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  مقدمه

روانـی،   عـاطفی،  شـناختی،  تحـوالت  جوانی، به ورود و کودکی از گذر در نوجوانان

 سـالگی،  12 تـا  11 در نوجوان تفکر عینی .کنندمی تجربه را زیادي اجتماعی و اخالقی

 عینی، تفکر که اشگذشته برخالف تواندمی او و گیردمی خود به انتزاعی رفته شکلی هرفت

کند.  سیر آینده و گذشته هايزمان اعماق در بود، کرده محدود حال مکان زمان و در را او

 احسـاس  کشـیدن  شـعله  و انتزاعـی  اندیشـه  بـه  رسیدن با بود، سرگرم بازي که کودکی

 جهانی جامعه سطح به هاخوبی گسترش و هابدي براي اصالح گرایانهنآرما داریش، دین

 رو بـه ور خود وجود در هورمونی انقالبی با جوانان نوجوانان و دیگر سوي از کوشد.می

 دوران و داردوامی اضطراب و تأمل به را شان آنان بدن زیستی و شکلی تغییرات هستند،

 نظـام  بـه  دهـی شـکل  مسـیر  در آنانگذرانند؛ می خاص سردرگمی با را شانیابی هویت

 شـان سردرگمی که شوندمواجه می متضاد گاه و متنوع متعدد، عقاید و آرا با شان،ارزشی

 سـویی  از کـه  متعارضـی اسـت   مجموعه ترجمان شد، یاد آن از آنچه. کندمی تشدید را

 در را دوسـتانه  نوع و گرایانهاصالح انقالبی، هاياندیشه گرایی،آرمان توانمندي، احساس

 شکل در را آنها هايدودلی و تردیدها ها،شک خُلقی، هاينوسان ،دیگر سوي از و بردارد

سـوق   مواضـعی  اتخـاذ  بـه  را جوانـان  و دهدمی نشان شانارزشی نظام و هویت به دادن

  ). 1388 (منطقی، نمایندمی متضاد هم با گاه که دهد می

 از دارد، وجود ایرانی جوان جامعه سطح در که اجتماعی هايآسیب گزارش بررسی

 اجتمـاعی  هايآسیب از برخی و مواد مصرف سوء دخانیات، مصرف جرایم کاهش سن

 مناسـکی  و پیامـدي  ابعـاد  کاهش همچنین، .کندمی حکایت طالق، و مانند فحشا دیگر،

 تعمقـی  قابـل  مسـئله  )،1387 طالبـان،  ؛1380 (افشاري، شانرفتار دینی در آموزاندانش

 بـه  نسـبت  خود سهم به باید آموزشی نظام و گذشت از آن سادگی به تواننمی که است

هـا و فشـارهاي   بنابراین با عنایت به ایـن سـردرگمی   .باشد داشته حساسیت موارد، این

ن در ایـن  کـه نوجوانـان و جوانـا    اجتماعی هايو انواع و اقسام آسیبروحی و روانی 

آنها بـر معنویـت، نـه تنهـا یکـی از      آموزش و تکیه  شوند لزوممرحله با آنها مواجه می
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تواند ، بلکه میهاي دستیابی به سالمت روانی محسوب شدهترین پل ترین و مطمئنقوي

  تضمینی جهت دستیابی به سعادت و کمال انسانی باشد.

 از معنویت مفهوم بررسی یکی از اجزاء زندگی سالم، توجه به نیازهاي معنوي است.

 و انسـانیت  و اساس جوهر معنویت، که دهدمی نشان تربیت و تعلیم متخصصان دیدگاه

اعتقاد بر این است که، . )2002، 1(مهان است توسعه و رشد مستعد و آدمیت، عالی زمینه

ثیر زیادي در دوست داشتن یـک زنـدگی کامـل دارد و در عـین     أتوجه به بعد معنوي ت

حال به عنوان یک روش سازگاري در مواقـع بحرانـی زنـدگی و حصـول بـه سـالمت       

واقعیت روانی نیاز به معنویـت در   تأییدجسمی و روحی بسیار سودمند است. یونگ با 

و سـالمت هسـتی   لم هاي بالقوه ساه معنوي و روحی را به عنوان جنبهنوع انسان، تجرب

تـوان  ). بنـابراین مـی  1389د، پري و همکـاران،  فر (نقل از اژدري گیردانسان در نظر می

یابی به بهداشت روانی ضروري است.  گفت وجود معنویت در باطن انسانی براي دست

اي امید و سـالمت روان بـه   بینی کننده قوي بر ر اساس برخی تحقیقات، معنویت پیشب

ت ظرفیـت و تـأملی   ). معنویـ 2006 ،3؛ موس و دابسـون 2005 ،2(دیویس رودشمار می

فرد است. این تمایل معنوي فرد را  هافراد یک نیروي ذاتی و منحصرب است که براي همۀ

وزي، س به سوي دانستن، دوست داشتن، معنا دادن، امید، ماوراي دنیاي مادي، صلح، دل

   کشاند.گرایی میرابطه، خوشی و کلی

ثیر مثبـت معنویـت   أهاي متعدد فوق از تچند پژوهش توان گفت هربا کمی تأمل می

هاي این امر در روزگار متمدن کنند، اما نشانهبعاد مختلف زندگی انسان حکایت میدر ا

) 1391احمـدي و همکـاران،    عبدلی، سلطان( رنگ شده و کمتر آشکار است امروزي کم

دینی و معنوي در جامعه از سویی و هاي رنگ شدن ارزش لذا با ادامه روند کنونی و کم

رویکرد جوانان به الگوهاي به ظاهر معنوي و عرفانی از سوي دیگر، سبب خواهد شـد  

به ورطه سقوط  این شور و اشتیاق جوانان به باورهاي دینی و معنوي به انحراف و نهایتاً

زنـدگی،  شناسی در عدم توجه به بعد معنوي و خودشود بنابراین نتیجه می کشیده شود،

                                                   
1. Meehan. 

2. Davis. 

3. Moss & Dobson. 
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باشـد لـذا   نجام شده، مـانع رشـد و شـکوفایی مـی    پردازان و تحقیقات ا طبق نظر نظریه

گمان هم سالمت و بهداشت روانی فرد  وجود آمدن چنین موردي که بی هگیري از ب پیش

هـاي معنـوي و دینـی    را تخریب کرده و هم باعث فروپاشـی اجتمـاعی و زوال ارزش  

هاي تعلیمـی و تربیتـی و    است که بایستی در نظامود، از ضروریات مهم و اساسی ش می

  آموزش و پرورش به طور کافی به آن پرداخته شود.

بار کردن زندگی است و مـراد از ایـن    از آنجا که هدف نهایی تعلیم و تربیت مسرت

له أ). از ایـن رو، مسـ  1384 قرایـی، ال هاي معنوي و پایدار است (سـلطان مسرت، خوشی

ر نظام تعلیم و تربیت در جهت کارهایی است که د ه اهداف و راهنیازهاي معنوي از جمل

یازي به این هدف الزم اسـت بـه آن پرداختـه شـود. از سـوي دیگـر، در تحقـق        دست

اي دارنـد، زیـرا   هاي درسی نقش برجسـته هاي آموزش و پرورش، محتواي کتاب هدف

سـت و از آنجـا کـه    آموز ا محتواي کتاب بهترین وسیله براي ارتباط ذهن معلم و دانش

هـا از اهمیـت   شود شناخت محتـواي کتـاب  ه عنوان منبع مهم آموزشی تلقی میکتاب ب

باالیی برخوردار است و هرچه بیشتر مطالب و محتواي کتب درسی مورد ارزیابی قـرار  

نتیجـه،   شـود و در بیشـتر مـی  آنها گیرند و متناسب با آن بازنگري شوند، غناي مطالب 

یابـد. بـا توجـه بـه     آموزان افزایش می عرفت توسط دانشو مدانش  توانایی درك و فهم

دبیرستان در این میان  ةتوان گفت که دروس دین و زندگی دورتردید می ، بیموارد فوق

آموزان را پـی ایدئولوژیکی دانش هاياین درس پایهاز اهمیت خاصی برخوردار است. 

هاسـت تـا چگونـه زیسـتن را     کند و در صدد تبیـین فلسـفه حیـات بـراي آن    ریزي می

ارد با توجـه بـه اینکـه ایـن     آموزان سروکار د بیاموزند. درس دینی با روح و روان دانش

وجـود آورد و از   هبایست تغییر در دانش و بینش و نگرش و منش و عالئق بـ درس می

رود، بنـابراین محتـواي    طرفی کتاب از ابزار مهم در آموزش و پرورش به حسـاب مـی  

قـی و  اخال، اجتمـاعی  ،روانـی  ،هـاي زیسـتی  غنی و به روز باشد و تمام نیاز دکتاب بای

مین آرامش روانی انسان نقـش  أکه دین در تآموزان را دربربگیرد. از آنجائیمعنوي دانش

ـ    ییگـو بسزایی دارد پاسخ توانـد کمـک بزرگـی بـه     ی و معنـوي مـی  بـه نیازهـاي روان

با توجه بـه اینکـه   ن آنان نماید و آموزان جهت کسب آرامش و حفظ سالمت روا دانش
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 استقالل دارندآرامش، کرامت نفس و آموزان در سن بلوغ و نوجوانی نیاز مبرم به دانش

 دینی مناسبی براي این مطلب باشد.  أتواند ملجکتاب دینی می

هاي متعدد، در یک بررسی اجمالی و با عنایت به پژوهش بیان گردیدکه  گونه همان

آمـوزان را در ایـن   نیازهاي معنوي دانـش کلی نتوانسته است  به طورآموزش و پرورش 

بر بنـا کند برطـرف سـازد.   اي ارزشی بیداد میهدنیاي مادي که تغایرات نسلی و تناقض

رنـگ اسـت    هاي درسی بسـیار کـم  هور و بروز این نیازها در برنامهمیزان ظ ،هاپژوهش

بر اساس مطالعات محقق در ایران چنین  ). هم1390پور دهاقانی و نصر اصفهانی،  (قاسم

پژوهشی در زمینه چگونگی و میـزان انعکـاس نیازهـاي معنـوي از دیـدگاه اسـالم در       

صـورت نگرفتـه    )1391(احمدي و همکاران  عبدلی، سلطانهاي درسی به غیر از  کتاب

هـا، بیشـتر سـمت و سـوي     است یا محقق بدان دسترسی نداشته است و اکثر پـژوهش 

 و نجفـی  انـد از قبیـل  هـاي دینـی را داشـته   هاي روانی و اجتماعی در کتابتحلیل نیاز

هـایی جهـت کسـب    لزوم چنـین پـژوهش   ،بنابراین). 1388( منطقیو ) 1380( پور کاظم

هـا  (با توجه به اهمیتی که بـر آن  شناخت واقعی از میزان نمود و ظهور نیازهاي معنوي

  دبیرستان بسیار ضروري است. ةدر دور »زندگیودین«مترتب است) در محتواي کتاب 

  بررسی معنویت و نیازهاي معنوي در ادبیات پژوهشی

رود تعریـف آن مشـکل   هاي گوناگونی به کار مـی از آنجا که این اصطالح در زمینه

است. در واقع نویسندگان از زوایـاي مختلـف بـه معنویـت توجـه کردنـد و تعـاریف        

ري که توافق کمی بـر سـر تعریـف ایـن اصـطالح      گوناگونی براي آن ارائه دادند به طو

). در واقع باید گفت که معنویت و نیازهاي معنـوي  2009، 1(فراي و کوهن وجود دارد

هاي متفـاوتی  ها و جلوهها، دین و مذاهب مختلف، تعریفبا توجه به کشورها، فرهنگ

از  پیدا کرده است. برخی از متخصصین سعی کردند براساس تحقیقـات طـولی، برخـی   

ــال اســمیت و   ویژگــی ــن امــر را پیــدا کننــد. بــراي مث هــا و خصوصــیات مشــترك ای

هاي گسترده در جوامـع مختلـف تعریـف زیـر را     ) پس از انجام بررسی2008(2رایمنت

                                                   
1. Fry & Cohen. 

2. Smith and Rayment. 
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ـ   «براي معنویت ارائه دادند:  درونـی کـه   ۀ معنویت عبارت است از یک حالـت یـا تجرب

 ،شد یا نوعی احسـاس فهـم، حمایـت   بخیزندگی انسان را هدایت کرده و به آن معنا م

 سسرو نظر  به ).1،2011(نقل از یلو و موهان »آوردتباط و تمامیت درونی را فراهم میار

 و مهربـان  بخشندگی، نظیر 3انسانی فضایل با عمیقی ارتباط معنویت، )2011( 2و پروت

 تنهایی احساس کاهش و اضطراب فروکشی باعث روانی سالمت لحاظ به و شفقت دارد

 و هیـل  گـردد. مـی  روانـی  شایسـتگی  و ارتبـاط  توانایی نفس، افزایش عزت سبب نیز و

 که فرایندي قدسی، امر اند: جستجوي کرده تعریف چنین را معنویت )2003( 4پارگامنت

 امـر  آن به رسیدن معنویت، راستاي در و شوندمی رو روبه قدسی امر یک با افراد آن طی

 خدا، با فرد رابطه« ) معنویت2008( 5پالنته نظر از دهند.می تغییر را خود زندگی قدسی

 6فلیهـان  و اپلبـی  .»اسـت  او جانبـه  همـه  هدایت و قدرت به اعتماد او، به کار واگذاري

 بـه  رسـیدن  و هـا انسـان  طبیعـت،  با وحدت ایجاد و فرارونده رابطه را معنویت )2007(

  دانند.هستی می با اتحاد و یگانگی

دیگـري تعبیـر و    ةکید این تحقیق نیز است به شـیو أاسالم که مورد تاما معنویت در 

اساس اعتقاد به عالم غیـب و جهـان مـاوراء و    رتعریف شده است. معنویت در اسالم ب

گرایی که خـدا،  گرایی یعنی غیب گیرد و معنویتالت را به عالم باطن دادن شکل میاص

ستند و لذا معنویت منهـاي خـدا و   قیامت، روح مجرد الهی انسان از مصادیق بارز آن ه

 انسـان  اسـالم،  دین دیدگاه از). 1388 (رودگر، جهان غیب در اسالم قابل تصور نیست

 حـرص،  غضـب،  بند در و کند مهار را خود هايغریزه که شودگفته می کسی به معنوي

در  ).1390دهاقـانی و نصـر اصـفهانی،     پور (قاسم خواهی نباشد افزون و طلبی جاه طمع،

هـاي  و اهتمام به باطن تعالیم و آموزهتوجه «معنویت از منظر اسالم یعنی: نگاهی دیگر، 

نظري و عملی دین و به طور کلی، توجه به باطن و غیـب هسـتی و پیراسـتن نفـس از     

                                                   
1. Yoelao   &  Mohan. 

2. Cecero and Prout. 

3. Human virtues. 

4. Hill & Pargament. 

5. Plante. 

6. Applebee and Flihan. 
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تعلق مادیات و آراستن آن به روحانیت احکام و دستورات مبین اسالم، در پرتو توجه و 

دن آن به نورانیت جاري و ساري در نظام آفرینش و از رهگذر تدبر خالصانه و زینت دا

). از این رو، سـاحت  1390(نقل از ذاکري، هویدا و نجفی،  »طهارت و خلوص عارفانه

حقیقی و زیربناي اصلی معنویت را باید در باطن خـود انسـان جسـتجو کـرد. بـر ایـن       

شود و صحیفه بـزرگ  اسالم محدود نمی اساس، معنویت به دایره احکام مترقی شریعت

مل و تدبر است تا از أهستی نیز تجلی بخش لطایف معنوي و حقایق باطنی براي اهل ت

قیقت هستی را در آن آشکارا رهگذر توجه به باطن امور، جان خویش را جال دهند و ح

گر باشند و ضمن توجه به ظواهر دینی و معیشـت دنیـوي، بـه تجـرد بـاطنی یـا       نظاره

س دست یابند. بر مبناي این تعریف، روح معنـوي اسـالم در تمـامی    تهذیب و تزکیه نف

که انسان را به مقصود و خلقت  احکامش سریان دارد و ظواهر هستی و دین، پلی است

معنویت مبتنی بر دین است و یک  ،). بنابراین از دیدگاه اسالم1387(حسینی،  رساندمی

ثغور معنویت ستوار سازد وحدود ومسلمان باید معنویت خویش را براساس دین اسالم ا

کند و نوع ارتباط چهارگانه یـک فـرد مسـلمان، یعنـی ارتبـاط بـا       فرد را، دین معین می

 .شود ی معین میها و تعالیم دینبا محیط و با خدا، براساس آموزهخویشتن، با دیگران، 

از طرف دیگر، در تالش براي روشن ساختن نیازهـاي معنـوي انسـان، نویسـندگان     

اند که دستیابی به رویکرد واحد از این نیازها هاي مختلفی کرده و اذعان داشتهبندي بقهط

ها و رویکردهاي متفاوت و مختلفی براي این امر اسـتفاده  دشوار است. محققان از طبقه

 معنویت، معانی مرور از پس )1999( کنتزل و دونالد مک و فریدمناند، براي مثال کرده

 چندگانـه  سطوح از نهایی آگاهی معنی بر داشتن تمرکز ند:نکذکر می چنین را آن عوامل

 تر بزرگ کل به خود ارتقاي زندگی، بودن مقدس و گرانبها به آنها، باور رشد و هوشیاري

) بـه  1979( 3و سـیوان  2، بورتـون 1فیتچـت ). 1390(نقل از دهاقانی و نصـر اصـفهانی،   

ساله انجـام   89تا  20تحقیقی بر روي افراد منظور بررسی قلمرو کامل نیازهاي معنوي، 

درصد افراد سه نوع نیـاز معنـوي را نـام بردنـد کـه       88 کم ، دستدادند در این تحقیق

                                                   
1. Fitchett. 

2. Burton. 

3. Sivan. 
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بندي کردند. نیازهـاي  پژوهشگران پس از تجزیه و تحلیل آنها را در سه گروه زیر طبقه

ی، نداشـتن  (نیاز به درك حضور خداوند، هدف و معنـا در زنـدگ   باور مذهبی که شامل

(نیاز به دعا و نیایش، انجـام مناسـک و    ترس از مرگ)؛ نیازهاي رفتار مذهبی که شامل

مـذهبی کـه   ـ عبادات و نیاز به شرکت در مراسم مذهبی) و نیازهاي حمایت اجتماعی  

هـاي مـذهبی، رفـتن بـه معابـد و نمـاز       شامل (نیاز بـه مراقبـت از همـدیگر در گـروه    

 ). یلـو و موهـان  1386 (نقـل از شـجاعی،  ، رهبران مـذهبی) ها، نیاز به مالقات  جماعت

هاي اصلی نیازهاي معنوي را در پنج عنصرِ، معنی و  ) براساس تحقیق خود حیطه2011(

(شـناخت خـود)، بیـنش     هدف زندگی، آگاهی از مرگ، بینش اساسـی در مـورد خـود   

د. نـ کنمـی مادي ذکـر   هاي غیر(شناخت دیگران) و تقدم ارزش اساسی در مورد دیگران

) صورت گرفته اسـت.  1998( پژوهشی دیگر در زمینه نیازهاي معنوي از سوي کویینگ

برد که عبارتند از: نیاز به هـدف  نیاز معنوي نام می 14از  گیري خودبراساس نتیجهوي 

معنا و امید در زندگی، نیاز به فراتر رفتن از اوضاع و شرایط، نیاز به تحمل فقدان، نیـاز  

ارزشمندي، نیـاز بـه دوسـتی     ن به رفتارهاي معنوي، نیاز به احساس خودبه مشغول شد

مشروط، نیاز به احساس اینکه خدا در کنار ماست، نیاز به آماده شدن براي مـرگ و   غیر

) در تحقیق خود در اثر تجزیـه و  2004( و همکاران 2). لوبیجانا1998 ،1مردن (کویینگ

انـد.  ن مشخصه نیازهاي معنوي ذکر کردهعنواعنصر زیر را به  9تحلیل نیازهاي معنوي 

نیـاز  ه رابطه با خدا، نیاز به برتري و متعالی بودن، نیاز به ارزش و زیبایی اخالقی، نیاز ب

فلسفه در زندگی (ایمان و  نیاز به قدرت و انرژي، نیاز به داشتن، به دین، نیاز به آزادي

  .گییاز به آگاهی و نیاز به معنا و مفهوم زندباور)، ن

قـی و معنـوي همـواره بـه عنـوان      در دین مبین اسالم نیز پایبنـدي بـه اصـول اخال   

ترین عامل رهایی بشر و نامالیمات زندگی دنیوي ذکر شده است. در ترین و مهم اصلی

چنین چارچوبی، دین اسالم نیز فراتر از بسیاري ادیان دیگر بر پیوندهاي انسانی مبتنـی  

کید بسیاري نموده اسـت و نیازهـاي معنـوي را در    أي تبر اهداف واالي دنیوي و اخرو

اي ه). بر این اساس در طی دهه1380 (جمشیدي، اولویت نیازهاي انسان قرار داده است

                                                   
1. Koenig. 

2. Ljubljana. 
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اي از نیازهـاي معنـوي   هاي مختلف وجود دامنه گسـترده پردازان در زمینه گذشته نظریه

یازها مورد توجـه پژوهشـگران   اند. برخی از این نرا مسلم دانسته انسان از دیدگاه اسالم

هـاي اصـلی   ) شاخصـه 1389( دوسـت  عتـرت زیادي قرار گرفته است. بـراي مثـال   

و گرایی، پایداري، زندگی براسـاس فطـرت    معنویت از دیدگاه اسالم را در آخرت

از دیـدگاه اسـالم    ترین نیازهاي معنوي اصلی )1389( تاشی داند. تیراصالت کمال می

نیاز به راز و نیاز و ، نیاز به جمال و زیبایی، ز به خیر و فضیلترا در نیاز به حقیقت، نیا

هـا و   ) مؤلفه1391احمدي و همکاران ( داند. عبدلی سلطانمی پرستش و لقاي پروردگار

هاي اصلی معنویت از دیدگاه اسالم را نیازهاي وجود (ربط و تعلق بـه خـدا)،    شاخص

نفس و آزادگـی   (عزت کرامت جویی معنوي، نیاز به دوستی با خدا، نیاز به از به ایمنینی

ــی) و  ــر  خوداخالق ــوي ذک ــکوفایی معن ــردهش ــد.ک ــر ( ان ــت  )1388رودگ ــد اس معتق

گرایی انسان، بر مبادي و اصولی اسـتوار اسـت کـه عبارتنـد از: اصـالت روح،       معنویت

نیت، هایی است که عبارتند از: عقالمؤلفهغیب و اصالت شریعت و داراي اصالت عالم 

فردي، اجتماعی، مـادي و   هايهایی دارد که در ساحتدکراعتدال و عبودیت و نیز کار

معنویت و نیازهـاي معنـوي را    هايتوان ویژگیمی اینجا درتواند تجلی یابد. معنوي می

 غیـب،  بـه  باور متعالی، وجود با ارتباط داشتن یعنی معنویت بدین صورت خالصه کرد:

 زندگی تنظیم و زندگی هايخم و پیچ از گذشتن راستاي در انسان بالندگی و رشد به باور

 معنـادار،  هسـتی  در دائمـی  حضـور  درك و متعـالی  وجـود  بـا  ارتباط مبناي بر شخصی

 به توجه با و است ذاتی و فطري انسان، وجودي بعد این الوهی. دار جهت و یافته سازمان

 متحـول  رفتارهـا  برخـی  نیـز  و دینـی  مناسـک  اجراي نتیجه در و انسان بالندگی و رشد

در نهایت باید به شود. می فراوانی اجتماعی و فردي آثار موجد و یابدمی ارتقا و شود می

گرایانـه، اصـولی، منطبـق بـر      این نکته مهم توجه کرد که تلقی ما از معنویت باید جامع

منطبق با فطـرت بشـر باشـد کـه بـدین روي       حقیقت دین و حاکی از واقعیت پایدار و

عریفی اسـت کـه در رویکردهـاي    تعریف معنویت و نیازهاي معنوي بسیار متفاوت از ت

ویژگـی نیازهـاي معنـوي از نظـر      نتریگرایانه از این مفاهیم ارائه شده است. مهمانسان

نسـان بـا   اسالم این است که منشا و خاستگاه آن فطرت انسان بوده و به نحوي ارتباط ا

  کند. هاي معنوي تبیین میخدا را در قلمرو اخالق و ارزش

هـا  ترین نیازهاي معنوي از دیدگاه اسالم که در این تحقیق نسبت به بررسـی آن مهم

  اقدام گردیده است عبارتند از:  »زندگیودین«هاي در کتاب
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دي ق وجـو نیازهاي وجود نیازهایی هسـتند کـه ربـط و تعلـ    نیازهاي وجود؛  الف)

دهند. معناي دقیق نیازهاي وجود این است که انسان استقالل انسان به خدا را نشان می

ذاتی ندارد. ذاتش از هر کمالی جز آنچه خدا به او بخشیده، تهی بوده و در تمام شـئون  

بخـش انسـان و جهـان     بخـش و هسـتی   خویش نیازمند به اوست. از این منظـر وجـود  

نیروي عقل و اندیشه اند. و بی او هیچ و پوچ قعیت داردخداست. جهان و انسان با او وا

کند که هستی منحصر و محدود به این امور نسبی و نیازمند باشد؛ بلکـه  انسان حکم می

کـه   باشـد نیـاز مـی   بی حدود، پایدار، مطلق وحقیقت نام وراي این هستی نیازمند به یک

یازهـاي معنـوي انسـان، درك    وجود همه به او وابسته است. بنابراین اولـین سـطح از ن  

حضور خداوند در هستی و باور به این است که جهان و انسان آفریـده یـک آفریـدگار    

  است. 

به دنبال نیازهاي وجود این سطح از نیازهاي معنوي، جویی معنوي: ب) نیاز ایمنی

شود و بیانگر نیاز فرد به ایمنی و داشتن یـک تکیـه گـاه و حـامی فرابشـري      حاصل می

باشد و براي محافظت از این دو بعد داراي دو بعد جسمانی و روحانی میاست. انسان 

اي وجودي خود، به دو سیستم دفاعی نیاز دارد. یکی براي بعد جسمانی و دیگـري بـر  

ا اکتسابی باشد. ایمنی ذاتی شامل فرایندها تواند ذاتی یبعد روحانی و معنوي. ایمنی می

تواند ي میآید. این نوع ایمنی در بعد معنوو عناصري است که شخص با آنها به دنیا می

است و در عین با فطرت پاك انسانی قابل دریافت باشد؛ یک نوع ایمنی که بسیار ساده 

زاي معنوي محسـوب   یمارينده و بکن اي براي مقابله با عوامل تهدیدحال به عنوان زمینه

ها مصون باقی بماند، باید از منـابع  شود. براي اینکه فطرت الهی انسان از این آسیبمی

جویی معنوي وي ارضا شود. در برخی آیات ز طریق ارتباط با خدا نیاز ایمنیبیرونی و ا

شـوند خـداي یگانـه را    است که وقتی مشـرکان سـوار کشـتی مـی    گونه تعبیر شده  این

جویی در پناه خداونـد، بـه    دهد که نیاز به ایمنی) این نشان می65انند (عنکبوت، وخ می

 شود. ها نقطه اتکایی محسوب میبراي آن صورت فطري در همه افراد وجود دارد و

جویی معنوي تا حـدي ارضـا   که نیازهاي ایمنی: هنگامینیازهاي دوستی با خدا) ج

روابـط محبـت    این نیاز انسان را در جهت ایجادشود.  شد، نیاز دوستی با خدا ظاهر می

از خداونـد و   دهد. نیاز دوستی با خدا هم شـامل دریافـت محبـت   آمیز با خدا قرار می

» محبت«ن با واژه آشود. نیاز دوستی با خدا در آیات بسیاري از قرمحبت کردن به او می

انـد  آنان کـه ایمـان آورده  «فرماید: منان میؤده است. خداوند در وصف مبیان ش» دو«و 
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ز ن تصریح شده است که وقتـی نیـا  آ). در قر165(بقره،  »خداوند را بیشتر دوست دارند

ویی ج ست یعنی نیاز ایمنیشود، بیم و هراسی در او نیدوستی با خدا در انسان ظاهر می

(یـونس،   او ارضا شده است. آگاه باشید براي دوستان خدا نه بیمی است و نه انـدوهی 

) از این رو در روایات از محبت به خدا به عنوان گوهر و حقیقـت دیـن یـاد شـده     62

مقصود عشـق بـه ذات حـق     -ترین نیاز معنوي انسان را نیاز به عشقعرفا بنیادياست. 

   .)1386 به نقل از شجاعی، ،(مجلسی دانندمی -است

سـان در  طرح کرامت و حریت اننیاز به کرامت: عزت نفس و آزادگی اخالقی: ) د

شناسـان   هاي دینی بوده و امري فراتر از تلقی روانم نیازهاي معنوي، مبتنی بر آموزههر

ي مـدار است. در این مفهـوم ارزش » به خود احترام«و » حرمت خود« از مفاهیمی چون

نفس، کرامت و حریت در نظر  هاي الهی از قبیل ایمان، تقوا، عزتانسان براساس ارزش

ین نیاز به کرامت و حریت، موجب نزاهت و اعتالي روحی است. مأگرفته شده است. ت

بار به دور داشته و بهتـرین زمینـه    کرامت نفس آدمی را از انجام رفتارهاي پست و ذلت

شود. در برخی روایات به آثار و پیامـدهاي  محسوب میبراي سالمت و بهداشت روان 

اشـاره شـده اسـت. ماننـد:      مین نیاز به کرامت و حریت و نقش آن بر بهداشـت روان أت

اب گنـاه و نافرمـانی، پسـت و    هرکس کرامت نفس داشته باشد هرگـز آن را بـا ارتکـ   «

  ).1386، سازد (نقل از شجاعیموهون نمی

بـاالترین نیـاز معنـوي انسـان،      شکوفایی معنوي و تقرب به خـدا:   نیاز به خود) د

شکوفایی ابعاد معنوي، گذر از طبیعت محدود و قرار و سـکون در جـوار قـرب الهـی     

معنوي انسان است که بسیار مهـم  شکوفایی مربوط به بعد  ترین خوداست. در واقع مهم

باشد. چون قطع پیوند با تعلقات مادي و شکوفا نمودن هستی واالي معنوي خود از می

به مراتب باالي بهداشت روانـی اسـت.    رسیدنجویی تنها راه  قرب به خدا و کمالراه ت

که بتوانـد هسـته واالي    یابد میانسان تنها زمانی به مراتب باالي بهداشت روانی دست 

خود را کشف کند و با اتصال به خالق هستی، آرامش و رضـایت خـاطر را در    یتمعنو

  سراسر وجود خویش جاري سازد.
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  قیقاهداف تح

ـ وزدیـن «هـاي  هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل محتواي کتاب  ةدور »دگین

هاي نیـاز معنـوي بـوده و    یص برخورداري کتب مذکور از مؤلفهمتوسطه به منظور تشخ

  باشد. اهداف جزیی این تحقیق به شرح زیر می

نیـاز  هاي لفهؤمتوسطه براساس م ةدور »وزندگیدین«هاي ) مقایسه محتوایی کتاب1

 معنوي

 ةدور »وزندگیدین«هاي هاي صورت گرفته در تدوین کتاببررسی میزان تالش) 2

هاي نیاز معنوي، از طریق محاسبه میـزان ضـریب   گیري مؤلفهکار متوسطه در رابطه با به

 هاي یاد شده.لفهؤهاي مذکور نسبت به مدرگیري محتواي کتاب

  االت تحقیقؤس

پایـه اول دبیرسـتان تـا چـه میـزان از       »زنـدگی ودیـن « هاي کتـاب متن و پرسش. 1

 هاي نیاز معنوي برخوردار است؟ لفهؤم

پایه دوم دبیرستان تـا چـه میـزان از    » زندگیودین« کتابهاي متن و پرسش. 2

 هاي نیاز معنوي برخوردار است؟لفهؤم

پایـه سـوم دبیرسـتان تـا چـه میـزان از       » زنـدگی ودین« هاي کتابمتن و پرسش. 3

 هاي نیاز معنوي برخوردار است؟ لفهؤم

سـه پایـه، از   » زندگیودین«هاي درسی کتابآموزان با  آیا ضریب درگیري دانش. 4

(ویلیـام   ،)5/1تـا   1(بـین   هاي نیاز معنوي، بار مثبت بـاالیی لفهؤلحاظ برخورداري از م

 ) دارند؟1986 رومی،

هـا و  پـژوهش  در تأکیـد  و تکـرار  دلیل (به تحقیق، ادبیات به توجه با حاضر پژوهش

 اول نیازهـاي  کلـی و درجـه   هايمعرف عنوان به زیر را فراوانی زیاد این نیازها) موارد

 محتـوا  تحلیل براي نظر مورد مصادیق و هامقوله و گیردمی نظر در آموزان،دانش معنوي

  اند:هشد طراحی آموزاندانش براي آنها یعنی در قالب پنج طبقه کلی برمبناي

ازهاي وجود (ربط و تعلق به خدا، یقین به حقیقت وجود خالق و احـدیت او،  نی. 1
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 ؛عدم استقالل ذاتی انسان، باور به آفریدن انسان و جهان توسط یک نفر)

گاه و حامی فرابشري، اعتقاد به حمایت معنـوي   جویی معنوي (داشتن تکیه. ایمنی2

پناه بردن به خدا از شر شیطان «و درك حضور او، داشتن امید و توکل بر خدا، استعاذه 

 ؛، ترس از خوف و عذاب الهی)»و نفس اماره

آمیز با خدا، دریافت محبت از خداوند، عشق  . دوستی با خدا (ایجاد روابط محبت3

با دشمنان خدا دشمن بودن »تولی«و نسبت به خدا، با دوستان خدا دوست بودن  و ود ،

  ؛»)نیازراز و «، عبادت و پرستش خداوند »تبري«

تعـاون، ایثـار،   «مداري انسان براساس ایمان، تقوا، خیر و فضـیلت  . کرامت (ارزش4

 ؛»)حریت«نفس و آزادگی اخالقی  ، عزت»عدالت

شکوفایی معنوي (کشف و شکوفا نمودن هستی واالي معنـوي، قطـع پیونـد    . خود4

شت به اصل بازگ«گرایی، اصالت کمال، تقرب به خدا  با تعلقات مادي و دنیوي، آخرت

 ؛»)خویشتن

 شـجاعی هـاي  پـژوهش  بـه  الهـام و توجـه   با فوق بندي نیازهايگفتنی است تقسیم

)، فـالح  1389( و همکاران ، پريفرد ، اژدري)1389تاشی ( تیر)، 1388( ، رودگر)1386(

منـدي از پیشـینه   و بهره )1391(احمدي و همکاران  عبدلی، سلطان، )1390و همکاران (

لفه کلی مذبور بتواند اکثریت معیارهـا  ؤکه پنج م شده است، طوري کلی تحقیق طراحی

  و نیازهاي معنوي مورد توجه پژوهشگران را پوشش دهد.

  شناسی پژوهشروش

هــاي هــاي نیـاز معنــوي در کتـاب  لفـه ؤکـه م در تحقیـق حاضـر، بــا توجـه بــه این    

اسناد وتکنیک  دبیرستان موردبررسی قرارگرفته، از روش مراجعه به ةدور» زندگیو دین«

تحلیل محتواي کمی(رویکرد مفهومی) سود جسته شده است. در روش تحلیل مفهومی، 

 از  هـاي حاصـل  درصـد  کند ومتن بسنده می مد محتواي موجود درتعیین بسا  محقق به

تعـین    درواقع با این روش به کند وتعین میهاي تحلیل را شمارش وجود یا عدم واحد

). هسـی  1385 (مزیـدي،  پـردازد کمیت مفاهیم موجود درمتن می  به یا بسنده فراوانی و
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ــانون ــن ) از2005( 1وش ــوع  ای ــت    ن ــوا تح ــل محت ــوا  تحلی ــواي  عن ــل محت ن تحلی

   اند. داریادکرده جهت

 ة) دور1390( لیفأالتـ  جدیـد » زنـدگی ودین«هاي محتواي کتاب ،نمونه مورد مطالعه

است.  بوده ،شودرسمی کشور محسوب مین مقطع آموزش دبیرستان که به عنوان سومی

 بـه  الزماست.  2پیدایشی گیري از قبل معین بوده و غیر نمونه انتخاب شده از نوع نمونه

 کـه بـراي   آیـاتی  هـا، یپاورق نظر، مورد هايکتاب محتواي تحلیل در که است یادآوري

 در مقدمـه  بـدون  و درسی مباحث از مستقل که شعرهایی اند، شده درج قرائت و ترجمه

و » تطبیق«، »بندي طبقه« ،»پیشنهاد«، »بیشتر بدانیم«بودند، مواردي مانند  شده کتاب مطرح

 درصـدد  مؤلف آن در که دبیرستان سوم دینی از کتاب صفحه 7 همچنین، »براي مطالعه«

 زبـان  از کنـد  خـذ أ بایـد  آمـوز  دانـش  که را تصمیمی غیرمستقیم یا تا مستقیم است بوده

  .نگرفتند قرار یابیزار کند، مورد القا او هب آموز، دانش

هــاي  هـاي کتـاب  هـاي نیــاز معنـوي در مـتن و پرسـش    لفـه ؤبـه منظـور بررسـی م   

هـاي  ) در پـردازش واحـد  1986یلیام رومـی ( دبیرستان، از روش و ةدور» زندگیو دین«

تحلیل و تعیین ضـریب درگیـري کتـب مـذکور از لحـاظ میـزان برخـورداري آنهـا از         

پیدایشی  نیاز معنوي استفاده شد. در این پژوهش، مقوالت تحقیق ویژگی غیرهاي  لفهؤم

دارد که از طریق اسناد و مدارك اسالمی و مقاالت علمی مرتبط و با استفاده از تعابیر و 

بـه  آوري و با معیار قرار دادن آنهـا   پژوهان اسالمی جمع اصطالحات نویسندگان و دین

االت کتب مورد ؤهاي تحلیل، متن و س هر کدام از واحد هاي نیاز معنوي درتعیین مؤلفه

  تحلیل اقدام شد.

 دسـت  بـه  فـرد  گیـري انـدازه  از مستقل هاهداد کندمی مشخص محتوا، تحلیل روایی

 تحلیـل  مرحلـه  اولـین  اجراي از پس )1378 نایبی، ترجمه ،1980 اند (کریپندروف، آمده

 بـر  ايهدوبار محتوایی تحلیل الزم، زمان گذشت از پس آن، روایی براي محاسبه محتوا،

 بـراي  3اسـکات  پی ضریب محاسبه تا پذیرفت انجام پیشین، هاياز متن درصد 10 روي

                                                   
1. Hsieh & Shannon. 

2. Non emergent. 

3. Scott's Pi. 



  21  »وزندگی  دین«هاي درسی هاي نیازهاي معنوي از دیدگاه اسالم در کتاببررسی مؤلفه

  

 محتـواي  تحلیل براي آمده، دست به ضریب شود. تحلیل، مشخص روایی میزان بررسی

بود  =Pi%87ل آموزان، معاد پاسخ به نیازهاي معنوي دانش با ارتباط در درسی، هايکتاب

بـراي   کنـد. که این ضریب، روایی قابل قبول تحلیل محتـواي انجـام شـده را بیـان مـی     

نی بدین شرح کسـب نظـر   آعلوم قرشناسی و  روانسنجش پایایی از تعدادي از استادان 

انتخاب  »زندگیودین«هاي هاي تحلیل مربوط به متن کتاباحدگردید: ابتدا تعداي از و

هاي مربوط جـاي  معنوي در ذیل مقوله هاي نیازو هر کدام با توجه به دارا بودن ویژگی

ستون بود و  5آور شد که براي انجام این کار، محقق فرمی را که شامل  داده شد. باید یاد

هر ستون به یک مقوله از نیاز معنوي اختصـاص داشـت، تنظـیم و در اختیـار اسـتادان      

وجـه بـه   هاي تحلیلـی منتخـب را بـا ت   و از آنها خواست تا همان واحد مذکور قرار داد

گـذاري  خیص دهند و در ستون مربوطـه عالمـت  گانه نیازهاي معنوي تشهاي پنجمؤلفه

بـا  هاي انتخابی گروه منتخـب  ها و مقایسه و سنجش مقولهآوري فرم کنند. پس از جمع

ی حاصل گردید کـه از ضـریب   محقق، ضریب همبستگ هاي تعیین شده به وسیلۀ مقوله

  .همبستگی باالیی برخوردار بود

آوري اطالعـات، شـیوه بررسـی اسـناد و مـدارك یـا        این پژوهش، بـراي جمـع   در

دست آمـده، از تحلیـل محتـوا     هبراي تجزیه و تحلیل اطالعات ب. کاوي انتخاب شد سند

ان، و از دبیرسـت  ةدور» زنـدگی ودیـن «هـاي  استفاده شد. ابتدا از یک سو محتواي کتاب

هـاي دینـی و بـا     هاي نیازهاي معنوي با بررسی آثار و آمـوزه سوي دیگر، اجزا و مؤلفه

شناسان مورد شناسایی و  پژوهان و رواناصطالحات نویسندگان، دیناستفاده از تعابیر و 

هاي درسی با این دقت نظر قرار گرفت. سپس محتواي موجود و مورد استفاده در کتاب

  مقایسه شدند. هامؤلفه

معیار مورد توجه در پژوهش حاضر، ضریب درگیـري بـود. اگـر ضـریب درگیـري      

هـاي تحلیـل داراي   واحـد  %25 کـم  دسـت شانه آن اسـت کـه   باشد، ن %5دست آمده  هب

د توجـه  بیشتر باشـ  %5هر چه ضریب درگیري از  ،هاي مورد نظر هستند. بنابراین مؤلفه

بیشـتر باشـد، نشـان     1چـه از   شود و هري منتج میهاي نیاز معنوبیشتر کتاب به مؤلفه

 هاي مذکور خواهد بود.کتاب از نظر برخورداري از مؤلفه وضعیت مطلوب دهندة
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  هایافته

هـاي درسـی   هاي حاصل از محتـواي کتـاب   در این قسمت، به منظور گزارش یافته

هـاي درسـی   کتابهایی که براي هر کدام از دبیرستان، ابتدا جدول ةدور» زندگیودین«

االت پژوهشـی  ؤمورد تحلیل ترسیم شده، ارایه گردیده است. در ادامه بـا توجـه بـه سـ    

  هاي مربوطه گزارش گردیده است.هاي پیشین، یافتهمطرح شده در قسمت

زنـدگی ودیـن «هاي کتـاب  این بود که متن و پرسش ال پژوهشی ناظر برؤلین ساو «

؟ تحلیل محتواي دار استهاي نیاز معنوي برخورؤلفهل دبیرستان تا چه میزان از مپایه او

را  1هـاي منـدرج درجـدول شـماره     ال، یافتهؤس  این تاب موردنظر درهاي کمتن درس

  داد.  دست هب

  پایه اول دورة متوسطه» زندگی و دین«: تحلیل متن کتاب 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شـود کـه میـزان ضـریب درگیـري      معلوم می 1ه مندرجات جدول شماره با توجه ب

است. همچنین  %33پایه اول برابر با  »زندگیودین«هاي کتاب آموزان با متن درسدانش
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هـاي  اول دبیرستان منتج بـه یافتـه  ۀ پای» زندگیودین«هاي کتاب تحلیل محتواي پرسش

هـا نیـز   آموزان با این پرسـش دانش که ضریب درگیري شد، 2مندرج در جدول شماره 

اسـت   %5تـر از  گردد چون هر دوي این اعداد کوچکه گردید. مالحظه میمحاسب 45%

 هاي نیازهاي معنوي دارد.  لفهؤتوجهی این کتاب به م نشان از کم

  

 پایه اول دورة متوسطه» وزندگیدین«هاي کتاب : تحلیل پرسش2جدول 

  
 و  دیـن «هاي کتاب که متن وپرسش ال پژوهش حاضر چنین آمده بودؤدومین س در

معنوي برخوردار اسـت؟   هاي نیازهايمؤلفه م دبیرستان تا چه میزان ازدو ةدور» زندگی

دوم  پایـه  »زنـدگی ودیـن «هاي کتـاب  ال نیز ابتدا متن درسؤبه این سگویی براي پاسخ

 تحلیل محتوا قرارگرفـت. نتـایج حاصـله بـه شـرح منـدرج در جـدول        دبیرستان مورد

 هستند 3شماره
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 پایه دوم دورة متوسطه» وزندگیدین«تحلیل متن کتاب : 3جدول 

  
زان ضریب درگیـري  نشان دهنده آن است که می 3نتایج ارائه شده در جدول شماره 

است. مالحظه  %53تان برابر با دوم دبیرس ةدور »زندگیودین«آموزان با متن کتاب دانش

اقل است و این بدین معناست که حد %5تر از شود که ضریب درگیري عددي بزرگمی

تکمیـل   هـاي نیازهـاي معنـوي هسـتند.    هاي تحلیل شده داراي مؤلفـه درصد واحد 25

هــاي کتــاب ال دوم پــژوهش، مســتلزم تحلیــل محتـواي پرســش ؤگــویی بــه سـ  پاسـخ 

هـاي منـدرج در جـدول    رستان بود که این تحلیـل بـه یافتـه   پایه دوم دبی» زندگیو دین«

  منتج شد. 4شماره 

پایه دوم دبیرسـتان بیـانگر میـزان ضـریب     » زندگیودین«هاي کتاب بررسی پرسش

هـاي تحلیـل   صد واحـد در 50باشد و حاکی از آن است که بیشتر از می 15/1درگیري 

  هاي نیازهاي معنوي هستندداراي مؤلفه
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  پایه دوم دورة متوسطه» وزندگیدین«هاي کتاب : تحلیل پرسش4جدول 

سـوم دبیرسـتان بـه     ةدور» زنـدگی ودیـن «هاي کتاب متن و پرسش تحلیل محتواي

هاي نیازهاي معنوي هدفی بود که در سـومین   لفهؤمنظور بررسی میزان برخورداري از م

ال پژوهش به آن اشاره شده بود. نتایج تحلیل محتواي متن کتاب مذکور، در جدول ؤس

مـذکور، میـزان ضـریب     آمده است. با توجه به اطالعـات منـدرج در جـدول    5شماره 

  / است. 38سوم دبیرستان برابر با  ةدور» زندگیودین«آموزان با متن کتاب  درگیري دانش
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  پایه سوم دورة متوسطه» وزندگیدین«: تحلیل متن کتاب 5جدول 

  
  

هاي کتاب هاي حاصل از تحلیل محتواي پرسشنیز مشتمل بر یافته 6جدول شماره 

هـاي ارائـه در جـدول    رستان است. با عطف توجه به یافتهسوم دبی ةدور» زندگیودین«

آموزان پایه سـوم متوسـطه بـا    نتیجه گرفت که ضریب درگیري دانش توان، می6شماره 

  .است %23هاي کتاب برابر با پرسش
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  پایه سوم دورة متوسطه» وزندگیدین«هاي کتاب : تحلیل پرسش6جدول 

  
  

شده بود که آیـا ضـریب   ال پژوهش حاضر چنین مطرح ؤدر چهارمین و آخرین س 

هاي ه از لحاظ برخورداري از مؤلفهسه پای »زندگیودین«آموزان با کتاب درگیري دانش

هاي انجام شده، براي پاسخگویی بدین ؟ نتایج تحلیلنیاز معنوي، بار مثبت باالیی دارند

هـاي  ، درصـد واحـد  7ره است. در جدول شماارایه شده  7ال نیز در جدول شماره ؤس

نین ، همچ»زندگیودین«هاي کتاب هاي نیاز معنوي در متن و پرسشتحلیل واجد مؤلفه

تحصیلی ارائه  هاي مذکور به تفکیک پایۀآموزان با محتواي کتابضریب درگیري دانش

  شده است.
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  آموزان هاي نیاز معنوي و ضریب درگیري دانشهاي داراي مؤلفه: درصد واحد7جدول 

  هاي مذکور دورة متوسطهبا محتواي کتاب

  
هـاي درســی  آمـوزان بـا کتــاب  مـوع و بـا بررســی ضـریب درگیـري دانــش    در مج

توان گفت کـه  هاي نیاز معنوي، میپایه از لحاظ برخورداري از مؤلفهسه » زندگیو دین«

هـاي درسـی   آمـوزان بـا کتـاب   ز تعیین مجموع ضرایب درگیـري دانـش  نتیجه حاصل ا

کتـاب اول دبیرسـتان از لحـاظ     سه پایه دبیرستان، بیـانگر آن اسـت کـه   » زندگیو دین«

متوسـط، کتـاب دوم در حـد     آموزان با نیازهاي معنوي در حـد نسـبتاً  آشناسازي دانش

  قابل قبول و کتاب سوم در حد پایین و ضعیفی است. نسبتاً

  گیريبحث و نتیجه

بهینه از معنویت چراغ روشن رستگاري برداري  گویی به نیازهاي معنوي و بهرهپاسخ

گـویی بـه بهزیسـتی    ). با توجه بـه اهمیـت معنویـت در جـواب    1387(طباطبایی، است

) 2006 ،2؛ موس و دابسـون 2005 ،1؛ دیویس2004 (پیدمنت، شخصی و سالمت روانی

؛ 2011 (یلـو و موهـان،   زا و ایجاد رفتارهاي سالم ثیر آن در کاهش رفتارهاي آسیبأو ت

) و لزوم انعکاس ایـن نیازهـا در تعلـیم و تربیـت و     1389 و همکاران، ، پريفرد اژدري

هـاي درسـی   محتواي کتـاب حاضر بررسی و تحلیل آن در جامعه دینی، پژوهش  ۀاشاع

هـاي نیازهـاي معنـوي هـدف قـرار داد.      ة متوسطه را براساس مؤلفهدین و زندگی دور

                                                   
1 -  Davis. 

2 - Moss & Dobson. 
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داد کـه میـزان برخـورداري از    شـان  هاي مذکور، نتـایج ن براساس تجزیه و تحلیل کتاب

هـاي کتـاب اول و سـوم متوسـطه چنـدان      هاي نیازهاي معنوي در متن و پرسشمؤلفه

و ها با توجه بـه نقـش کلیـدي آنهـا در آشـنا کـردن       رضایت بخش نیست و این کتاب

آنچنان که شایسـته اسـت عمـل     آموزان دبیرستانی،برطرف کردن نیازهاي معنوي دانش

دوم دبیرستان است که چـه در مـتن و چـه در    » زندگیودین«نها در کتاب اند و تنکرده

 ها پراکنده شده است.ها، تمام مؤلفهپرسش

اول  پایـۀ » زندگیودین«حتواي متن کتاب ال اول پژوهش، تحلیل مؤدر ارتباط با س

 کید واقع شده است، نیاز دوستی بـا ألفه یا نیازي که بیشتر مورد تؤدبیرستان نشان داد م

تر است و سـایر  ؤلفه نیازهاي وجود در متن پراکندهخداست و بعد از دوستی با خدا، م

بـه ایـن دو نیـاز     هاي این کتاب نیـز، اند. در پرسشتأکید واقع شدهها کمتر مورد مؤلفه

 اي که کمتـر از همـه نیازهـا در کتـاب    لفهؤهاي دیگر توجه شده است. مبیشتر از مؤلفه

که الزم است توجه شکوفایی معنوي است در حالی لفه خودؤمذکور نمود داشته است، م

به این نیاز در باالترین مراتب ممکن قرار داشته باشـد. چـون هـدف اصـلی و اساسـی      

قطع پیوند با تعلقات مادي و دنیـوي، کشـف و   زندگی رسیدن به کمال، تقرب به خدا، 

 زگشـت بـه اصـل خویشـتن و بـه طـور کلـی       شکوفا نمودن هستی واالي معنـوي و با 

ها، به ایـن  لفان محترم این کتابؤشکوفایی معنوي است. بنابراین بایسته است که م خود

هـا،  له توجه خاص داشته باشند و بـه طـور کـافی هـم در مـتن و هـم در پرسـش       أمس

  گویی به این نیاز و دیگر نیازهاي مطرح شده یاري رسانند. پاسخآموزان را در  دانش

 دوم و سـوم  پایـه » زنـدگی ودیـن «هـاي  در این راستا، تحلیل محتـواي مـتن کتـاب   

اي که بیشترین فراوانی را در مـتن ایـن دو کتـاب داشـته     لفهؤدهد، مدبیرستان نشان می

ها کمتر از آن پرداخته شـده اسـت.   بقیه مؤلفه باشد و بهنیازهاي وجود میلفه ؤاست، م

هـیچ  شکوفایی معنوي  سوم دبیرستان به مسئله خود» زندگیودین«هاي کتاب در پرسش

کند. از طـرف  را طلب می هالفین این کتابؤاي نشده است که لزوم توجه بیشتر ماشاره

هاي نیـاز معنـوي،   ز آن است که میزان توجه به مؤلفهنتایج تحلیل محتوا، حاکی ادیگر، 

تر از  ریب درگیري پایینط (ضتر از متوسکتاب مقطع دبیرستان، در حد پاییندر هر سه 
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سال دوم دبیرستان، دو برابر بیشتر » زندگیودین«باشد)، با این تفاوت که کتاب یک می

(ضـریب درگیـري نزدیـک بـه یـک).       از دو کتاب دیگر به این نیازها جواب داده است

) در پژوهش خود به ایـن  1391(احمدي و همکاران  عبدلی، سلطانهمسو با این یافته، 

نیازهـاي   سال دوم دبیرستان به» زندگیودین«که از دیدگاه دبیران، کتاب  ندسیدنتیجه ر

گو است یعنی به نیازهاي معنـوي آنهـا در در    آموزان در حد مناسبی پاسخ معنوي دانش

   خوانی دارد. دهد که این یافته با نتایج تحقیق حاضر هممطلوبی جواب می حد

معنـوي   نیازهـاي  بـه  هـاي دینـی  کتـاب  ال کـه آیـا  ؤن ایـن سـ  در تبیـی به طور کلی 

 تـوان مـی  دسـت آمـده،   نتایج به به توجه با خیر؟ یا دهندمی را الزم پاسخ آموزان، دانش

 محیطی مسائل و جوان روحیات از که اندکی شناخت درسی، با هايکتاب مؤلفان گفت،

 را دینـی  درسـی  هـاي کتاب گرایانه،موعظه با رویکردي اند،دربرگرفته را او که جهانی و

 دو نه و طرفه اي یکرابطه است، نظر مورد بیشتر ها،این کتاب در اند و آنچهکرده تألیف

 فـرض  و بـا  کالمی، رویکردي با درسی، هايکتاب مؤلفان که معنا این به باشد.می طرفه

آمـوزان   دانش به را آنها نظایر و جهاد فقیه، والیت مرجعیت، همچون اطالعاتی باید اینکه

 محیطی و روحی و روانـی  شرایط باید آنکه حال اند،کرده تهیه را ها کتاب این کنند، القا

روحی و  اقتضائات به توجه با اوالً درسی، هاي کتاب و طراحی شدمی درك بیشتر جوان

گیرنـده،   پیـام  و دهنـده  پیـام  میان طرفه، دو تعاملی به عنایت ثانیاً با و شده، روانی طراحی

دهد کمبود توجه فراوان بـه  نشان میها ولی آنچه محتواي این کتابگرفت. می صورت

 نظـر  این نیازها است که به هیچ روي با نیازهاي معنوي نوجوانان سازگاري ندارد. بـه 

 پاسخ در هستند، جوانان نوجوانان و ارزشی مرجع عنوان به که دینی هايکتاب رسد،می

 عاطفی روانی، به نیازهاي آنکه از بیش زندگی، معنایی مسائل به آنان اساسی هايسؤال به

 رویکـردي  ها برآینـد، بدان عملی گوییپاسخ درصدد و باشند داشته توجه آنان معنوي و

در پژوهشـی   .کاسـت  خواهـد  آنهـا  تأثیرگذاري میزان از مسئله، همین که دارند متفاوت

زنـدگی را از  هـاي معنـاي   ) مؤلفـه 1389چـاري (  حسینپور و  اسدمشابه با این تحقیق 

هاي دینی مورد بررسی و تجزیه تحلیـل قـرار دادنـد کـه نتـایج      دیدگاه اسالم در کتاب

-دیـن «هـاي  تـوجهی کتـاب  مهاي این تحقیق از کسو با یافتهلیل محتواي آن نیز همتح
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  هاي مذکور حکایت داشت.به مؤلفه» زندگیو

بیشـتر سـمت و سـوي    هـا، کـه   هاي این تحقیق با اکثر پـژوهش یافته افزون بر این،

تـوجهی  انـد و از کـم  هـاي دینـی را داشـته   تحلیل نیازهاي روانی و اجتماعی در کتـاب 

؛ )1380پـور(  کاظم و نجفیاند از قبیل کور نسبت به این نیازها سخن گفتههاي مذ کتاب

) 1388منطقـی( ) و 1384عصار و نصـري (  )؛ 1383آبادي ( مصلح )، امینی1382( اکرمی

  پوشی دارد. هم

  پیشنهادها

توان به عنوان پیشـنهاد در  از پژوهش حاضر، موارد زیر را می براساس نتایج حاصل

مند در آتیه و عملی یا کـاربردي بـراي دسـت     ههاي نظري براي پژوهشگران عالقحوزه

  اندرکاران مطرح نمود.

 جنسـی  انقالب چونهم مواردي پیوستن وقوع به و جهانی واحد دهکده تحقق با -

 هجـوم  و شـدن  جهـانی  از تـوان نمـی  سادگی به که رسد می نظر به جهان، سطح دوم در

 در بنـابراین  کرد. ممانعت جوانان به ارتباطی هاياوريفنّ طریق از فرهنگی آن، تولیدات

 فردگرایی طلبی، رفاه جویی، لذت گرایی،مصرف همچون هاییبا ارزش جوانان مسیر، این

 رو، این از گرفت. خواهند قرار آنها تأثیر تحت داشته، برخورد پیش از آنها، بیش مانند و

 و شدن جهانی تهدیدهاي خصوص، به و هافرصت تبیین براي عرصه مناسبی دینی، درس

 رویکـرد  نسـبی  تغییر با توانند می درسی هايکتاب است. شده  جهانی فضاي در زندگی

 بـه  را شـده  جهـانی  فضـاي  در زنـدگی  اقتضائات و شدن جهانی پیامدهاي و ابعاد خود،

 .بشناسند آموزاندانش

 سویی از جامعه جوان اقشار سطح در اجتماعی انحرافات میزان افزایش به توجه با -

 پیشـنهاد  دیگـر،  سـوي  از آموزشـی  نظـام  در زندگی آداب و هامهارت آموزش فقدان و

 و انجـام تغیـرات و اصـالحات در    بـازنگري  با دینی درسی هايمؤلفان کتاب شود، می

 بـه  بتواند خود سهم به که جدیدي بکوشند دینی هايکتاب تهیه براي مزبور، هاي کتاب

  .نیازهاي معنوي آنها در جهت رستگاري اخروي پاسخ دهند



  1392/ بهار و تابستان 12/ ش7شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  32

  

لمـان و آشـنا   اي براي آموزش و درونی کردن معناي زنـدگی بـه مع  تدوین برنامه -

  هاي نیازهاي معنوينمودن آنان به مولفه

 تأییـد توانـد در جهـت تکمیـل و   محتواي سایر کتب درسی که میحلیل بررسی ت -

  نتایج تحقیق حاضر موثر باشد
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  منابع

  

  قرآن کریم.

ـ  «). 1389( پـور  نـورانی اهللا  رحمـت قاضـی و   سیما قاسـم  ؛، پريفرد اژدري ثیر أبررسـی ت

در  هاي تازه فصلنامه اندیشه ،»آموزانان و معنویت بر سالمت روان دانشآموزش عرف

  .127ـ105ص سال پنجم، شماره دوم، ،تربیتی  علوم

نـاي زنـدگی از   هـاي مع لفـه ؤبررسی م« ،)1389( چاري حسینمسعود و  کبري ،اسدپور

مطالعـات  فصـلنامه   ،»متوسـطه  ةهاي درسی دین و زندگی دورمنظر اسالم در کتاب

 .32ـ12، ص58شماره  ،آموزش و یادگیري

 (گـزارش  متوسـطه  دورة آمـوزان دانـش  داري دین میزان سنجش ،)1380( رضـا  افشاري،

  .همدان استان دینی هايدرس اعتالي ستاد ،تحقیق)

 اسـالمی  بیـنش  دینی هايکتاب باب در وجهی چند تحقیقی« ،)1382( سیدکاظم اکرمی،

 ،پـرورش  و آموزش در دینی تربیت شناسی آسیب همایش مقاالت مجموعه ،»متوسطه

  .قلم محراب ،تهران ،2ج

 بینش اسالمی درسی کتاب محتواي انطباق و بررسی ،)1383( اهللا رضی آبادي، مصلح امینی

تحقیقات  شوراي ،پایه همان آموزاندانش هايرغبت و نیازها با متوسطه مقطع اول سال

  (اراك). مرکزي استان پرورش و آموزش کل اداره

نیازهـاي کـاذب از   معیار تشخیص نیازهاي واقعـی انسـان از    ،)1389( اهللا تاشی، نصر تیر

  .انتشارت سوره ،قم ،دیدگاه اسالم

نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امـام خمینـی و شـهید     ،)1380( سینحمحمد جمشیدي،

  انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی. ،تهران ،چاپ اول ،صدر

 ،»اسـالمی رهبري معنوي با رویکـرد  « ،)1390( نجفیمحمد و  هویدارضا ذاکري، آذر؛ 

  .164ـ137سال دوم، شماره چهارم، ص، مطالعات اسالمی در تعلیم و تربیت

هـا و کارکردهـاي   گرایی در قرآن (مبـانی، مؤلفـه   نویتمع« ،)1388( جواد رودگر، مجمد

، 14شـماره   سـال چهـارم،   ،پژوهشی علوم اسالمی ـ فصلنامه علمی ،»)نیمعنویت قرآ

  .32ـ15ص
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انتشـارات   ،تبریـز  ،فلسفه تعلـیم و تربیـت و آراي تربیتـی    ،)1384( القرایی، خلیل سلطان

   .دانشگاه

نظریه نیازهاي معنوي از دیدگاه اسـالم و تنـاظر آن بـا    « ،)1386( صادق شجاعی، محمد

، 1، شـماره  1، سـال  شناسـی  ن دو فصـلنامه مطالعـات اسـالم و روا    ،»ازلومـ نیازهاي 

  .116ـ87ص

 ،تحقیـق)  (گـزارش  جوانـان  میـان  در بزهکـاري  و داري دین، )1387( رضا محمد طالبان،

  .تهران 5 منطقه پرورش و آموزش اداره پرورشی معاونت

نشـر   ،قم ،معنویت تشیع به ضمیمه چند مقاله دیگر ،)1387( حسین طباطبایی، سید محمد

  .تشیع

 سـرخوش مهـدي  و  خیـري ابـراهیم  زاده؛  وردي اهللا خلیل احمدي، جواد؛ عبدلی سلطان

سـال دوم متوسـطه بـا    » زنـدگی ودیـن «کتـاب   پاسـخگویی  میزان بررسی« ،)1391(

، »آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن شـهر ارومیـه   معنوي دانش هاي روانی و نیاز

، 8سـال پـنجم، شـماره    ، هـاي آموزشـی  ریـزي در نظـام  دوفصلنامه مدیریت و برنامه

  .78ـ67ص

اي آن در هسازمانی و کارکردشناسی  آمدي بر معنویتدر«)، 1389محمد ( دوست، عترت

 .121ـ105، ص 32ة شمار  هفتم، سال  ،پلیس  انسانی فصلنامه توسعۀ  ،»نیروي انتظامی

اي آموزش و تربیتی والـدین و  بررسی نیازه« ،)1384نصري (صادق رضا و  عصار، علی

فصـلنامه نـوآوري    ،»هاي مختلف ایراندر خرده فرهنگ آموزان مقطع متوسطهدانش

  .106ـ64، ص14شماره  ،سال چهارم، آموزشی

اثربخشی مداخله معنوي به شیوه گروهی بر ارتقـاي  « ،)1390( فالح، راحله و همکاران

دورة  ،فصلنامه اندیشه و رفتـار  ،»امید و سالمت روان در زنان مبتال به سرطان پستان

  .77ـ65، ص19شماره پنجم،

 و معنـوي  رویکـرد « ،)1390( نصـر اصـفهانی  محمدرضـا  دهاقـانی، علـی و     پـور  قاسم

 ةدور نـوزدهم،  سـال  ،اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش ،»درسـی  زيری برنامه

 .92ـ71، ص13جدید، شماره 
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نشـر   ،تهـران  ،محتـوا  تحلیل )1387نایبی ( هوشنگ ترجمه ،)1980( کلوس کریپندروف،

  .روشن

جـزوه   ،هـا کیفـی داده هاي تحقیق کیفی و تحلیل مقدمه بر روش ،)1385( مزیدي، محمد

 .شیراز دانشکده علوم تربیتی ،درسی

 از دبیرسـتان  و راهنمایی سوم دینی هايکتاب محتواي تحلیل« ،)1388( منطقی، مرتضی

 هاي نوآوري فصلنامۀ ،»آموزان دانش اجتماعی و روانی و عاطفی نیازهاي به منظرپاسخ

 .74ـ52، ص29 شمارة ،آموزشی

 آموزان استاندانش گرایش عدم و گرایش علل ،)1380( پور کاظمو زهرا  محسن نجفی،

دینی  هايدرس اعتالي ستاد تحقیق) (گزارش و قرآن دینی دروس به نسبت کرمانشاه

  .کرمانشاه استان
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