
تحليل  محتوای كتاب های دينی سوم راهنمايی و دبيرستان از منظر 
پاسخ به نيازهای عاطفی  ــ روانی و اجتماعی دانش آموزان*

دكتر مرتضی منطقی1

چكيده
كتاب های دينی، درصددند تا نظام ارزشی الهی را به مخاطبانشان ارائه کنند، از طرف  ديگر نوجوانان 
و جوانان نه تنها درگير تحوالت بلوغ و روند هويت يابی خويش هستند، بلكه در عصری زندگی می كنند كه 
در آن به چالش کشيدن تمامی بنيادها و اصول پيشين، مباح شمرده می شود. همچنين، فضای جهانی شده، 
روز به روز جوانان را با ارزش های متنوع، متفاوت و گاه متعارضی مواجه می کند كه تشويق به انحرافات 

اجتماعی، بخشی از اين ارزش هاست.
 بنابراين درجمع بندی اجمالی، انتظار می رود كتاب های دينی همزمان با ارائه دانش شناختی مورد 
نياز (كه تبيين كننده اصول زندگی بر مبنای خط  مشی  های الهی هستند)، اطالعات الزم را در مورد مهارت ها 
و آداب زندگی ارائه دهند و مخاطبانشان را در زندگی فردی و اجتماعی، در تشخيص راه از بي راهه، ياری 

رسانند.
بر اين اساس، در پژوهش حاضر تحليل محتوای كتاب های دينی سوم راهنمايی و سوم دبيرستان، 
با عنايت به مؤلفه های پاسخ به نيازهای اجتماعی و نيازهای عاطفی ــ روانی دانش آموزان، مورد توجه قرار 
به  پاسخ  ُبعد  دو  در  مزبور  كتاب های  تحليل  محتوای  برای  الزم  مقوله های  تهيه  از  پس  مهم،  اين  می  گيرد. 
نيازهای اجتماعی و پاسخ به نيازهای عاطفی ــ روانی جوانان، انجام پذيرفت و در نهايت، پس از تحليل های 

آماری الزم، روشن شد اين كتاب ها، نسبت به مقوله های پيش گفته، کم توجه بوده اند.

كليدواژه ها: كتاب های دينی، نيازهای عاطفی، نيازهای اجتماعی، نيازهای روانی
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زمينه بروز مسئله
روانی،  عاطفی،  شناختی،  حتوالت  جوانی،  به  ورود  و  كودكی  از  گذر  در  نوجوانان 
اخالقی و اجتماعی زيادی را جتربه می كنند. تفكرعينی نوجوان در 12 تا 11 سالگی، رفته  رفته 
شكلی انتزاعی به خود می گيرد و او می تواند برخالف گذشته  اش كه تفكر عينی، او را در زمان 
و مكان حال محدود كرده بود، در اعماق زمان های گذشته و آينده سير كند. كودكی كه سرگرم 
برای  آرمان گرايانه  دينداريش،  احساس  كشيدن  شعله  و  انتزاعی  انديشه  به  رسيدن  با  بود،  بازی 
نوجوانان  ديگر  جهانی می كوشد. از سوی  جامعه  خوبی ها به سطح  گسترش  اصالح بدی ها و 
و جوانان  با انقالبی هورمونی در وجود خود رو به  رو هستند، تغييرات شكلی و زيستی بدنشان 
آنان را به تأمل و اضطراب وا می  دارد دوران هويت يابی  شان را با سردرگمی خاص می  گذرانند؛ 
مواجه  متضاد  گاه  و  متنوع  متعدد،  عقايد  و  آرا  با  ارزشی  شان،  نظام  به  شكل  دهی  مسير  در  آنان 
می شوند كه سردرگمی  شان را تشديد می كند.آن چه از آن ياد شد، ترجمان مجموعه متعارضی 
انقالبی، اصالح  گرايانه و نوع  انديشه های  توامنندی، آرمان  گرايی،  احساس  سويی  است كه از 
دوستانه را در بردارد و از سوی ديگر، نوسان های خُلقی، شك ها، ترديدها و دودلی  های آنان 
را در شكل  دادن به هويت و نظام ارزشی  شان نشان می  دهد و جوانان را به اتخاذ مواضعی سوق 

می دهد كه گاه با هم متضاد می منايند (منطقی، 1383).
همني  به  نيست؛  فهم  و  درك  قابل  و  توجيه  پذير  معلمان،  از  بسياری  برای  اخير  حتوالت 
كوله  بار  كودكی،  كوله  بار  داشنت  عني  در  كه  دانش آموزانی  با  همدلی  و  همراهی  جای  به  دليل 
ُخلقی  نوسانهای  و  می گيرند  پيش   را  ستيز  و  جدال  راه  می كشند،  دوش  بر  نيز  را  بزرگسالی 
وجه  شديدترين  به  می كوشند  گاه  و  می  شمارند  بر  ادبی  شان  بی  و  جلاج ت ورزی  نشانه  را  جوانان 

ممكن، رفتار به اصطالح بی  ادبانه و جلاجت  جويانه آنان را پاسخ دهند.
مواجه  مواردی  با  جامعه،  به  جدی  تر  ورود  با  جوان  دوره،  اين  سردرگمی های  از  گذشته 
می شود كه او را بيش از پيش، به سردرگمی می كشاند. به اين معنا كه او در عصر جهانی شدن، 
انقالب اطالعاتی و تبديل جهان به دهكده ای واحد، نه تنها در مدارس و دانشگاه ها با آموزش های 
جتربی مواجه است، بلكه روحيه ای جتربی و چالشگر به او می بخشد و به اين ترتيب طرز تفكر او 
با اوليائش كه بيشتردر فضايی تعبدی رشد كرده بودند، متفاوت می شود. جوان خود را با رويكرد 
اگر  حتی  كشيد.  چالش  به  را  هست  چه  هر  می  توان  آن  در  كه  می بيند  مواجه  مدرن  جهان  نقادانه 
اين موارد، بنيادها و اصولی باشند كه پيشينيان آنها را پذيرفته  اند. تشويق به انحرافات اجتماعی، 

بخشی از ارزش هايی است كه دانش آموزان در فضای جهانی شده، با آن مواجه می  شوند.
بررسی گزارش آسيب های اجتماعی كه در سطح جامعه جوان ايرانی وجود دارد، از كاهش 
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مانند  ديگر،  اجتماعی  آسيب های  از  برخی  و  مواد  مصرف  سوء  دخانيات،  مصرف  جرامي  سن 
فحشا و طالق ، حكايت می  كند. همچنني، كاهش ابعاد پيامدی و مناسكی دانش آموزان در رفتار 
ديني شان (افشاری، 1380؛ طالبان، 1378)، مسئله قابل تعمقی است كه منی  توان به سادگی از 
آن گذشت و نظام آموزشی بايد به سهم خود نسبت به اين موارد، حساسيت داشته باشد. از اين 
طول  در  خود  ارزشی  نظام  به  دادن  شكل  در  جوانان  و  نوجوانان  طبيعی  نيازهای  به  توجه  با  رو، 
فضای  مهارت ها و آداب زندگی،  مسئله  نظام آموزشی به  جوانی، كم توجهی  نوجوانی و  دوره 
جهانی شده كه گاه ضد ارزش ها در آن ارزش به شمار می  آيند، افزايش آسيب های اجتماعی كه 
در  مناسكی  و  پيامدی  ابعاد  كاهش  همچون  مواردی  و  می  شود  گزارش  جامعه  جوانان  سطح  در 
مورد  شناختی  دانش  ارائه  ضمن  دينی،  درس  كتاب های  می  رود  انتظار  كشور،  جوان  جمعيت 
نياز جوانان (كه تبيني كننده اصول زندگی بر مبنای خط  مشی  های الهی هستند)، با عطف توجه 
نيازهای  به  و  بپردازند  زندگی  آداب  و  مهارت ها  به  آنان،  اجتماعی  و  روانی  ــ  عاطفی  مسائل  به 

جوانان در موارد مزبور پاسخ مقتضی و مناسب بدهند.
و  روانی  نيازهای  به  دينی،  درسی  كتاب های  می  دهند  نشان  پژوهشی  يافته های  برخی  
اجتماعی دانش آموزان توجه كافی را ندارند. منطقی (1385)، از منظر چگونگی ارائه اطالعات 

در كتاب های درسی دينی، چنني گزارش می دهد:
بررسی حاصل از حتليل  محتوای كتاب درسی « فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» سال سوم 
شناختی، 12  روش  به  اطالعات  درصد  پاراگراف، 86  مجموع 261  از  می هد  نشان  راهنمايی، 

ـ حركتی ارائه شده اند.  درصد اطالعات به روِش عاطفی و 1/5 درصد به اطالعات روِش روانیـ 
با بررسی حاصل از حتليل  محتوای كتاب درسی (دين و زندگی) سال سوم دبيرستان مشخص می 
شود كه از مجموع 428پاراگراف شمارش شده و 82 درصد به ارائه اطالعات با روش شناختی، 17 
ـ حركتی پرداخته اند. درصد به ارائه اطالعات با روش عاطفی و 1درصد به ارائه اطالعات با روش روانیـ 

اگر فراوانی  هايی كه از حتليل  محتوای هر دو كتاب درسی «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» 
مربع  آزمون  مورد  آمده  اند،  دست  به  دبيرستان  سوم  سال  زندگی»  و  و «دين  راهنمايی  سوم  سال 
 كای قرار گيرند، مربع  كای، معادل 4/86 خواهد بود كه از سطح مورد پذيرش (5/99)، كمتر 
است. بنابراين، می توان نتيجه گرفت با وجود پيشرفت های نسبی كتاب سوم دبيرستان در مقايسه 
با كتاب سوم راهنمايی در ارائه اطالعات غيرشناختی، باز هم ميان اين دو كتاب از نظر چگونگی 
ارائه اطالعات با روش های شناختی، عاطفی و روانی ــ حركتی، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ 
آماری  حتليل  شده،  گرفته  نظر  در  هم   با  است  آمده  دست  به  كتاب  دو  هر  از  كه  فراوانی  هايی  اگر 
به  را  اطالعات  كتاب  ها،  اين  پاراگراف  مجموع 689  از  درصد  می  شود، 84  مشخص  شوند، 
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روش شناختی، 15درصد به روش عاطفی و1درصد به روش روانی ــ حركتی ارائه می  دهند. 
روِش  به  اطالعات  ارائه  معنادار  تفاوت  از  پيش گفته،  اطالعات  در  مربع  كای  محاسبه 

.«(P < 0/001) شناختی، در قياس با روش های عاطفی و روانی ــ حركتی حكايت دارد
مالحظه  با  را  رويكرد  اين  است  شناختی (شايسته  شيوه  با  اطالعات  ارائه  روش های  اگر 
براهني  واليت،  امامت،  رسالت،  مانند  دينی  درسی  كتاب های  در  محوری  موضوع های 
مترادف  بناميم)،  فلسفی  ــ  كالمی  رويكرد  آن ها،  مانند  و  امامت  معاد،  نبوت،  خداشناسی، 
رويكرد انتزاعی و روش های ارائه اطالعات با شيوه های عاطفی و روانی حركتی  (شايسته است 
اين رويكرد را  با مالحظه موضوع های محوری در كتاب های درسی دينی مانند خانواده، ازدواج، 
ـ اجتماعی جوانان يا مهارت ها و آداب  فرو بردن خشم و نظاير آنها، رويكرد ناظر بر مسائل روانیـ 
زندگی بناميم)، مترادف رويكرد عينيت  گرا، در نظر گرفته شوند، با توجه به يافته های پژوهش 
كتاب های  بر  فلسفی)  ــ  كالمی  تعبيری  به  (و  انتزاعی  رويكرد  كه  گرفت  نتيجه  می توان  اخير، 
درسی دينی، سايه انداخته است و رويكرد عينيت  گرا (و به تعبيری رويكرد ناظر بر مهارت ها و 

آداب زندگی)، به شكل كم رنگی در سايه رويكرد اخير، قرار دارد.
     از اين رو، در پژوهش حاضر، حتليل  محتوای كتاب های درسی دينی سوم راهنمايی و 
سوم دبيرستان، از منظر ارائه پاسخ به نيازهای اجتماعی و عاطفی ــ روانی دانش آموزان، مورد 

توجه قرار گرفته است.

سؤال های تحقيق
و  نوجوانان  جهانی  و  اجتماعی  روانی،  اقتضائات  درباره  آنچه  به  توجه  با  زير  سؤال های 

جوانان از آن ياد شد، مورد بررسی قرار می گيرند:
1ــ آيا كتاب های دينی به نيازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان پاسخ الزم می دهند؟ 

سؤال فوق با توجه به پژوهش های مطهری (1368)، درخشان  نيا (1381)، سعيدی  رضوانی 
 ،(1999) نورد3   ،(1996) فليشر2   ،(1994) همكاران  و  پريهارتونو1   ،(1382) كيانی نژاد  و 

شپارد4 (1999)، سچكدانز5 و همكاران (2001) و فيشر6 (2002)، طرح شده است.
1. Prihartono

2. Flisher

3. Nord

4. Shepard, 

5. Schickedanz

6. Fisher, 
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2ــ آيا كتاب های دينی به نيازهای عاطفی- روانی دانش آموزان پاسخ الزم را می دهند؟ 
آبادی  مصلح   امينی   ،(1371) فصول  صاحب  آل   پژوهش های  به  توجه  با  فوق  سؤال 
پارگامنت2  نلسون1 (1990)،  ابراهيم  زاده (1380)،  كاظم  پور (1380)،  و  جنفی   ،(1373)
و   (1994) مالونی4  و  اتكينسون   ،(1994) جورج  و  اليسون3   ،(1992) همكاران  و 

ريچاردز5(1994) طرح شده است.

تعريف متغيرها:
معني  فرهنگ  فرهنگ لغت دهخدا (بی  تا)، و  فشرده  نظر در لوح  مورد  مفهومی  تعاريف 

(معني، 1375)، به  شرح زير است:
عاطفه: عاطفت، مهر، خويشی و قرابت.

نياز: حاجت، احتياج، نداری، متنا.
می كنند،  زندگی  هم  با  كه  باشد  گروهی  به  مربوط  آنچه  اجتماع،  به  منسوب  اجتماعی: 

كاری كه به اجتماع و به همگان بستگی داشته باشد.
تعريف عملياتی هر يك از اين متغيرها به  شرح زير است:

نيازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان: نوجوانان و جوانان هنگام ورود به جامعه و پيش 
گرفنت زندگی اجتماعی خويش، با موارد گوناگونی رو به رو هستند در ابعاد و وجوه گوناگون به 

روشن گری نياز دارند. 
پژوهش حاضر با توجه به ادبيات حتقيق، (به دليل تكرار و تأكيد در پژوهش ها)6موارد زير 
نظرمی  گيرد و مقوله ها و  نيازهای اجتماعی دانش آموزان، در  را به عنوان معرف های درجه اول 

مصاديق مورد نظر برای حتليل  محتوا برمبنای آنها برای دانش آموزان طراحی شده  اند:
1. Nelson

2. Pargamentm

3. Ellison & Georgc 
4. Atkinson & Malong 
5. Richards 

6ــ الزم به يادآوری است كه در اين زمينه نيازهای دختر و پسر تا حدودی متفاوت از يكديگرند و در ا ين موارد بهتر 
است با توجه به ادبيات پژوهش، و در صورت پاسخ ندادن آن، با پژوهش های روان شناختی و جامعه شناختی، به 
احصای نيازهای روانی ــ اجتماعی متفاوت دو جنس اقدام ورزيدد؛ اما نگارنده به دليل نداشنت امكانات الزم برای 
اين امر، ناچار در اين زمينه به ادبيات پژوهش ( كه گاه به ااين نكته ظريف بی توجه است)، اكتفا می كند؛ اين امر از 

محدوديت های پژوهش حاضر به شمار می آيد. 
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 تبيني مردم ساالری دينی (پررنگ بودن نقش مردم در حاكميت اسالمی)؛
جامعه  مشكالت  حل  صدد  در  كه  مردمی  (سازمان های  مدنی  سازمان های  طرح   

برمی  آيند)؛
 طرح علل عقب ماندگی مسلمانان؛

 تبيني آزادی بيان و عقيده؛
 تبيني احترام به حقوق ديگران؛

 بيان روابط اجتماعی و آداب معاشرت؛
 شناسايی ناهنجاری های اجتماعی مانند اعتياد و بزه كاری،

 استدالل در برای ممانعت از رو آوردن به الكليسم و سوء مصرف مواد مخدر؛
 طرح چگونگی استفاده از فن  آوريهای ارتباطی پيشرفته؛

 آموزش مهارت های زندگی (مواردی مانند كنترل خشم، كاهش عصبانيت، جرئت نه 
گفنت و نظاير آن)؛

 بيان چگونگی رابطه با غير هم جنس؛
 طرح مسئله ازدواج؛

 طرح انگيزه پيشرفت.
از  و  بلوغ  بحران  با  رويارويی  دليل  به  سويی  از  دانش آموزان  روانی:  ــ  عاطفی  نيازهای 
سوی ديگر شكل  گيری نظام ارزشی  شان و مواجهه تنگاتنگ تر با جامعه، به راهنمايی  های خاصی 

نياز دارند. 
در  تأكيد  و  تكرار  دليل  (به  حتقيق،  ادبيات  به  توجه  با  همچنني  حاضر،  پژوهش 
پژوهش ها)1موارد زير را به عنوان معرف های درجه اول نيازهای عاطفی ــ روانی دانش آموزان در 

نظر می  گيرد و مقوله ها و مصاديق مورد نظر برای حتليل  محتوا، برمبنای آنها طراحی شده  اند:
 تبيني فلسفه هستی و معنا بخشيدن به زندگی؛

احساس رضايت بيشتر از زندگی؛
 راه های دستيابی به آرامش روانی؛

 احساس عزت نفس (احساس ارزشمند بودن)؛
 رفتار اخالقی (فروتنی، عفو، كنترل خود، اخالق حرفه  ای)؛

 توجه نشان دادن به مسئله شادی و نشاط؛

 1ــ آنچه در پاورقی پيشني بدان اشاره كردمي، در اينجا نيز مطرح می شود. 
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 تشويق فرد به مقاومت در برابر سختی ها؛
 توجه به مسائل خاص جوانان (مسائل دوره بلوغ، پوشش و آرايش جوانان و نظاير آنها)؛

 آگاهی بخشيدن در مورد مسائل جنسی؛
 تطابق راحت  تر با تنش روانی؛

 مقاومت در برابر اضطراب و افسردگی؛
 حتمل حوادث ناگوار.

ادبيات پژوهش
قرآن»  و  دينی  دروس  به  ابتدايی  دوره  دانش آموزان  بررسی «نگرش  در  رضاپور (1371) 

گزارش می دهد:
تربيتی درباره 545 نفر از دانش آموزان  بر اساس مطالعه ای كه دفتر مشاوره و حتقيق امور 
دوره ابتدايی شهرستان تهران اجنام داد، نگرش آنان نسبت به دروس دينی و قرآن به شكل جداگانه 
چون  مسائلی  بررسی  برای  سؤالی  پرسشنامه  ای 13  از  حتقيق  اين  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
و  كننده ترين  تلف  وقت  داشتنی  ترين،  دوست  مهم ترين،  كننده  ترين،  خسته  سخت  ترين، 
راحت ترين درس ها استفاده شد. بررسی داده ها نشان می داد دانش آموزان، درس دينی را خسته 

كننده ترين درس می  دانستند.
درس  ابتدايی،  مقطع  در  می  شود،  يادآور  خويش  پژوهش  گزارش  در   (1382) عصاره 
دو  هر  راهنمايی،  مقطع  در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  عالقه  مندی  ميزان  كم ترين  دينی 

درس دينی و قرآن، در پايني ترين سطح متايل عاطفی دانش آموزان، قرار دارند.
منطقی (1381)، در بررسی حتولی كه در زمينه شناسايی راه كارهای درونی  سازی كردن 
ارزش های دينی در سطح دانش آموزان دبستانی، راهنمايی و دبيرستانی، داشته است، گزارش 
می دهد ميزان عاليق دينی دانش آموزان از راهنمايی در مقايسه با دبستان و از دبيرستان در مقايسه با 
راهنمايی، هم در دختران و هم در پسران كاهش يافته است. او يادآور  می  شود، اگر عوامل بيرون 
بگيرمي، «نارضايتی  ناديده  آورده اند،  پديد  دانش آموزان  برای  تلخی  دينی  جتربيات  كه  را  مدرسه 
از كتاب ها، معلم ها، روش تدريس و ارزشيابی دروس دينی»، عامل بيشترين خاطرات تلخ و 

ناخوشايند دينی در دانش آموزان دختر و پسر به شمار می روند.
درصد  كرده  اند 66  نشان  خاطر  خود  پژوهشی  گزارش  در  پور (1380)،  كاظم  و  جنفی 
از گروه منونه، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مطالب كتاب های دينی و قرآن با نيازهای سنی شما 
ميان  آيا  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  دانش آموزان،  اين  از  نيمی  به  قريب  و  خير؟  يا  دارد  سازگاری 
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منفی  پاسخ  خير؟  يا  دارد  وجود  هماهنگی  و  سازگاری  شما  اجتماعی  محيط  و  درسی  مباحث 
داده  اند.

اكرمی (1382) نيز در پژوهشی يادآور  شده است دانش آموزان معتقدند كتاب های دينی به 
نيازهای آنان  توجهی ندارند. 

بی  توجه ی كتاب های درسی به حتوالت و اقتضائات روحی و روانی جوانان (آل صاحب 
مورد  در  دينی  كتاب های  ماندن  مسكوت   ،(1373 مصلح  آبادی،  امينی  1371؛  فصول، 
دانش آموزان  برای  دينی  مباحث  نامناسب  طراحی  و   (1380 (اسرار،  نشاط  و  شادی  مسئله 
پيشني،  پژوهش های  در  كه  است  مواردی  ديگر  سادئی، 1372)، از  (علی  عسگری، 1370؛ 

مورد بررسی قرار گرفته است.
به  توجه  ضرورت  كه  است  آن  مسئله  می  كند  بيان  پژوهش  خارجی  ادبيات  بررسی       

است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  دينی،  مباحث  طرح  جريان  در  افراد،  اجتماعی  زندگی  نيازهای 
نيازهای  «فهم  فصل  های  در  اجنيل»،  خالق  «تدريس  كتاب  در   (1998) گاری2  و  الورنس1 
تغيير  انتظار  با  بايد  همزمان  می كنند  تأكيد  زندگی»  تغيير  برای  و «آموزش  دانش  آموزان»  اساسی 
در ديد شناختی متدينان از اجنيل مقدس، تغيير عينی و عملی زندگی آنان را انتظار داشته باشيم. 
پريهارتونو و همكاران (1994)، فليشر (1996) و نورد (1999)، به شكل مشابه ی بر مسئله 
از  كرده  اند.  تأكيد  دينی  مباحث  طرح  جريان  در  دانش آموزان  اجتماعی  نياز  به  پاسخ  ضرورت 
سوی ديگر، نلسون(1990)، پارگامنت و همكاران (1992) و اليسون و همكاران (1994)، 
مورد  دينی  مباحث  ارائه  درجريان  را  جوانان  روانی  ــ  عاطفی  نيازهای  به  توجه  عطف  ضرورت 

توجه و تأييد قرار می  دهند.

روش پژوهش
حتقيق  است.  حتليلی  ــ  توصيفی3(غيرآزمايشی)  پژوهش،  اين  در  شده  كارگرفته  به  طرح   

يا  شرايط  كردن  توصيف  آنها،  هدف  كه  می شود  شامل  را  روش هايی  مجموعه  توصيفی، 
پديده  های مورد بررسی است. اجرای حتقيق توصيفی می  تواند تنها برای شناخت بيشتر شرايط 
موجود با ياری دادن به فرايند تصميم  گيری باشد (سرمد، بازرگان، حجازی، 1376). با حتليل 
سطح  ارتقای  برای  پيشنهاداتی  می  توان  است،  آمده  دست  به  پژوهش  از  كه  توصيفی  يافته  های 

1. Lawrence,  
2. Gary,  
3. ِDescriptive 
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كيفی كتاب  های دينی ارائه كرد.
كتاب های درس دينی دانش آموزان سوم راهنمايی و سوم دبيرستان، برای بررسی صحت 

و سقم سؤال های پژوهش، به صورت  محتوايی مورد حتليل قرار گرفتند.
يكی از كاربردهای حتليل  محتوا، استنباط درباره فرستندگان پيام و داليل يا پيش  آيندهای 
پيام به شمار می  آيد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1376). اين روش با شيوه ای نظامدار، عينی 
برمی  آيد  ارتباط ها1  حتليل  و  جتزيه  و  مطالعه  درصدد  و  می  پردازد  متغيرها  اندازه گيری  به  كمّی  و 

(كرلينجر، 1986، ترجمه پاشا شريفی و جنفی زند، 1376).
كرده،  انتخاب  كرده اند،  ايجاد  افراد  كه  ارتباطهايی را  محتوا،  حتليل   روش  در  پژوهشگر 
با  كه  می شود  اجنام  كاری  آگاهانه  ترتيب  بدين  می كند.  جستجو  آنها  در  را  خود  سؤال های 

فعاليت های مشاهده ای تفاوت اساسی ندارد و متغيرها، مشاهده و اندازه گيری می شوند.
قابل  كه  حتليل  ذهنی  قسمت های  به  بخشيدن  ارزش  و  دادن  وزن  با  محتوا  حتليل   روش 
اندازه گيری نيستند، می  كوشد به «تفسير داده  ها» نايل آيد. اين روش برای بررسی متون، اخبار، 

تصاوير و فيلم ها به كار می رود.
مرحله نخست در حتليل  محتوا، تعريف U، يعنی همه محتوايی است كه بايد حتليل شود. 
مرحله بعد، طبقه بندی يا افراز U  است. در اين قسمت متغيرهای فرضيه ای كه آزمون می شود، 

بايد به روشنی بيان شوند (كرلينجر، 1986، ترجمه پاشا شريفی و جنفی زند، 1376).
مهم ترين بخش حتليل  محتوا، بخش مقوله  بندی آن است «به گونه ای كه اين روش به اعتبار 
 .(1362 اسدی،  ترجمه  (دوورژه(بي  تا)،  خورد»  خواهد  شكست  يا  شده  موفق  مقوله  هايش 
از  پس  كه  فرضياتی  دارد،  بستگی  مناسب  فرضيات  به  متسك  به  محتوا،  حتليل   موفقيت  بنابراين 

ريخته شدن در قالب مقوالت، سراجنام در قالب شاخصه ای مناسب ريخته خواهند شد. 
حتليل  محتوا می تواند فرضياتی را بررسی كند كه از پيش مورد توجه بوده، يا هنگام تعيني 
مقوله  هايی كه اساس محتوا را تشكيل می دهند، پديد آيد و يا با بررسی نتايج، ارتباط داخلی ميان 
رو،  اين  از  برسد (محسنی، 1354).  مقوله   بنديها  از  پس  فرضياتی  به  كرده،  كشف  را  متغيرها 
در  حتليل  گر  می  شود.  پديدار  كيفی  حتليل  افق  حتليل  محتواست،  ماحصل  كه  كمّی  حتليل  كنار  در 
حتليل  محتوای كيفی كه می تواند به مثابه جزء مكمل حتليل  محتوای كمی، ظاهر شود،  به مثابه يك 
باستان  شناس رفتار می كند، به اين معنا كه براساس نشانه های به دست آمده، به حتليلی كلی و نو 

دست می  يابد؛ حتليلی كه بر پايه نشانه های به دست آمده، شكل گرفته  است (درانی، 1375).
اسناد مورد بررسی را برای بررسی صحت مقوله  ها، به طورمعمول در زمان های واحد و 
1. Communication 
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غيرواحد، به دو گروه معني از محققان می  دهند تا همبستگی نتايج آنها را محاسبه كنند و يا چند 
محقق همان محتوا را به شكل جداگانه مورد بررسی قرار دهند. در پژوهش حاضر، با پيش گرفنت 

روش نخست، دوباره حتليل  محتوا روی واحدهای موضوعی مورد نظر بررسی می شود.
مقوالت انواع گوناگونی (موضوعی، ساختی، ارزشی و مربوط به سبك) دارند؛ در اين 

پژوهش، مقوله های موضوعی مورد توجه قرار گرفته  اند. 
تهيه  ابتدا  می پذيرفت،  اجنام  درسی  كتاب های  محتوای  حتليل   در  بايد  آنچه  بنابراين، 
مقوله های مورد نظر و سپس تهيه شاخصه ای الزم برای تبديل آن مقوله ها به مفاهيم علمی، قابل 
مشاهده و محاسبه بود؛ پس از اين مراحل، تعيني منونه  ای كه در جامعه آماری انتخاب شده است 

و نيز كّمی كردن داده ها، مورد توجه قرار می گيرد.
محتوا،  حتليل   برای  الزم  مقوله های  و  نياز  مورد  مقوله های  تهيه  برای  پژوهش  ادبيات 

مشخص شدند.
تعليمات  و  اسالمی  «فرهنگ  كتاب های  حتقيق،  اين  در  نظر  مورد  موضوعی  واحدهای 
دينی» و «دين و زندگی»، كالس های سوم راهنمايی و سوم دبيرستان بودند و واحدهای متنی كه 

برای حتليل  محتوا انتخاب شدند، درس هايی هستند كه در كتاب ها مطرح شده  اند.
پس از مشخص شدن مقوله  بندی های الزم برای حتليل  محتوا، با توجه به مطالعه واحدهای 

موضوعی مورد نظر، شاخص  سازی های الزم، تهيه شدند.
روش اندازه گيری اسمی در سنجش مورد نظر، از ميان سه روش موجود اندازه گيری اسمی، 
رتبه  بندی و درجه  بندی در حتليل محتوا برای منره  گذاری كتاب های درسی، انتخاب شد و به اين ترتيب 

پس از قرار دادن هر مضمون در طبقه مناسب خود، فراوانی طبقات گوناگون، شمرده شد.
در  كه  شاخص هايی  مضامني  كتاب ها،  حتليل  محتوای  در  متنی  واحد  انتخاب  از  پس 
كّمی  حتليل های  از  بعد  شد.  شمارش  گرفته  اند،  قرار  تفحص  مورد  شده،  مشخص  واحدهای 
الزم درباره كتاب های «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» و «دين و زندگی»، كالس های سوم 

راهنمايی و سوم دبيرستان، حتليل كيفی در مورد آنها اجنام گرفت. 

روش اجرا
پاسخ كتاب های درسی «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» و «دين و زندگی» سوم راهنمايی 
و سوم دبيرستان1، در حتليل  محتوايی به نيازهای اجتماعی و عاطفی ــ روانی دانش آموزان، مورد 

1ــ كتاب های مورد بررسی، آخرين اصالحات مؤلفان را تا سال 1384 دربرداشته اند. 



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 29، سال هشتم،بهار  1388 62

توجه قرار گرفت و مصاديق الزم بر مبنای آن ها، مشخص شدند. پس از مشخص شدن مصاديق 
حتليل  محتوای  به  دستورالعمل،  اين  برمبنای  و  شد  تهيه  الزم  دستورالعمل  نظر،  مورد  مقوالت 
در  و  شدند  انتخاب  كتاب ها  آن  درس های  متنی  واحد  پرداختيم.  كتاب ها  موضوعی  واحدهای 
صورت مشاهده مكرر مقوله  ای در يك منت، آن مقوله، به تعداد دفعات مشاهده شده، در نظر 
دبيرستان  سوم  و  راهنمايی  سوم  سال های  دينی  كتاب های  درس های  درصد   50 گرفته  شد. 
(درس های فرد در كتاب دينی راهنمايی و درس های زوج در كتاب دينی دبيرستان)، برای حتليل 

 محتوا در نظر گرفته شدند.
كه  آياتی  پاورقی  ها،  نظر،  مورد  كتاب های  حتليل  محتوای  در  كه  است  يادآوری  به  الزم 
برای ترجمه و قرائت درج شده  اند، شعرهايی كه مستقل از مباحث درسی و بدون مقدمه در كتاب 
مطرح شده بودند و همچنني 7 صفحه دينی سوم دبيرستان كه در آن مؤلف درصدد بوده است تا 
مستقيم يا و غيرمستقيم تصميمی را كه دانش آموز بايد اخذ كند از زبان دانش آموز ، به او القا كند، 

مورد ازريابی قرار نگرفتند.
آمده اند  دست  به  فرد  اندازه گيری  از  مستقل  داده ها  می كند  مشخص  حتليل  محتوا،  روايی 
(كريپندروف، 1980، ترجمه نايبی، 1378)؛ پس از اجرای اولني مرحله حتليل   محتوا، برای 
محاسبه روايی آن، پس از گذشت زمان الزم، حتليل  محتوايی دوباره ای بر روی 10 درصد از 
منت های پيشني، اجنام پذيرفت تا محاسبه ضريب پی  اسكات1 برای بررسی ميزان روايی حتليل، 
مشخص شود. ضريب به دست آمده، برای حتليل  محتوای كتاب های درسی، در ارتباط با پاسخ 
به نيازهای اجتماعی و عاطفی ــ روانی دانش آموزان، معادل  Pi = 0/89   بود كه اين ضريب، 

روايی قابل قبول حتليل  محتوای اجنام گرفته شده را بيان می  كند.

روش تحليل داده  ها
داده های به دست آمده از حتليل  محتوای كتاب های «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» و«دين و 
زندگی» كالسهای سوم راهنمايی و سوم دبيرستان، با استفاده از آمارهای توصيفی، اجنام شد. 
حتليلهای اخير، زمينه الزم را برای تأييد يا رد سؤال های مورد نظر پژوهش در زمينه  اجنام دادن 
توجه يكسان يا نابرابر كتاب های درسی دينی سوم راهنمايی و سوم دبيرستان به نيازهای اجتماعی 

و عاطفی ــ روانی دانش آموزان فراهم می  آورند.

١. Scott's Pi 
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يافته های پژوهش
بررسی سؤال های پژوهش حاضر، به حتليل  محتوايی كتاب های درسی دينی نياز داشتند. 
از اين رو برای حتليل  محتوای كتاب های مزبور، كتاب های «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» 
با  و  شدند  گرفته  نظر  در  دبيرستان،  سوم  و  راهنمايی  سوم  سال  دانش آموزان  زندگی»  و  و «دين 
توجه به متغيرهای مطرح شده در سؤال های پژوهش، شاخص سازيهای الزم برای حتليل  محتوا، 
از  كه  يافته هايی  گرفت.  اجنام  مبنا  برهمني  نيز  مزبور  كتاب های  حتليل  محتوای  پذيرفت.  اجنام 
كلی  توضيحات  شداند؛  ارائه  تا 3   1 جدول  های  در  آمده،  دست  به  كتاب ها  اين  حتليل محتوای 

جداول در انتهای همني بخش خواهد آمد.

جدول 1ــ اطالعات به دست آمده از حتليل محتوای كتاب فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی سال سوم 
راهنمايی (بررسی نيازهای اجتماعی و عاطفی)

 درس
1

 درس
3

 درس
5

 درس
7

 درس
9

 درس
11

 درس
13

  درس
15

 درس
17

 درس
19

تبيني مردم ساالری دينی

طرح سازمان های مدنی

طرح علل عقب افتادگی جوامع اسالمی

تبيني آزادی بيان و عقيده

3تبيني احترام به حقوق ديگران

311بيان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

 استدالل در برای ممانعت از سوء
مصرف مواد

 استدالل در برای ممانعت از بزه كاری
جوانان

1

 طرح چگونگی استفاده از فن  آوری های
ارتباطی پيشرفته

آموزش مهارت های زندگی
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بيان چگونگی رابطه با غيرهم جنس

3 طرح مسئله ازدواج

انگيزه پيشرفت

2523تبيني فلسفه هستی و معنای زندگی

احساس رضايت بيشتر از زندگی

2راه های دستيابی به آرامش روانی

احساس عزت نفس

31رفتار اخالقی

توجه به مسئله شادی و نشاط

1تشويق فرد به مقاومت در برابر سختی ها

آگاهی بخشيدن در مورد مسائل جنسی

توجه به مسائل خاص جوانان

تنش های با  تطابق  برای  ظرفيت   افزايش 
روانی

مقاومت در برابر اضطراب و افسردگی

حتمل حوادث ناگوار

برای  شده،  انتخاب  مقوله های  تكرار  تعداد  شده  اند،  درج   1 جدول  در  كه  فراوانی هايی 
سنجش نيازهای اجتماعی و عاطفی دانش آموزان را بيان می كنند. 
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(بررسی  دبيرستان  سوم  سال  زندگی»  و  «دين  كتاب  حتليل  محتوای  از  آمده  دست  به  اطالعات  2ــ  جدول 
نيازهای اجتماعی و عاطفی)

درس 
2

درس
4

درس
6 

درس
8 

س  ر د
10

س  ر د
12

س  ر د
14

س   ر د
16

5تبيني مردم ساالری دينی

طرح سازمان های مدنی

طرح علل عقب افتادگی جوامع اسالمی

تبيني آزادی بيان و عقيده

2تبيني احترام به حقوق ديگران

117بيان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

استدالل در برای ممانعت از سوءمصرف مواد

1استدالل در جهت ممانعت از بزه كاری جوانان

1طرح چگونگی استفاده از فن  آوری های ارتباطی پيشرفته

آموزش مهارت های زندگی

1بيان چگونگی رابطه با غيرهم جنس

59 طرح مسئله ازدواج

273انگيزه پيشرفت

731تبيني فلسفه هستی و معنای زندگی

15احساس رضايت بيشتر از زندگی

43راه های دستيابی به آرامش روانی

1احساس عزت نفس

11رفتار اخالقی

15توجه به مسئله شادی و نشاط
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تشويق فرد به مقاومت در برابر سختی ها

3آگاهی بخشيدن در مورد مسائل جنسی

1توجه به مسائل خاص جوانان

2افزايش ظرفيت برای تطابق با تنش های روانی

مقاومت در برابر اضطراب و افسردگی

حتمل حوادث ناگوار

برای   انتخاب شده،  فراوانی هايی كه در جدول 2 درج شده  اند، تعداد تكرار مقوله های   
سنجش نيازهای اجتماعی و عاطفی دانش آموزان را بيان می  كنند. 

جدول 3ــ اطالعات به دست آمده از حتليل  محتوای كتاب های «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» 
سال سوم راهنمايی و «دين و زندگی» سال سوم دبيرستان (بررسی نيازهای اجتماعی و عاطفی)

 جمع
فراوانی
  (دينی سوم
راهنمايی)

درصد
فراوانی   
سوم  (دينی 
راهنمايی)

 جمع
فراوانی
  (دينی سوم
دبيرستان)

درصد
فراوانی   
سوم  (دينی 
دبيرستان)

 جمع
فراوانی
  (دينی سوم
و  راهنمايی 
دبيرستان)

درصد
فراوانی   
سوم  (دينی 
و  راهنمايی 
دبيرستان)

51/150/7تبيني مردم ساالری دينی

طرح سازمان های مدنی

طرح علل عقب افتادگی جوامع اسالمی

تبيني آزادی بيان و عقيده

31/120/450/7تبيني احترام به حقوق ديگران

51/892142بيان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

استدالل در برای ممانعت از سوء مصرف مواد
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10/310/220/3استدالل در جهت ممانعت از بزه كاری جوانان

ارتباطی فن آوری های  از  استفاده  چگونگی   طرح 
پيشرفته

10/210/1

آموزش مهارت های زندگی

10/210/1بيان چگونگی رابطه با غيرهم جنس

31/1143/1172/4 طرح مسئله ازدواج

122/6121/7انگيزه پيشرفت

124/5112/4233/2تبيني فلسفه هستی و معنای زندگی

61/360/8احساس رضايت بيشتر از زندگی

20/771/591/3راه های دستيابی به آرامش روانی

10/210/1احساس عزت نفس

41/520/460/8رفتار اخالقی

61/360/8توجه به مسئله شادی و نشاط

10/310/1تشويق فرد به مقاومت در برابر سختی ها

30/630/4آگاهی بخشيدن در مورد مسائل جنسی

10/210/1توجه به مسائل خاص جوانان

20/420/3افزايش ظرفيت جهت تطابق با تنش های روانی

 مقاومت در برابر اضطراب و افسردگی

حتمل حوادث ناگوار

نتايج به دست آمده از حتليل  محتوای كتاب درسی «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» سال 
سوم راهنمايی، نشان می  دهد از مجموع 261 پاراگراف1،  4/5 درصد به نيازهای اجتماعی و 
7/1 درصد به نيازهای عاطفی ــ روانی دانش آموزان پرداخته اند. البته در شمارش پاراگراف ها، 
1ــ چون در 5 پاراگراف از پاراگراف های مورد بررسی، دو موضوع از شاخص سازيها وجود داشتند، اين پاراگراف ها، 

دو بار شمارش شدند؛ از اين رو، در محاسبات به جای فراوانی 261، فراوانی 266 مورد توجه قرار گرفت.
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تشابهی با شاخص های مورد سنجش داشتند، شمارش شدند و اگر اين  مواردی كه حتی اندك 
موارد حذف شوند، درصدهای به دست آمده، حدودًا نصف خواهد شد.   

دبيرستان،  كتاب درسی «دين و زندگی» سال سوم  حتليل  محتوای  نتايج به دست آمده از 
نشان می  دهد از مجموع 428 پاراگراف1، 10/1 درصد به نيازهای اجتماعی و 8/7 درصد به 

نيازهای عاطفی ــ روانی دانش آموزان پرداخته  اند.
نتايج به دست آمده از حتليل محتوای كتاب درسی «فرهنگ اسالمی و تعليمات دينی» سال 
سوم راهنمايی و كتاب درسی «دين و زندگی» سال سوم دبيرستان، نشان می دهد از مجموع 711 
پاراگراف، 8 درصد به نيازهای اجتماعی و 8/1 درصد به نيازهای عاطفی ــ روانی دانش آموزان 
سوم  سال  دينی  درسی  كتاب های  اطالعات  ارائه  بررسی  با  آمده،  دست  به  اعداد  كه  پرداخته  اند 
راهنمايی و سوم دبيرستان به صورت شناختی، عاطفی، و روانی ــ حركتی كه منطقی (1385) به 

گزارش آن پرداخته است، هم سويی كاملی دارد.

بحث و بررسی
سؤال های اين پژوهش بر پاسخ كتاب های دينی به نيازهای زندگی اجتماعی و عاطفی ــ 
كتاب های  آيا  اينكه  بر  مبنی  پژوهش،  نخست  سؤال  با  ارتباط  در  بود.  ناظر  دانش آموزان  روانی 
دينی به نيازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان، پاسخ الزم را می دهند يا خير، با توجه به نتايج 
رابطه ای  است،  نظر  مورد  بيشتر  دينی  درسی  كتاب های  آنچه در  گفت،  می توان  آمده،  به دست 
يك طرفه و نه دو طرفه می  باشد. به اين معنا كه مؤلفان كتاب های درسی، با رويكردی كالمی، و 
با فرض اينكه بايد اطالعاتی همچون مرجعيت، واليت فقيه، جهاد و نظاير آنها را به دانش آموزان 
القا كنند، اين كتاب ها را تهيه كرده  اند، حال آنكه بايد شرايط محيطی جوان بيشتر درك می شود و 
طراحی كتاب های درسی، اوًال با توجه به اقتضائات محيط اجتماع و فضای جهانی شده، و ثانيًا 
با عنايت به تعاملی دو طرفه، ميان پيام دهنده و پيام گيرنده، صورت می  گرفت. انتظار داشتيم 

مباحث اين كتاب ها با توجه بيشتر به نيازها و عاليق اجتماعی دانش آموزان، تهيه می  شدند.
نتايج اخير، با ادبيات حتقيق هم سويی دارد. برخی پژوهش ها، از تطابق نداشنت مضامني 

كتاب های دينی با نيازهای دانش آموزان حكايت دارند.
نظرسنجی جنفی و كاظم پور (1380) در همني ارتباط در سطح دانش آموزان دبيرستان های 
استان كرمانشاه نشان داد قريب به نيمی از دانش آموزان، در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميان مباحث 
1ــ چون در 17 پاراگراف از پاراگراف های مورد بررسی، دو موضوع از شاخص سازيها وجود داشتند، اين پاراگراف ها، 

دو بار شمارش شدند؛ از اين رو، در محاسبات به جای فراوانی 428، فراوانی 445 مورد توجه قرار گرفت.
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درسی و محيط اجتماعی شما سازگاری و هماهنگی وجود دارد يا خير؟ پاسخ منفی دادند.
اكرمی (1382)، در بررسی ميزان پاسخ گويی كتاب های درسی دينی به نيازهای اجتماعی 
گزارش  چنني  دينی،  درس  معلمان  و  دانش آموزان  نظری  مقايسه ای  بررسی  با  دانش آموزان، 
به  منی كنند.  تأمني  را  شاگردان  اجتماعی  نياز  شده،  تهيه  كتاب های  معلمان،  نظر  از  كه  می دهد 
مايلند در كنار مسائل اعتقادی و اخالقی كه در كتاب های دينی  عالوه، دانش آموزان گفتند آنان 
مطرح شده اند، موارد ديگری مانند مسائل جوانان، ازدواج، آداب زندگی و علل عقب ماندگی 

جوامع اسالمی نيز مورد بررسی قرار گيرند.
(حتليل  دينی  تربيت  و  ساالری  مردم  شدن،  « جهانی  مقاله  در   (1382) ارمكی  فرجی 
پژوهش خود روی  دينی)» گزارش  كتاب های درسی  مدنيت در  مفاهيم اساسی جهان گستری و 
كتاب های درسی بينش اسالمی سالهای اول تا سوم دبيرستان (رشته های نظری، فنی ــ حرفه ای 
و كاردانش) و كتاب های 1 و 2 پيش دانشگاهی، را ارائه می  دهد و بيگانگی منت های مزبور را 
با مسائل جهان معاصر تأييد می  كند؛ او می نويسد: « نتايج به دست آمده حاكی از آن است كه در 
اكثريت قريب به اتفاق درس ها (54 درس از 64 درس ارائه شده)، در ارتباط با مفاهيم اساسی 
مدنيت، مسائل مربوط به جهانی شدن و عصر جديد، مطلبی بيان نشده و فقط در 10 درس به 

شكلی ضعيف به اين امور، پرداخته شده است».
ــ  عاطفی  نيازهای  به  دينی  كتاب های  آيا  اينكه  بر  مبنی  پژوهش،  دوم  سؤال  به  پاسخ  در 
روانی دانش آموزان، پاسخ الزم را می دهند يا خير، می توان گفت، مؤلفان كتاب های درسی، 
با  دربرگرفته  اند،  را  او  كه  جهانی  و  محيطی  مسائل  و  جوان  روحيات  از  كه  اندكی  شناخت  با 
اقتضائات  اگر  آنكه  حال  كرده  اند،  تأليف  را  دينی  درسی  كتاب های  موعظه  گرايانه،  رويكردی 
عاطفی و روانی جوان از سويی و اقتضائات دهكده واحد جهان از سوی ديگر بيشتر درك می شد، 
ميان  طرفه،  دو  تعاملی  هدف  با  و  گفته  پيش   مشكالت  به  توجه  با  درسی،  كتاب های  طراحی  و 
پيام دهنده و پيام گيرنده، صورت می  گرفت، مباحث كتاب های درسی دينی، با توجه بيشتری به 

نيازهای عاطفی و روانی دانش آموزان طراحی و تدوين می شد.
نتايج پژوهش، با نظريه  پردازی  های برخی متفكران اجتماعی و پژوهش هايی كه در همني 

راستا اجنام شده  اند، هم سويی دارد.
مبلغان  مخاطبان  پيام رسانی به  ضرورت توجه به امر  مسئله  بسياری به  اجتماعی  متفكران 
مهم  ترين  از  يكی  گفتار،  ده  كتاب  در  مطهری (بي تا)،  استاد  مثال،  برای  داده اند.  هشدار  دينی، 
صورت  در  كه  می كند  خاطرنشان  و  می  داند  آن  پرسش گری  روح  را  حاضر  زمان  ويژگی های 
داد.  خواهد  رخ  تربيتی  آسيب های  جدی ترين  جوان ها،  به  مناسب  دادن  پاسخ  از  استنكاف 
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مطهری (1357)، در كتاب «علل گرايش به ماديگری»، بی پاسخ گذاردن سؤال های جوانها را 
از داليل عمده گرايش آنها به ماديگری معرفی می كند.

بنابراين، در مجموع به نظر می رسد، كتاب های دينی كه به عنوان مرجع ارزشی نوجوانان 
آنكه به  بيش از  زندگی،  معنايی  مسائل  آنان به  اساسی  پاسخ به سؤال های  هستند، در  جوانان  و 
نيازهای روانی، عاطفی و اجتماعی آنان توجه داشته باشند و درصدد پاسخ گويی عملی بدان ها 

برآيند، رويكردی متفاوت، دارند كه همني مسئله، از ميزان تأثيرگذاری آنها خواهد كاست.
به  درسی  كتاب های  بی  توجهی  از  خود،  پژوهش  در  نيز   (1371) صاحب  فصول  آل 

حتوالت و اقتضائات روحی و روانی جوانان، ياد می كند.
استان  دبيرستان های  دانش آموزان  سطح  در   ،(1380) پور  كاظم  و  جنفی  نظرسنجی  
كرمانشاه، نشان می دهد 66 درصد از گروه منونه، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مطالب كتاب های 

دينی و قرآن با نيازهای سنی شما سازگاری دارد يا خير؟ پاسخ منفی داده  اند.
منظر  از  می شود  يادآور  دارد،  رابطه  همني  در  كه  پژوهشی  در  نيز   (1382) اكرمی 

دانش آموزان، كتاب های دينی نسبت به نيازهای آنان، بی  توجه  اند. 
بينش  درس  كتاب  محتوای  انطباق  مورد  در  كه  پژوهشی  در   (1373) مصلح  آبادی  امينی 
اسالمی سال اول مقطع متوسطه با نيازها و رغبت های دانش آموزان همان پايه، اجنام داده است، در 
بيان يافته های حتقيق يادآور می شود، از نظر جوانان محتوای كتاب در راستای نيازهای آنان نيست.

پيشنهادهای تحقيق
در بررسی سؤال «آيا كتاب های دينی به نيازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان پاسخ الزم 
مسائل  به  محدودی  بسيار  ميزان  به  بررسی،  مورد  كتاب های  شد  مشخص  خير؟»  يا  می دهند  را 

زندگی اجتماعی دانش آموزان پرداخته اند. 
بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، می توان با طرح پيشنهادهای اصالحی زير، به رفع 

كاستی های موجود مباحث دينی، اقدام كرد:
دوم  جنسی  انقالب  هم چون  مواردی  پيوسنت  وقوع  به  و  جهانی  واحد  دهكده  حتقق  با  1ــ 
در سطح جهان، به نظر می رسد كه به سادگی منی توان از جهانی شدن و هجوم توليدات فرهنگی 
با  جوانان  مسير،  اين  در  بنابراين  كرد.  ممانعت  جوانان  به  ارتباطی  فن  آوری های  طريق  از  آن، 
آنها،  مانند  و  سكس  فردگرايی،  رفاه  طلبی،  لذت  جويی،  مصرف  گرايی،  همچون  ارزش هايی 
بيش از پيش برخورد داشته، حتت تأثير آنها قرار خواهند گرفت. از اين رو،  درس دينی، عرصه 
مناسبی برای تبيني فرصت ها و به خصوص، تهديدهای جهانی شدن و زندگی در فضای جهانی 
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جهانی  پيامدهای  و  ابعاد  خود،  رويكرد  نسبی  تغيير  با  می توانند  درسی  كتاب های  است.  شده 
شدن و اقتضائات زندگی در فضای جهانی شده را به دانش آموزان بشناسند.

2ــ  با توجه به افزايش ميزان انحرافات اجتماعی در سطح اقشار جوان جامعه از سويی و 
فقدان آموزش مهارت ها و آداب زندگی در نظام آموزشی از سوی ديگر، پيشنهاد مي شود، مؤلفان 
كتاب های درسی دينی با بازنگری دوباره كتاب های مزبور، برای تهيه كتاب های دينی جديدی 

بكوشند كه به سهم خود بتواند به موارد مزبور پاسخ الزم را ارائه دهد.
3ــ با توجه به اندك بودن آموزش مهارت های زندگی در كتاب های نظام آموزشی كشور، 
پيشنهاد  كرد،  مطرح  دينی  كتاب های  در  دينی،  ارزش های  با  را  پيش گفته  موارد  می  توان  چون 
می شود با تغيير نسبی رويكرد كالمی و فلسفی كتاب های دينی، رويكرد مهارت های زندگی به 
شكل پررنگ تری مورد توجه قرار گيرد. البته اين امر به معنای بی  توجهی به ابعاد شناختی كه يك 

فرد مسلمان بايد با توجه به آن ها اهداف زندگی خود را سامان دهد، نيست.
ـ كالمی كتاب های درسی به مهارت های   4ــ  پيشنهاد می شود با تغيير نسبی رويكرد فلسفیـ 

زندگی، در چند شهر به صورت آزمايشی و تطبيقی مورد بررسی قرار گيرند.
بررسی سؤال «آيا كتاب های دينی به نيازهای عاطفی ــ روانی دانش آموزان، پاسخ الزم را 
می دهند يا خير؟» نشان می دهد كتاب های مزبور به ميزان بسيار كمی به نيازهای عاطفی ــ روانی 

دانش آموزان پرداخته اند.
بنابراين پيشنهاد می شود مؤلفان كتاب های درسی، با استفاده از روش های ارائه اطالعات 
به  توجه  با  را  كتاب های  اين  فلسفی،  ــ  كالمی  رويكرد  و  حركتی،  ــ  روانی  عاطفی  صورت  به 
ابعاد هنری، به شكل نسبی، به رويكرد اجتماعی و مهارت های زندگی، تغيير دهند و دين را نه 
به صورتی انتزاعی و فلسفی، بلكه به شكل امری ملموس، الزم و حياتی، به صورت راه گشای 

مسائل و مشكالت روزمره انسان معاصر معرفی كنند1.

منابع: 
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اسرار،  مصطفی (1380). آسيب شناس تربيت دينی از منظر مفاهيم اخالقی. (گزارش 

1ــ اين پژوهش با استفاده از امكانات سازمان پژوهش و برنامه ريزی درسی آموزش و پرورش و دانشگاه تربيت معلم 
تهيه شده است. 
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