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 چکیده:

تحقیق با عنوان تحلیل و بررسی محتوی کتاب دین و زندگی دوره این 

متوسطه با هدف تحلیل محتوی کتاب دین و زندگی بر اساس گرایش آن 

 100انجام شده است، جامعه آماری آن واحدهای ثبت کلمه که تعداد 

کلمه  20کلمه به عنوان نمونه انتخاب که پس از گرفتن ضریب پایانی 

گذاری و میزان  ش متن درجه بندی کلمات ارزشحذف گردید و با رو

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین  گرایش کتاب بررسی شد.

، گرایش 10گرایش کتاب مذهبی می باشد و گرایش های اقتصادی با 

به ترتیب  68/7و گرایش اجتماعی با  7/9، گرایش ساسی با 10فرهنگی 

جام این تحقیق تحلیل در کتاب آمده است. بنابراین هدف از ان

کتابهای دین و زندگی دوره متوسطه به منظور تعیین ضریب درگیری 

دانش آموزان با محتوی در گرایش های مختلف است و در نتیجه حاصل از 

مصاحبه با دبیران درس دین و زندگی نشان می دهد که میزان توجه 

اصولی مولفان در تدوین محتوی کتابها بیشتر معطوف مقوله مبانی و 

 دینی بوده تا دیگر مقوله ها.
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  :اتاریخچه تحلیل محتو

تجزیه و تحلیل محتوی متون مختلف به زمانی نسبتًا دور بر می گردد، 

( معتقدند، این تکنیک در یونان باستان و بعدها 83مرتن و )روزمن 

 در قرن هفتم میالدی در فلسطین به کار برده شده است.

تحلیل محتوی به طور برجسته حیطه محققان  20در ابتدای قرن 

به روز  1390ارتباطات بود تحلیل محتوی به واسطه علم سیاست در سال 

شد و پیشرفت های قابل مالحظه ای در روش شناسی آن به وجود آورد. در 

تحلیل محتوی بسط و توسعه یافت. روانشناسان، مکاتب ادبی،  1940سال 

درگیر  تاریخدانان، زبانشناسان و... همگی به نحوی با تحلیل محتوی

 . )کتاب تحلیل محتوی(شدند

 مقدمه:

اسالمی برنامه ریزی برای پرورش یکی از مهمترین وظایف نظام 

انسانهایی با ایمان و عامل تعالیم اسالمی است و اینکه پرورش نسلی 

منزه از لحاظ اخالقی و ایمانی باعث تداوم و تکامل انقالب اسالمی می 

 (1382گردد. )ایمانی و مظفر، 

انسانها در نظام اسالمی کتابهای درسی در زمینه ساخت روح و افکار 

، هدف تلفیق کتاب قرآنی و دینی از جایگاه خاصی برخوردار هستند

دینی و قرآن استفاده از آیات در بطن درس های دینی با هدف تقویت 

عالقه مندی به قرائت قرآن است که باعث خلق کتاب دین و زندگی شد. 

ر نظر دارد تا با روش تحلیل محتوای کتب دین و زندگی پژوهش حاضر د

 (26و  1385پایه مورد نظر بپردازد. )اعتصامی 

 بیان مسئله:

یکی از مسائل اساسی زندگی انسان مسئله تعلیم و تربیت است تعلیم و 

تربیت نیز دارای دامنه گسترده ای می باشد. یکی از مهمترین انواع 



بخشی از آن آموزش معارف دینی در مدارس تربیت، تربیت دینی است. که 

در قالب کتابهای درسی است البته منظور از آموزش معارف دینی صرفًا 

انتقال دانش نیست بلکه در کنار این مسئله رشد باور و اعتقاد دانش 

 (1373رهبری نژاد، آموز هم اهمیت دارد. )

اصلی پژوهش با توجه به مسائل گفته شده در متن باال و مقدمه مسئله 

حاضر، پاسخ به این سوال است که آیا محتوی کتاب دین و زندگی پایه 

بر اساس اهداف در قلمرو باورها و گرایش مذهبی  96مورد نظر در سال 

 (86تدوین یافته است؟ )میرعارفین، 

 اهداف کلی: -1

هدف کلی از این تحقیق، تجزیه و تحلیل محتوای کتاب درسی دین و 

و بررسی گرایش کتاب مذکور و راه حل هایی برای  زندگی پایه دهم

 بهتر شدن آن.

 اهداف ویژه: -2

 بررسی گرایش فرهنگی کتاب دین و زندگی پایه دهم

 بررسی گرایش سیاسی کتاب دین و زندگی پایه دهم

 بررسی گرایش اجتماعی کتاب دین و زندگی پایه دهم

 بررسی گرایش مذهبی کتاب دین و زندگی پایه دهم

 ی گرایش اقتصادی کتاب دین و زندگی پایه دهمبررس

 سواالت تحقیق:

 کتاب دین و زندگی چه مقدار گرایش فرهنگی دارد؟ -1

 کتاب دین و زندگی چه مقدار گرایش سیاسی دارد؟ -2

 کتاب دین و زندگی چه مقدار گرایش اجتماعی دارد؟ -3

 کتاب دین و زندگی چه مقدار گرایش مذهبی دارد؟ -4

 دین و زندگی چه مقدار گرایش اقتصادی دارد؟کتاب  -5



 اهمیت و ضرورت:

کتاب های درسی چون به عنوان وسیله آموزشی زمینه ساز تحقق اهداف 

کلی و آموزش هستند، در این کتاب هم باید محتوی ضمن توجه به اهداف 

 کلی آموزشی از نظر علمی نیز دارای دقت و اعتبار باالیی باشد.

اساسی نظام آموزشی چگونگی ذکر مفاهیم اساسی دین یکی از دغدغه های 

و انتقال آنها به دانش آموزان است، بطوری که بتوان با کمک به 

دانش آموز و درگیر شدن این مفاهیم در ذهن دانش آموز او را به شکل 

 و معنای واقعی مسلکان تربیت کنیم.

انسان ها باورها و گرایش های دینی در زندگی با توجه به اهمیتی که 

دارند، محققان هم باید به تحلیل دین و زندگی در نظام آموزشی با 

 توجه به اهداف کلی و در قلمرو باورها و گرایش ها بپردازند.

تحلیل محتوا برای مدیران آموزشی به جهت بررسی و تعالی محتوا با 

به جهت متناسب سازی روش کالسی و برای مولفین  برای تعیینهدف و 

 درسی جهت تعیین و اصالح مناسب ضروری است.کتابهای 

 آماری جامعه

 که می باشد وزندگی دین کتاب کلمات کلیه تحقیق این آماری جامعه

 انتخاب از پس. است گردیده انتخاب نمونه عنوان به کلمه 100 تعداد

 کلمات پایایی ضریب آن از پس و داده قرار نفر 4 اختیار در نمونه

 .است شده گرفته

 و تجزیه جهت بودند و باالیی پایایی ضریب دارای کلمات کلیه که

 .شدند داده تشخیص مناسب تحلیل

 

 تحقیق محدودیتهاي

 بخش در اعتقادي گرایشهاي و باورها زمینه در تحقیق پیشینه کمبود-1

 ;خارجی تحقیقات

 انجـام منظور به محقق توسط ها کتاب فمؤل   به دسترسی امکان عدم-2

 ;آنها کسـب نظرات و مصـاحبه



 و مقابله منظور به ایران در مشابه تحقیقات و منابع کاستی-4 

 ;قبلی مطالعات نتایج با ایـن مطالعه از حاصـل نتایج مقایسه

 اهداف مقوله مشمول تحلیل هاي واحدهاي دقیق تشخیص عدم احتمال -5

 و گرایش ها باورهـا قلمـرو در
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