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 چکیده

 

زان دوره متوسطه در برنامۀ درسی دین و زندگی دوره آمواجتماعی دانشنیازهای بررسی میزان توجه به  حاضر هدف پژوهش

-محتوای سه کتاب دین و زندگی دوره متوسطه به همراه راهنمای معلم این کتابی آماری پژوهش شامل  بود. جامعهمتوسطه 

ین پژوهش با حجم نمونه در ابنابراین ،مورد بررسی  قرار گرفت،های اشاره شدهتمام محتوای کتاب ،رودر پژوهش پیش. بودها 

این پژوهش به شیوۀ توصیفی و روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزار پژوهش شامل سیاهه محقق ساختۀ . حجم جامعه برابر بود

ها نشان داد که در قسمت  نتایج تجزیه و تحلیل داده های راهنمای معلم می باشد.های درسی و کتابتحلیل محتوای کتاب

های درسی ی اجتماعی دانش آموزان در سطح نسبتاً متوسط قرار دارد و در قسمت محتوای کتابمیزان توجه به نیازها ،اهداف

 ،در این راستادانش آموزان در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد. های اجتماعی میزان توجه به نیاز،های راهنمای معلمو کتاب

درسی مورد بازبینی و تجدید نظر قرار  هایباکتریزان ؤلفین و برنامهتوسط م،شدهاشاره هایباشود محتوای کتپیشنهاد می

 .گیرد

 .راهنمای معلمهای کتاب ،های درسیکتاب ،برنامه درسی ،اجتماعینیازهای  ،دین و زندگی ،تحلیل محتوا: ها یدواژهکل

 

 مقدمه

 تیشخص یاصل یهاختآن سا یرود که در ط یمراحل رشد و تکامل انسان به شمار م نیترو حساس نیتراز مهم ینوجوان 

و  یاجتماعنیازهای . توجه به شودیم تیشکل گرفته و تثب یو اجتماع یو روان یستیتحوالت در عوامل ز لیبه دل یبزرگسال

 عیسر ینوجوان لیمعموال در اوا راتییتغ نیشود و ا یم یادیو تحوالت ز راتییتغدچار  رایدارد ز تیاهم ارینوجوانان بس یروان

است ارضاشدن  یضرور یآنان امرنیازهای توجه به  رانینوجوان در ا زیاد تیبا توجه به جمع .(1731،یتد )شرفاف یتر اتفاق م

ادراکات و تصورات و ،رفتار یجنبه ها هیشده و بر کل اشیاجتماع اتیح یو بقا تیشخص تینوجوان سبب تثب یازهاین

سالم  یتینظام ترب کینوجوانان و نبودن  یهاازیبه ن یتوجهیب. (1731،یگیرزابی)م گذاردیاثر م یو یهاها و استعداد یریادگی

آموزش یکی از  (.1731،نژاد یساز سقوط و شکست آن ها در مدرسه و جامعه خواهد بود )نواب نهیو هماهنگ بدون شک زم

آموزشی   های   جرای برنامهتوان آگاهی و دانش عموعی را افزایش داد. برای طراحی و ا وسیله آن می است که به یترین راههای مؤثر

سطوح باالتر را بدانند تا  یازهایتا ن ازین نیاز کمتر یاجتماعنیازهای آموزان الزم است میزان توجه به  مناسب جهت دانش

دانش آموزان در نظام  یریادگیمراجع و منابع  نیاز مهمتر یکی یکتاب درس ریزی کنند. بعدی را برنامه های وزشآن آم یۀبرپا
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 شتریدر کشور ما ب گریبه عبارت د کند. یم فاینقش ها را ا نیاز مهمتر یکی رانیشود و در ا یمحسوب م یآموزش یکنون

برنامه  ینیع یاز جلوه  یدر واقع بخش یکتاب درس یمحتوا .ردیگ یصورت م یدر چهارچوب کتاب درس یآموزش یتهایفعال

موضوع  تیگرفته شود بنا بر اهم ادی ستیبا یاست که م ییاست و شامل دانش ، مهارت ها ، نگرش ها و ارزش ها یدرس

محتوا و  ، رندگانیادگیمانند رابطه محتوا و هدف و محتوا و توان  ییها اری، اصول و مع یدرس یکتاب ها یدرانتخاب محتوا

در  ژهیبه و یشمطالب آموز یمحتوا ای یدرس یکتاب ها. (1731، ی)ملک رندیگ یمورد توجه قرار م یزمان محتوا و سودمند

دانش  یتیترب یها و تجربه ها تیشود و فعال یمحسوب م تیو ترب میمتمرکز که محور مکتوب و مدون تعل ینظام آموزش

 در دی(. آنچه مسلم است با1731،  انیدارد )قورچ یعلم یو بررس لیبه تحل ازیشود ن یم یآموزان حول محور آن سازمانده

خود  یاز زندگ یآت یتا بتواند در سال ها دیالزم را کسب نما ی، عادت و مهارت ها ردیبگ ادیرا  یو اصول علم یمدرسه مبان

ها و  تیصالح جادیو ا یرشد فرد انیجر لیخود باشد کار عمده مدرسه تحل انیخود و اطراف یاجتماع یها ازین یپاسخ گو

از نظر  یبرنامه درس یدارد محتوا یم انیب نریبرونر به نقل از ب (.1731،  یعتمداریدر افراد است )شر یاجتماع یمهارت ها

 یبرنامه درس یمحتوا یاز طرف ردیگ شینهد ممکن است دو جهت کامال متفاوت را در پ یم رندهیادگیکه بر  یرگذارینوع تاث

ادت دهد تواند او را به حفظ کردن مطالب ع یم گرید یتفکر و تعقل بر مسائل آماده کند و از طرف یبرا رندهیادگیتواند  یم

کند  یاوال سع یعنیسازد  ریداده شده درگ یرا با محتوا رندهیادگیارائه گردد که  ییبه گونه ا یبرنامه درس یهرگاه محتوا

مطالب داده شده وادار کند و در او  لیو تحل هیاو را به تجز ایو ثان دیخود نما یقبل اتیرا وادار به استفاده از تجرب رندهیادگی

کلمه وادار به تجربه کردن نموده و او را به  قیدق یرا به معنا رندگانیادگی رایرا پرورش خواهد داد ز قدرت تفکر و تعقل

قرار  رندهیادگی اریمشخص و کامال آماده در اخت یبه شکل دیواداشته است در مقابل هرگاه اطالعات و معلومات جد تیفعال

است مطالب کامال به  امدهیو تجربه کردن فراهم ن تیفعال یبرا یتیکرد و چون موقع دبه حفظ کردن آن ها قناعت خواه رندیگ

 یفرد او را در تفکر کردن کمک نم ینه تنها آموخته ها یحالت نیخواهد گرفت در چن یجا رندهیادگیدر ذهن  یصورت سطح

 یتوانند به خوب یم یتدر صور دیجد یها هآموخت رایخواهد داشت ز زیاز آن ها را ن حیفرد امکان استفاده صح یکند بلکه حت

 یساخت زمان نیساخت باشند و ا کی یمورد استفاده فرد واقع شوند که دارا یاجتماع یها ازیاز لحاظ استفاده از ن ندهیدر آ

 (.1731پور،  یفعاالنه دخالت داشته باشد )موس یریادگی انیشود که فرد در جر یحاصل م

 

 بیان مسئله

در جامعه  یو زندگ نیخاص آموزش کتاب د گاهیجا یو از طرف یدر دوره نوجوان یاجتماع و یروان یازهاین تیبا توجه به اهم

 ،یروان ،یسالمت جسم نیتضم یبراالزم است  ،یدر نظام آموزش یو نقش برجسته کتاب درس یادیهدف بن کیما به عنوان 

 یو اجتماع یروان یهاازین ژهیوآنها بهازهای نیگردد که به همه  میتنظ یبه گونه ا ینید یهانوجوانان کتاب یو اخالق یاجتماع

باشد تا  رانیفراگ یها ازیمتناسب با ن دیبا یدرس هایبرنامهرا به وجود آورد.  یتمندیتوجه کرده و در نوجوان احساس رضا

 نیبه ا ییدارد پاسخگو ییسزابهانسان نقش  یو اجتماع یآرامش روان نیدر تام نیشود از آنجا که د یدرون یدر و یریادگی

با توجه به نقش .  دینمابه نوجوانان و دانش آموزان جهت کسب آرامش و حفظ سالمت روان آنان  یتواند کمک بزرگ یها مازین

جهان داشته  یآموزش یاز نظام ها یاریبس یآموزش یبخش تیفیک شرفتیدر پ ریاخ یدر دهه ها یزیکه برنامه ر یتیو اهم

ها و ییاز نارسا زیپره یدر نظام آموزش و پرورش کشورمان دارد برا یتاب درسکه ک یتیبر اساس اهم نیاست هم چن

وجود دارد انجام  یدرس یکتاب ها یبه خصوص انتخاب محتوا و سازمانده یرسد یزیکه در برنامه ر یمشکالت فراوان

 نیکتاب د یدرس یرنامه هاب یمحتوا یارائه کتب وهیدر ش .(1731،  انیارمحمدیاست ) یضرور نهیزم نیدر ا عیوس قاتیتحق
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با  گرید انیارائه فعال محتوا استفاده شده است و به ب وهیتوان گفت که تا چه اندازه از ش یکتاب( م نیتدو وهی)ش یو زندگ

که رغبت و  یبه اثر هرغبت و عالقه دانش آموزان دارد و با توج زانیدر م یارائه محتوا برنامه درس وهیکه ش یتوجه به اثر

که ممکن است در  دیآ یم شیاحتمال پ نیثمربخش ا رندهیادگی تیفعال زانینهد و نقش م یفرد م تیفعال زانیر معالقه د

ارائه فعال محتوا است به  وهیمناسب ارائه محتوا که همان ش وهیکتاب( از ش نی)تدو یبه صورت کتب یبرنامه درس یارائه محتوا

با توجه به  .ردیقرار گ یابیو ارزش یمورد بررس یو زندگ نیکتاب د نیتدو وهیالزم است ش نیباشد بنابرا هاستفاده نشد یخوب

و  نیاست کتاب د یریادگیآموزش و  یارکان اساس نیترو مهم نیتراز شاخص یکیکه  یدرس یهابرنامه تینقش و اهم

و  نیدرسی د ن در برنامهتا چه میزا، مشخص نیست در دوره متوسطه یبرنامه درس یآموزش یاز محتوا یکیبه عنوان  یزندگ

 .توجه شده است یاجتماع یهاازیدوره متوسطه  به ن یزندگ

 

 مرور نوشتار

( در پژوهشی به بررسی مفهوم و جایگاه تفکر انتقادی در کتاب فارسی سال اول دوره راهنمایی 1733) نوروزی چگینی

استدالل  –تحلیل و ارزیابی  –سئوال کردن )پمن تحصیلی پرداخت. نتایج حاصل از آن نشان داد: از نه مولفه مورد نظر لی

صراحت  –منطقی بودن  –قضاوت صحیح درباره مسائل  –جمعی بودن  –تفسیر داده ها  –ارزیابی شواهد و اظهارات  –کردن 

کم  به ترتیب بیشترین و %33و  1با مهارت صراحت داشتن با فراوانی  %73/17و  173مهارت سئوال کردن با فراوانی  (داشتن

نشان از تالش مناسب در ایجاد  %71/1ترین جایگاه را در محتوا کتاب داشتند و تمتم عناوین مورد بررسی با ضریب درگیری 

در ذهن دانش تفکر انتقادی در ذهن دانش آموز دارد و نشان می دهد که محتوا کتاب فارسی در حد خوب تفکر انتقادی را 

و زندگی سال اول متوسطه  ( با عنوان بررسی میزان تناسب محتوا کتاب دین1731ی )در پژوهش خیر آباد .آموز القا می کند

های این نتایج اشاره شده است که نیازهای روانی اجتماعی دانش آموزان از دیدگاه دبیران دینی قران شهر تهران به با نیاز

 روانی و اجتماعی دانش آموزان مورد بی توجهی قرار گرفته است.

با عنوان بررسی میزان تناسب کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه با نیاز های روانی و  (1711)وکیایی ی کدر پژوهش خیر

به این نتایج اشاره شده است که : میزان پاسخ   31-11معنوی دانش آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قران شهر ارومیه سال 

در حد مطلوب  (استقالل،تعلق در گروه،عزت نفس)ه نیاز اول یعنی گویی کتاب دین و زندگی سال دوم دبیرستان در مورد س

می باشد یعنی از نظر دبیران دینی و قران کتاب مذکور در حد مطلوبی به این سه نیاز روانی دانش آموزان جواب الزم را می 

امنیت و نظم ،ابراز وجود،محبت)دهد ولی از دید آن ها میزان پاسخ گویی کتاب مذکور در مورد سه نیاز روانی بعدی یعنی 

در حد مطلوب نیست به این معنا که کتاب دین و زندگی سال دوم دبیرستان نه تنها پاسخگوی این نیاز های روانی  (جویی

 دانش آموزان نمی باشد بلکه به طور معناداری با رفع این نیاز ها فاصله دارد. 

ی در برنامه درسی فلسفه و منطق دوره متوسطه ایران به این نتایج ( با عنوان جایگاه تفکر انتقاد1711در پژوهش فریدونی )

اشاره شده است که میزان تاکید کتاب های درسی دوره راهنمایی بر تفکر انتقادی در حد متوسط ارزیابی شده است. عدم به 

 کارگیری مولفه تفکر انتقادی در محتوا کتب نتیجه این پژوهش است .

عنوان رابطه عزت نفس و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان متوسطه شهر  با (1711)در پژوهش زارعی 

مرودشت به این نتایج اشاره شده است که : بین عزت نفس و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری 

التری برخوردارند نسبت به مسائل اجتماعی سازگار تر وجود دارد و این نتیجه به این معنی است که افرادی که از عزت نفس با
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بوده و افرادی که مسئولیت پذیر هستند نیز دارای سازگاری اجتماعی باالتری هستند و افراد دارای عزت نفس پایین افرادی 

به مثابه یک هستند که مسئولیت پذیر نیستند و از لحاظ سازگاری اجتماعی پایین ترند برخورداری از حس مسئولیت پذیری 

سرمایه ارزشمند حیاتی در همدلی انسان ها به ویژه افرادی است که از لحاظ مهارت های اجتماعی کمتر برخوردارند و از مهم 

توانایی ها و خالقیت ها به شمار می رود و عامل مهم در پیشرفت  –ترین عامل پیشرفت و شکوفایی استعداد ها 

گردد افراد دارای عزت نفس باال کسانی هستند که ساالن محسوب میی یا گروه همسازگاری اجتماع،جامعه پذیری،تحصیلی

 اعتماد به نفس و توانایی ابراز وجود دارند.  

دانش آموزان و  یو اجتماع یفرد یما و نقش آن در زندگ یدر نظام آموزش یو زندگ نیخاص کتاب د گاهیو جا تیاهم لیبه دل

 زانیم یپژوهش به بررس نیدر ا نه،یزم نیدر ا یو خأل پژوهش یدر دوره نوجوان یجتماعو ا یروان یازهاین تیاهم یاز طرف

 دوره متوسطه پرداخته شد. یو زندگ نید یدر برنامه درس یاجتماع یازهایتوجه به ن

 

 پژوهش طرح

 رو به شرح زیر است:های پژوهش پیشهدف

  یاجتماع یهاازیوسطه از نظر توجه به ندوره مت یو زندگ نید یاهداف مصوب برنامه درس یمحتوا لیتحل -

  یاجتماع یهاازیدوره متوسطه از نظر توجه به ن یو زندگ نید یدرس های کتاب یمحتوا لیتحل -

 یاجتماع یهاازیدوره متوسطه از نظر توجه به ن یو زندگ نیمعلم د یراهنما های کتاب یمحتوا لیتحل -

اصالح کتاب دین و زندگی در جهت اهداف آموزش و پرورش موثر واقع شود. ،تالیف،تواند در برنامه ریزینتایج این پژوهش می

 یک پرسش اصلی و سه پرسش فرعی زیر طرح شد:،های پژوهشجهت دستیابی به هدف

 توجه شده است؟ یاجتماعنیازهای دوره متوسطه  به  یو زندگ نیدرسی د  تا چه میزان در برنامه .1

 توجه شده است؟ یاجتماع یهاازیدوره متوسطه به ن یو زندگ نید یدر اهداف مصوب برنامه درس زانیتا چه م .1

 توجه شده است؟ یاجتماعنیازهای دوره متوسطه به  یو زندگ نید یدرس های کتابدر  زانیتا چه م .7

 توجه شده است؟ یاجتماع یهاازیدوره متوسطه به ن یو زندگ نیمعلم  د یراهنما های کتابدر  زانیتا چه م .1

در مرحله . در دو مرحله صورت پذیرفت پژوهشهای    تلفیقی از روش ،های اصلی و فرعی پژوهششبرای پاسخ به پرس

 یها اطالعات از بانک نیتر و مرتبط نیدتریجد یشد با جستجو یبود که سع ینظر یو بر اساس مطالعه مبان یفیاول روش توص

شده در رابطه با  نیو مجموعه کتب و مجالت تدو یاجتماع یها ازیمرتبط با ن یها تیجستجو و سا یو موتورها یاطالعات

 یآور جمع یاجتماع یها ازین یها    مؤلفه نیتر و با توجه به منابع مهم شود یبند استخراج و دسته ینظر یموضوع پژوهش مبان

رفت. در مرحله قرار گ یمرتبط با موضوع مورد بررس یدهایو پد طیشد و شرا نیمحتوا تدو لیتحل اههیس  مؤلفه نیاساس ا و بر

آنچه در برنامه  نییو تب فیاطالعات به توص یآور عمرحله با توجه به جم نیمحتوا استفاده گردید که ا لیدوم از روش تحل

 اههیقسمت با کمک س نیا در است پرداخته شد. یاجتماع یهاازین    دوره متوسطه مربوط به مؤلفه  یو زندگ نید یدرس

دوره متوسطه مورد  یو زندگ نیکتاب د یدرس اجزاء برنامه هیاصول و کل م،یشده مفاه نیتدو  هکه بر اساس مؤلف محتوا لیتحل

دوره متوسطه مشخص  یو زندگ نید یشده در برنامه درس نیتدو     مؤلفه گاهیو جا زانیشده و م یابیقرار گرفته و ارزش یبررس

 گردید.
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دین و زندگی  در پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم دوره متوسطه  جامعه آماری در بخش دوم پژوهش شامل کلیه برنامه درسی

ریزی تالیف شده است. نمونه آماری در این پژوهش  بوده است که توسط سازمان پژوهش و برنامه 1711-17در سال تحصیلی 

حتوا کتب درسی و ابزار پژوهش شامل سیاهه تحلیل م معرف و مساوی جامعه آماری و حجم نمونه با حجم جامعه برابر بود.

های عزت نفس، هویت اجتماعی، پیشرفت، ابراز وجود، مسئولیت پذیری، نمای معلم می باشد که شامل مؤلفهکتب راه

خودشکوفایی، روابط متقابل با دیگران، همدلی و محبت، مشارکت، خالقیت، تفکر انتقادی بوده است. با استفاده از سیاهه 

روایی ابزار پژوهش با استفاده  ندگی دوره متوسطه تحصیلی ایران مورد بررسی قرار گرفت.محتوا، کتاب درسی دین و ز تحلیل

 از نظرات اساتید دانشکده علوم تربیتی تأیید شد.

 اهافتهیدست آمده و ارائه  اطالعات به لیتحل

اجتماعی های نیازبه درسی دین و زندگی دوره متوسطه  هپژوهش این بود که تا چه میزان در برنام :اصلی پرسش

 توجه شده است؟

 پاسخ به پرسش فوق همراه با جدول مربوطه در ادامه آمده است. حیتشر

 درسی دین و زندگی دوره متوسطه(اجتماعی  در برنامه نیازهای . )توزیع میزان توجه به 1جدول 

 
 

دیبن و زنبدگی و محتبوای کتبب      به منظور تحلیل برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه  محتوای اهداف و محتوای کتبب 

توان به طور کلی اشاره کرد که با توجه به مجموعه جداول در بخبش   در اینجا می .راهنمای معلم مورد بررسی قرار گرفته است

 %13.31و در پایه دوازدهبم تنهبا    %71.53و در پایه یازدهم تنها  % 71.31درسی دین و زندگی  در پایه دهم تنها  اهداف برنامه

و  %1.31و در پایبه دوازدهبم تنهبا     %1.11و در پایه یازدهم تنهبا   %1.31درسی در پایه دهم  تنها  های کتابربخش محتوا و د

ببه   %5.53و در پایه دوازدهم تنها  %3.37و در پایه یازدهم تنها  %3.11دربخش محتوای کتب راهنمای معلم در پایه دهم تنها 

 است.اجتماعی توجه شده نیازهای های  مؤلفه
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اجتماعی نیازهای جمله مرتبط با  13جمله تنها  1111توان گفت که در کتاب درسی دین و زندگی پایه دهم از  در مجموع می 

اجتمباعی اسبت و در   نیازهبای  جمله مبرتبط ببا    51جمله تنها  1111می باشد و در کتاب درسی دین و زندگی پایه یازدهم از 

اجتماعی بوده است . که این مطلبب نشبان دهنبده    نیازهای جمله مرتبط با  13له تنها جم  1511کتاب درسی پایه دوازدهم از 

اجتماعی توجه شده اسبت کبه ایبن مطلبب حکایبت از توجبه       نیازهای به  %71.31این است که در قسمت اهداف در پایه دهم 

 اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته است. نیازهای ضعیف نسبت به 

متوسط  اجتماعی توجه شده است که این مطلب حکایت از توجهنیازهای به  %65.93در قسمت اهداف در پایه یازدهم 

 اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته است . نیازهای نسبت به 

متوسط  ب حکایت از توجهاجتماعی توجه شده است که این مطلنیازهای به  %46.34در قسمت اهداف در پایه دوازدهم 

 اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته است . نیازهای نسبت به 

اجتماعی توجه شده است که این مطلب حکایت از توجه نیازهای به  %5..5درسی در پایه دهم  های کتابدر قسمت 

 .ن و زندگی دوره متوسطه داشته استاجتماعی در برنامه درسی دینیازهای ضعیف نسبت به 

اجتماعی توجه شده است که این مطلب حکایت از توجه نیازهای به  %4.14درسی در پایه یازدهم  های کتابدر قسمت 

 اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته است .نیازهای ضعیف نسبت به 

اجتماعی توجه شده است که این مطلب حکایت از توجه نیازهای به  %5..1درسی در پایه دوازدهم  های کتابدر قسمت 

 اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته است .نیازهای ضعیف نسبت به 

اجتماعی توجه شده است که ایبن مطلبب حکایبت از    نیازهای به  %6..6راهنمای معلم در پایه دهم  های کتابدر قسمت 

 اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته است .نیازهای به توجه ضعیف نسبت 

اجتماعی توجه شده است که این مطلب حکایت از نیازهای به  %6..6راهنمای معلم در پایه یازدهم  های کتابدر قسمت 

 . اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته استنیازهای توجه ضعیف نسبت به 

اجتماعی توجه شده است که این مطلب حکایبت  نیازهای به  %.9.9راهنمای معلم در پایه دوازدهم  های کتابدر قسمت 

 اجتماعی در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه داشته است .نیازهای از توجه ضعیف نسبت به 

اجتمطاعی  نیازهطای  وره متوسططه بطه   تا چه میزان در اهداف مصوب برنامه درسی دین و زندگی د -1فرعی پرسش

 توجه شده است ؟ 

 است.فوق همراه با جدول مربوطه در ادامه آمده  پرسشتشریح پاسخ به 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

3 

 

 

 درسی دین و زندگی دوره متوسطه(در اهداف برنامه )توزیع میزان توجه به نیازهای اجتماعی . 2جدول 

موقعیت مورد      

 تحلیل

 هایمولفه

 اعینیازهای اجتم

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11.11 1 3.77 7 1 1 عزت نفس

 1 1 1 1 1 1 هویت اجتماعی

 1 1 1 1 1 1 پیشرفت

 33.33 13 51.33 11 15.31 13 ابراز وجود

 1 1 1 1 5.31 1 مسئولیت پذیری

 1 1 1.33 1 11.11 1 خودشکوفایی

 1 1 1.33 1 1 1 ابط متقابل با دیگرانرو

 1 1 11.11 1 3.53 7 همدلی و محبت

 1 1 1.33 1 11.11 1 مشارکت

 1 1 11.11 1 3.53 7 خالقیت

 11.11 1 3.77 7 3.53 7 تفکر انتقادی

 11.11 73 11.13 73 11.13 75 تعداد جمله های مرتبط

تعداد کل جمله های 

 مندرج
111 11 31 

های  کل جمله درصد

 مرتبط
71.31 71.53 13.31 

 

درسی دین و زندگی دوره متوسطه مورد بررسی قبرار گرفبت.   کتابهای راهنمای معلم موجود در  برنامه،به منظور تحلیل اهداف

 است.  این تحلیل با استفاده از سیاهه تایید شده توسط اساتید  انجام شده
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و  %71.31معلبم دیبن و زنبدگی پایبه دهبم      در کتاب راهنمبای  ،شوده میهمان طور که در جدول و در ادامه در نمودار مشاهد

به مؤلفه  %13.31و کتاب راهنمای معلم دین و زندگی پایه دوازدهم  % 71.53معلم  دین و زندگی پایه یازدهم کتاب راهنمای

دارای  %15.31فه اببراز وجبود ببا    مؤل دهم معلم دین و زندگی پایه اجتماعی توجه شده است. در کتاب راهنمای نیازهای های 

معلبم دیبن و زنبدگی پایبه     در کتاب راهنمبای   کمترین توجه را دارا بودند.  %5.31 مسئولیت پذیری با بیشترین توجه و مؤلفه

ا مشارکت بب ،روابط متقابل با دیگران،های خودشکوفاییدارای بیشترین میزان توجه و مؤلفه %51.33ابراز وجود با  یازدهم مؤلفه

کتاب  راهنمای معلم دیبن و زنبدگی پایبه دوازدهبم مولفبه اببراز وجبود ببا         در در صد دارای کمترین میزان توجه بودند. 1.33

آنچبه   دارای کمترین میزان توجه بودند. %11.33تفکر انتقادی با ،دارای بیشترین میزان توجه و موافه های عزت نفس 33.33%

اجتمباعی داشبته و   نیازهبای  معلم در قسمت اهداف  بیشترین توجه را به اب راهنمای گویاست مؤلفه ابراز وجود در هر سه کت

 است. توجهی قرار گرفتهمعلم مورد غفلت و بیهای هویت اجتماعی و پیشرفت در هر سه کتاب راهنمایمؤلفه

 

 

 
 

ی در اهداف برنامه درسی دین و زندگی دوره اجتماعنیازهای )توزیع میزان توجه به  4-1نمودار شماره 

 متوسطه(
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اجتماعی توجه شده و زندگی دوره متوسطه به نیازهای درسی دین  های کتابتا چه میزان در  -2فرعی پرسش

 است ؟

 است.تشریح پاسخ به پرسش فوق همراه با جدول مربوطه در ادامه آمده 

درسی دین و زندگی دوره  های کتابماعی  در محتوای اجتنیازهای )توزیع میزان توجه به  .6جدول

 متوسطه(

موقعیت مورد         

 تحلیل

   هایمولفه

 نیازهای اجتماعی

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11.31 1 1 1 11.11 11 عزت نفس

 7.31 1 7.11 1 1.13 1 هویت اجتماعی

 11.311 11 1 1 5.11 5 پیشرفت

 1 1 1 1 11.11 11 ابراز وجود

 11.11 7 11.33 3 1.11 1 مسئولیت پذیری

 1 1 7.11 1 11.11 11 خودشکوفایی

 7.31 1 1.31 5 5.11 5 روابط متقابل با دیگران

 7.31 1 11.53 11 13.57 13 همدلی و محبت

 11.11 3 11.11 15 3.13 3 مشارکت

 1 1 1 1 5.11 5 خالقیت

 1 1 1 1 1.13 1 تفکر انتقادی

 11.13 13 11.13 51 11.13 13 تعداد جمله های مرتبط

تعداد کبل جملبه هبای    

 مندرج

1111 1111 1511 

کبل جملبه هبای     درصد

 مرتبط

1.31 1.11 1.31 

 

ه شد. اولین ویژگی است استفادیابی شدهفوق از سیاهه تحلیل محتوا که بر اساس مبانی نظری تهیه و اعتبار پرسشدر بررسی 

یازدهم و  ،دهمپایه سمت محتوای کتابهای دین و زندگی باشد . در این قاین سیاهه همخوانی داشتن با سیاهه تحلیل اهداف می

درسی و مذکور جمالت مندرج در کتابهای های کتابگرفته است. واحد تحلیل در دوازدهم دوره متوسطه مورد تحلیل قرار

ها مورد توجه قرار تمارین و فعالیت،هاپرسش،باشد که این جمالت در شرایط مختلف متن درسلم میمعکتابهای راهنمای

جمله مندرج در کتاب دین و زندگی پایه  1111این است که از مجموع ،آنچه که از جدول و در ادامه در نمودار گویاست گرفتند.

ب دین و جمله مندرج در کتا 1511جمله و از مجموع  51م جمله کتاب دین و زندگی پایه یازده 1111جمله واز   13دهم 

 دهم در کتاب درسی دین و زندگی پایه  .اجتماعی بوده استنیازهای های جمله در ارتباط با مؤلفه 13زندگی  پایه دوازدهم 

 را دارا بودند. کمترین توجه  %1.11 مسئولیت پذیری با دارای بیشترین توجه و مؤلفه %13.57مؤلفه همدلی و محبت با 

های هویت دارای بیشترین میزان توجه و مؤلفه %11.11مشارکت با  در کتاب درسی دین و زندگی پایه یازدهم مؤلفه

درسی دین و زندگی پایه دوازدهم مولفه در کتاب  در صد دارای کمترین میزان توجه بودند. 7.11خودشکوفایی با ،اجتماعی

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

11 

 

همدلی و محبت با ،روابط متقابل با دیگران،ین میزان توجه و موافه های هویت اجتماعیدارای بیشتر % 11.31پیشرفت با 

  دارای کمترین میزان توجه بودند. 7.31%

تفکر انتقادی در جمالت کتاب های پایه یازدهم و دوازدهم دین و زندگی دوره متوسطه مورد ،خالقیت،های: ابراز وجودمؤلفه

در صد  1.13دهم  با شود که در  کتاب دین و زندگی  پایه وجه به جدول و نمودار  مشاهده میتوجهی قرار گرفته است. با تبی

های  در پایه دهم ومؤلفه %1.11های مسئولیت پذیری با مؤلفه اجتماعی شده است.نیازهای ی ها مؤلفهبیشترین توجه به 

در  %7.31روابط متقابل با دیگران و همدلی و محبت با  هایدر پایه یازدهم و  مؤلفه %7.11هویت اجتماعی و خودشکوفایی با 

 ها هستند. پایه دوازدهم  دارای کمترین میزان توجه در بین سایر مؤلفه

 

 
 

 اجتماعی درجمالت کتب دین و زندگی دوره متوسطه (نیازهای )توزیع میزان توجه به  2نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی توجه نیازهای راهنمای معلم  دین و زندگی دوره متوسطه به  های کتابتا چه میزان در  -6 فرعی پرسش

 شده است ؟

 است.تشریح پاسخ به پرسش فوق همراه با جدول مربوطه در ادامه آمده 
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 اجتماعی  کتاب راهنمای معلم دین و زندگی دوره متوسطه(نیازهای )توزیع میزان توجه به . 4جدول 

موقعیت مورد          

 تحلیل

 ی           ها مؤلفه

 نیازهای اجتماعی

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1.71 13 3.13 11 7.55 3 عزت نفس

 1 1 1.11 1 1 1 هویت اجتماعی

 1 1 1 1 1 1 پیشرفت

 73.33 31 73.13 37 13.11 13 ابراز وجود

 71.15 53 17.17 73 3.11 11 ئولیت پذیریمس

 1.51 5 1.11 1 3.51 11 خودشکوفایی

 1.17 1 1.11 1 5.71 1 روابط متقابل با دیگران

 1.55 7 3.13 11 1.37 3 همدلی و محبت

 17.13 13 11.11 13 11.11 31 مشارکت

 1.17 1 1.11 1 1.73 1 خالقیت

 1.11 3 3.13 11 1.33 7 تفکر انتقادی

داد جملبببه هبببای تعببب

 مرتبط

131 11.13 135 11.13 117 11.13 

تعداد کل جملبه هبای   

 مندرج

1731 1311 7151 

کل جملبه هبای    درصد

 مرتبط

3.11 3.37 5.53 

 

دوازدهم دوره متوسبطه ببا اسبتفاده از    ،یبازدهم ،هبای دهم معلم دین و زندگی پایه راهنمای های کتابفوق  پرسشبرای بررسی 

اسباس سبیاهه تحلیبل    بر که بر اساس مبانی نظری پژوهش تدوین شده بود مبورد تحلیبل قبرار گرفتنبد.     محتواسیاهه تحلیل
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واحبد  . اجتماعی مبورد بررسبی قبرار گرفبت    نیازهای های درسی به مؤلفهریزانمعلم میزان توجه برنامهمحتوای کتاب راهنمای 

باشد که پس از مطالعه هر صفحه از کتباب در صبورت   می معلمراهنمای های کتابتحلیل در این قسمت نیز جمالت مندرج در 

معلم دین و زندگی دوره متوسطه های راهنمای کتابت شمارش و در جدول تحلیل ثبت شد. آن جمال،های مرتبطوجود جمله

در اول ها یا همان واحدها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتبه اسبت.   در سه بخش تنظیم شده و در هر سه کتاب فصل

هبایی ببرای   های ارزشیابی است. در بخش دوم توصبیه روش،وسایل کمک آموزشی،مفاهیم اصلی،هر فصل جدولی شامل: اهداف

آموزان تدوین شده است. بخش سوم شامل دانستنی های معلبم ببوده   روش تدریس و انجام فعالیتها و ارزشیابی یادگیری دانش

اجتمباعی  نیازهای های جا به بررسی مؤلفهگردد. در اینموضوعات هر فصل ارائه میکه در آن اطالعات و مبانی نظری در مورد 

 در سه کتاب مذکور پرداخته شده است . 

جملبه ببه    131معلم دین و زندگی  پایبه دهبم   جمله کتاب راهنمای   1731آنچه از جداول گویا است این است که از مجموع 

جملبه ببه     135معلبم دیبن و زنبدگی پایبه یبازدهم      جمله کتاب راهنمبای   1311اجتماعی پرداخته است. از مجموع نیازهای 

نیازهای جمله به  117جله کتاب راهنمای معلم دین و زندگی پایه دوازدهم  7151اجتماعی پرداخته است. از مجموع نیازهای 

 معلبم دیبن و زنبدگی  پایبه    اهنمای در کتاب ر  %11.11مشارکت با  با توجه به جدول و نمودار مؤلفه. اجتماعی پرداخته است

در راهنمبای   %73.33یازدهم و مولفه اببراز وجبود ببا     معلم دین و زندگی پایهدر راهنمای  % 73.13و مؤلفه ابراز وجود با دهم 

ب تفکبر انتقبادی در کتبا    مؤلفبه . اجتمباعی هسبتند  نیازهای دارای بیشترین میزان توجه به  معلم دین و زندگی پایه دوازدهم 

روابط متقابل با دیگران در کتاب راهنمبای معلبم   ،خودشکوفایی،ی هویت اجتماعیها مؤلفهو  %1.33با  معلم پایه دهم راهنمای 

کمترین فراوانی را در راستای توجه  % 73.33معلم پایه دوازدهم با  و مولفه ابراز وجود در کتاب راهنمای %1.11پایه یازدهم با 

  .تنداجتماعی داشنیازهای به 

و در  %3.11معلم دین و زنبدگی پایبه دهبم    اجتماعی در کتاب راهنمای نیازهای بندی نیز میانگین سهم توجه به در یک جمع

مبذکور مؤلفبه اببراز وجبود بیشبترین       هبای  کتاباست. در مجموع در در صد بوده 5.53و در پایه دوازدهم  %3.37پایه یازدهم 

  .غفلت و بی توجهی قرار گرفته استمیزان توجه  و مؤلفه پیشرفت مورد 
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اجتماعی درکتاب های راهنمای معلم دین و زندگی نیازهای ی ها مؤلفه)توزیع میزان توجه به  4-6نمودار شماره 

 دوره متوسطه(

و در پایبه   %1.31ی در پایبه دهبم   هبای پیشبنهاد  درسی دین و زندگی دوره متوسطه میزان همخوانی مؤلفبه در محتوای کتب 

درسبی دیبن و    هبای  کتباب اجتمباعی در   نیازهای است. کمترین میزان توجه به بوده % 1.31و در پایه دوازدهم  %1.11یازدهم

و  %7.11و در پایبه یبازدهم کبم تبرین میبزان توجبه معبادل         % 13.57و بیشترین آن معادل  %1.11زندگی پایه دهم  معادل 

مشباهده    %11.31و بیشبترین ان معبادل    %7.31و در پایه دوازدهم کم ترین میزان توجه معادل  %11.11ادل بیشترین ان مع

   .استشده

و در پایبه   %3.31و در پایبه یبازدهم    %3.11اجتماعی در پایه دهبم  نیازهای ی ها مؤلفهمعلم میزان همخوانی درکتب راهنمای 

راهنمای معلبم دیبن و زنبدگی پایبه دهبم        های کتاباجتماعی در  نیازهای به  است. کمترین میزان توجهبوده %5.53دوازدهم 

% و بیشبترین ان معبادل   1.11و در پایه یازدهم کم تبرین میبزان توجبه معبادل      %11.11% و بیشترین آن معادل 1.33معادل 

   .استمشاهده شده  %73.33% و بیشترین ان معادل 1.17و در پایه دوازدهم کم ترین میزان توجه معادل  73.13%

است. % بوده51اجتماعی کمتر از نیازهای در هر یک اهداف مورد بررسی میزان توجه به ،آنچه که در جداول بیانگر است

 %5.31درسی دین و زندگی پایه دهم  معادل در برنامه اجتماعی در  اهداف مورد بررسی نیازهای کمترین میزان توجه به 

و در پایه  %51.33و بیشترین ان معادل  %1.33و در پایه یازدهم کم ترین میزان توجه معادل  %15.31وبیشترین آن معادل 

 است.مشاهده شده %33.33ن معادل آو بیشترین  %11.33دوازدهم کم ترین میزان توجه معادل 

 گیری حث و نتیجهب

ه در برنامۀ درسی دین و زندگی دوره آموزان دوره متوسطاجتماعی دانشنیازهای بررسی میزان توجه به هدف پژوهش حاضر 

ها نشان دهنده آن است که در پایه دهم کتاب درسی دین و زندگی  یافته،گونه که پیشتر ارائه گردید . همانمتوسطه بود

و در کتاب راهنمای معلم همان مقطع بیشترین توجه به مولفه  13.57بیشترین توجه مربوط به مولفه همدلی و محبت با

و  1.11است.و کم ترین توجه در کتاب درسی دین و زندگی پایه دهم مربوط به مولفه مسئولیت پذیری با  11.11مشارکت با 

هم مورد غفلت قرار  ها مؤلفهبوده  است و برخی  1.33کم ترین توجه در کتاب راهنمای معلم مربوط به مولفه تفکر انتقادی با 

و در کتاب راهنمای  11.11دگی بیشترین توجه مربوط به مولفه مشارکت با گرفته اند . در پایه یازدهم کتاب درسی دین و زن
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است . و کم ترین توجه در کتاب درسی دین و زندگی پایه  73.13معلم همان مقطع بیشترین توجه به مولفه ابراز وجود با 

راهنمای معلم مربوط به  و کم ترین توجه در کتاب 7.11ی هویت اجتماعی و خودشکوفایی با ها مؤلفهیازدهم مربوط به 

هم مورد غفلت قرار  ها مؤلفهبوده است و برخی 1.11ی هویت اجتماعی و خودشکوفایی و روابط متقابل با دیگران با ها مؤلفه

 گرفته اند.

و در کتاب راهنمای معلم همان  11.31در پایه دوازدهم کتاب درسی دین و زندگی بیشترین توجه مربوط به مولفه پیشرفت با 

است . و کم ترین توجه در کتاب درسی دین و زندگی پایه دوازدهم  73.33قطع بیشترین توجه به مولفه دابراز وجود با م

تاب راهنمای و کم تزین توجه در ک 7.31ی هویت اجتماعی و روبط متقابل با دیگران و همدلی و محبت با ها مؤلفهمربوط به 

 هم مورد غفلت قرار گرفته اند. ها مؤلفهبوده است و برخی  1.17دیگران و خالقیت با های روابط متقابل با معلم مربوط به مولفه

با توجه به اینکه رشد فردی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد و رشد صالحیت ها و مهارت های اجتماعی یکی از وظایف برنامه 

آید این شده برمیمی گردد آن چه از مطالب گفته  ریزان درسی است و این فعالیت ها در قالب محتوا و کتاب های درسی ارائه

است که محتوا و مطالب درسی باید دانش آموز و فراگیر را به فعالیت وادار کند و از حالت رکود و اتصال بیرون کشیده و شوق 

اجتماعی در برنامه ی نیازهابر این اساس با توجه به اهمیت و ضرورت در آنها را به وجود آورد.  پژوهشو انگیزه به کاوشگری و 

درسی در دوره متوسطه بویژه در آموزش درس دین و زندگی مورد بازنگری  درسی دوره متوسطه ضروری است که برنامه

 اساسی قرار گیرد.

 منابع

 .تیترب: نوجوان ، چاپ دوم ، تهران یای( . دن1731، محمدرضا . ) یشرف

 .اطالعات :و آموزش و پرورش ، چاپ سوم ، تهران یر بهداشت رواند یروان یها ازی( . نقش ن1731.) ی، عل یگیب رزایم

 .به نشر :آموزش متوسطه ، چاپ دوم ، مشهد  یزیبرنامه ر ی( مبان1735پور ، نعمت اهلل . ) یموس

 کتاب  ادوارهی. تهران : انتشارات  یدرس یزی( . اصول برنامه ر1731. ) نی، محمد حس انیارمحمدی

 ( .برنامه ریزی درسی ،چاپ دوم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد1731هاشمی، سیداحمد .)

 آموزش متوسطه . تهران : انتشارات سمت یدرس یزی( . برنامه ر1731، حسن . ) یملک

،  تیو ترب می. فصل نامه تعل یانتخاب محتوا در حوزه تخصص برنامه درس ریدر مس ی( . گام1731. ) ی، نادر قل انیقورچ

 .77ره شما : تهران

 . ریکب ری. تهران : نشر ام تیو ترب می( . جامعه و تعل1731. ) ی، عل یمدار عتیشر

 .کتاب ادوارهی. تهران : انتشارات  یدرس یزی( . اصول برنامه ر1731. ) نی، محمد حس انیمحمد اری

  .ریکب ری. چاپ سوم تهران : انتشارات ام یتیترب ی( . روانشناس1735. ) ی، عل یمدار عتیشر

. یلیتحص ییسال اول دوره راهنما یدر کتاب فارس یتفکر انتقاد گاهیمفهوم  و جا ی( . بررس1733اله . ) تی، آ ینیچگ ینوروز

 .نور همدان امیو فلسفه آموزش و پرورش. دانشگاه پ خیارشد تار ینامه کارشناس انیپا
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 یو معنو یروان یها ازیسال دوم متوسطه با ن  یدگو زن نیتناسب کتاب د زانیم یبررس (.1711. )می، ابراهییایکوک یریخ

ارشد. دانشگاه ازاد  ینامه کارشناس انی. پا 31-11 یلیسال تحص هیو قران شهر اروم ینید رانیدب دگاهیدانش اموزان از د

  .واحد مرند یاسالم

 ینامه کارشناس انی. پارانیسطه افلسفه و منطق دوره متو یدر برنامه درس یتفکر انتقاد گاهی( . جا1711، نرگس. ) یدونیفر

  .نور تهران امیارشد. دانشگاه پ

در دانش آموزان متوسطه شهر  یاجتماع یبا سازگار یریپذ تی(. رابطه عزت نفس و مسئول1711. )میابراه دیس ی،زارع

 واحد مرودشت. یارشد . دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیمرودشت . پا
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