: عشق و محبت به خالق، اعتماد و توکل، عزت نفس، اراده و . گرایش0

 تصمیم، گرایش به دین، پایبندی درونی

معروف و نهی از منکر، عفاف و . عمل و رفتار: عبادات )نماز، روزه، انفاق، ...(، امربه9

مداری، تشکیل خانواده، تربیت فرزند، مشارکت و همکاری حجاب، کار و تالش، قانون

 اجتماعی

های آوری اطالعات در این پژوهش، همین چک لیست یا فهرست مؤلفهابزار جمع

های تربیتی است که منطبق بر برنامه ی مرتبط با مقوله شاخصمربوط به سه مؤلفه اصل

های درسی، (. واحدهای تحلیل در کتاب51-05: 5935وپرورش است )درسی ملی آموزش

ها، هر عبارتی که حاوی مفهوم، مفهوم، مضمون یا کلمه است که با خواندن محتوای کتاب
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ها شمارش شخص شده و فراوانی آنهاست، ممضمون و یا کلمه مربوط به هرکدام از مؤلفه

 گیرد.ها، مورد پردازش و تحلیل قرار میشده و سپس با گزارش فراوانی و درصد آن

 هایافته

های پژوهش به تفکیک در سه قسمت تشریح شده در این قسمت، نتایج بررسی پرسش

 است:

و  0گی های درسی دین و زندنتایج پرسش اول پژوهش: به چه میزان در محتوای کتاب

های تربیتی مندرج در برنامه درسی ملی، ی متوسطه به مباحث مرتبط با شاخصدوره 9

 توجه شده است؟

های های دین و زندگی دوره متوسطه به لحاظ توجه به شاخص: نتایج تحلیل محتوای کتاب1جدول 

 تربیتی به تفکیک محور، مؤلفه و پایه
 مجموع پایه سوم یه دومپا هامؤلفه محورها

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

 

 

 

دانش، 

 معرفت

 و شناخت

 %5.3 59 - - %9 59 خداشناسی

 %0 59 - - %9.1 59 خودشناسی

 %1.3 93 - - %51.9 93 معادشناسی

 %3.1 12 %51.1 12 - - نبوت شناسی

 %02.9 590 %91.3 590 - - امام شناسی

 %9.5 03 %3.1 03 - - ت اسالمیحکوم

 %5.1 55 - - %9.1 55 شناسایی هدف خلقت

 %0.1 53 - - %1.3 53 چرایی و لزوم هدایت

 %5.9 52 - - %9.5 52 شناخت انواع هدایت

 %1.9 91 - - %59.9 91 فرجام هستی

 %0.3 02 %9.5 50 %0.1 3 شناخت حق و باطل

 %0.5 51 - - %9.3 51 آشنایی با احکام

 %0/10 991 %19 099 %15.9 530 مجموع

 

 

 %2.3 1 - - %5.1 1 عشق و محبت به خالق

 %2.3 1 - - %5.3 1 اعتماد و توکل
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 هاگرایش

 و تمایالت

 %9.9 95 %1.0 09 %0.0 3 عزت نفس

 %5.1 55 %5.1 1 %5.1 1 اراده و تصمیم

 %5.1 55 %5.1 1 %5.1 1 گرایش به دین

 %5.9 52 %5 9 %5.3 1 ونیپایبندی در

 %5.3 59 %5.3 3 %5.3 1 حق طلبی

 %50.9 33 %50.5 93 %50.3 92 مجموع

 

 

 

 

 عمل و رفتار

عبادات )نماز، روزه، 

 انفاق..(

03 3.3% - - 03 9% 

امربه معروف و نهی از 

 منکر

55 9.1% - - 55 5.1% 

 %9.0 09 - - %3.9 09 عفاف و حجاب

 %2.3 1 - - %5.3 1 کار و تالش

 %9.0 09 %9.5 50 %9.1 55 مداریقانون

 %55.9 32 %02.3 32 - - تشکیل خانواده

 %0 59 %9.1 59 - - تربیت فرزند

مشارکت و همکاری 

 اجتماعی

50 9.3% - - 50 5.3% 

 %03.5 533 %03.9 521 %03 35 مجموع

 

 959 ی دوم متوسطهپایه شده در کتاب دین و زندگیهای تحلیلمجموع فراوانی مؤلفه

ترین توجه به محور ی این کتاب، بیششدههای تربیتی تحلیلمورد است که از بین شاخص

 92ها و تمایالت با بوده و کمترین توجه به محور گرایش %0/15فراوانی و  530شناخت با 

ترین های مفهومی محور شناخت، بیشبوده است. همچنین، از بین مؤلفه %3/50فراوانی و 

و کمترین توجه به مؤلفه شناخت حق و  %9/51فراوانی و  93توجه به مؤلفه معادشناسی با 

ها با ی ارائه مطلب به این شکل است که درسبوده است. شیوه %1/0فراوانی و  3 باطل با

شود. شود و سپس با توجه به بحث موردنظر، آیاتی از قرآن آورده میهایی آغاز میپرسش

هایی نظیر: جهان رهسپار چه هدفی است؟ های معادشناسی پرسشال در درسطور مثبه

آینده زندگی انسان چگونه است؟ آیا نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی است؟ و .... 



 417/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

ای انتزاعی فراهم ها را به شیوهکند با کمک آیات قرآنی، پاسخ آنشود و سعی میآغاز می

ها سعی شده است با مثالی عینی، ذهن در برخی از درسنماید. الزم به ذکر است که 

طور مثال در آموز را به تفکر و تعقل در خصوص موضوع موردنظر وادار نماید. بهدانش

ی دوم، برای اینکه به خواننده لزوم وجود خالق را اثبات کند از کتاب دین و زندگی پایه

کند که نده را به این مسئله هدایت میکند و خوانهایی را بیان میسازهای بشری مثالدست

ی دست بشری نیاز به خالق دارند ولی جهان به این عظمت، نیاز های سادهچگونه ساخت

ی بیان مطالب، اگرچه فقط در یک درس بیان شده، روش مناسبی به خالق ندارد؟ این شیوه

خصوص آموز است که بتواند با دانشی که در برای ایجاد حس کنجکاوی در دانش

های هستی کسب کرده، به پردازش موضوع مذکور پرداخته و به لزوم وجود خالق پدیده

 در نظام هستی پی ببرد.

ی سوم شده در کتاب دین و زندگی پایههای مفهومی تحلیلمجموع فراوانی مؤلفه

ترین ی این کتاب، بیششدههای تربیتی تحلیلمورد است که از بین شاخص 931متوسطه 

ها و بوده و کمترین توجه به محور گرایش %19فراوانی و  099به محور شناخت با توجه 

های مفهومی محور بوده است. همچنین از بین مؤلفه %5/50فراوانی و  93تمایالت با 

و کمترین توجه به  %3/91فراوانی و  590شناسی با ترین توجه به مؤلفه امامشناخت، بیش

ی ی سوم نیز شیوهبوده است. در کتاب پایه %5/9فراوانی و  50 مؤلفه شناخت حق و باطل با

ی هایی نظیر: طرح و برنامهگونه که با پرسشی دوم است به اینمانند پایهارائه مطالب به

خداوند برای جامعه اسالمی، پس از رحلت رسول اکرم )ص( چیست؟ این جامعه در چه 

ام در طول تاریخ آینده بر عهده چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟ رهبری این نظ

تدریج پاسخ مناسب ارائه شود و با ارائه آیاتی از قرآن، بهکسانی باید قرار گیرد؟ آغاز می

 گردد.می

های کتاب دین و زندگی پایه دوم شود، تعداد مؤلفهمشاهده می 5که در جدول همچنان

فراوانی و  991حور شناخت با فراوانی است که بیشترین کاربرد مربوط به م 133و سوم، 

 %9/50فراوانی و  33ها و تمایالت با بوده است و کمترین توجه به محور گرایش 0/10%

فراوانی  590شناسی با ترین توجه اختصاص به مؤلفه امامبوده است. در محور شناخت بیش
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 %3/0فراوانی و  02و کمترین توجه اختصاص به مؤلفه شناخت حق و باطل با  %9/02و 

 دارد.

های تربیتی محور شناخت، های شاخصنتایج پرسش دوم پژوهش: میزان توزیع مؤلفه

های درسی دین و و محور عمل و رفتار در محتوای کتاب هامحور تمایالت و گرایش

 ی متوسطه چگونه است؟دوره 9و  0زندگی 

رتبط با واحد شمارش شده م 133های مورد بررسی نشان داد از مجموع تحلیل کتاب

ترین و مؤلفه انواع بیش %9/02فراوانی و  590شناسی با ی امامهای تربیتی، مؤلفهشاخص

اند. همچنین، کمترین و کمترین میزان توجه را داشته %9/5فراوانی و  52با  هدایت

ها و تمایالت، به ترتیب؛ مؤلفه های تربیتی در محور گرایشترین توجه به شاخصبیش

و در  %9/9فراوانی و  95و مؤلفه عزت نفس با  %3/2فراوانی و  1خالق با  عشق و محبت به

و  9/55فراوانی و  32ترین توجه به مؤلفه تشکیل خانواده با محور عمل و رفتار، بیش

ی توزیع سایر بوده است. نحوه %3/2فراوانی و  1کمترین توجه به مؤلفه کار و تالش با 

 ر زیر به تفصیل بیان شده است.د 9تا  5ها در نمودارهای مؤلفه

ی متوسطه های دین و زندگی دورههای محور شناخت در محتوای کتاب: میزان توجه به مؤلفه1نمودار 

 بر اساس فراوانی



 416/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

های دین و زندگی ای کتابها و تمایالت در محتوهای محور گرایش: میزان توجه به مؤلفه2نمودار 

 ی متوسطه بر اساس فراوانیدوره

ی های دین و زندگی دورههای محور عمل و رفتار در محتوای کتاب: میزان توجه به مؤلفه3نمودار 

 متوسطه بر اساس فراوانی

 0و زندگی های درسی دین نتایج پرسش سوم پژوهش: به چه میزان در محتوای کتاب

های قرآن ی متوسطه به محورهای مفهومی اهداف تربیت دینی مبتنی بر آموزهدوره 9و 

 توجه شده است؟

فراوانی  133، از مجموع 0های مورد بررسی و نتایج جدول با توجه به تحلیل کتاب

ها و ترین توجه و محور گرایشبیش %0/10فراوانی و  901شده، محور شناخت با تحلیل

 اند.کمترین توجه را به خود اختصاص داده %9/50فراوانی و  33الت با تمای
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شود بخش اعظم محتوای کتاب دین مشاهده می 9و نمودار  0طور که در جدول همان

ی توضیحی نگاشته شده است و به توضیح مفاهیمی چون: خداشناسی، و زندگی به شیوه

دیگر، کتاب دین عبارتپردازد. بهسی میشناسی، نبوت شناسی، امام شناسی و معادشناانسان

ای که اطالعات عمیق و کاملی از گونهو زندگی بر محور اصول دین، تنظیم شده است. به

تا  5های نماید. درسمباحث مطروحه را به جهت شناساندن این اصول به خواننده بیان می

 50تا  5های سی و درسشناسی و معادشناپایه دوم، مربوط به مباحث خداشناسی، انسان 52

 شناسی است.شناسی و امامپایه سوم مربوط به نبوت

های های درسی دین و زندگی دوره متوسطه در توجه به شاخص: نتایج تحلیل محتوای کتاب2جدول 

 تربیتی برحسب محورهای مفهومی
 درصد فراوانی فراوانی محورهای مفهومی

 %10.0 901 شناخت و معرفت

 %50.9 33 هایشتمایالت و گرا

 %03.5 533 عمل و رفتار
 

 

 

های دین و زندگی دوره های تربیتی در محتوای کتاب: میزان توجه به محورهای شاخص4نمودار 

 متوسطه بر اساس فراوانی و درصد فراوانی



 494/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

 گیریبحث و نتیجه

 0ی های دین و زندگی پایهتابتوان نتیجه گرفت که کهای پژوهش میبر اساس یافته

ها و ی متوسطه دوم، بر اساس سه محور یا تم کلی؛ شناخت، تمایالت و گرایشدوره 9و 

های تربیتی مندرج در برنامه درسی ملی عمل و رفتار نگاشته شده است که منطبق با شاخص

ه سه ضلع آن مثلثی است ک ،تربیت مبتنی بر اسالمتوان گفت است. در توضیح این یافته می

هاست. هرسه ضلع این رفتار، فرایندهای ذهنی )معرفت و شناخت( و تمایالت و انگیزه

ها هم به سمت توحید و مثلث جهت تربیت الزم و مکمل یکدیگر بوده و جهت آن

درصد  12های پژوهش نشان دادند که بیش از همچنین، یافته یگانگی خداوند است.

ر شناخت است که مباحث مربوط به اصول اعتقادی دین را ها مربوط به محومحتوای کتاب

معرفت و  -کند. به اعتقاد اندیشمندان با رشد فرایندهای ذهنیای تفصیلی بیان میگونهبه

گیرد که عمل و رفتار مبتنی بر ای شکل میگونهها و تمایالت انسان بهخواست -شناخت

توان زمینه ها میناخت و معرفت به انسانیعنی با دادن ش کند؛بینش و بصیرت را تولید می

های دینی و الهی و با محتوای هرقدر انسان با معارف و آموزهعمل آگاهانه را فراهم نمود. 

و به تفکر در پیام خداوند و قرآن کریم و گفتار و عمل و سیره معصومین بیشتر آشنا گردد 

 گرددن بیشتر برای او فراهم میبینی در دیزمینه بصیرت و روشناصول اعتقادی بپردازد، 

(. آنچه در 5933گرایی افراد خواهد بود )طالبی، ی قدرتمندی برای عملکه خود پشتوانه

استدالل عقلی و اقامه برهان اگرچه  توجه است آن است کهخصوص این یافته قابل

بهبود  تواند بعد شناختی دین )اعم از شناخت خداوند، جهان، انسان و معاد و ...( رامی

آموزان را به انجام دادن عمل و تنهایی دانشبخشد و به استحکام آن کمک کند اما به

کند. اگرچه عقل، شناخت و معرفت پشتوانه تکالیف دینی و التزام به بایدهای دین ملزم نمی

محکمی برای از بین بردن تردیدهای دینی است و از دینداری احساسی و تقلیدی و بسیاری 

کند اما استداللی عمل کردن دلیل بر وجود انگیزه ای دینداری پیشگیری میهاز آسیب

باید ابتدا با فراهم کردن محیط مناسب و  محتوی آموزشیدرونی برای عمل نیست. لذا 

در ها زمینه تربیت دینی را ایجاد عادات نیک و بیدار کردن فطرت ارائه الگوهای تربیتی و
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و از میان بردن تردیدها و پرهیز  اعتقادات تحکم نمودنمسفراهم کند و سپس برای متربی 

آموزان به مباحث عقلی و اقامه برهان بپردازد؛ بنابراین آنچه رفتار از دینداری سطحی دانش

ها و فرایندهای ذهنی فرد که ناشی از علم و دانش اوست نیست دهد تنها الیهرا شکل می

رفتار فرد را شکل  ،و تمایل به انجام کار بلکه هم معرفت و شناخت و هم عالقه، انگیزه

های روانی، احساسات، افکار دیگر مجموع فعالیتعبارت. به(5933)رجایی،  دهدمی

 ست.ا هااند که رفتار و کردار هر فرد نمودار و ترجمان آن فعالیت)ذهنی( و عواطف

ها به محور درصد محتوای کتاب 51دهد که کمتر از های دیگر پژوهش نشان مییافته

های افراد در انجام ها تعلق دارد که با توجه به تأثیر تمایالت و گرایشتمایالت و گرایش

روح انسان ی، شناختروانامور مختلف، جای بحث و گفتگو دارد. نخست اینکه؛ از دیدگاه 

گرایشی دارد. بعد گرایشی همان تمایالتی بعد عالوه بر بعد شناختی، بعد دیگری به نام 

ها هرچند در حد بسیار از این گرایش اند. هر انسانی ذاتاًتند که باروح انسان سرشته شدههس

این  کند.طور بدیهی احساس میها را در خود بهمند است و آنضعیف و نهفته بهره

)افروز،  اندتمایالت براثر عوامل خارجی و القائات محیط و جامعه و تربیت پدید نیامده

مکتب اسالم به رفتارهای دینی و فرایندهای ه اصالت ذاتی بعد گرایشی، با توجه ب. (5939

کند. تأملی درروش ها آمیخته میتوجه داشته و این دو را با تمایالت و انگیزه توأمان ذهنی

ایشان در سنین پایین که شروع تربیت دینی »تربیتی پیامبر اسالم مؤید این مطلب است. 

بر برهان و استدالل جای تکیهالنی )شناخت( ممکن نیست، بهاست و استفاده از استدالل عق

کردند و با مهربانی و لطافت کالم، مردم را قلباً به دین متمایل ابتدا بر عمل تکیه می

دعوت به اقامه نماز  ،کردند و قبل از بحث و گفتگو درباره دین، فلسفه و فواید آنمی

انگیزه( و سپس باب بحث و گفتگو را  کردند )یعنی عمل توأم با ایجاد عالقه ومی

 .(521 :5939 داوودی) «گشودندمی

های اصیل انسان، میل و محبت به خدا است که از وی گرایش دوم اینکه؛ یکی از

ورز نامید. خداوند توان انسان را موجود متأله یا دینکه میطوریناپذیر است، بهجدایی

 ست و دگرگونی در آفرینش الهی وجود ندارد.انسان را با فطرت دینی و الهی آفریده ا

اگر محبت و میل به خدا، آمیخته باوجود آدمی است، انفکاک آن از وجود او امکان 



 493/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

ها براثر شرایط محیطی نسبت به این میل فطری تا مدتی غافل ندارد. البته ممکن است انسان

مانع و هوشیاری، دوباره  باشند و یا در شناختن متعلق حقیقی آن خطا کنند، ولی هنگام رفع

رو، وظیفه پیامبران دهد. ازایننماید و مصداق واقعی خود را نشان میاین میل جلوه می

های فطرت آدمی است، یا اینکه گرایش دینی انسان را بیدار کردن و برانگیختن گنجینه

اسی بنابراین، یکی از محورهای اس .(5930زاده آملی، )حسن وسوی شایسته ببخشندسمت

که در تألیف کتب دین و زندگی باید موردتوجه قرار گیرد، فراهم کردن شرایطی برای 

تواند اعمال و رفتارهای انسان را تحت تأثیر قرار دهد که بیداری فطرت انسانی است که می

 شود به این بعد از تربیت توجه چندانی نشده است.مالحظه می

کند، درصد پایین مفهوم کار و تالش ایی میی دیگری که در تحلیل محتوا خودنمیافته

درصد از کل مفاهیم کتاب  3/2است و تنها  1در کتاب دین و زندگی است که فراوانی آن 

که در منابع دینی و اسالمی کار و تالش، مانند جهاد دهد. درحالیرا به خود اختصاص می

کند، اگر در عالیت میدرراه خدا، اجر و پاداش دارد و کسی که برای کسب روزی حالل ف

توجهی به این بعد از رسد بیهمان حال از دنیا برود، اجر شهید را خواهد داشت. به نظر می

آموز القاء نماید که خود تواند تنبلی و بیکاری را در ذهن دانشزندگی اجتماعی انسان، می

مشابه را به دنبال  ها و مسائلالمال، استفاده از رانتتواند پیامدی مانند دزدی از بیتمی

برداری که در سطح جامعه رخ داشته باشد. از طرفی خبرهای اختالس و صدها نوع کاله

ی تالش و کوشش را در تواند عواقب خطرناکی را به دنبال داشته و انگیزهدهد، میمی

 سنین نوجوانی تضعیف نماید.

تشکیل خانواده  نکته جالب توجه دیگر در محور عمل و رفتار، درصد باالی مؤلفه

توان گفت که بر اساس ها در این محور است. در تبیین این یافته مینسبت به سایر مؤلفه

سازی نسل نوجوان برای وپرورش که یکی از اهداف آن، آمادهسند برنامه ملی آموزش

نسبی افرادی که به دالیل مختلف از ادامه تحصیل  سازیآمادهتشکیل خانواده است، 

ی د؛ از دیدگاه متولیان تعلیم و تربیت، آموزش عمومی افراد در سطحی که همهماننبازمی

وپرورش مسائل مربوط به نوجوان و جوان، تعلیم داده شود، از وظایف اساسی نظام آموزش
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است تا افراد در خصوص زندگی مشترک و اصول و قوانین مربوط به آن تا حدودی 

 ای خود رقم بزنند.آگاهی کسب نمایند و زندگی موفقی را بر

ی مؤلفان کتاب توان نتیجه گرفت که اهتمام ویژههای پژوهش میدرمجموع از یافته

دین و زندگی، افزایش شناخت افراد نسبت به اصول اساسی و فروع دین است و به بحث 

ها و تمایالت توجه چندانی نشده است و این در حالی است که شناخت و تمایالت گرایش

توجهی به هریک از آنان، بحث عملی شدن اصول و مفاهیم را رفتاراند و بی هر دو مقدمه

فرایندهای ذهنی )شناخت و  کند. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان اسالمیدار میخدشه

گیری رفتاراند. ثر در شکلؤترین عوامل ممهم معرفت( و انگیزه و تمایل به انجام عمل،

های اصیل و فطری در انسان حب الهی و گرایشهرچه شناخت و معرفت بیشتر شود 

نمود عینی تربیت در رفتار است؛  .کشاندسوی عمل صالح میتر شده و انسان را بهقوی

آموزان ما تربیت اسالمی داشته باشند، باید بر زیر بناهای رفتار بنابراین اگر بخواهیم دانش

اساس  نیبه راها را کتابو محتوای یعنی معرفت و تمایالت و حب الهی تأکید کرد 

 آموزان باشیم.های تربیتی در رفتار دانشنگاشت تا شاهد نمود شاخص



 491/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

 منابع

 .تهران: دانشگاه پیام نور ،فلسفه تربیت )رشته علوم تربیتی( ،(5939عیسی ) ،زادهابراهیم

، مجموعه خالصه مفهوم تربیت دینی و راههای وصول به آن(، 5939احمدی، سیداحمد )

(، تهران: معاونت پرورشی 03-03ت ششمین مجمع علمی جایگاه تربیت )ص مقاال

 وپرورش.وزارت آموزش

انجمن اولیا و  : انتشاراتتهران .شناسی تربیتیای از روانچکیده(، 5939غالمعلی ) ،افروز

 .مربیان

مجموعه  ،(5932)، ملکی بیرجندی، عسکر، صادق زاده قمصری، علیرضا علیرضا ،اعرافی
 .، تهران: تربیت اسالمیت همایش تربیت در سیره و کالم امام علی )ع(مقاال

، مجموعه مقاالت های قرن بیست و یکمتربیت دینی در برابر چالش(، 5933باقری، خسرو )

 (، قم: مرکز تحقیقات تربیت اسالمی.9تربیت اسالمی، )جلد 

، وپرورشن آموزشسند تحول بنیادی(، 5935برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران )

 .5935وپرورش، زمستان شورای عالی آموزش

های تربیتی از دیدگاه ها و شاخصلفهؤم(، 5930، مرضیه، بازارگادی، مهرنوش )نیالدتاج

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: مرکز  ، دانشنامه موضوعی قرآن؛قرآن کریم

 فرهنگ و معارف قرآن کریم.

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.ینیتربیت د(، 5939داوودی، محمد )

و کاربردهای آن در  قرآن کریم درهای تربیت دینی شاخص ،(5939علی ) ،ذوعلم

 .93-10، ص 55، شماره 39زمستان  ،مجله رشد آموزش قرآنوپرورش، آموزش

 .آفرینندگی، تفکر جانبی و باور دینی )درآمدی به تولید علم( (،5933، حمید )رجایی
 .شهر منات: راشتنا

(، تحقیق و بررسی محتوای برنامه درس ریاضی دوره راهنمایی، 5939لقا )دانا، فرخرئیس

 .521-31، ص 0و  5، شماره 55، سال فصلنامه تعلیم و تربیت



 4369 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  499

فصلنامه تبیین و ارزیابی رویکرد عقالنی به تربیت دینی،  ،(5939سید مهدی )، سجادی

 .91-11 ، ص55، شماره 9سال ، های آموزشینوآوری

تهران: پژوهشگاه علوم  های تحقیق در علوم اجتماعی،روش(، 5933ساروخانی، محمدباقر )

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

، های تحقیق در علوم رفتاریروش(، 5939سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه )

 تهران: انتشارات آگاه.

، تهران: ناسی یادگیری و آموزش(روانشناسی پرورشی )روانش(، 5930اکبر )سیف، علی

 انتشارات آگاه.

-53، ص 90، شماره 1، سال فصلنامه معرفت (، معرفت چیست؟5933طالبی، محمدحسین )

59. 

 .امیر کبیر :تهران ،فرهنگ عمید ،(5919حسن ) ،عمید

اکبر، ایرانی. سرشت. محمدجعفر، حسینی. علیمحمد، اعرافی. علیرضا، پاک. علیکاردان

 .تهران: سمت ،تعلیم و تربیت فلسفه ،(9305)حسین 

، فصلنامه تربیت اسالمیهای تربیت دینی، ها و آسیب(، شاخص5933کشاورز، سوسن )

 .39-500، ص 1 شماره 9سال 

های تحقیق کمی و کیفی در علوم روشتا(، گال، مردیت. بورگ، والتر، گال، جویس )بی
(، تهران: انتشارات 5939همکاران ) ، ترجمه: احمدرضا نصر وشناسیتربیتی و روان

 سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

 .قم: صدرا ،مجموعه آثار شهید مطهری ،(5915مرتضی ) ،مطهری

 .قم: صدرا ،انسان کامل ،(3159مرتضی ) ،مطهری

 .قم: صدرا ،هاوالءها و والیت، (5933مرتضی ) ،مطهری

روش پژوهش کیفی (، 5939 )زاده شوشتری، لیالمنادی، مرتضی، عابدی، فاطمه، طالب

 ، تهران: جامعه شناسان.کاربردی )در علوم اجتماعی و علوم انسانی(
Groiss, A. Toobian, N (2006), The Attitude to The other and to peace in 

Iranian School Book and Teachers. Guudes Download Center for 



 497/ ... هایتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصتحلیل محتوای ک

Monitoring the Impact of peace, Study Downloadable from: 

http://www.Edume. Org. 

 

Hyler, E. Hyler, L (2014), Lifestyles: Past, Present, Future. A Unit to 

Integrate Economics in the Junior High Classroom. This record was 

imported from ERIC on March 21. 

 

Midgley, C. Anderman, E. L (2003), Differences between elementary and 

middle school teachers and students, Journal of Early Adolescence, 

V.15. No. 2. PP: 113-126. 

 

Ryba, R. (1997), Education, Democracy and Development: An International 

Perspective, Kluwer American Publishers, Dordrecht, Boston and 

London. 

 

SAIC. (2007). Iranian Textbooks: Content and Context, Research Report, 

https://fas.org/irp/dni/osc/irantext. 

 

Tania, L. (2008), "Smart Living: Lifestyle Media and Popular Expertise", 

Peter Lang Publishing 

 


